
  المدرسية لإلذاعة الشريف النبوي المولد عن شعر 

 علٌه هللا صلّى المصطفى الحبٌب مواد وذكرى بمناسبة االحتفاء فّضل قد الشعراء من الكثٌر

 تعظًٌما جاءت التً الشعر أبٌات أجمل بحروفه نسج حٌث واإلبداعٌة، األدبٌة بطرٌقته وسلم

 وتقوٌم اإلسالم، رسالة لنشر الدعوٌة ومسٌرته سٌرته فً ومدًحا الكرٌم، للرسول وتمجًٌدا

 أجملها الشعرٌة األبٌات هذه من ونعرض وجل، عزّ  الخالق رضى حٌث اإلنسان سلوكٌات

  :كالتالً

  :قصٌدته فً األندلسً جابر ابن الشاعر قال

 ُمْعَتَبَرةْ  ل ْلَقولِ  َفاِتَحة   ُكل   ِفً

َناءُ  َحق    بِاْلَبَقـَرةْ  اْلَمْبُعوثِ  َعلَى الث 

 َمْبَعُثهُ  َشاعَ  ِقْدماً  ِعْمَرانَ  آلِ  ِفً

 َخَبَرهْ  اْسَتوَضُحوا ِوالن َساءُ  ِرَجالُُهمْ 

ْعَماهُ ِمنْ  لِلن اسِ  َمد   َقد    َماِئَدةً  نُّ

 ُمْقَتِصـَرهْ  اأْلَْنَعامِ  َعلَى َفلٌََستْ  َعم تْ 

َجاءُ  َحل   َما َمواَلهُ  ْعَرافُ   ِبَها الر 

  ُمْبَتِدَرهْ  اْلُجودِ  َذاكَ  َوأَْنَفالُ  إاِل  

  :أخرى قصٌدة فً أًٌضا ذكر

ٌ ك ترَقى كٌف  األَنبٌاءُ  ُرقِ

 سماءُ  طاَولَْتها ما سماءً  ٌا

 حا َوَقدْ  ُعالكَ  فً ٌُساُووك لَمْ 

 وَسناءُ  دوَنهم ِمنك سناً  لَ 

لُوا إّنما  نال ِصفاِتك َمث 

 الماءُ  النجومَ  مث لَ  كما س

 َتص فما فضل   كل   ِمصباحُ  أنتَ 

 األَضواءُ  ضوئِكَ  عن إال ُدرُ 

 الَغً عالِمِ  من العلومِ  ذاتُ  لكَ 

 األَسماءُ  آلدمَ  ومنها بِ 



 ُتخَتا الكونِ  ضمائرِ  فً َتَزلْ  لم

 األَباءُ  األُمهاتُ  لك رُ 

  المدرسية لإلذاعة يصلح الشريف النبوي المولد عن شعر

 

 التً وسلم، علٌه هللا صلى محمد البشرٌة، هادي بمولد التغّنً فً والشعراء ابالكتّ  أبدع لقد

 كلماتها مع  األبٌات تلك حملت وقد الحمٌدة، وبأخالقه العطرة، ولسٌرته لصفاته، مدًحا جاءت

 :التالً بشكلها األبٌات تلك فجاءت وسلم، علٌه هللا صلّى لرؤٌته شوًقا تهفو التً مشاعرنا

 

  :البردة زهٌر بن كعب الشاعر قال

 بِهِ  ٌُسَتضاءُ  لََسٌف   الَرسولَ  إِن  

د    َمسلولُ  هللَاِ  ُسٌوفِ  ِمن ُمَهن 

 قائِلُُهم قالَ  قَُرٌش   ِمن ُعصَبة   فً

ةَ  ِبَبطنِ   زولوا أََسلَموا لَّما َمك 

 ُكُشف   َوال أَنكاس   َفمازالَ  َزالوا

 َمعازٌلُ  مٌل   َوال اللِقاءِ  ِعندَ 

 لَبوُسُهمُ  أَبطال   الَعرانٌنِ  ُشمُّ 

 َسرابٌلُ  الَهٌجا فً داُودَ  َنسجِ  ِمن

 َحلَق   لَها ُشك ت َقد َسوابِغُ  بٌض  

 َمجدولُ  الَقفعاءِ  َحلَقُ  َكأَن ها

ًَ  ٌَمشون  ٌَعِصُمُهم الُزهرِ  الِجمالِ  َمش

دَ  إِذا َضرب     الَتنابٌلُ  السودُ  َعر 

  :البردة نهج قصٌدته فً شوقً احمد الشاعر قال

د    َوَرحَمُتهُ  الباري َصفَوةُ  ُمَحم 

ةُ  ٌَ  َنَسمِ  َوِمن َخلق   ِمن هللَاِ  َوُبغ

 ساِئلَة   الُرسلِ  ٌَومَ  الَحوِض  َوصاِحبُ 



 َظمً األَمٌنُ  َوِجبرٌلُ  الُورودُ  َمتى

 طالَِعةً  الَشمسُ  َوَسناهُ َسناُؤهُ 

 َعلَمِ  فً َوالَضوءُ  َفلَك   فً َفالِجرمُ 

ُتهُ  نالَت ما الَنجمَ  أَخَطأَ  َقد  أُُبو 

 َسِنمِ  َمظَهر   فً باِذخ   ُسؤُدد   ِمن

 َشَرفاً  الَورى فً َفزادوا إِلٌَهِ  ُنموا

 ُنمً الَفخارِ  فً لَِفرع   أَصل   َوُرب  

 َقبلَُهمُ  الُطهرِ  ُسُبحاتِ  فً َحواهُ

 َوالَرِحمِ  الُصلبِ  َمقامَ  قاما رانِ نو

  المدرسٌة لإلذاعة النبوي المولد فً الشعر ابٌات أجمل

 مولد ذكرى تناولوا فقد العظٌمة، بالمناسبات التغّنى فً واألدبٌة اإلبداعٌة طرٌقتهم للشعراء

 وسلم، علٌه هللا صلّى ومدحه سٌرته وصف فً وأبدعوا الشعرٌة، الكتابات بأجمل هللا رسول

  :التالٌة بجمالٌتها األشعار فجاءت

  :قصائده إحدى فً المرحل بن مالك الشاعر ٌقول

 أعن تً الرسولِ  مدحِ  إلى ثنٌتُ 

ثُ  وعنه أروي فأخباُرهُ   أحد 

 وعبادة   طاعة   علٌه ثنائً

 أبحثُ  معالٌه من فن كل   فعنْ 

 عفوه فحسبً ربً على ثوابً

 وأرفث كالمً فً ألغو بتُّ  فكمْ 

 ترنُّمً فاسمعْ  الحب   بكأس ثملتُ 

 ومثلث للندٌم مثنى ذاك ففً

 بمكة   الوالدٌن موت بعدَ  ثوى

  ٌحدث أمر ال العمّ  ثم الجدِ  مع

  :فٌها ٌقول التً العٌد دقٌق ابن اإلمام قصٌدة



 

 أشَرَقتْ  الكواكبُ  إَذا أقولُ  ولقدْ 

 الذرى شرف منتَهى ِفً وترفعتْ 

داً  فإن   ُزهواً  تفخري ال  ُمَحم 

 جوَهرا وأشرقُ  ِمنَها ُعالً  أعلى

 الُهَدى ُسننَ  بِبعِثه اإللهُ  أحٌى

ةِ  َعْهد ِمن وأعادَ  ُبو   أعصَرا الن 

 اْلَعَمى ُظلَم ِفً والن اسُ  بِهِ  وأتى

 فأنشرا والقلوب المَعارفُ  ُمولى

   المدرسية لإلذاعة النبوي المولد عن شعر أجمل

 

 فً الشعرٌة المقطوعات أجمل عزفت التً وكلماتها بجمالٌتها وتنوعت الشعرٌة القصائد تعّددت

 بشكلها األبٌات تلك جاءت حٌث الكرٌمة، بمسٌرته والتغّنً وسلم، علٌه هللا صلى الرسول مدح

 :التالً

  :قصٌدته فً الصرصٌري ٌقول

 مدائحً أهدي هللا رسول إلٌك

 مؤرجا نشرا رٌاك من فتكسب

 ال حلة الزهر أوصافك وتلبسها

 مدبجا حالك من وروضا بهاء

 قلوبنا داء بٌنت بما أسوت

 وخزرجا أوسا قبل تأسو كنت كما

 مرتجى آدم قبل نبٌا وكنت

 مرتجا للهداٌة باباً  لتفتح

 منهج بالغً الرشد ورسم فجئت

 منهجا للبرٌة فٌه فأوضحت



 مجددا الرشاد أعالم وشٌدت

 مدججا الجهاد فً كمٌا وكنت

 أقمته حتى الدٌن سهم وثقفت

 أعوجا المغامز ملوي كان وقد

  المدرسية لإلذاعة الشريف النبوي المولد عن قصيدة

 

 وحنًٌنا شوًقا نزداد تجعلنا التً المشاعر من عظٌمةً  كمٌةً  حروفها مع الشعرٌة القصائد تحمل

 مدًحا تغّنت التً الشعرٌة القصائد أجمل ومن وسلم، علٌه هللا صلّى محمد وحبٌبنا شفٌعنا لرؤٌة

  :الكرٌم برسولنا وتعظًٌما

 محمد َضرٌح من تسامى شعاع

 الَبشائِر طالعات منه وأشرقن

 حبذا للخلق المهداة الَرحمة ُهوَ 

 َوحاِضر باد خٌر الَسجاٌا َكرٌم

 هل ةمعجز البدر انشقاق أَلٌَسَ 

 الهواجر عند الجو غمام َوظل

 ظبٌة َوسجدة أَجمال َوسجدة

 المنابر هشٌم من جذع َوحّنة

 ٌَمٌنه لٌمن حصباء َوَتسبٌح

 الَعساِكر ٌوم الماء زالل َوفٌض

 مسمم أنى الشاة عضو وأخبار

 األصاغر الٌهود ألفعال فتًبا

 حاجة غٌر من األشجار دعا مَوٌو

 مبادر سعى الخلق خٌر نحو سعت

 كله الجٌش الخندق ٌوم وأشبع

 جابر بٌت فً كان شعٌر بصاع



  الرسول مدح في قصائد

  البردة قصيدة

 ٌقول حٌث وسلم، علٌه هللا صلّى بسٌرته والتغّنً الرسول، مدح فً جًدا المشهورة إحدى هً

  :البوصٌري الدٌن شرف الشاعر فٌها

نِ  الكونٌنِ  سٌدُّ  محمد   ٌْ َقلَ  والث 

 عجمِ  ومن ُعرب   من والفرٌقٌنِ 

 أحد   فال الناهً اآلمرُ  نبٌن ا

 «َنَعمِ » َوال ِمْنهُ  «ال» َقْولِ  فً أَبر  

 َشَفاَعُتهُ  ُتْرَجى الذي الَحبٌبُ  ُهوَ 

 ُمْقَتَحمِ  األهوالِ  ِمنَ  َهْول   لِكل  

 بهِ  فالمستمسكونَ  هللاِ  إلى دعا

 منفصمِ  غٌرِ  بحبل   مستمسكونَ 

 ُخلُق   وفً خْلق   فً النبٌٌنَ  فاقَ 

 َكَرمِ  وال علم   فً ٌدانوهُ ولمْ 

 ملتمس   هللاِ  رسول من وكلهمْ 

مِ  ِمنَ  َرْشفاً  أوْ  الَبْحرِ  ِمنَ  َغْرفاً  ٌَ  الد 

همِ  عندَ  لدٌهِ  وواقفونَ   َحد 

 الحكمِ  شكلة أومنْ  العلمِ  نقطة من

 وُصوَرُته معناهُ  َتم   الذي فْهوَ 

 الن سمِ  بارئُ  حبٌباً  اصطفاهُ ثم  

ه    محاسنهِ  فً شرٌك   عن ُمن ز 

 ُمْنَقِسمَ  غٌرُ  فٌهِ  الُحْسنِ  َفَجْوَهرُ 

َعْتهُ  ما َدعْ  ٌ ِهمِ  فً الن صاَرى اد   َنب

 واْحَتِكمِ  فٌهِ  َمْدحاً  ِشْئتَ  بما َواحُكمْ 

 َشَرف   ِمنْ  ِشْئتَ  ما ذاِتهِ  إلى واْنُسبْ 



 ِعَظم منْ  ِشْئتَ  ما َقْدِرهِ  إلى َواْنُسبْ 

 لهُ  لٌسَ  هللاِ  رسولِ  فضلَ  فإن

ٌُْعِربَ  َحد    بَفمِ  ناِطق   عنه ف

 عظماً  آٌاتهُ  قدرهُ ناسبتْ  لو

ممِ  دارسَ  ٌُدعى حٌنَ  اسمهُ  أحٌا  الر 

 

  اسمه من له شق قصيدة

  :فٌها ٌقول حٌث ثابت، بن حسان الشاعر قصائد من

 ٌُِجل هُ  َكً اسِمهِ  ِمنِ  لَهُ  َشق  

دُ  َوَهذا َمحمود   الَعرشِ  َفذو  ُمَحم 

  ً  َوَفتَرة   ٌَأس   َبعدَ  أَتانا َنِب

 ُتعَبدُ  األَرِض  فً َواألَوثانِ  الُرسلِ  ِمنَ 

 َوهاِدٌاً  ُمسَتنٌراً  ِسراجاً  َفأَمسى

لوحُ   الُمَهن دُ  الَصقٌلُ  الحَ  َكما ٌَ

 َجن ةً  َوَبش رَ  ناراً  َوأَنَذَرنا

 َنحَمدُ  َفالَلَ  اإلِسالمَ  َوَعل َمنا

 َوخالِقً َرّبً الَحق   إِلَهَ  َوأَنتَ 

 أَشَهدُ  الناسِ  فً ُعم رتُ  ما ِبَذلِكَ 

 َدعا َمن َقولِ  َعن الناسِ  َرب   َتعالٌَتَ 

 َوأَمَجدُ  أَعلى أَنتَ  إِلَهاً  ِسواكَ 

 ُكلُّهُ  َواألَمرُ  َوالَنعماءُ  الَخلقُ  لَكَ 

ٌّاكَ  ٌّاكَ  َنسَتهدي َفإِ  َنعُبدُ  َوإِ

د   ُكل   هللاَِ  َثوابَ  أِلَن    ُمَوح 

 ٌَُخل دُ  فٌها الِفرَدوسِ  ِمنَ  ِجنان  


