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 الندوي النقدية بالمديح النبوي على أبي الحسنآراء 

Critical Judgments of Ab┴ al-╓asan ‘Al┘ al-Nadaw┘ in  

Prophetic Panegyrics 
 د. مشيم غتيد 

 د. خنساء دمحم أديب اصتاجي 
Abstract 

Ab┴ al-╓assan 'Al┘ al-Nadaw┘ is counted amongst the most celebrated Arabic and Islamic 
Intellectuals of the 20th century. Various are his services in the field of Literature available 
in the shape of books and articles. The present article discusses those writings of al-
Nadawi which he scribed in the eulogy and love of our beloved Prophet (SAW). These 
include portions from his prophetic bibliographical work: “S┘rat al-Nabi”, “al-║ar┘q ilal 
Mad┘nah and Qa╖a╖ al-Nabiyy┘n. He also translated poetry of non-Arabs written in the 
admiration and adoration of the Prophet (PBUH). He also expressed that how the poets of 
sub-continent had given sublime place to the subject of Prophetic panegyrics in their 
works. The present article analyses his critical views in this regard. 

Keywords: Ab┴ al-╓assan ‘Ali al-Nadaw, Prophetic Panegyrics, Attachment of al-
Nadawi with s┘rah literature, al- Nadawi’s creativity in writing s┘rah of the Prophet 

السَت والشمائل، وكاف  امتد للسَتة النبوية جناحاف من النور أوعتما وأقتهما الشعر، واثنيهما النثر متمثبًل يف كتاب
الشعر سباقًا يف ميدانو وسيظل األكثر أتثَتًا واألهبى تعبَتاً، خاصة إف امتدت أانمل بعض اظتوسيقيُت إىل شيء من 

 1ىذا الشعر بنغم من أنغاـ السماء فزادتو هباء على هبائو.
ابلنبوايت ابلعربية وابلنعت ابلفارسية اظتديح النبوي سار يف الناس على مر العصور واألزماف كنوع شعري بذاتو شتى 

واألردية، ونبغ فيو طائفة من الشعراء وانلوا تقديرًا ابلغًا يف ىذا النوع، وىذا النوع اصتديد من اظتديح امتاز جبمعو 
وحب  ،تقديس ألف التقديس هلل وحده الواضتب، تعظيم  طتصائص النسيب الرقيق ابظتديح البليغ واجتمع فيو التعظيم

 2حب النساء ألنو غتاؿ الغرائز الساقطة واطتواطر السافلة.ال ك
ػتبة األنبياء واألولياء تتبع ػتبتو سبحانو، وىي من لواـز ىذه احملبة، فإف ػتبة احملبوب توجب ػتبة مالتبو، وىذه احملبة 

 3تدخل صاحبها يف اإلسبلـ، وأحب الناس إىل هللا تعاىل أقومهم هبذه احملبة وأشدىم فيها.
قل إف كنتم حتبوف هللا فاتبعوين "متاطب هللا عزوجل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيطلب منو أف يتوجو هبذا السؤاؿ للمسلمُت بقولو : 

 4".لتببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم
اظتديح الديٍت اظتخصص  الغزؿ الديٍت ىو نوع من"وشتى بعضهم اظتديح النبوي ابلغزؿ الديٍت ويقوؿ د. دمحم التوؾتي : 

ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص، إال أف كثرة العواطف اليت بثها الشعراء يف أشعارىم وشتوىم يف اظتعاين وصدقهم يف األدابء أوجب استخداـ 
 ألفاظ غزلية وجدانية ؽتا حّوؿ اظتديح النبوي إىل ما يدعونو ابلغزؿ الديٍت وىو شبيو ابلغزؿ العذري العفيف من وجوه،

                                                 


 ػتاِضرة سابقة يف جامعة الشهيدة يب نظَت بوتو للنساء، بيشاور. 


 ػتاِضرة يف قسم اللغة العربية، جامعة بيشاور. 
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وشبيو جدًا بشعر اضتب اإلعتي من وجوه أخرى ولكنهم طّهروا معانيو وانجوا بو الذات احملمدية وخاطبوه ؼتاطبة 
 5".مباشرة، وذكروا دايره يف اضتجاز

 : حساف بن اثبت هنع هللا يضر قولو ظهر اظتديح النبوي يف شعر الشعراء اظتخضرمُت، ومن فتاذج ىذا النوع من الشعر يف كبلـ سيدان
 اء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوأرتل منك مل تلد النس   وأحسن منك مل تر قط عيٍت 

 6كأنك قد خ لقت كما تشػػاء     ب ػػػػػػػػػػػخ ِلقَت مربأ من كل عي
 والشاعر كعب بن زىَت لو قصيدتو اظتشهور اليت مطلعها "ابنت سعاد" كتبها يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فيقوؿ فيها: 

 7مهند من سيوؼ هللا مسلوؿ     ؿ لنور ي ستضاء بو إف الرسو 
.  ٍب استمر ىذا النوع من األدب بعد اظتخضرمُت، وبدأ يف لغات الشعوب اإلسبلمية األخرى إىل اليـو

لو سئل اظترء اظتسلم عن أحب اظتوضوعات لديو وآثرىا إطبلقًا لكاف جوابو اظتديح النبوي والسَتة النبوية على صاحبها 
ألف ألف حتية، وذلك ألف السَتة النبوية ىي األسوة اضتسنة ظتن يرجو هللا واليـو اآلخر كما نرى يف القرآف الكرمي : 

 8".لقد كاف لكم يف رسوؿ هللا أسوة حسنة"
وىي اثين اظتصدرين التشريعيُت وأحد األمرين اللذين لن يضل من يتمسك هبما، والسَتة النبوية ىي الوحي غَت اظتتلو 

 9والنموذج العملي لئلسبلـ، وىي اظتدرسة األوىل واألخَتة اليت يًتىب فيها كل مسلم.
وأزواجكم وعشَتتكم وأمواؿ اقًتفتموىا  قل إف كاف آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم"قاؿ هللا عزوجل يف القرآف الكرمي : 

وجتارة ختشوف كسادىا ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسولو وجهاد يف سبيلو فًتبصوا حىت أيٌب هللا أبمره وهللا 
 10".ال يهدي القـو الفاسقُت

وقاؿ :  11" ووالده والناس أرتعُتاليؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من ولده "عن أنس قاؿ : قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص : 
ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإلنتاف: أف يكوف هللا ورسولو أحب إليو ؽتا سواقتا، وأف لتب اظترء ال لتبو إال هلل، وأف "

 وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 12".يكره أف يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منو كما يكره أف يلقى يف النار
 13".فوالذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من والده وولده": قاؿ

 حب الندوي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص : 
إف الشاعر والكاتب اظتسلم يرى من سعادة نفسو وحسن حظو أف ينخرط يف السلك الذىيب ليقوؿ الشعر يف اظتديح 

أبو اضتسن علي الندوي  –جملاؿ األوؿ لبللتزاـ يف األدب اإلسبلمي ىو فن اظتديح، وخاصة النبوي والسَتة النبوية ألف ا
فهو الكاتب الذي لو دور رائد يف توجيو الفكر اإلسبلمي يف العامل وإنعاشو مبكافحة الغزو الفكري وعرض اضتضارة  –

يد، وكاف لكتاابهتم صدى عميق يف سائر اإلسبلمية وتصوير اضتياة اإلسبلمية وحتليلها والدعوة إىل اإلسبلـ من جد
  14أوساط العلم واألدب يف العامل اإلسبلمي وخاصة العامل العريب.

اإلماـ الندوي لو حظ وافر من حب هللا ورسولو وكاف قلبو غنياً ابلفيض الرابين وكاف "ويقوؿ عنو عبد السبلـ األزىري : 
 15."ىو لتس يف قلبو ذوقاً وحبلوة من اإلنتاف الثابت واضتب الصادؽضمَته اإلنساين حياً معموراً ابلتجليات الرابنية و 
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كانت لسماحة الشيخ أيب اضتسن علي الندوي صلة عاطفية جياشة وحب وحناف وشوؽ وحرقة واؾتذاب وتعلق 
ة والسبلـ. شديد مبدينة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، وكاف لو شوؽ أمسى وعاطفة أقوى بشخصية النيب الكرمي عليو أفضل الصبل

ويتحدث عنو دمحم اجتباء الندوي ويقوؿ : كاف قد نشأ وترعرع يف بيئة كرنتة يف أحضاف األـ الرؤـو اليت أرضعتو لباف 
 اضتب للرسوؿ األعظم ملسو هيلع هللا ىلص والتشبع بروح دعوتو والتضلع حبمل رسالتو عليو أفضل صبلة وسبلـ.

األكـر فضيلة الدكتور عبد العلي اضتسٍت رزتو هللا فرابه على حب رسوؿ هللا وعاش يف كنف أخيو األكرب الرؤوؼ الكرمي 
  16.ملسو هيلع هللا ىلص واتباع سنتو والقياـ بدعوتو واصتهاد يف سبيل رسالتو، وىيأ لو كتباً صغَتة ميسرة على سَتة الرسوؿ األعظم ملسو هيلع هللا ىلص

أما أنو دمحمي فبل أعٍت غترد أنو من نسل الرسوؿ "ي، فيقوؿ : بينما يرى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنو دمحم
ومن بطأ بو عملو مل ي سرع "ملسو هيلع هللا ىلص، ومن السبللة اعتامشية اضتسنية فكم من َحْسَنُت أو ح سينُت تناقض أعماعتم أنساهبم 

 ىديو وسلوكو وحياتو كلها واختذ سَتتو نرباسًا لو يف وإفتا أعٍت أنو رجل جعل الرسوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص أسوتو يف "بو نسبو
تعبده وزىده وإعراضو عن زخارؼ اضتياة وزينة اضتياة، فهو يعيش يف اطتلف عيشة السلف، ال يهتم مبا يهتم بو أمثالنا 

وحديثو عن اضتبيب اظتصطفى ليس ػتض حديث ابحث دارس بل "وقاؿ أيضًا :  17"من متاع ودتلك ورايض وزينة
 18".ث ػتب عاشق، معجب هبذه الشخصية الضخمة الفريدة، شخصية دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلصحدي

 صلة الندوي بكتب السرية : 
قرأ الشيخ الندوي ابألردية منذ صغره رسائل صغَتة يف السَتة النبوية، وقد دخلها يف سن مبكرة، ال يدخل فيها 

ك يرجع إىل اصتو الذي كاف يسود بيتو وأسرتو. وأخوه األكرب الدكتور السيد األطفاؿ يف عامة األحواؿ، والفضل يف ذل
عبد العلي اضتسٍت متتار لو الكتب اليت كاف لتب أف يطالعها يف صغره، فقد قدـ إليو يف أوؿ ما قدـ كتاب )سَتة 

ُت( ظتؤلفو القاضي دمحم خَت البشر( وكتاب آخر كاف لو أثره البالغ العميق يف نفسو، وىو كتاب )سَتة رزتة للعاظتل
سليماف اظتنصورفوري رزتة هللا عليو الذي أاثر يف نفسو كامن اضتب والذي ال لذة يف اضتياة بغَته وال قيمة للحياة 

شعرت أثناء قراءٌب عتذا الكتاب بلذة غريبة، "بغَته، ىو ػتصوؿ اضتياة ولب اللباب، ويقوؿ الندوي عن ىذا الكتاب : 
فبل ىي لذة الطعاـ  –ومل أزؿ مرىف اضتس قوي الشعور  –يع اللذات اليت عرفتها يف صغري إهنا لذة ختتلف عن رت

الشهي يف اصتوع، وال ىي لذة اللباس اصتديد يف يـو العيد، وال ىي لذة اللعب يف حُت الشوؽ إليها، وال ىي لذة 
ر والظفر يف اظتباراة، وال ىي لذة زايرة العطلة والفراغ بعد الدراسة اظتضنية واالشتغاؿ اظترىق، وال ىي لذة االنتصا

صديق قدمي أو زائر كرمي، إهنا ال تشبو لذة من ىذه اللذات. إهنا لذة أعرؼ طعمها وال أستطيع وصفها بدقة، وأعرب 
عنها بكلمة، إف غاية ما أستطيع أف أقوؿ أهنا لذة الروح، وىل األطفاؿ ال لتملوف األرواح؟ وال يشعروف ابللذة 

  19."بلى وهللا ! إف األطفاؿ أشف روحاً، وأصح شعوراً، وإف عجزوا عن التعبَتالروحية؟ 
لقد سرى فيو حب رسوؿ هللا سرايف الدـ يف العروؽ، "ويؤكد الكاتب الشهَت دمحم اجتباء الندوي ىذا اظتعٌت بقولو : 

 20".وقلبووىذا اضتب ىو الذي وّقد رترة اإلنتاف اظتتدفق، والعقيدة القونتة الراسخة يف شخصو 
ويعرؼ كل من لو إظتاـ حبياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف درس وقرأ أكثر وأفضل ما كتب يف السَتة، وكاف يف مقدمتها "السَتة 

 النبوية البن ىشاـ" و "زاد اظتعاد يف ىدي خَت العباد البن القيم اصتوزية".
، وىذه اظتشاركة و مشاركة فعالة يف اظتديح النبويقد كانت لونرى أف الندوي ماقاؿ الشعر يف اظتديح النبوي ومع ذلك ف

 تتناوؿ عدة ػتاور : 
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 أوالً : إبداعات الندوي.
 اثنياً : مشاركة الندوي يف الندوات واظتؤدترات اظتنعقدة يف اظتديح النبوي.

 اثلثاً : تررتات الندوي لشعراء اظتديح النبوي.
 .رابعاً : حب الندوي للعرب حببو النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 خامساً : رأي الندوي ابظتديح النبوي عند الشيعة. 
 أوالً : إبداعات الندوي : 

. ؾتد العبلمة الندوي يركز على سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكتعلها ػتوراً لكتاابتو وأحاديثو، وال متلو أي أثر لو عن ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص
سيلة تربوية، والندوي يريد تنشأة األبناء على حب النيب صلى هللا عليو سلم القدوة األوىل وذلك ألنو رآه قدوة وو 

للمسلمُت واظتثل األعلى عتم ألف ىذا اضتب لو عظيم األثر يف غرس العقيدة السليمة وتكوين اطتلق الفاضل والسلوؾ 
  والسَتة ومنها : فلذلك كتب الندوي كتباً عن موضوع حب النيب ملسو هيلع هللا ىلص 21اظتستقيم.

 السَتة النبوية، والطريق إىل اظتدينة، وقصص النبيُت )سَتة خاًب النبيُت( لؤلطفاؿ.
صفحة، وقد ط بع الكتاب مرات كثَتة كانت أوعتا يف القاىرة   463السَتة النبوية : يشتمل ىذا الكتاب على .1

يف ىذا البحث، ط بع أبمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن  ىػ، وىي الطبعة اليت سنعتمدىا1396ـ/ 1976
زتد آؿ اثين أمَت دولة قطر. ع ٍت بطبعو ومراجعتو خادـ العلم عبد هللا بن إبراىيم األنصاري، ولو فضل يف وضع 

لسهلي اطترائط التارمتية اصتغرافية اليت زين هبا الكتاب وزاد يف قيمتو العلمية. وكاف لفضيلة الشيخ برىاف الدين ا
أستاذ اضتديث والتفسَت يف دار العلـو ندوة العلماء مساعدة كبَتة يف ختريج األحاديث والبحث عنو والتحقيق يف 

 بعض ماجاء يف كتب السَتة، واألستاذ ػتيي الدين أزتد ساعد الندوي يف دراسة اظتراجع األجنبية.
سبب أتليف ىذا الكتاب "أنو يريد أف كتعلو  ىػ، ويقوؿ الندوي عن1396أكمل الندوي ىذا الكتاب يف شواؿ سنة 

هللا ذخرًا لآلخرة ووسيلة لدراسة ىذه السَتة الطاىرة واالستزادة منها واالنتفاع هبا. ويريد الندوي أف يثَت كامن اضتب 
سة واإلنتاف يف نفس مؤمن واؾتذااًب يف قلب أحد من غَت اظتسلمُت إىل ىذه السَتة الطاىرة العطرة وزتلتو على درا

  22اإلسبلـ وفهمو.
صفحة يف طبعة اظتختار اإلسبلمي ابلقاىرة، وىذه ىي  113الطريق إىل اظتدينة : لتتوي ىذا الكتاب على  .2

ىػ، وط بع أوؿ مرة يف اظتدينة اظتنورة، وصدرت 1398ـ/ 1978الطبعة الثالثة اظتتوفرة عندان، وقد ن شرت يف 
 الطبعات األخرى من دمشق وبَتوت ولكهنئو.

الكتاب غتموعة مقاالت وػتاضرات وأحاديث إذاعية تتعلق حبب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وىي انطباعات عن ىذه الشخصية  وىذا
اضتبيبة وسَتهتا وحياهتا، وعرض سريع ظتا قد تغٌت بو الشعراء واحملبوف يف داير العجم، وقد أشتى الندوي ىذه اجملموعة 

 ا دتهد الطريق إىل ىذه اظتدينة وتبعث األشواؽ إليها وإىل منورىا عليو ألف ألف سبلـ.الصغَتة بػ )الطريق إىل اظتدينة( فإهن
لقد كدت أفقد ثقيت "قّدـ علي الطنطاوي رزتو هللا عتذا الكتاب ويتحدث عنو أنو اللتتاج إىل اظتقدمة، فيقوؿ: 

ود فيعتلج بنفسي فعلمت أف قليب بنفسي، ولكٍت ظتا قرأت كتاب أيب اضتسن )الطريق إىل اظتينة( أحسست ابلشوؽ يع
ما خبل من جوىر اضتب ولكن قتـو العيش وطوؿ األلفة قد غطيا جوىره ابلغبار، فأزاح كتابك عن جوىره الغبار. 
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وكدت أفقد ثقيت ابألدب حُت مل أعد أجد عند األدابء ىذه النغمة العلوية اليت غٌّت هبا الشعراء من لدف الشريف 
 23. "قرأت كتابك وجدهتا، وجدهتا يف نثر ىو الشعر إال أنو بغَت نظاـ الرضي إىل الربعي. فلما

من كبلـ الطنطاوي يظهر لنا أف قراءة ىذا الكتاب للندوي لتث قلب اظتؤمن على رؤية اظتدينة اظتنورة ويشوؽ إىل 
 احملبوب وداير احملبوب وأىلو، وكلنا نعرؼ أف التشويق عنصر مهم من عناصر اظتديح النبوي.

كيف ال يذوب قلب اظتسلم شوقًا إىل البلد الذي وطئ "ؿ علي الطنطاوي وىو يتحدث عن بلد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ويقو 
أرضو )دمحم( حبيب كل مسلم ملسو هيلع هللا ىلص ونشق ىواءه وشرب ماءه، نتشي من حيث مشى اضتبيب ويصلي حيث صلى، 

 24".يدخل من حيث دخل
وظتا شب وتوجو إبخبلص وزتاس إىل ميداف الدعوة وجتوؿ يف اظتدف "ليف ىذا الكتاب : أما الندوي فقد قاؿ عن أت

والقرى واألرايؼ يف ببلده وببلد العامل والتقى ابظتسلمُت وقرأ مؤلفاهتم وجرائدىم أحزنو ضعف ىذا اصتانب عند اظتسلمُت. 
 25."ليت أذيعت من اإلذاعات العربية واإلسبلميةفبدأ يركز عليو يف ػتاضراتو وخطبو ومواعظو وأحاديث اجملالس وكلماتو ا

والندوي قد قاؿ عن سبب أتليف ىذا الكتاب أنو أفزعو ضعف العاطفة يف ىذه الببلد وضعف الصلة الروحية 
والعاطفة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وىو خطر كبَت نتهد لكل ثورة، ولكل اضطراب، ولكل ضعف، ولكل نوع من أنواع الفوضى، 

األت عوامل كثَتة ودعوات عديدة على جتفيف منابع ىذا اضتب وإضعافو على األقل، وأصيبت النفوس جبفاؼ وقد دت
 يف الشعور ويف التفكَت سرى ذلك يف األدب والشعر وتعدى إىل الدين ومظاىره.

طفة اليت يعتقد أهنا  وقد أراد الندوي أف يكوف جنداًي صغَتًا يف مهارتة ىذا التيار ويف إاثرة ىذا اضتب الدفُت والعا
 26كامنة كشرارة يف الرماد يف قلب كل مسلم فجمع لتغذيتها وتنميتها.

 قد يظهر يف ىذا الكتاب براعة أسلوب الندوي األديب وقد أراد أف يثَت اضتب الدفُت يف أعماؽ النفوس.
 وقد اعتمد اظتؤلف يف أتليف ىذا قصص النبيُت )اصتزء اطتامس( : وىو اصتزء اطتاص بسَتة خاًب النبيُت ملسو هيلع هللا ىلص .3

الكتاب على تلخيص السَتة النبوية البن ىشاـ و"ىو من أقدـ كتب السَتة اظتوجودة اآلف مطبوعة ومتداولة 
  27وأكثرىا أتثَتاً يف النفوس والقلوب".

إسبلـ كراتشي ىذه غتموعة من قصص األنبياء اليت كتبها أبو اضتسن علي اضتسٍت الندوي، وأصدرىا غتلس نشرايت 
ابكستاف ويصف فيها سَتة األنبياء وقصصهم وعظيم أعماعتم والصعوابت اليت واجهتهم يف سبيل هللا وصربىم عليها. 
ىذه اجملموعة تشتمل على ستسة أجزاء، واصتزء اطتامس سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ومن قراءة "اصتزء اطتامس لقصص النبيُت 

اإلسبلمية األوىل وفتوحاهتا وانتصاراهتا وعجائب الًتبية النبوية ومعجزاهتا وخاصة التكاليف  يعرؼ الطفل اتريخ الدعوة
 اليت انلت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو االىتماـ والعناية.

 :  مشاركة الندوي يف الندوات واملؤمترات املنعقدة يف املديح النبوياثنياً : 
اإلسبلمي ضترصو على اضتضور واالشًتاؾ يف تلك الندوات واظتؤدترات فقد كاف  يهتم الندوي بتطوير قضية األدب

األدب اإلسبلمي عنده ىدفّا أساسيًا يف حياتو وكرس حياتو لتطويره، وكما ذكران سابقًا فإف اظتديح النبوي ىو اجملاؿ 
 األوؿ لبللتزاـ ابألدب اإلسبلمي.

النبوي ملسو هيلع هللا ىلص واشًتؾ الندوي فيها أو كاف لترص على حضورىا فلذلك سنذكر الندوات اليت عقدت مبوضوع اظتديح 
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 وإلقاء مقاالتو فيها. 
أقاـ اظتكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسبلمي يف اعتند يف جامعة كاشف العلـو أبورنك آابد مبوضوع "الندوة العلمية 

ـ. فكانت ىذه للندوي 1988أكتوبر  9-7فق ىػ اظتوا1409صفر  27-25حوؿ اظتدائح النبوية يف الفًتة مابُت 
مناسبة رائعة فريدة من نوعها ألقتية اظتوضوع وأتثَتىا على القلوب، وكاف من الطبيعي أف تقبل النفوس عليو وتعٌت 
الصحف واجملبلت بنشر تقاريره ولتضر عدد كبَت من العلماء واألدابء والشعراء، ومن ؼتتلف أؿتاء اعتند وخارجها، 

 28ندوة مناسبة روحانية خاصة، هتب فيها نفحات اضتب لذات الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص واعتياـ بو.فكانت ال
وقد شارؾ الندوي يف ىذه الندوة وألقى ػتاضرة بعنواف "جوانب السَتة اظتضيئة يف اظتدائح النبوية الفارسية واألردية" 

  يف اللغتُت الفارسية واألردية. وتكلم عن الشعراء الذين أنشدوا شعراً يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وقد أشار الندوي يف كلمة االفتتاحية إىل أقتية ىذه الندوة وقاؿ : "إف ىذه الندوة اليت نشارؾ فيها اليـو حتمل ميزة  

والفلسفة ابإلضافة إىل  كبَتة، وىي أهنا تنتمي إىل ذات الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الذي لو اظتنة العظيمة على األدب والشعر واظتدنية
 29مّنتو على النوع البشري واصتيل البشري والبقاء البشري".

ـ. 1994أبريل  23 -21اعتند يف  –ٍب عقدت الندوة العاظتية لرابطة األدب اإلسبلمي يف اصتامعة السلفية بناوس 
ئص مدرسة اضتديث النبوي وتكلم عن خصا –أدب اضتديث النبوي  –وألقى الندوي رزتو هللا ػتاضرة فيها بعنواف 

 30األدبية والبيانية ويف إطار واسع، ويف ضوء فتاذج أدبية، بيانية، تعبَتية.
يتحدث الندوي أف للسنة النبوية واضتديث الشريف دور كبَت يف حياة اظتسلمُت، فيقوؿ : "واقع حياة النيب صلى هللا 

ذي ختضر فيو شجرة الدين، وتورؽ وتثمر، إف الدين ليس من عليو وسلم اظتباركة، وإرشاداتو وتعاليمو ختلق ذلك اصتو ال
الضوابط اطتلقية اصتافة، إنو ال يبقى حيًا بدوف العواطف والوقائع، واألمثلة العملية، وخَت غتموعة موثوؽ هبا عتذه 

 31.العواطف والوقائع، واألمثلة العلمية ىي غتموعة اضتديث النبوي اليت أصبحت من خصائص األمة اإلسبلمية
ويقوؿ الندوي رزتة هللا عليو عن فصاحة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وببلغتو : "أفصح العاظتُت لسااًن وأبلغهم بيااًن وقد اجتمع لو من 
صفات البليغ مامل كتتمع ألحد قبلو، وال كتتمع ألحد بعده، زد على ذلك أف لسانو غترى الوحي، فكاف مرتعًا بعد 

  32ف اللساف، سهل اللفظ، صاحب معجزات وآايت يف اللساف العريب".السيل، كاف مطاع اللفظ مثق
 اثلثاً : ترمجات الندوي لشعراء املديح النبوي : 

الًترتة تلعب دورًا كبَتًا يف خلق اضتوار بُت اآلداب اظتختلفة وتضييق الفجوة بُت ؼتتلف اضتضارات والثقافات وأتٌب 
مي والعاملُت يف غتالو، ظتا عتا من فوائد كثَتة بُت الشعوب اظتسلمة اليت الًترتة يف أولوايت اىتمامات األدب اإلسبل

ختتلف لغاهتا ولكنها تلتقي حوؿ اإلسبلـ دينًا عتا، وقد شجعت رابطة األدب اإلسبلمي العاظتية األدابء الذين عندىم 
األدابء اإلسبلميُت والتعرؼ إحاطة أبكثر من لغة للقياـ هبذا العمل الدقيق الذي يساعد على تقليص اظتسافات بُت 

على بعضهم بعضًا من خبلؿ الًترتة ألدهبم اإلسبلمي. اىتم الندوي ابلًترتة وكانت معظم األبيات اليت قاـ بًترتتها 
 تتناوؿ اظتديح النبوي ومن ىؤالء الشعراء الذي نظموا أشعارىم ابألردية والفارسية وسنذكر ىذين القسمُت ىنا. 

 ي : أوالً : الشعر األرد
 الشعراء الذين نظموا أشعارىم ابللغة األردية عن اظتديح النبوي وترجم عتم الندوي، ىم : 
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 . 99ة يف كتابو الطريق إىل اظتدينة صوتررتها الندوي للعربي 33ألطاؼ حسُت حايل: األبيات اظتًترتة من "مسدس حايل"  .1

ظفر علي خاف : األبيات الستة األوىل من قصيدتو بعنواف "نعت" تررتها الندوي يف كتابو الطريق إىل اظتدينة،  .2
 . 101-100ص 

حفيظ اصتالندىري : اختار الندوي البيت الثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع، من نعت من ملحمتو  .3
 .101لعربية يف كتابو الطريق إىل اظتدينة ص وتررتها إىل ا 34اإلسبلمية اظتشهورة "شاىنامة إسبلـ"

 اثنياً : الشعر الفارسي : 
الشيخ السعدي : البيتاف اظتًترتاف يف اظتديح النبوي السادس والعاشر من قصيدة "شاليش بيغمرب" من "كليات  .1

 . 91 سعدي" وتررتتها إىل العربية يف كتاب الندوي الطريق إىل اظتدينة ص

الندوي قولو ابظتديح النبوي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص : "إف أنفاسو وأخبلقو قد نفخت اضتياة يف  أمَت خسرو : ومن تررتة .2
العرب الذين كانوا يف االحتضار، وأطفأت يف وقت واحد شعلة أيب عتب الوىاجة اليت كانت أتٌب على األخضر 

 35ة من العامل اظتادي إىل العامل الروحي".واليابس، إنو وصل يف خطوتُت من ىذا العامل إىل ذلك العامل، ويف جول
: ومن تررتتو قولو : )ايمن نسبو عريب، ولقبو أمّي، لقد داف بوالئك، وخضع لسيادتك  عبد الرزتن اصتامي .3

العرب والعجم سواء، إف فصاحتك استأسرت العرب، وإف مبلحتك ملكت قلوب العجم، ماضرؾ أف ال تقرأ 
علم األميوف، ونبغ اصتاىلوف، بك ابيّضت صحيفة األعماؿ، وأشرؽ نورؾ والتكتب، فبفضل جهودؾ، وبعثتك، ت

 36يف الظلمات، فبل ضَت أف ختط سواداً على بياض، أو تضم سواداً إىل سواد(.
مسعود علي احملوي : ومن تررتتو قولو : )رفعت الفطرة اللثاـ عن وجهها وجتلت أبرتل مظاىرىا وفعلت فعل  .4

أزتر من الزىور والورود، ذلك كلو ألجل بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إف نظره يعمل عمل  الربيع، فك سيت األرض لباساً 
الكيمياء فيحوؿ اطتزؼ األسود الذي ال قيمة لو تربًا خالصاً، وذىبًا وىاجاً، إنو سيد استطاع من غَت جيش 

 37ّلموف األمم(.وكتائب، أف كتعل من التائهُت يف البادية ملوكاً لتكموف العامل، وأساتذة يع
أتثر الندوي ابلعبلمة دمحم إقباؿ أتثرًا واضحاً، فهو قد رأى أف إقبااًل يوافق ىواه يف كثَت من :  العبلمة دمحم إقباؿ .5

األمور، مثل نقده للحضارة العربية، وخاصة حب إقباؿ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، فلذلك قاـ الندوي رزتو هللا بًترتة أشعار 
بية، وسنذكر ىنا أشعاره يف اظتديح النبوي ويرى الندوي أف إقبااًل يشتد إنتانو ابلرسالة احملمدية وحبو إقباؿ إىل العر 

اًت ال وغرامو لشخصية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وظتا ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص اندفع الشاعر مبدحو وأرسل النفس على سجيتها، فقاؿ أبيا
 38نبوية والشعر الوجداين ويقوؿ : إف قلب اظتسلم .... وحنت إليو سارية اظتسجد.تزاؿ تعد من غرر اظتدائح ال

ويقوؿ عنو الندوي : "كاف شديد اإلنتاف ابإلسبلـ ورسالتو، قوي العاطفة، شديد اإلخبلص واإلجبلؿ للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، 
اإلنسانية إال بو وأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو خاًب الرسل متفانيًا يف حبو، مقتنعًا أف اإلسبلـ ىو الدين اطتالد الذي ال تسعد 

والبصَت ابلسبل، وإماـ الكل، ويقوؿ إقباؿ عن حبو للمدينة، مل يستطع بريق العلـو الغربية أف يبهر ليب، ويغشي 
  39بصري، وذلك ألين اكتحلت أبذتد اظتدينة".
  : رابعاً : حب الندوي للعرب حببه للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

لقد أبدى أبو اضتسن اىتمامًا كبَتًا ابلعرب مبشكبلهتم اظتختلفة وبنهضتهم وىويتهم ابعتبارىم عصبة اإلسبلـ وأىل 
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 الرسوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص. ففي مكة اظتكرمة ظهر اإلسبلـ ونزؿ القرآف على خاًب األنبياء واظترسلُت النيب األمي دمحم بن عبد
 ٍب زتلت اظتدينة اظتنورة الراية، حىت عم نور اإلسبلـ اصتزيرة العربية، ونزؿ الوحي األوؿ على دمحم العريب القرشي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اعتامشي، فو لد العامل من جديد.
دور كبَت بفضل اإلسبلـ ومبحمد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. والندوي يريد أف يستعيد العرب مكانتهم  –بدوف ريب  –لقد كاف للعرب 

إنك جتودين أيتها اصتزيرة العربية مبقدار عظيم من بًتوؿ أدير بو ماكيناٌب وأسَت بو عجبلٌب، فأان "العالية فيتحدث ويقوؿ : 
ايمولد النيب الرزتة شيئًا أعز وأذتن  –أيتها اصتزيرة السعيدة  –أشكر صنيعك ولكنٍت كنت أنتظر منك أدين لك ابلفضل و 

من الذىب األسود، كنت أنتظر منك أف خترجي يل عجلة اضتياة اليت غاصت يف الوحل، وأف توجهيها التوجيو الصحيح، 
ة الصناع من إخراجها فأخرجيها مبا معك من حكمة وأف ختلصي ركاهبا من ىذا اظتأزؽ، وقد عجزت حكمة اضتكماء وصناع

  40."النبوة وبقية قوة الرسالة واإلنتاف واليقُت وسَتي هبا بنور الشريعة اإلعتية واعتداية اإلسبلمية
هبا جودي علّي أيتها اصتزيرة بنفحة من نفحات دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أحّل هبا مشاكل حياٌب وألغاز غتتمعي، وأحيي "ويقوؿ : 

  41."موات قليب، وأطفئ هبا جحيم اظتادة اليت أحاطت نَتاهنا هبذه اظتدنية بكل فضيلة إنسانية
من  16وقاؿ الندوي رزتو هللا يف كلمة ألقاىا يف قاعة اظتدرسة الثانوية ابظتدينة اظتنورة بعنواف "الطريق إىل نصر" يف 

إف هللا ربط "واألساتذة وشباب اظتدارس واصتامعات :  ىػ وكاف حفبًل مشهوداً حضره كبار العلماء1388شعباف سنة 
مصَت العرب بقدـ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إف هللا ربط سعادة العرب مبحمد بن عبد هللا، مل يربطها بقائد اشًتاكي أو زعيم قومي، ال 

يـو بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة يف اليـو الذي بعثو  تقـو للعرب قائمة حىت نتشوا يف ركاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إف هللا سبحانو وتعاىل
قرر يف ذلك اليـو ويف تلك الساعة ويف تلك اللحظة أف مصَت اإلنسانية مربوط هبذا الشخص الكرمي، وأنو ال سعادة 

 42".بغَت قيادتو وبغَت اتباعو
 خامساً : رأي الندوي ابملديح النبوي عند الشيعة : 

ىػ ورتع خبلؿ ىذه 1493وي عشرة أايـ يف إيراف حُت زارىا كرئيس لوفد رابطة العامل اإلسبلمي عاـ قضى العبلمة الند
الزايرة مشاىداتو الدقيقة وانطباعاتو اصتميلة، ومبلحظاتو اإلكتابية الصرلتة، وحتدث عن التقريب بُت اظتسلمُت، ومؤل اعتوة 

وأساليبها الطبعية الصحيحة وأشار إىل مواضع ضعف حتتاج إىل  الواسعة بُت أىل السنة والشيعة وعن دعائمها الضرورية
إننا شعران يف كل غتتمع ينتمي إىل الطريقة اإلمامية أف الصلة العاطفية واضتماس الداخلي يف "بناء وإصبلح، فهو يقوؿ : 

كاد يشغل كل   –الذين كانوا أئمة اعتدى ومصابيح الدجى وال يشك يف ذلك مسلم  –حب أىل البيت وتعظيم األئمة 
الفراغ يف النفس والعاطفة والعقل والضمَت، وـتشى أف يكوف قد أخذ الشيء الكثَت من حق النبوة اليت ىي مصدر كل 
خَت وسعادة، ومن شخصية الرسوؿ األعظم الذي انؿ بو أىل البيت الشرؼ واستحقوا اضتب والتعظيم، وإنو فتا وازدىر 

 تكوف بُت اظتسلم وبُت نبيو ملسو هيلع هللا ىلص. على حساب الصلة العميقة اليت كتب أف 
وقد ظهر ذلك األثر يف الشعر الذي قالو شعراء إيراف يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وفيما قالوه يف مناقب أىل البيت وخاصة يف 

عاطفة والتعبَت عن مناقب أمَت اظتؤمنُت علي بن أيب طالب، وسيدان اضتسُت بن علي، فيفوؽ الثاين األوؿ يف قوة ال
 43القلب، والقدرة الشعرية، وتدفق القرلتة.

وظتسنا ىذا الفرؽ يف الشعر الذي قالو شعراء األردو يف اعتند من إخواننا اصتعفريُت، والشعر الذي قالوه "وقاؿ أيضًا : 
سَتة النبوية ويف مناقب أىل يف اظتديح النبوي، وظتسناه يف الشعر الفارسي، ورأينا ىذا الفرؽ يف الكتب اليت أ لفت يف ال
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البيت كمًا وكيفاً، ورأينا الفرؽ الواسع بُت العناية ابظتشاىد والعناية ابظتساجد، وبُت الشوؽ إىل السفر إىل النجف 
 44".وكرببلء والعتبات العاليات، والسفر إىل اضترمُت الشريفُت

إف الشيعة مل يتمكنوا من أتليف كتاب قوي مؤثر يف "والندوي رزتو هللا يبُت ىذه الفكرة يف مقالتو األخرى فيقوؿ : 
السَتة النبوية وال أف شعراءىم النابغُت وفقوا إىل نظم نبوايت قوية مؤثرة ومدائح نبوية تتجلى فيها العاطفة القلبية يف 

ومناقب أىل البيت وتصوير ما  اظتديح الشعري للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وتتدفق فيها القرلتة الوقادة، كما نرى ذلك يف شعر اظتراثي
حدث يف كرببلء أبسلوب ساحر وشاعرية بليغة، وال نبغ فيهم شاعر للمديح يضاىي شعراء اعتند الذين عبل كسبهم 

 45".يف شعر اظتديح
تدفق شعر اظتديح النبوي يف قوتو وأتثَته، ورقتو وعذوبتو، "وىو يتحدث عن ميزات الشعراء واألدابء يف اعتند فيقوؿ : 

د ابتكر ىؤالء الشعراء معاين وأخيلة وجاؤوا بنبوايت ال مثيل عتا يف األدب العريب عرب القروف، فقد ضعف ىذا فق
بعد قصيدة البوصَتي اظتيمية وبعد نبوايت عبد الرحيم الربعي ضعفًا شديداً، وال يزاؿ سر  –الصنف يف الشعر العريب 

، وعلماء األدب، وقد عللو بعضهم ابلبعد واعتجر، فلهذين أتثَت  ىذا التدفق والقوة والتأثَت موضوع تفكَت الباحثُت
 كبَت يف تفجَت ينابيع القلب واضتب وتوليد اظتعاين الغريبة، وإاثرة الكنوز الدفينة. 

وقد استعاض كثَت منهم عن الرحلة الطويلة اظتملؤة ابألخطار يف أطوؿ مدة قضاىا اظتسلموف بقصائد اظتديح، فقد كاف 
القراصنة البحريُت، وزمن السفن الشراعية، والطرؽ غَت آمنة، واالنتقاؿ من مكة إىل اظتدينة مل يكن مأموانً، الزمن زمن 

وقوافل اضتجاج تتعرض للخطر والقارة، فاستعاضوا عن السفر ابلشعر للتعبَت عن حنينهم وأشواقهم، ومل يزؿ الشعر 
 46".بريد القلب والشوؽ

 اخلامتة : 
داً بذعتا أبو اضتسن الندوي رزتو هللا يف اظتشاركة ابظتؤدترات والنشاطات اليت تتعلق ابظتديح النبوي وىكذا فقد رأينا جهو 

وأحتفنا بًترتاتو لشعراء غَت العربية الذين قدموا أشعارىم يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وظهرت لنا آراءه النقدية من خبلؿ ذلك  
 يعة الذي مل نعرؼ أحداً سبقو إليو أو أشار إليو. كلو إىل جانب تطرقو لرأيو يف شعر الش

 واضتمد هلل أواًل وآخراً وصلى هللا على سيدان وموالان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.
 :اهلوامش واملصادر
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