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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 جميد 
 د. خنساء حممد أدیب اجلاجي 

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 

السري والشمائل، وكان  امتد للسرية النبویة جناحان من النور أوهلما وأمههما الشعر، واثنيهما النثر متمثاًل يف كتاب
الشعر سباقًا يف ميدانه وسيظل األكثر أتثريًا واألهبى تعبرياً، خاصة إن امتدت أانمل بعض املوسيقيني إىل شيء من 

 1هذا الشعر بنغم من أنغام السماء فزادته هباء على هبائه.
ابلنبوايت ابلعربية وابلنعت ابلفارسية املدیح النبوي سار يف الناس على مر العصور واألزمان كنوع شعري بذاته مسى 

واألردیة، ونبغ فيه طائفة من الشعراء وانلوا تقدیرًا ابلغًا يف هذا النوع، وهذا النوع اجلدید من املدیح امتاز جبمعه 
وحب  ،تقدیس ألن التقدیس هلل وحده الواحلب، تعظيم  خلصائص النسيب الرقيق ابملدیح البليغ واجتمع فيه التعظيم

 2حب النساء ألنه جمال الغرائز الساقطة واخلواطر السافلة.ال ك
حمبة األنبياء واألولياء تتبع حمبته سبحانه، وهي من لوازم هذه احملبة، فإن حمبة احملبوب توجب حمبة ماحيبه، وهذه احملبة 

 3تدخل صاحبها يف اإلسالم، وأحب الناس إىل هللا تعاىل أقومهم هبذه احملبة وأشدهم فيها.
قل إن كنتم حتبون "خياطب هللا عزوجل النيب صلى هللا عليه وسلم فيطلب منه أن یتوجه هبذا السؤال للمسلمني بقوله : 

 4".هللا فاتبعوين حيببكم هللا ویغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم
املدیح الدیين املخصص  الغزل الدیين هو نوع من"ومسى بعضهم املدیح النبوي ابلغزل الدیين ویقول د. حممد التوجني : 

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، إال أن كثرة العواطف اليت بثها الشعراء يف أشعارهم ومسوهم يف املعاين وصدقهم يف األدابء 
أوجب استخدام ألفاظ غزلية وجدانية مما حّول املدیح النبوي إىل ما یدعونه ابلغزل الدیين وهو شبيه ابلغزل العذري 

                                                 


 حماِضرة سابقة يف جامعة الشهيدة يب نظري بوتو للنساء، بيشاور. 


 حماِضرة يف قسم اللغة العربية، جامعة بيشاور. 
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وشبيه جدًا بشعر احلب اإلهلي من وجوه أخرى ولكنهم طّهروا معانيه وانجوا به الذات احملمدیة  العفيف من وجوه،
 5".وخاطبوه خماطبة مباشرة، وذكروا دايره يف احلجاز

حسان بن اثبت رضي هللا  ظهر املدیح النبوي يف شعر الشعراء املخضرمني، ومن مناذج هذا النوع من الشعر يف كالم سيدان
 : عنه قوله

 اء  ـــــــــــــــــوأمجل منك مل تلد النس   وأحسن منك مل تر قط عيين 
 6كأنك قد خ لقت كما تشــاء     ب ـــــــــــخ ِلقَت مربأ من كل عي

والشاعر كعب بن زهري له قصيدته املشهور اليت مطلعها "ابنت سعاد" كتبها يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم، 
 فيقول فيها: 

 7مهند من سيوف هللا مسلول     ل لنور ی ستضاء به إن الرسو 
 مث استمر هذا النوع من األدب بعد املخضرمني، وبدأ يف لغات الشعوب اإلسالمية األخرى إىل اليوم.

لو سئل املرء املسلم عن أحب املوضوعات لدیه وآثرها إطالقًا لكان جوابه املدیح النبوي والسرية النبویة على صاحبها 
ألف ألف حتية، وذلك ألن السرية النبویة هي األسوة احلسنة ملن یرجو هللا واليوم اآلخر كما نرى يف القرآن الكرمي : 

 8".لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة"
وهي اثين املصدرین التشریعيني وأحد األمرین اللذین لن یضل من یتمسك هبما، والسرية النبویة هي الوحي غري املتلو 

 9والنموذج العملي لإلسالم، وهي املدرسة األوىل واألخرية اليت یرتىب فيها كل مسلم.
وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها  قل إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم"قال هللا عزوجل يف القرآن الكرمي : 

وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت أييت هللا أبمره وهللا 
 10".ال یهدي القوم الفاسقني

ووالده والناس الیؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده "عن أنس قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم : 
ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن یكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب "وقال :  11" أمجعني

وعن أيب هریرة  12".املرء ال حيبه إال هلل، وأن یكره أن یعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما یكره أن یلقى يف النار
فوالذي نفسي بيده ال یؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ": هللا عليه وسلم قال لىرضي هللا عنه أن رسول هللا ص

 13".والده وولده
 حب الندوي للنيب صلى هللا عليه وسلم : 

إن الشاعر والكاتب املسلم یرى من سعادة نفسه وحسن حظه أن ینخرط يف السلك الذهيب ليقول الشعر يف املدیح 
أبو احلسن علي الندوي  –جملال األول لاللتزام يف األدب اإلسالمي هو فن املدیح، وخاصة النبوي والسرية النبویة ألن ا

فهو الكاتب الذي له دور رائد يف توجيه الفكر اإلسالمي يف العامل وإنعاشه مبكافحة الغزو الفكري وعرض احلضارة  –
ید، وكان لكتاابهتم صدى عميق يف سائر اإلسالمية وتصویر احلياة اإلسالمية وحتليلها والدعوة إىل اإلسالم من جد
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  14أوساط العلم واألدب يف العامل اإلسالمي وخاصة العامل العريب.
اإلمام الندوي له حظ وافر من حب هللا ورسوله وكان قلبه غنياً ابلفيض الرابين وكان "ویقول عنه عبد السالم األزهري : 

 15."هو حيس يف قلبه ذوقاً وحالوة من اإلميان الثابت واحلب الصادقضمريه اإلنساين حياً معموراً ابلتجليات الرابنية و 
كانت لسماحة الشيخ أيب احلسن علي الندوي صلة عاطفية جياشة وحب وحنان وشوق وحرقة واجنذاب وتعلق 
شدید مبدینة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكان له شوق أمسى وعاطفة أقوى بشخصية النيب الكرمي عليه أفضل 

ة والسالم. ویتحدث عنه حممد اجتباء الندوي ویقول : كان قد نشأ وترعرع يف بيئة كرمية يف أحضان األم الرؤوم الصال
اليت أرضعته لبان احلب للرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم والتشبع بروح دعوته والتضلع حبمل رسالته عليه أفضل 

 صالة وسالم.
األكرم فضيلة الدكتور عبد العلي احلسين رمحه هللا فرابه على حب رسول هللا وعاش يف كنف أخيه األكرب الرؤوف الكرمي 

صلى هللا عليه وسلم واتباع سنته والقيام بدعوته واجلهاد يف سبيل رسالته، وهيأ له كتبًا صغرية ميسرة على سرية الرسول 
  16األعظم صلى هللا عليه وسلم.

أما أنه حممدي فال أعين جمرد أنه من نسل الرسول "مدي، فيقول : بينما یرى الشيخ الدكتور یوسف القرضاوي أنه حم
ومن بطأ به "صلى هللا عليه وسلم، ومن الساللة اهلامشية احلسنية فكم من َحْسَنني أو ح سينني تناقض أعماهلم أنساهبم 

 هدیه وسلوكه وحياته  وإمنا أعين أنه رجل جعل الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم أسوته يف "عمله مل ی سرع به نسبه
كلها واختذ سريته نرباسًا له يف تعبده وزهده وإعراضه عن زخارف احلياة وزینة احلياة، فهو یعيش يف اخللف عيشة 

وحدیثه عن احلبيب املصطفى ليس "وقال أیضاً :  17"السلف، ال یهتم مبا یهتم به أمثالنا من متاع ومتلك ورايض وزینة
ث حمب عاشق، معجب هبذه الشخصية الضخمة الفریدة، شخصية حممد بن حمض حدیث ابحث دارس بل حدی

 18".عبد هللا صلى هللا عليه وسلم
 صلة الندوي بكتب السرية : 

قرأ الشيخ الندوي ابألردیة منذ صغره رسائل صغرية يف السرية النبویة، وقد دخلها يف سن مبكرة، ال یدخل فيها 
ك یرجع إىل اجلو الذي كان یسود بيته وأسرته. وأخوه األكرب الدكتور السيد األطفال يف عامة األحوال، والفضل يف ذل

عبد العلي احلسين خيتار له الكتب اليت كان حيب أن یطالعها يف صغره، فقد قدم إليه يف أول ما قدم كتاب )سرية 
ني( ملؤلفه القاضي حممد خري البشر( وكتاب آخر كان له أثره البالغ العميق يف نفسه، وهو كتاب )سرية رمحة للعاملل

سليمان املنصورفوري رمحة هللا عليه الذي أاثر يف نفسه كامن احلب والذي ال لذة يف احلياة بغريه وال قيمة للحياة 
شعرت أثناء قراءيت هلذا الكتاب بلذة غریبة، "بغريه، هو حمصول احلياة ولب اللباب، ویقول الندوي عن هذا الكتاب : 

فال هي لذة الطعام  –ومل أزل مرهف احلس قوي الشعور  –يع اللذات اليت عرفتها يف صغري إهنا لذة ختتلف عن مج
الشهي يف اجلوع، وال هي لذة اللباس اجلدید يف یوم العيد، وال هي لذة اللعب يف حني الشوق إليها، وال هي لذة 

ر والظفر يف املباراة، وال هي لذة زايرة العطلة والفراغ بعد الدراسة املضنية واالشتغال املرهق، وال هي لذة االنتصا
صدیق قدمي أو زائر كرمي، إهنا ال تشبه لذة من هذه اللذات. إهنا لذة أعرف طعمها وال أستطيع وصفها بدقة، وأعرب 
عنها بكلمة، إن غایة ما أستطيع أن أقول أهنا لذة الروح، وهل األطفال ال حيملون األرواح؟ وال یشعرون ابللذة 
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  19."بلى وهللا ! إن األطفال أشف روحاً، وأصح شعوراً، وإن عجزوا عن التعبريالروحية؟ 
لقد سرى فيه حب رسول هللا سراين الدم يف العروق، "ویؤكد الكاتب الشهري حممد اجتباء الندوي هذا املعىن بقوله : 

 20".وقلبهوهذا احلب هو الذي وّقد مجرة اإلميان املتدفق، والعقيدة القومية الراسخة يف شخصه 
ویعرف كل من له إملام حبياة النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان درس وقرأ أكثر وأفضل ما كتب يف السرية، وكان يف 

 مقدمتها "السرية النبویة البن هشام" و "زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزیة".
، وهذه املشاركة ه مشاركة فعالة يف املدیح النبويقد كانت لونرى أن الندوي ماقال الشعر يف املدیح النبوي ومع ذلك ف

 تتناول عدة حماور : 
 أوالً : إبداعات الندوي.

 اثنياً : مشاركة الندوي يف الندوات واملؤمترات املنعقدة يف املدیح النبوي.
 اثلثاً : ترمجات الندوي لشعراء املدیح النبوي.

 هللا عليه وسلم. رابعاً : حب الندوي للعرب حببه النيب صلى
 خامساً : رأي الندوي ابملدیح النبوي عند الشيعة. 

 أوالً : إبداعات الندوي : 
جند العالمة الندوي یركز على سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وجيعلها حموراً لكتاابته وأحادیثه، وال خيلو أي أثر له عن ذكر 

سيلة تربویة، والندوي یرید تنشأة األبناء على حب النيب صلى هللا عليه النيب صلى هللا عليه وسلم. وذلك ألنه رآه قدوة وو 
سلم القدوة األوىل للمسلمني واملثل األعلى هلم ألن هذا احلب له عظيم األثر يف غرس العقيدة السليمة وتكوین اخللق 

 وسلم والسرية ومنها : فلذلك كتب الندوي كتباً عن موضوع حب النيب صلى هللا عليه  21الفاضل والسلوك املستقيم.
 السرية النبویة، والطریق إىل املدینة، وقصص النبيني )سرية خامت النبيني( لألطفال.

صفحة، وقد ط بع الكتاب مرات كثرية كانت أوهلا يف القاهرة   463السرية النبویة : یشتمل هذا الكتاب على .1
يف هذا البحث، ط بع أبمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن  هـ، وهي الطبعة اليت سنعتمدها1396م/ 1976

محد آل اثين أمري دولة قطر. ع ين بطبعه ومراجعته خادم العلم عبد هللا بن إبراهيم األنصاري، وله فضل يف وضع 
لسهلي اخلرائط التارخيية اجلغرافية اليت زین هبا الكتاب وزاد يف قيمته العلمية. وكان لفضيلة الشيخ برهان الدین ا

أستاذ احلدیث والتفسري يف دار العلوم ندوة العلماء مساعدة كبرية يف ختریج األحادیث والبحث عنه والتحقيق يف 
 بعض ماجاء يف كتب السرية، واألستاذ حميي الدین أمحد ساعد الندوي يف دراسة املراجع األجنبية.

سبب أتليف هذا الكتاب "أنه یرید أن جيعله  هـ، ویقول الندوي عن1396أكمل الندوي هذا الكتاب يف شوال سنة 
هللا ذخرًا لآلخرة ووسيلة لدراسة هذه السرية الطاهرة واالستزادة منها واالنتفاع هبا. ویرید الندوي أن یثري كامن احلب 

سة واإلميان يف نفس مؤمن واجنذااًب يف قلب أحد من غري املسلمني إىل هذه السرية الطاهرة العطرة ومحلته على درا
  22اإلسالم وفهمه.

صفحة يف طبعة املختار اإلسالمي ابلقاهرة، وهذه هي  113الطریق إىل املدینة : حيتوي هذا الكتاب على  .2
هـ، وط بع أول مرة يف املدینة املنورة، وصدرت 1398م/ 1978الطبعة الثالثة املتوفرة عندان، وقد ن شرت يف 
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 الطبعات األخرى من دمشق وبريوت ولكهنئو.
الكتاب جمموعة مقاالت وحماضرات وأحادیث إذاعية تتعلق حبب النيب صلى هللا عليه وسلم، وهي انطباعات عن هذه  وهذا

الشخصية احلبيبة وسريهتا وحياهتا، وعرض سریع ملا قد تغىن به الشعراء واحملبون يف داير العجم، وقد أمسى الندوي هذه اجملموعة 
 ا متهد الطریق إىل هذه املدینة وتبعث األشواق إليها وإىل منورها عليه ألف ألف سالم.الصغرية بـ )الطریق إىل املدینة( فإهن

لقد كدت أفقد ثقيت "قّدم علي الطنطاوي رمحه هللا هلذا الكتاب ویتحدث عنه أنه الحيتاج إىل املقدمة، فيقول: 
ود فيعتلج بنفسي فعلمت أن قليب بنفسي، ولكين ملا قرأت كتاب أيب احلسن )الطریق إىل املينة( أحسست ابلشوق یع

ما خال من جوهر احلب ولكن مهوم العيش وطول األلفة قد غطيا جوهره ابلغبار، فأزاح كتابك عن جوهره الغبار. 
وكدت أفقد ثقيت ابألدب حني مل أعد أجد عند األدابء هذه النغمة العلویة اليت غىّن هبا الشعراء من لدن الشریف 

 23. "قرأت كتابك وجدهتا، وجدهتا يف نثر هو الشعر إال أنه بغري نظام الرضي إىل الربعي. فلما
من كالم الطنطاوي یظهر لنا أن قراءة هذا الكتاب للندوي حيث قلب املؤمن على رؤیة املدینة املنورة ویشوق إىل 

 احملبوب وداير احملبوب وأهله، وكلنا نعرف أن التشویق عنصر مهم من عناصر املدیح النبوي.
كيف ال یذوب قلب املسلم شوقًا إىل "ل علي الطنطاوي وهو یتحدث عن بلد الرسول صلى هللا عليه وسلم : ویقو 

البلد الذي وطئ أرضه )حممد( حبيب كل مسلم صلى هللا عليه وسلم ونشق هواءه وشرب ماءه، ميشي من حيث 
 24".مشى احلبيب ویصلي حيث صلى، یدخل من حيث دخل

وملا شب وتوجه إبخالص ومحاس إىل ميدان الدعوة وجتول يف املدن "ليف هذا الكتاب : أما الندوي فقد قال عن أت
والقرى واألرايف يف بالده وبالد العامل والتقى ابملسلمني وقرأ مؤلفاهتم وجرائدهم أحزنه ضعف هذا اجلانب عند املسلمني. 

 25."ليت أذیعت من اإلذاعات العربية واإلسالميةفبدأ یركز عليه يف حماضراته وخطبه ومواعظه وأحادیث اجملالس وكلماته ا
والندوي قد قال عن سبب أتليف هذا الكتاب أنه أفزعه ضعف العاطفة يف هذه البالد وضعف الصلة الروحية 
والعاطفة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، وهو خطر كبري ميهد لكل ثورة، ولكل اضطراب، ولكل ضعف، ولكل نوع من 

األت عوامل كثرية ودعوات عدیدة على جتفيف منابع هذا احلب وإضعافه على األقل، وأصيبت أنواع الفوضى، وقد مت
 النفوس جبفاف يف الشعور ويف التفكري سرى ذلك يف األدب والشعر وتعدى إىل الدین ومظاهره.

طفة اليت یعتقد أهنا  وقد أراد الندوي أن یكون جنداًي صغريًا يف مهامجة هذا التيار ويف إاثرة هذا احلب الدفني والعا
 26كامنة كشرارة يف الرماد يف قلب كل مسلم فجمع لتغذیتها وتنميتها.

 قد یظهر يف هذا الكتاب براعة أسلوب الندوي األديب وقد أراد أن یثري احلب الدفني يف أعماق النفوس.
وسلم وقد اعتمد املؤلف يف قصص النبيني )اجلزء اخلامس( : وهو اجلزء اخلاص بسرية خامت النبيني صلى هللا عليه  .3

أتليف هذا الكتاب على تلخيص السرية النبویة البن هشام و"هو من أقدم كتب السرية املوجودة اآلن مطبوعة 
  27ومتداولة وأكثرها أتثرياً يف النفوس والقلوب".

إسالم كراتشي هذه جمموعة من قصص األنبياء اليت كتبها أبو احلسن علي احلسين الندوي، وأصدرها جملس نشرايت 
ابكستان ویصف فيها سرية األنبياء وقصصهم وعظيم أعماهلم والصعوابت اليت واجهتهم يف سبيل هللا وصربهم عليها. 
هذه اجملموعة تشتمل على مخسة أجزاء، واجلزء اخلامس سرية النيب صلى هللا عليه وسلم. ومن قراءة "اجلزء اخلامس 
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اإلسالمية األوىل وفتوحاهتا وانتصاراهتا وعجائب الرتبية النبویة ومعجزاهتا  لقصص النبيني یعرف الطفل اتریخ الدعوة
 وخاصة التكاليف اليت انلت من النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه االهتمام والعنایة.

 :  مشاركة الندوي يف الندوات واملؤمترات املنعقدة يف املديح النبوياثنياً : 
اإلسالمي حلرصه على احلضور واالشرتاك يف تلك الندوات واملؤمترات فقد كان  یهتم الندوي بتطویر قضية األدب

األدب اإلسالمي عنده هدفّا أساسيًا يف حياته وكرس حياته لتطویره، وكما ذكران سابقًا فإن املدیح النبوي هو اجملال 
 األول لاللتزام ابألدب اإلسالمي.

النبوي صلى هللا عليه وسلم واشرتك الندوي فيها أو كان حيرص فلذلك سنذكر الندوات اليت عقدت مبوضوع املدیح 
 على حضورها وإلقاء مقاالته فيها. 

أقام املكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي يف اهلند يف جامعة كاشف العلوم أبورنك آابد مبوضوع "الندوة العلمية 
م. فكانت هذه للندوي 1988أكتوبر  9-7فق هـ املوا1409صفر  27-25حول املدائح النبویة يف الفرتة مابني 

مناسبة رائعة فریدة من نوعها ألمهية املوضوع وأتثريها على القلوب، وكان من الطبيعي أن تقبل النفوس عليه وتعىن 
الصحف واجملالت بنشر تقاریره وحيضر عدد كبري من العلماء واألدابء والشعراء، ومن خمتلف أحناء اهلند وخارجها، 

 28ندوة مناسبة روحانية خاصة، هتب فيها نفحات احلب لذات الرسول صلى هللا عليه وسلم واهليام به.فكانت ال
وقد شارك الندوي يف هذه الندوة وألقى حماضرة بعنوان "جوانب السرية املضيئة يف املدائح النبویة الفارسية واألردیة" 

  عليه وسلم يف اللغتني الفارسية واألردیة. وتكلم عن الشعراء الذین أنشدوا شعراً يف مدح النيب صلى هللا
وقد أشار الندوي يف كلمة االفتتاحية إىل أمهية هذه الندوة وقال : "إن هذه الندوة اليت نشارك فيها اليوم حتمل ميزة  
 كبرية، وهي أهنا تنتمي إىل ذات الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي له املنة العظيمة على األدب والشعر واملدنية

 29والفلسفة ابإلضافة إىل مّنته على النوع البشري واجليل البشري والبقاء البشري".
م. 1994أبریل  23 -21اهلند يف  –مث عقدت الندوة العاملية لرابطة األدب اإلسالمي يف اجلامعة السلفية بناوس 

ئص مدرسة احلدیث النبوي وتكلم عن خصا –أدب احلدیث النبوي  –وألقى الندوي رمحه هللا حماضرة فيها بعنوان 
 30األدبية والبيانية ويف إطار واسع، ويف ضوء مناذج أدبية، بيانية، تعبريیة.

یتحدث الندوي أن للسنة النبویة واحلدیث الشریف دور كبري يف حياة املسلمني، فيقول : "واقع حياة النيب صلى هللا 
ذي ختضر فيه شجرة الدین، وتورق وتثمر، إن الدین ليس من عليه وسلم املباركة، وإرشاداته وتعاليمه ختلق ذلك اجلو ال

الضوابط اخللقية اجلافة، إنه ال یبقى حيًا بدون العواطف والوقائع، واألمثلة العملية، وخري جمموعة موثوق هبا هلذه 
 31.العواطف والوقائع، واألمثلة العلمية هي جمموعة احلدیث النبوي اليت أصبحت من خصائص األمة اإلسالمية

ویقول الندوي رمحة هللا عليه عن فصاحة النيب صلى هللا عليه وسلم وبالغته : "أفصح العاملني لساانً وأبلغهم بياانً وقد 
فكان اجتمع له من صفات البليغ مامل جيتمع ألحد قبله، وال جيتمع ألحد بعده، زد على ذلك أن لسانه جمرى الوحي، 

  32ف اللسان، سهل اللفظ، صاحب معجزات وآايت يف اللسان العريب".مرتعاً بعد السيل، كان مطاع اللفظ مثق
 اثلثاً : ترمجات الندوي لشعراء املديح النبوي : 

الرتمجة تلعب دورًا كبريًا يف خلق احلوار بني اآلداب املختلفة وتضييق الفجوة بني خمتلف احلضارات والثقافات وأتيت 
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مي والعاملني يف جماله، ملا هلا من فوائد كثرية بني الشعوب املسلمة اليت الرتمجة يف أولوايت اهتمامات األدب اإلسال
ختتلف لغاهتا ولكنها تلتقي حول اإلسالم دینًا هلا، وقد شجعت رابطة األدب اإلسالمي العاملية األدابء الذین عندهم 

األدابء اإلسالميني والتعرف إحاطة أبكثر من لغة للقيام هبذا العمل الدقيق الذي یساعد على تقليص املسافات بني 
على بعضهم بعضًا من خالل الرتمجة ألدهبم اإلسالمي. اهتم الندوي ابلرتمجة وكانت معظم األبيات اليت قام برتمجتها 

 تتناول املدیح النبوي ومن هؤالء الشعراء الذي نظموا أشعارهم ابألردیة والفارسية وسنذكر هذین القسمني هنا. 
 ي : أوالً : الشعر األرد

 الشعراء الذین نظموا أشعارهم ابللغة األردیة عن املدیح النبوي وترجم هلم الندوي، هم : 
 . 99ة يف كتابه الطریق إىل املدینة صوترمجها الندوي للعربي 33ألطاف حسني حايل: األبيات املرتمجة من "مسدس حايل"  .1

ظفر علي خان : األبيات الستة األوىل من قصيدته بعنوان "نعت" ترمجها الندوي يف كتابه الطریق إىل املدینة،  .2
 . 101-100ص 

حفيظ اجلالندهري : اختار الندوي البيت الثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع، من نعت من ملحمته  .3
 .101لعربية يف كتابه الطریق إىل املدینة ص وترمجها إىل ا 34اإلسالمية املشهورة "شاهنامة إسالم"

 اثنياً : الشعر الفارسي : 
الشيخ السعدي : البيتان املرتمجان يف املدیح النبوي السادس والعاشر من قصيدة "شاليش بيغمرب" من "كليات  .1

 . 91 سعدي" وترمجتها إىل العربية يف كتاب الندوي الطریق إىل املدینة ص

الندوي قوله ابملدیح النبوي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : "إن أنفاسه وأخالقه قد  أمري خسرو : ومن ترمجة .2
نفخت احلياة يف العرب الذین كانوا يف االحتضار، وأطفأت يف وقت واحد شعلة أيب هلب الوهاجة اليت كانت 

ة من العامل املادي إىل أتيت على األخضر واليابس، إنه وصل يف خطوتني من هذا العامل إىل ذلك العامل، ويف جول
 35العامل الروحي".

: ومن ترمجته قوله : )ايمن نسبه عريب، ولقبه أمّي، لقد دان بوالئك، وخضع لسيادتك  عبد الرمحن اجلامي .3
العرب والعجم سواء، إن فصاحتك استأسرت العرب، وإن مالحتك ملكت قلوب العجم، ماضرك أن ال تقرأ 

علم األميون، ونبغ اجلاهلون، بك ابيّضت صحيفة األعمال، وأشرق نورك والتكتب، فبفضل جهودك، وبعثتك، ت
 36يف الظلمات، فال ضري أن ختط سواداً على بياض، أو تضم سواداً إىل سواد(.

مسعود علي احملوي : ومن ترمجته قوله : )رفعت الفطرة اللثام عن وجهها وجتلت أبمجل مظاهرها وفعلت فعل  .4
أمحر من الزهور والورود، ذلك كله ألجل بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم، إن نظره  الربيع، فك سيت األرض لباساً 

یعمل عمل الكيمياء فيحول اخلزف األسود الذي ال قيمة له تربًا خالصاً، وذهبًا وهاجاً، إنه سيد استطاع من 
 37ّلمون األمم(.غري جيش وكتائب، أن جيعل من التائهني يف البادیة ملوكاً حيكمون العامل، وأساتذة یع

أتثر الندوي ابلعالمة حممد إقبال أتثرًا واضحاً، فهو قد رأى أن إقبااًل یوافق هواه يف كثري :  العالمة حممد إقبال .5
من األمور، مثل نقده للحضارة العربية، وخاصة حب إقبال للنيب صلى هللا عليه وسلم، فلذلك قام الندوي رمحه 

بية، وسنذكر هنا أشعاره يف املدیح النبوي ویرى الندوي أن إقبااًل یشتد إميانه هللا برتمجة أشعار إقبال إىل العر 
ابلرسالة احملمدیة وحبه وغرامه لشخصية حممد صلى هللا عليه وسلم، وملا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم اندفع 
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نبویة والشعر الوجداين الشاعر مبدحه وأرسل النفس على سجيتها، فقال أبيااًت ال تزال تعد من غرر املدائح ال
 38ویقول : إن قلب املسلم .... وحنت إليه ساریة املسجد.

ویقول عنه الندوي : "كان شدید اإلميان ابإلسالم ورسالته، قوي العاطفة، شدید اإلخالص واإلجالل للرسول صلى 
اإلنسانية إال به وأن النيب صلى هللا هللا عليه وسلم، متفانياً يف حبه، مقتنعاً أن اإلسالم هو الدین اخلالد الذي ال تسعد 

عليه وسلم هو خامت الرسل والبصري ابلسبل، وإمام الكل، ویقول إقبال عن حبه للمدینة، مل یستطع بریق العلوم الغربية 
  39أن یبهر ليب، ویغشي بصري، وذلك ألين اكتحلت أبمثد املدینة".

 سلم : رابعاً : حب الندوي للعرب حببه للنيب صلى هللا عليه و 
لقد أبدى أبو احلسن اهتمامًا كبريًا ابلعرب مبشكالهتم املختلفة وبنهضتهم وهویتهم ابعتبارهم عصبة اإلسالم وأهل 
الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم. ففي مكة املكرمة ظهر اإلسالم ونزل القرآن على خامت األنبياء واملرسلني النيب 

ه وسلم مث محلت املدینة املنورة الرایة، حىت عم نور اإلسالم اجلزیرة العربية، ونزل األمي حممد بن عبد هللا صلى هللا علي
 الوحي األول على حممد العريب القرشي اهلامشي، فو لد العامل من جدید.

دور كبري بفضل اإلسالم ومبحمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. والندوي یرید أن  –بدون ریب  –لقد كان للعرب 
إنك جتودین أیتها اجلزیرة العربية مبقدار عظيم من برتول أدیر به ماكينايت "یستعيد العرب مكانتهم العالية فيتحدث ویقول : 

ايمولد النيب  –أیتها اجلزیرة السعيدة  –أشكر صنيعك ولكنين كنت أنتظر منك وأسري به عجاليت، فأان أدین لك ابلفضل و 
الرمحة شيئاً أعز وأمثن من الذهب األسود، كنت أنتظر منك أن خترجي يل عجلة احلياة اليت غاصت يف الوحل، وأن توجهيها 

ة الصناع من إخراجها فأخرجيها التوجيه الصحيح، وأن ختلصي ركاهبا من هذا املأزق، وقد عجزت حكمة احلكماء وصناع
  40."مبا معك من حكمة النبوة وبقية قوة الرسالة واإلميان واليقني وسريي هبا بنور الشریعة اإلهلية واهلدایة اإلسالمية

جودي علّي أیتها اجلزیرة بنفحة من نفحات حممد صلى هللا عليه وسلم، أحّل هبا مشاكل حيايت وألغاز "ویقول : 
  41."هبا موات قليب، وأطفئ هبا جحيم املادة اليت أحاطت نرياهنا هبذه املدنية بكل فضيلة إنسانيةجمتمعي، وأحيي 

من  16وقال الندوي رمحه هللا يف كلمة ألقاها يف قاعة املدرسة الثانویة ابملدینة املنورة بعنوان "الطریق إىل نصر" يف 
إن هللا ربط "واألساتذة وشباب املدارس واجلامعات :  هـ وكان حفاًل مشهوداً حضره كبار العلماء1388شعبان سنة 

مصري العرب بقدم حممد صلى هللا عليه وسلم، إن هللا ربط سعادة العرب مبحمد بن عبد هللا، مل یربطها بقائد اشرتاكي 
یوم بعث  أو زعيم قومي، ال تقوم للعرب قائمة حىت ميشوا يف ركاب حممد صلى هللا عليه وسلم، إن هللا سبحانه وتعاىل

حممد صلى هللا عليه وسلم يف مكة يف اليوم الذي بعثه قرر يف ذلك اليوم ويف تلك الساعة ويف تلك اللحظة أن مصري 
 42".اإلنسانية مربوط هبذا الشخص الكرمي، وأنه ال سعادة بغري قيادته وبغري اتباعه

 خامساً : رأي الندوي ابملديح النبوي عند الشيعة : 
هـ ومجع خالل هذه 1493وي عشرة أايم يف إیران حني زارها كرئيس لوفد رابطة العامل اإلسالمي عام قضى العالمة الند

الزايرة مشاهداته الدقيقة وانطباعاته اجلميلة، ومالحظاته اإلجيابية الصرحية، وحتدث عن التقریب بني املسلمني، ومأل اهلوة 
وأساليبها الطبعية الصحيحة وأشار إىل مواضع ضعف حتتاج إىل  الواسعة بني أهل السنة والشيعة وعن دعائمها الضروریة

إننا شعران يف كل جمتمع ینتمي إىل الطریقة اإلمامية أن الصلة العاطفية واحلماس الداخلي يف "بناء وإصالح، فهو یقول : 
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كاد یشغل كل   –الذین كانوا أئمة اهلدى ومصابيح الدجى وال یشك يف ذلك مسلم  –حب أهل البيت وتعظيم األئمة 
الفراغ يف النفس والعاطفة والعقل والضمري، وخنشى أن یكون قد أخذ الشيء الكثري من حق النبوة اليت هي مصدر كل 
خري وسعادة، ومن شخصية الرسول األعظم الذي انل به أهل البيت الشرف واستحقوا احلب والتعظيم، وإنه منا وازدهر 

 تكون بني املسلم وبني نبيه صلى هللا عليه وسلم. على حساب الصلة العميقة اليت جيب أن 
وقد ظهر ذلك األثر يف الشعر الذي قاله شعراء إیران يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم، وفيما قالوه يف مناقب أهل 
البيت وخاصة يف مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وسيدان احلسني بن علي، فيفوق الثاين األول يف قوة 

 43عاطفة والتعبري عن القلب، والقدرة الشعریة، وتدفق القرحية.ال
وملسنا هذا الفرق يف الشعر الذي قاله شعراء األردو يف اهلند من إخواننا اجلعفریني، والشعر الذي قالوه "وقال أیضًا : 

سرية النبویة ويف مناقب أهل يف املدیح النبوي، وملسناه يف الشعر الفارسي، ورأینا هذا الفرق يف الكتب اليت أ لفت يف ال
البيت كمًا وكيفاً، ورأینا الفرق الواسع بني العنایة ابملشاهد والعنایة ابملساجد، وبني الشوق إىل السفر إىل النجف 

 44".وكربالء والعتبات العاليات، والسفر إىل احلرمني الشریفني
إن الشيعة مل یتمكنوا من أتليف كتاب قوي مؤثر يف "والندوي رمحه هللا یبني هذه الفكرة يف مقالته األخرى فيقول : 

السرية النبویة وال أن شعراءهم النابغني وفقوا إىل نظم نبوايت قویة مؤثرة ومدائح نبویة تتجلى فيها العاطفة القلبية يف 
ومناقب أهل  املدیح الشعري للنيب صلى هللا عليه وسلم، وتتدفق فيها القرحية الوقادة، كما نرى ذلك يف شعر املراثي

البيت وتصویر ما حدث يف كربالء أبسلوب ساحر وشاعریة بليغة، وال نبغ فيهم شاعر للمدیح یضاهي شعراء اهلند 
 45".الذین عال كسبهم يف شعر املدیح

تدفق شعر املدیح النبوي يف قوته وأتثريه، ورقته وعذوبته، "وهو یتحدث عن ميزات الشعراء واألدابء يف اهلند فيقول : 
د ابتكر هؤالء الشعراء معاين وأخيلة وجاؤوا بنبوايت ال مثيل هلا يف األدب العريب عرب القرون، فقد ضعف هذا فق

بعد قصيدة البوصريي امليمية وبعد نبوايت عبد الرحيم الربعي ضعفًا شدیداً، وال یزال سر  –الصنف يف الشعر العريب 
، وعلماء األدب، وقد علله بعضهم ابلبعد واهلجر، فلهذین أتثري  هذا التدفق والقوة والتأثري موضوع تفكري الباحثني

 كبري يف تفجري ینابيع القلب واحلب وتوليد املعاين الغریبة، وإاثرة الكنوز الدفينة. 
وقد استعاض كثري منهم عن الرحلة الطویلة اململؤة ابألخطار يف أطول مدة قضاها املسلمون بقصائد املدیح، فقد كان 

القراصنة البحریني، وزمن السفن الشراعية، والطرق غري آمنة، واالنتقال من مكة إىل املدینة مل یكن مأموانً، الزمن زمن 
وقوافل احلجاج تتعرض للخطر والقارة، فاستعاضوا عن السفر ابلشعر للتعبري عن حنينهم وأشواقهم، ومل یزل الشعر 

 46".برید القلب والشوق
 اخلامتة : 

داً بذهلا أبو احلسن الندوي رمحه هللا يف املشاركة ابملؤمترات والنشاطات اليت تتعلق ابملدیح النبوي وهكذا فقد رأینا جهو 
وأحتفنا برتمجاته لشعراء غري العربية الذین قدموا أشعارهم يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم، وظهرت لنا آراءه النقدیة 

 يعة الذي مل نعرف أحداً سبقه إليه أو أشار إليه. من خالل ذلك كله إىل جانب تطرقه لرأیه يف شعر الش
 واحلمد هلل أواًل وآخراً وصلى هللا على سيدان وموالان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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