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 المديح النبوي في شعر
 م(1925هـ / 1343محمد شيت الجومرد الموصلي* )ت 

 

 **د. عبد اهلل محمود طه المولى
 قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب

 المستخلص
ستاذه مال حسن أن قد طبع ملحقًا بديوان صديقه و يدينا اآلأالذي بين  دان ديوان الجومر           

الدكتور عده وقدم له أم نشره و ث، هـ1305لعامرية الشرقية بمصر سنة البزاز الموصلي في المطبعة ا
والذي بدا لنا من خالل وقوفنا على هذا الديوان  ،م1988هـ / 1409فاتح عبد السالم في بغداد سنة 

بدليل ما  ،إذ لم يتسن لنا الوقوف على شعره كامالً  ،ال النزر اليسير من شعر الجومردإنه ال يمثل أ
"ولم يكن شعر والدي المطبوع في هذا الديوان غير قطع  :رات ابنه عبد الجبار اذ يقولجاء في مذك
خرى أولكني وجدت له قطعًا  ،ووصف بعض مجالسه الخاصة نظمها في مقتبل عمره ،بمدح النبي

مما يدل على  .متن من تلك القطع المطبوعةأقوى و أمن الشعر مخطوطا بيده بعد هذا التاريخ كانت 
وقد جاء الديوان بواحد وعشرين  ،… "ولكنه لم يتخذه حرفة  ،اهلل استمر على نظم الشعر انه رحمه

جانب  إلىمثال خوانيات والحكم واألصفحة تضمن عددًا من المدائح النبوية الزهدية الورعة وبعض األ
 مثال حسن البزاز والحاج عبد اهللأميسات لبعض الشعراء الموصليين من خعدد من التشطيرات والت

 . فيضيأفندي 
  :حياته

الحاج محمد شيت بن عبد اهلل بن عبد القادر الجومرد على انه  1اجمعت موارد سيرة***
ونشأ في بيت علم ودين وتجارة  ،م على وجه التقريب1850هـ /  1277ولد في الموصل سنة 

تلمذ على يد المبرزين ولم يتجاوز الثامنة عشرة وت ،فحفظ القران الكريم ،وترعرع محبًا للعلم والعلماء
                                                           

الجــومر ج جــوان مــرد، مــن الفارســية والكرديــة، أي: شــخه شــجاع مقــدام شــهم ذو مــروءة ونخــوة وحميــة ووفــاء.    *
لفاظ العامية في االقاليم العربية، مط ية الموصلية، ومقارنتها مع األينظر: حازم البكري: دراسات في االلفاظ العام

 .459، 1972/150أسعد، بغداد 
 ستاذ مساعد في كلية االداب / جامعة الموصل .أ  **

الصـائ:: وينظـر: تنظر موارد سيرته فـي مـذكرات كتبهـا ابنـه عبـد الجبـار الجـومرد لـدى الـدكتور جزيـل الجـومرد  *** 
  احمــــد المختــــار: تــــاريخ علمــــاء الموصــــل، مــــط  2/268م،  1928مــــط الكاثوليكيــــة، بيــــروت  تــــاريخ الموصــــل،

، 2001  سعيد الديوه جي: تاريخ الموصل، دار الكتب للطباعة، الموصـل  2/41، 1962الجمهورية، الموصل 
2/231. 
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 ،فدرس القراءات القرانية السبعة ،جازات العلميةحصل منهم على اإل ،نذاكآمن علماء الموصل 
ثم درس الفقه على يد  ،للوةأفندي يحيى  األستاذو  ،الجواديأفندي عبد الوهاب  األستاذتقنها على يد أو 

يوسف الرمضاني  األستاذدابها على ودرس العربية وأ ،الحاج يحيى بن خضر أغا الساعاتي األستاذ
ولما شب واكتمل عوده اشتغل  ،الشعارأفندي ومحمد  ،مثال الشاعر مال حسن البزازأوغيرهم من 

غنام في الهند بتجارة الخيل واأل (بمبي)لى ا  و  ،في تركيا (الرها وقيصرية)لى إفذهب  ،بالتجارة
بناء جيله الذين كانوا أالموصليون من  يشهد له بذلك ،وكان في شبابه فارسًا معدوداً  .والجمال

لى بيت اهلل الحرام على إنه سافر للحج أويذكر  .خالق الفرسانأيتفاخرون ويتباهون بالفروسية و 
التي سلك فيها  األولىوكانت هذه حجته  ،نذاك عشرون سنةآوعمره  (،هـ1297)ظهور الجمال سنة 

 إلىولما عاد  ،فاالراضي الحجازية ،السويس لى قناةإومنها ركب البحر  ،طريق حلب واالسكندرية
فوقف  (،سنة الليرة)إذ تسمى تلك السنة لدى عامة الناس بـ  ،الموصل كان الغالء متفشيًا في المدينة

فران التي فتحتها بلدية الموصل للفقراء حتى في بلدية الموصل على األ بوه الذي كان عضواً أهو و 
 .زمة وانخفضت االسعارانتهت األ

 

 ،فقد كان له صديق حميم يدعى سيد يونس بن سيد حسن آل سيد حمو ،ا حجته الثانيةمأ
فذهب الجومرد مؤديًا فريضة الحج عن صديقه  ،وحزن عليه حزنًا شديداً  (هـ1304)الذي توفي سنة 
وفي هذه الحجة صحب معه ديوانه وديوان صديقه الشاعر مال  ،ألخوتهما وتآخيهما المذكور وفاءً 
خبار أهذا ولم يتسن لنا الوقوف على  (،هـ 1305)ز وطبعهما في مجلد واحد بمصر سنة حسن البزا
 .م1925هـ / 1343خيرة سوى وفاته سنة طوارها األأسيرته في 

 
 :رهـشع

ستاذه مال حسن أن قد طبع ملحقًا بديوان صديقه و يدينا اآلأالذي بين  دان ديوان الجومر 
الدكتور عده وقدم له أم نشره و ث، هـ1305الشرقية بمصر سنة البزاز الموصلي في المطبعة العامرية 

والذي بدا لنا من خالل وقوفنا على هذا الديوان  ،م1988هـ / 1409فاتح عبد السالم في بغداد سنة 
بدليل ما  ،إذ لم يتسن لنا الوقوف على شعره كامالً  ،ال النزر اليسير من شعر الجومردإنه ال يمثل أ

"ولم يكن شعر والدي المطبوع في هذا الديوان غير قطع  :عبد الجبار اذ يقول جاء في مذكرات ابنه
خرى أولكني وجدت له قطعًا  ،ووصف بعض مجالسه الخاصة نظمها في مقتبل عمره ،بمدح النبي

مما يدل على  .متن من تلك القطع المطبوعةأقوى و أمن الشعر مخطوطا بيده بعد هذا التاريخ كانت 
وقد جاء الديوان بواحد وعشرين  ،… "ولكنه لم يتخذه حرفة  ،تمر على نظم الشعرانه رحمه اهلل اس

جانب  إلىمثال خوانيات والحكم واألصفحة تضمن عددًا من المدائح النبوية الزهدية الورعة وبعض األ
مثال حسن البزاز والحاج عبد اهلل أميسات لبعض الشعراء الموصليين من خعدد من التشطيرات والت

والمالحظ على شعر  ،نعمان دباغأفندي والحاج عبد اهلل  ،الشعارأفندي ومحمد  ،فيضي أفندي
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سمى فضاًل عن الحس والتصوير أل ،نه تميز بالعذوبة والخاصية الموسيقيةأالجومرد بشكل عام 
 دق ما ينطوي عليه قلبه من التعلق باهلل ـ تعالى ـ وبرسوله الكريم محمد أوجدانياته ومعاناته في 

نشاده ومديحه عن عاطفة وجدانية تجلت فوق إحاسيسه بالنقاء والصفاء معبرًا بأقد فاضت مشاعره و و 
ومرتبة  ،ليهإن ما يقوله ليس شعرًا بقدر كونه وصااًل يسعى أنه كان يعتقد نساني ألذرى الحب اإل

وآل بيته  مد النبي الكريم مح إلى يدل على زهده وتقواه فامتد شوقه ،عليا يروم الوصول اليها مما
عذبة بلغة  فمدحهم جميعًا بعاطفة صادقة ومعان   ،وبنسبهم الهاشمي ،متيمنًا بسيرتهم ،وصحابته

والشعر العربي القديم فضاًل عن عنايته بالزخرفة  ،سهلة وأسلوب واضح بسيط مزين بلغة القران الكرم
تلبية لحاجاته العقلية والشعورية  ،(1)اللفظية والمحسنات البديعية التي سادت لدى شعراء تلك الحقبة 

 :(2)وشخصيته المتدينة فيقول في مقدمة ديوانه  ،سالميةالتي تدل على ثقافته اإل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم"

 ياه في العالمين ثناء وذكراً إشاد لمن علمه أو  الحمد هلل الذي جعل الشعر حكمة ومن البيان سحراً 
سيدنا محمد الذي سمت  زمعهم في كل كمال قدراً أنسبة و  فصح المخلوقاتأوالصالة والسالم على 

صحابه فرسان البالغة أله معادن العرفان و آوعلى  ونثراً  ن يحيط بها حوزة الكالم نظماً أمحاسنه عن 
 .وينابيع التبيان وبعد

ليه تعالى محمد شيت الجومرد الموصلي هذا إحسان الكبير العلي الفقير إفيقول المستمد من فيض 
كن أن لم ا  هل هذا الشأن و بأ ن قد حاك برده ذهني الفاتر ونظم عقده فكري الداثر وضعته تشبثاً ديوا

راد اهلل أذا إو الج رحابه ولكن أدنو من هذا الباب أن أمن فرسان هذا الميدان ولم يختلج في خلدي 
ام الكالم لسه سبابه وال يخفى ان من عرض عقله على ذوي االفهم قد نصب نفسه غرضاً أهيأ  شيئاً 
ن إو زل فيه الفكر باالعتراض عليه فأليه ان ال يبادر ما ند به القلم إرجو ممن نظر بمرأة فهمه أو 
ني وشحته بطراز أعذار سيما و قالة العثار والتماس األنسان محل النسيان وقد ندب الشارع إلاإل

هية وساحة الكرم ملجأ لمدائح شريفة نبوية وتوسالت استمطر بها سحب شآبيب المواهب الفيضية اإل
ال باهلل ونسأل إمرئ مانواه وال حول وال قوة إحسان لكل وارد رائق صاف ولكل كل عارف ومنهل اإل

نه جواد إن يتجاوز عن زالتنا ويجعلنا لديه من المقربين أاهلل ان ينظمنا في سلك عباده المقبولين و 
 ..".قوم طريقفقلت وباهلل التوفيق والهداية أل كريم وبعباده رؤوف رحيم

 
                                                           

جلــة المعــارف اللبنانيــة، الشــعر العراقــي فــي القــرن التاســع عشــر، ملبيــب الزيتــون: ( ينظــر بشــأن شــعر تلــك الحقبــة: 1)
م. نـاظم 26/1979داب، جامعـة بغـداد، عم  علي الزيدي: ادب العراق في العهـد العثمـاني، مجلـة كليـة اآل1/1963ع

 م.1992دب العربي في العصر الوسيط، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل رشيد: األ

 .160ـ159( الديوان/2)
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 :المديح النبوي في شعره
وعبروا بما  ،فأكثر وتفننوا في مدحه ووصفه ولع الشعراء بحب نبيهم الكريم محمد ألقد 

وعن رغبتهم غي السير في ركاب  ،أوتوا من مواهب وقدرات عن خوالج نفوسهم الهائمة بحبه الشريف
المعين  وكانت شخصيته  .ومبشرًا ونذيراً  الدعوة المحمدية بمعية صاحبها المكرم الذي بعث هادياً 

، فن من الفنون الشعرية التي ال (1)فالمديح النبوي  .الثر الذي استلهم منه الشعراء صور المثل العليا
تاريخ هذا الفن الشعري لوجدنا  إلى ولو رجعنا ،ال عن قلوب مؤمنة صادقة ومحبة متفانيةإتصدر 

 أقدم قصيدة مدح بها الرسول الكريم  (هـ7ت )س ميمون بن قي ،عشىقصيدة الشاعر األ
 :(2)ومطلعها

 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا
 

 وعادك ما عاد السليم المسهدا 
  

مع الرسول الكريم قصة مشهورة وقصيدته الالمية التي  (هـ26ت )وقصة الشاعر كعب بن زهير 
 :(3)مطلعها

 

 فقلبي اليوم مبتول ،بانت سعاد
 

 ول  ـد مكبـيغمتيم إثرها لم  
  

 كما نالت شرف القائها بين يدي الرسول  ،حظيت بشهرة واسعة لما لها من قيمة فنية
وقد عاصر كعب بن زهير كثير من الشعراء الذين عبروا بصدق عن  ،فغدت خالدة عبر العصور

 (هـ8ت )شهرهم الصحابيان الجليالن عبد اهلل بن رواحة أومن  حبهم ووالئهم للرسول الكريم 
وجياًل بعد  ،في العصور التي تلت قرنًا بعد قرن وتتابع المداحون له  (.هـ54ت )وحسان بن ثابت 

حيث بلغت قصيدة المديح النبوي  ،طل القرن السابع للهجرةأحتى  ،جيل بكنوز وفيرة من االشعار
 :ومنهم ،، على يد العديد من الشعراء(4)من حيث عناصرها وتقاليدها ،ذروتها ونضجها واكتمالها

ت )مام شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري واإل (هـ656ت )مام يحيى بن يوسف الصرصري اإل

                                                           

 .1935نبوية في االدب العربي، دار الكتاب العربي، القاهرة ( ينظر: زكي مبارك: المدائح ال1)

 .106ـ1980/105نظر القصيدة في: ديوان االعشى، تحـ: فوزي عطري، بيروت ت( 2)

 وما بعدها. 1968/12نظر القصيدة في: شرح ديوان كعب بن زهير، دار الفكر، بيروت ت( 3)

وما  1986/4، عمان 1والبوصيري، دار مكتبة الهالل، ط ( ينظر: مخيمر صالح: المدائح النبوية بين الصرصري4)
 بعدها.
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الكواكب )سماها )أشهرها قصيدته الميمية التي أو  ،الذي مدح الرسول الكريم بقصائد كثيرة (هـ695
 :(1)ومطلعها  ،( والتي اشتهرت بالبردة(الدرية في مدح خير البرية

 

 بــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــلم   أمــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــذكر جيــــــــــــــــــــران
 

 مزجــــــــــت دمعــــــــــًا جــــــــــرى مــــــــــن فعلــــــــــه بــــــــــدم   
 

                                

ثر الكبير في شعر وكان لها األ ،والنسج على منوالها ،وأفاض كثير من الشعراء على تقليدها
والزحوف التترية من  ،أبرزها الحروب الصليبية من الغرب ،هذا العصر الذي سادته حروب طاحنة

عدوها من الوسائل  ،بقصائد طويلة ،المديح النبوي إلى ر عند كثير من الشعراء ميل، فظه(2)الشرق
وتدفع عنهم أذى الجائرين وسطوتهم كما عدوها وسيلة للتكفير  ،التي تنجيهم من المصائب والكروب

 ،وصدق الشعور ،وطلبًا لرضاء اهلل ـ تعالى ـ وقد تميزت هذه المدائح بحرارة العاطفة ،عن الذنوب
شعبة  :شعبتين إلى ن تشعب هذا الفن بعد بردة البوصيريأ ،ل: من اهتمام الشعراء بالمدائح النبويةوب

خرى خرجت أوشعبة  ،جاعلة من المديح النبوي غايتها وموضوعها ،دبيحافظت على نهج البردة األ
يل المديح هذا سب إلى وسلكت ،خرىلوان البديع على غرار نظم العلوم األأعلى نهج البردة والتزمت 

، وهي عبارة عن منظومات طويلة في مدح النبي (3)فعرفت تلك المنظومات بالبديعيات  ،النبوي
لوان الفن أبياتها لونًا من أيتضمن كل بيت من  ،على بحر البسيط وروي الميم المكسورة الكريم 

مسبوقة بالروح  البديعي ويمكننا القول ان جميع المدائح النبوية التي قيلت بعد البوصيري كانت
 .ال وللبردة فيه طرازإعصر  ولم يمض   ،مضموناً و البوصيرية شكاًل 

ولم   قديم تمتد جذوره إلى عصر الرسول ن هذه النظرة السريعة ترينا ان المديح النبوي فن
إذ جعلوا الشعر  ،يزل الشعراء يقصدون هذا الفن من ذلك الوقت حتى القرن التاسع عشر للميالد

واضطراب النفس  ،ن عانوا من قسوة الحياةأنبيهم الكريم راجين شفاعته بعد  إلى بون بهواسطة يتقر 

                                                           

ـــوان البوصـــيري، تحــــ: محمـــد ســـيد كيالنـــي، ط1) ، مـــط مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، مصـــر 1( تنظـــر القصـــيدة فـــي: دي
 .21ـ1م/1955

صــل، داب الرافدين/جامعــة المو آ( ينظــر: نــاظم رشــيد: بحثــه: المــدائح النبويــة فــي عصــر الحــروب الصــليبية، مجلــة 2)
، 1دب القـــرن الســـادس والســـابع للهجـــرة، دار الشـــؤون الثقافيـــة، بغـــداد، طأ، والمـــدائح النبويـــة فـــي 1981/427، 13ع

 وما بعدها. 79م/ 2002

ومــا بعــدها   مناهــل فلــيح، بحثهــا:  1983/46، بيــروت 1( ينظــر: علــي ابــو زيــد: البــديعات فــي االدب العربــي، ط3)
 وما بعدها. 1981/347، 13ب الرافدين/جامعة الموصل، عالمدائح النبوية والبديع، مجلة ادا
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، فبرز في هذا المضمار العديد من الشعراء (1)نينهم أوحيرتها فوجدوا في المديح النبوي متنفسًا عن 
 :لتينومنهم شاعرنا محمد شيت الجومرد الذي يمكننا قراءة قصائده النبوية في ضوء حا ،الموصليين

تجربته الدينية الخاصة في بيئته الموصلية المحافظة إبان عصر كان للزهد والتصوف ميادين  األولى
سالفه من الشعراء العرب في كتابه المديح أاقتدائه ب :والحالة الثانية .ومجاالت ومدارس خاصة

صابع اليد ـ إذ لم أوالتي ال تتجاوز عدد  ،ومن خالل وقوفنا على المدائح النبوية للجومرد .النبوي
لنا الوقوف على كل ما كتب في هذا الموضوع ـ بدا لنا انه قد كتب قصائده هذه حالل زياراته  يتسن  

والتشوق  ،حدى قصائده بذكر الديار الحجازيةإفقد استهل  ولمدينة رسول اهلل  ،لبيت اهلل الحرام
ن يكون قريبًا أسنحت الفرصة للجومرد فقد  ،ونسيمه الشافي السقام المحب ،وادي حرادا إلى والحنين

ماكن من عالقة بحياة لما لهذه األ ،حاسيس صادقةأمن تلك الديار التي عبر عن حبه لها بعواطف و 
ومنها بزغ فجر االسالم فاكتسبت تلك الديار لذلك قيمًا انسانية لدى شاعرنا  الرسول الكريم 

حبابه أطفة وحرارة المشاعر سائاًل عيس علن عن حبه لها ولمن سكنها بصدق العاأف ،الجومرد
وحاديها ان يطيل المكوث في تلك المرابع بمواسمها الربيعية الزاهرة في حمى رسول اهلل الذي تكشفت 

 :(2)فيقول ،كل الكروب والمصاعب ببركاته وشفاعته
 ســـــــــــــــــــــــــــرينا باســـــــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــــالق البرايــــــــــــــــــــــــــــا

 
 

 علـــــــــــــى ضـــــــــــــمر الســـــــــــــوابح فـــــــــــــي النقـــــــــــــوع 
 وســــــــــــــــــــــــارت عــــــــــــــــــــــــيس احبــــــــــــــــــــــــاب لقلبــــــــــــــــــــــــي 

 
 اديهـــــــــــــــــــــــــــــا باحشـــــــــــــــــــــــــــــاء الضـــــــــــــــــــــــــــــلوعوح 

 ولمــــــــــــــــــــــــــــــا حثهــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــادت بليــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 ومــــــــــــاء المــــــــــــزن يحكــــــــــــى عــــــــــــن دمــــــــــــوعي 
ـــــــــــــــــــــــــــارىأناديـــــــــــــــــــــــــــه أ  ـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــادي الحي  ي

 
 انيخاهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى طلــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــريع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى وادي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــراداأ   ناخوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل
 

 مه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء للوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعتونســـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 زهــــــــــــــــــــــــــــار جمــــــــــــــــــــــــــــاومنــــــــــــــــــــــــــــه تنبــــــــــــــــــــــــــــت األ 

 
 وفيـــــــــــــــــــــــه مرتـــــــــــــــــــــــع الرشـــــــــــــــــــــــا المطيـــــــــــــــــــــــع 

 ســــــــــــــــــــــــــــقاه اهلل مــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــاء دهــــــــــــــــــــــــــــاق 
 

 ز منيـــــــــــــــــــــــعحمـــــــــــــــــــــــاه اهلل فـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــر  
 ربيـــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي مرعـــــــــــــــــــى حمـــــــــــــــــــاه 

 
ـــــــــــــــــــي ربيـــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــي ربيـــــــــــــــــــع ف ـــــــــــــــــــع ف  ربي

 وعنـــــــــــــــــــــــــــا تكشـــــــــــــــــــــــــــف الحوبـــــــــــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــرب الســــــــــــــــــــميع   مســــــــــــــــــــامحة مــــــــــــــــــــن ال
 شـــــــــــــــــــــــــربنا مـــــــــــــــــــــــــن زالل المـــــــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــــذبا 

 
 غـــــــــــذيا مـــــــــــن ضـــــــــــنى الضـــــــــــان الرضـــــــــــيع 

  

                                                           

( ينظــر: يوســف عــز الــدين: الشــعراء العراقــي اهدافــه وخصائصــه فــي القــرن التاســع عشــر المــيالدي، الــدار القوميــة 1)
 .85ـ84م/1965للطباعة والنشر، القاهرة 

 .165( ينظر: الديوان/2)
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وضـعف القـيم  ،لقسـوة الحيـاة نعكاسـاً ابنـاء الموصـل الحـدباء أوقومـه مـن  ،نفسـه إلـى ثم يلتفـت
وما تنطوي عليـه  ،واعتداد بالنفس ،معبر عما يختلج في كيانه من زهو ،المية بين الناسسالعربية اإل

علــى عكــس حســادهم  ،جلهــا ســعادة الــدارينأنــالوا مــن  ،صــيلة وجليلــة ســاميةأســالمية إمــن قــيم عربيــة 
نطــوت ســريرتهم علــى الباطــل والخبــث الــذي كــدر معاشــهم فــي أقــوام االخــرى الــذين عــدائهم مــن األأو 

 :(1)ذلهم يوم لقاء اهلل ـ تعالى ـ فيقولأو  ،الدنيا
 وللحســــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــــــــــــط واثــــــــــــــــــــــــــــل

 
 و بأكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــريع أوســــــــــــــــــــدر  

 فــــــــــــــــــــــــــــال يهنــــــــــــــــــــــــــــا وال يمــــــــــــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــــــــــــذاء 
 

 وال يســـــــــــــــــــــــــــــمن وال يغنـــــــــــــــــــــــــــــى لجـــــــــــــــــــــــــــــوع 
 وانـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــدباء جـــــــــــــــــــــدا 

 
ـــــــــــــــــــــوعإ  ـــــــــــــــــــــال ول  ذا زكـــــــــــــــــــــت الجـــــــــــــــــــــدود ب

ـــــــــــــــــــــركن   ـــــــــــــــــــــم ن ـــــــــــــــــــــزور ل ـــــــــــــــــــــهإوقـــــــــــــــــــــول ال  لي
 

ـــــــــــــــــــى وال نصـــــــــــــــــــغى  ـــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــنيع إل  ق
امتثااًل ينسجم وتجربته  ،ن يتمثل نصوه القران الكريمأضل ثقافته الدينية استطاع وبف ،فالجومرد 

ثر يات القرانية لتقوية األتستمد قوتها التعبيرية من قوة اآل ،فجاءت نصوصه حية نابضة ،الشعورية
ا واقتبس منهم ،سورتي سبأ والغاشية القرآنيتين إلى بياتفقد نظر في هذه األ ،الفني لدى المتلقي

ب دَّْلن اه ْم  :من قوله ـ تعالى ،عدائهصورًا رائعة في توصيفه أل ل ْيه ْم س ْيل  اْلع ر م  و  ْلن ا ع  وا ف أ ْرس  )ف أ ْعر ض 
) ْدر  ق ل يل  ْن س  ش ْيء  م  ْمط  و أ ْثل  و  نَّت ْين  ذ و ات ْي أ ك ل  خ  نَّت ْيه ْم ج  ب ج 
إ الَّ ل ْيس  ل ه ْم ط ع اٌم ) :، وقوله ـ تعالى(2)

ر يع    ،، معبرًا عما يدور في فكره وما يجول في خاطره(3)(ال ي ْسم ن  و ال ي ْغن ي م ْن ج وع   م ْن ض 
ن التزيين والتنميق في أل ،وينمقه ،ًا يزين بها شعرهر غائصًا في أعماق القران الكريم ليستخرج لنا در 

كثر أف ،الزخرفة اللفظية والمعنويةمة نصوصهم بأسباب ختلك الفترة كان هوى الشعراء العرب المت
وتماشيًا مع  ،سالمية العربيةلون تلبية لحاجات شعورية وعقلية تدل على ثقافته اإلاأل هالجومرد من هذ

 .دباء ذلك العصرالذوق الفني الشعري أل
نراه في وقفته على  ،وهو في رحاب بيت اهلل الحرام ،نه قد كتبهاأيبدو  ،خرىأوفي قصيدة 

داعيًا غفران الذنوب  ،متذلال زاهداً  ،الباري عز وجل إلى متوجهاً  ،مؤديًا مناسك الحج ،جبل عرفات
قالة العثرات متشفعًا بالنبي الكريم  ومالذ  ،ملجأ التأئبين ،براروصحابته األ ،وآل بيته االطهار وا 

 :(4)، فيقولالطريق القويم إلى والسرج المنيرة في هداية الناس ،النادمين
 مــــــــــــــــور تــــــــــــــــوكليفــــــــــــــــي كــــــــــــــــل األعلــــــــــــــــى اهلل 

 
 وبالمصــــــــــــطفى الهــــــــــــادي البشــــــــــــير تبتلــــــــــــي 

                                                            

 .165( ينظر: الديوان/1)

 ، سورة سبأ.16( االية 2)

 ، سورة الغاشية.7ـ6( االيتان 3)

 .160( ينظر: الديوان/4)
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ـــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــحابه األأو   ولهـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــدىأخي
 

ـــــــــــــــــى بصـــــــــــــــــديق النبـــــــــــــــــي المفضـــــــــــــــــل   يكن
 بــــــــــــــــو حفــــــــــــــــه الفــــــــــــــــاروق للحــــــــــــــــق معلنــــــــــــــــاأ 

 
 وعثمـــــــــان ذو النـــــــــورين والمرتضـــــــــى علــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــىوالدهـــــــــــــــــــــا أوفاطمـــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــرا و    األول
 

 عــــــــــــد لهــــــــــــم فــــــــــــي جنــــــــــــة خيــــــــــــر منــــــــــــزلأ 
ـــــــــــــــــــــاالل جمعـــــــــــــــــــــا والصـــــــــــــــــــــحابة جملـــــــــــــــــــــة   وب

 
ــــــــــــوال والتكمــــــــــــلأجــــــــــــوى الهــــــــــــدى ن   هــــــــــــل ال

 لهـــــــــــــــــــــــــي عثرتـــــــــــــــــــــــــي بتلطـــــــــــــــــــــــــفإقلنـــــــــــــــــــــــــي ا 
 

ــــــــــــذللي   وعطــــــــــــف وجــــــــــــد وارحــــــــــــم بــــــــــــذاك ت
ــــــــــــــــــــــــذنوب مــــــــــــــــــــــــؤمالً أ  ــــــــــــــــــــــــران ال ــــــــــــــــــــــــت لغف  تي

 
ـــــــــــــــأمليأفمنـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــا    ن ال يخيـــــــــــــــب ت

ـــــــــــــــف برهـــــــــــــــة  ـــــــــــــــى الخي ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــا مطايان  انخن
 

ـــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــال تبلبـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــة كن  بتلبي
ــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــات ق ــــــــــــــــــــــــي عرف ــــــــــــــــــــــــاأوف  زاح ذنوبن

 

 وعمـــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــــــات اهلل كـــــــــــــــــــل مؤمـــــــــــــــــــل 
 

يمانه وتوكله ا  بياته هذه بدا لنا زاهدًا متصوفًا صادقًا ومخلصًا في التعبير عن شعوره و أفي  فالجومرد
ليه إما وصل  إلى نه لم يستطع الوصولأبيد  ،وحبه لرسوله الكريم وآل بيته وأصحابه ،على اهلل

 ،واء الخيالجأغراق في واإل ،وجودة السبك وروعة التأليف ،الشعراء المداحين القدامى في عمق الفكرة
ذلك ان عصر الجومرد لم يساعده على التطور الفكري الذي كان متاحًا للشعراء المداحين في 

ولهذا  ،شد بأسًا على تفكيرهأو  ،قوى من خيالهأكما ان بيئة شاعرنا الجومرد كانت  ،العصور السابقة
والمتمثلة بمدح  ،البسيطة من خالل النافذة الجانبية ،لهية المقدسةجاء شعره في تعبيره عن الذات اإل

يصور فيها  ،ولغة قريبة من لغة الحياة الدارجة ،المقربين من اهلل ـ تعالى ـ بأسلوب بسيط وواضح
توثيق العالقة  إلى ولكي ينفس عن حيرته وقلقه يسعى ،واستنجاده برحمة اهلل ومغفرته ،ورعه وتقواه

ثل مناجاته الذاتية البسيطة التي يتلمس فيها تم ،بينه وبين اهلل ـ تعالى ـ فيطالعنا بخطرات شعرية
 فيتحرق شوقاً  رحاب مدينة الرسول  إلى ولهذا سريعًا ما تتوق روحه ،الخاله من واقعه القاسي

فيناشد حادي  ،سى نحوهان يثير فيه اللوعى واألأوراح يذكر كل ما يمكن  ،تلك الديار المقدسة إلى
 :(1)فيقول  العقيق لكي يحظى برؤية سيد الثقلين  ووادي ،ن ينثني نحو مرابع طيبةأالعيس 

 رضــــــــــهمأنثنــــــــــي نحــــــــــو أيــــــــــا حــــــــــادي العــــــــــي  أ
 

 وهيــــــــــــــش وثاقــــــــــــــا قـــــــــــــــد تفلــــــــــــــ  محملـــــــــــــــي 
 وعــــــــــــــــــــرج علــــــــــــــــــــى وادي العقيــــــــــــــــــــق ونحــــــــــــــــــــوه 

 
ــــــــا صــــــــاح و   ــــــــه االطــــــــالل ي ــــــــق ب ــــــــزلأوحق  ن

 شــــــــــــــــــــــــددنا رحــــــــــــــــــــــــاال للنبــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــحبه 
 

 وقلـــــــــــــــــت لروحـــــــــــــــــي بالوصـــــــــــــــــال تعللـــــــــــــــــي 
ــــــــــــــاق وجــــــــــــــد بهــــــــــــــاأ  ــــــــــــــي الني ــــــــــــــا ســــــــــــــائقا غن  ي

 
ــــــــــــيأفمــــــــــــن    جلهــــــــــــم كــــــــــــان اشــــــــــــتياق تعجل

 حظــــــــــــــــــى برؤيــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــورهمأفيـــــــــــــــــا ليتنــــــــــــــــــي  
 

 يــــــــــــــــات الوصــــــــــــــــال وتنجلــــــــــــــــيآوتظهــــــــــــــــر  
 يــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــتاق واقصــــــــــــــــــد لطيبــــــــــــــــــةأفهيــــــــــــــــــا  

 
 ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك النــــــــــــــور المبــــــــــــــين تجمــــــــــــــل 

                                                            

 .160( ينظر: الديوان/1)
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ــــــــــــــــــا فإننــــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــأل الركبــــــــــــــــــان عن
 

 قطعنــــــــــا فيــــــــــافي البيــــــــــد مــــــــــن كــــــــــل منهــــــــــل 
 وجبنـــــــــــــــــــــا ذرى كـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــزون بســـــــــــــــــــــيرنا 

 
 كجنــــــــــــــات عــــــــــــــدن قــــــــــــــد زهــــــــــــــت بتشــــــــــــــكل 

 
ن اناخ الركب في رحاب حبيبه رسول اهلل أوصف حالته النفسية بعد  إلى تحول شاعرنا الجومردثم ي
 قدام أن وطئته أتقبيل التراب الذي تشرف ب إلى دعته ،وما تمتعت به نفسه من سعادة غامرة

 :(1)فيقول  المصطفى 

 
ــــــــــــك الحمــــــــــــى  ولمــــــــــــا انــــــــــــاخ الركــــــــــــب فــــــــــــي ذل

 
ـــــــــــذي األ  ـــــــــــلشـــــــــــممنا ب ـــــــــــا القرنف  طـــــــــــالل ري

 
 

ـــــــــــــــــــــورهوشـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ أل ن ـــــــــــــــــــــا ت  منا بهـــــــــــــــــــــا برق
 

 فانبـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الحبيـــــــــــــــب تكملـــــــــــــــي 
ـــــــــــــى بوصـــــــــــــالهأ  ـــــــــــــت المن ـــــــــــــد نل ـــــــــــــس ق ـــــــــــــا نف  ي

 
 ومـــــــــــــــن نصـــــــــــــــب ال تجزعـــــــــــــــي وتحملـــــــــــــــي 

 لقــــــــــــــد حــــــــــــــان تقبيــــــــــــــل التــــــــــــــراب الــــــــــــــذي بــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــلأتشــــــــــــــرف مــــــــــــــن   ــــــــــــــدام هــــــــــــــذا المجب  ق
  

ــــــــــــــــه طــــــــــــــــاب ابتهــــــــــــــــاج نفوســــــــــــــــنا ــــــــــــــــي طيب  فف
 

 مــــــــــــــــلأمهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل أبحضــــــــــــــــرة انــــــــــــــــس  
 صـــــــــــــــــلي بهـــــــــــــــــا فرضـــــــــــــــــًا جلـــــــــــــــــياًل وســـــــــــــــــنةأ 

 
 ســـــــــــــحار كـــــــــــــان تنفلـــــــــــــيمـــــــــــــن األوفـــــــــــــي ز  

ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــاج الســــــــــــــــــــــــــعادة معلن ــــــــــــــــــــــــــا ت  فتوجن
 

 لبســــــــــــــــــــــنا ثــــــــــــــــــــــوب الهنــــــــــــــــــــــا بتجمــــــــــــــــــــــلأو  
 

 ،الهاجس الذي يلح على شاعرنا الجومرد ويفك عقدة لسانه لتلهج بالثناء تارة وتبقى شفاعته 
سى والشعور صادقة مملوءة باللوعة واأل وعاطفةً  ،جاء ذلك بلغة بسيطة ،خرىأ والتوسل والرجاء تارةً 

ولهذا بدا شاعرنا  ،فرزه ظلم الحياة وقسوة المجتمعأانعكاسًا لشعوره بالضيق النفسي الذي  ،لذنببا
والتمرد على الواقع المرير بكل ما فيه من جور واضطراب  ،الجومرد متأرجحًا بين حالة الخوف حيناً 

حاسيس ورغبات أ سالمي وانعكاسًا لما يجي  به صدره منانطالقًا من منهجه الديني اإل ،خرىأحينًا 
 ،وهروبًا من واقعه القلق ،مل واالطمئنانالتوسل والشفاعة بحثًا عن خيوط األ إلى فسعى ،مكبوتة

  :(2)والشعور بالقصور عن تأدية حق الرب سبحانه وتعالى فيقول 
 

ــــــــــــــــك راجيــــــــــــــــاً أ ــــــــــــــــا ســــــــــــــــاكن البطحــــــــــــــــاء جئت  ي
 ًً 

 روم لــــــــــــدفع الضــــــــــــر يــــــــــــا خيــــــــــــر مرســــــــــــلأ 
ــــــــــــــــــــــت    ذا همــــــــــــــــــــــو إمــــــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــــــائفين أفان

 
 خبــــــــــــــار يــــــــــــــوم تزلــــــــــــــزلنــــــــــــــادون مــــــــــــــا األي 

ــــــــــــــا ســــــــــــــيد الكــــــــــــــونين جــــــــــــــد لــــــــــــــي بنظــــــــــــــرةأ   ي
 

 تــــــــــنفس عــــــــــن قلبــــــــــي المكــــــــــروب وتنجلــــــــــي 
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 وســـــــــــــــــــؤدداً  ومجـــــــــــــــــــداً  نـــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــزاً أ
 

 وج الســــــــــــــــعود تســــــــــــــــفليأويرقــــــــــــــــى عــــــــــــــــى  
 

برار معلنًا طهار وصحابته األأو آل بيته األ خرى متشفعًا بالرسول الكريم أويقول في قصيدة 
 :(1)م ذوبانه وتالشيه في حبه

 نقـــــــــــــــــــــــذني لقـــــــــــــــــــــــدأبـــــــــــــــــــــــا القاســـــــــــــــــــــــم أيـــــــــــــــــــــــا 
 

 ســـــــــــــاءني مـــــــــــــن حـــــــــــــادث بـــــــــــــل واعتـــــــــــــدى 
ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــــراء أي ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــذنبإب  ن

 
 وذنـــــــــــــــــــــــــوبي قـــــــــــــــــــــــــد علتنـــــــــــــــــــــــــي زبـــــــــــــــــــــــــدا 

 يــــــــــــــــا شــــــــــــــــفيع الخلــــــــــــــــق جــــــــــــــــد لــــــــــــــــي نظــــــــــــــــرة 
 

 مســــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــدىأعمــــــــــــــــــالي لقـــــــــــــــــــد أن إ 
 نــــــــــــــــت ذخــــــــــــــــرى عمــــــــــــــــدتيأنــــــــــــــــت عــــــــــــــــوني أ 

 
 واعتمـــــــــــــــــــادي بـــــــــــــــــــل غيـــــــــــــــــــاثي ســـــــــــــــــــرمدا 

 نــــــــــــــت يــــــــــــــا غــــــــــــــوث المــــــــــــــال كنــــــــــــــز العطــــــــــــــاأ 
 

ــــــــــو    رجــــــــــو النــــــــــدىأرى منــــــــــك يــــــــــا خيــــــــــر ال
ـــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــي عثرت ـــــــــــــــــــــــــاللطف عن ـــــــــــــــــــــــــل ب  فأق

 
 يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــوال جـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــالحق هـــــــــــــــــدى 

 يــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــه دائمـــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــل   
 

 و غـــــــــــــــــــــــرداأكلمـــــــــــــــــــــــا طيـــــــــــــــــــــــر بكـــــــــــــــــــــــى  
 نتمـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــــحبهأآل طـــــــــــــــــــــــــــه  

 
 بكــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين لنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــيدا 

 نجـــــــــــــــــــــــزوا بالوعـــــــــــــــــــــــد ان خطـــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــراأ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاء العهــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــنكم وردا   فوف
 ذاب قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتياقي لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 
 فوجــــــــــــــــــــــــــــــودي شــــــــــــــــــــــــــــــبحا ال جســــــــــــــــــــــــــــــدا 

 بــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــدين فــــــــــــــــــــــيأبي بكــــــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــــــ 
 

 يــــــــــــــــــــــداأصــــــــــــــــــــــدقه للمصــــــــــــــــــــــطفى قــــــــــــــــــــــد  
ـــــــــــــــــــــــــــرق  ـــــــــــــــــــــــــــاروق جـــــــــــــــــــــــــــدا ف ـــــــــــــــــــــــــــى الف  والفت

 
ـــــــــــــــــــــــــه ت  ـــــــــــــــــــــــــزور والحـــــــــــــــــــــــــق ب  كـــــــــــــــــــــــــداأال

 وبـــــــــــــــــــــــــذي النـــــــــــــــــــــــــورين عثمـــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــذي 
 

 جنــــــــــــــــــــــــاد قهــــــــــــــــــــــــرا للعــــــــــــــــــــــــداجهــــــــــــــــــــــــز األ 
 وعلـــــــــــــــــــــــــــي البطـــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــهم الـــــــــــــــــــــــــــذي 

 
ـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــيف  ـــــــــــــــــــــــع الكف  جـــــــــــــــــــــــردا الجمي

  

وقد  ،بياتواضح وجلي في هذه األ ،فعال االستغاثات واالستجارات واالستعانات والنداءاتأان تكرار 
 ،مثلت هذه التكرارات صيحات صادقة مفعمة بعاطفة الشكوى والخوف من هوى النفس وتراكم الذنوب

وصدى الصراع الدائر في رأس الشاعر  ،زمات النفسية القاسية نتيجة لقسوة الحياةوشدة العناء واأل
صبحت مآثر أف .ة التي انتهجها الحكام واتباعهمومظاهر السياسة الظالم ،سالمية العليابين المثل اإل

نظم القصائد الشاكية المفعمة  إلى ودافعاً  ،التغني بها إلى خالقه الحميدة ملهماً أو  الرسول الكريم 
وصفاء الشعور لقصد  ،يمان الصادقباالستغاثة والتشفع والضراعة الطافحة بحرارة العاطفة واإل

تشفع في العفو عن الذنوب يوم الحساب جاء ذلك في أطر تقليدية وال ،حزانم واألالالتنفيس عن اآل
ن ا  و  ،فالشاعر ،عمق الخيال ومتانة التراكيب إلى ن يسموألفاظ دون سلوب واللغة واألمن حيث األ
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وتبدو عليه  ،ن ثقافته البسيطة جعلت شعره تغلب عليه سجية التقليدأ بيد   ،كان صادقًا في عاطفته
نشاد إذلك ان الشاعر لم يكن يفكر في  ،محاولة الهروب عن مشكالت العصرو  ،روح الحزن والحيرة

فقد  ،وال في بالطات الخلفاء والحكام ،شعره هذا في المحافل الثقافية وال في مجالس العلماء الخاصة
الف ختأل ،الشعراء إلى ضاع الحكام طريقهمأكما  ،الحكام إلى ضاع شعراء هذه العصور طريقهمأ

وحفالت الموالد  ،بل ينظم هذا الشعر لينشد في حلقات الذكر العامة ،(1)حكام والمحكوميناللغة بين ال
نه كتبها أحدى قصائد الجومرد التي يبدو إالنبوية الشريفة التي تقيمها العوائل الموصلية يومذاك ففي 

 :(2)يقول  ،في رحاب المسجد النبوي الشريف
 طابــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــنفس منــــــــــــــــــذ نالــــــــــــــــــت مناهــــــــــــــــــا

 
 يد الرســـــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــهواســـــــــــــــــــتجارت بســـــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــوراً   ـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاهدت مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــناه ن  مبين
 

 ســـــــــــــــــــــاطعا حـــــــــــــــــــــول طيبـــــــــــــــــــــه ورباهـــــــــــــــــــــا 
 واحتمـــــــــــــــــــــــــــت برهـــــــــــــــــــــــــــة بظـــــــــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــــــــاه 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه وحماهـــــــــــــــــــــــــــــــا   فاجتباهـــــــــــــــــــــــــــــــا بلطف

ـــــــــــــــــــــوب   فاســـــــــــــــــــــتغاثت بوجودهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن ذن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتها بمن  فمحاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةكاب
 وعلـــــــــــــــــــــى القبـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــذل 

 
 تبـــــــــــــــــــــــــــــــاهىأوانكســـــــــــــــــــــــــــــــار وحســـــــــــــــــــــــــــــــرة  

 وغـــــــــــــــــــــــــدا الجســـــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــــاحال بانحنـــــــــــــــــــــــــاء 
 

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــدين تقطمــــــــــــــــــــــــــــــــــت برداهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 صــــــــــــــــــــــــرت ادعــــــــــــــــــــــــو واعينــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــدموع 

 
 ت الخـــــــــــــــــــــد قرحـــــــــــــــــــــت جفناهـــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــد   

ــــــــــــــــــــوره واســــــــــــــــــــتقرت  ــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــــــم ق  ث
 

ـــــــــــــــــــــرى بجالهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــة ت  وغـــــــــــــــــــــدت كحل
 كــــــــــــــــــــــــــف افتقــــــــــــــــــــــــــاريأ رافعــــــــــــــــــــــــــا باســــــــــــــــــــــــــطاً  

 
ـــــــــــــــــــــــــب رجاهـــــــــــــــــــــــــاأفرجـــــــــــــــــــــــــائي    ن ال يخي

ــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــيدي بخضــــــــــــــــــــــــــوعأو   ــــــــــــــــــــــــــادي ي  ن
 

 تشـــــــــــــــــتكي الــــــــــــــــــنفس جرمهـــــــــــــــــا وجناهــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــي مــــــــــــــــن جحــــــــــــــــيمأ  ــــــــــــــــت ذخــــــــــــــــري وملجئ  ن

 
ـــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــر    ذا الكـــــــــــــــــــريم حماهـــــــــــــــــــاإي

ــــــــــــــــــــتنــــــــــــــــــــأ  ــــــــــــــــــــك طاب  ت طــــــــــــــــــــه وطيبــــــــــــــــــــة ب
 

 ممـــــــــــــــن بهــــــــــــــــا ووطاهــــــــــــــــا نـــــــــــــــت خيــــــــــــــــرأ 
 نــــــــــــــــت فــــــــــــــــي الكــــــــــــــــون مفــــــــــــــــرد يــــــــــــــــا فريــــــــــــــــدأ 

 
 نــــــــــــــــــــــت للخلــــــــــــــــــــــق رحمــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــداهاأ 

ــــــــــــــت خيــــــــــــــر ممــــــــــــــن بــــــــــــــذا الكــــــــــــــون طــــــــــــــراأ   ن
 

 نــــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــــروح ذخرهــــــــــــــــــــــا ومناهــــــــــــــــــــــاأ 
 نـــــــــــــــــــــــــــــت للخلـــــــــــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــــــــــيد وبشـــــــــــــــــــــــــــــيرأ 

 
 نـــــــــــــــــــــــت للخلـــــــــــــــــــــــق منيـــــــــــــــــــــــة ورجاهـــــــــــــــــــــــاأ 

 ظمئـــــــــــي الجـــــــــــي  فـــــــــــي الفـــــــــــال يـــــــــــوم حـــــــــــرب 
 

 صـــــــــــــــــــــبعيه مياهـــــــــــــــــــــاأفـــــــــــــــــــــرواهم مـــــــــــــــــــــن  
 بكـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــــاز فضــــــــــــــــــــال بىأبـــــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ورفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ووجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ووق

 نفــــــــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــــــــال جمــــــــــــــــــــــــــــة برضــــــــــــــــــــــــــــاهأ 
 

ــــــــــــــــــا وارتضــــــــــــــــــاها  ــــــــــــــــــل الجســــــــــــــــــم بالعب  خل
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م2007هـ 1428(47/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

ـــــــــــــــــــــــــه الهمـــــــــــــــــــــــــام بحـــــــــــــــــــــــــربأو  ـــــــــــــــــــــــــي حف  ب
 

ــــــــــــــــــــــا والتقاهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــر مرهف  ســــــــــــــــــــــل للكف
ــــــــــــــــــــــــو يلتقــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــعْ   ـــــــــــــــــــــــــ جبال بجنــــــــــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــــــــــأبتر لبراهــــــــــــــــــــــــاـ  الصــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــربا ب

ـــــــــــــــــــــــــالحكم قســـــــــــــــــــــــــطً    مـــــــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــــــافقين ب
 

 مــــــــــــــــــــور دعاهــــــــــــــــــــاوعلــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــق ل  
 د ذو حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوبعثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 لجيــــــــــــــــــــــو  بيــــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــــر كفاهــــــــــــــــــــــا 

 جمــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــحف الشــــــــــــــــــــريف بجهــــــــــــــــــــد 
 

 مــــــــــــــــــــع اتقــــــــــــــــــــان ايــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــو تالهــــــــــــــــــــا 
 بــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــوارس يــــــــــــــــــــــــــــدعىأبعلــــــــــــــــــــــــــــي  

 
ـــــــــــــــــــــــد دحاهـــــــــــــــــــــــاوأل  ـــــــــــــــــــــــر ق  بـــــــــــــــــــــــواب خبي

ــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــا ي  كلمــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــل مرهف
 

 فـــــــــــــــــــــــرت الكفـــــــــــــــــــــــر تقتفـــــــــــــــــــــــي بقفاهـــــــــــــــــــــــا 
 نـــــــــــــــــــــــــــور القلـــــــــــــــــــــــــــب باتجـــــــــــــــــــــــــــاه ضـــــــــــــــــــــــــــريح 

 
 واكتســـــــــــــى الجســـــــــــــم منـــــــــــــه عـــــــــــــزا وجاهـــــــــــــا 

 جــــــــــــــــــوانســــــــــــــــنا بروضــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ريــــــــــــــــاض ال 
 

 نـــــــــــــــة الخلـــــــــــــــد يـــــــــــــــا فتـــــــــــــــى لـــــــــــــــو تراهـــــــــــــــا 
 وثملنـــــــــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــــــكرة كـــــــــــــــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــحوة وال منتهاهــــــــــــــــــــا   ل
 ظعـــــــــــــــــــــــــــن الركـــــــــــــــــــــــــــب بغتـــــــــــــــــــــــــــة بغبـــــــــــــــــــــــــــوق 

 
 عـــــــــــــن ضـــــــــــــريح بــــــــــــــه المهـــــــــــــيمن بــــــــــــــاهى 

ـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــم قال ـــــــــــــــــــــة ث ـــــــــــــــــــــروح فرق  بكـــــــــــــــــــــت ال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــوس عزاهـــــــــــــــــــــــــــــاأ   حســـــــــــــــــــــــــــــن اهلل للنف
ــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــاث  ــــــــــــــــــد طيب  وغــــــــــــــــــدا الركــــــــــــــــــب عن

 
 ى بكاهــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــيســــــــــــــــــــــتمد الفــــــــــــــــــــــالح ح 

ـــــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــريح  ـــــــــــــــــــا طيب ـــــــــــــــــــت ي  طب
 

 لـــــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــــــاهىي فخـــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــه اإلذ 
 

فقد مثلت عنصرًا بارزًا في شعر الجومرد والمعجزة ـ كما هو معروف ـ أمر خارق  اما معجزاته 
وسميت معجزة لعجز البشر من االتيان  ،خارج عن سنن الوجود التي عرفها الناس ،لنواميس الكون

وتكون مقرونة  ،للمرتدين من رسالتةواقناعًا  ،تصديقًا لدعوته ،تظهر على يد مدعي الرسالة ،بمثلها
، وقد سعى الجومرد للحصول على كل ما يزيد من قدر الرسول الكريم ومنزلته في عصر (1)بالتحدي 

حتى شملت مظاهر الكون  ،وقد تنوعت معجزات الرسول الكريم في شعره ،كثرت العصبيات الدينية
 إلى ضافةإ ،عظمهاأهذه المعجزات و ويعد القران الكريم أول  ،نسان وحيوان ونبات وجمادإمن 

صابعه أونطق البهائم وتفجير الحصا عيونًا بين  ،نصفين إلى نشقاق القمرإك ،خرىأمعجزات 
يه حر تقوالسحابة التي رافقته ل ،ليهإنينه وحنينه أو  ،وبكاء الجذع ،وتسبيحها في يده الطاهرة ،الشريفة
وتصدع ايوان  ،المسمومة وانطفاء نار فارس بوالدته وتكلم ذراع الشاة ،براء ذوي العاهاتا  و  ،الرمضاء

غير ذلك من المعجزات التي  إلى ومعراجه ودنوه من الذات العليا سراؤه ا  و  ،كسرى وسقوط شرفاته
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وردها الجومرد في شعره للتدليل على المنزلة العظيمة التي أ، ف(1)ذكرتها المصادر الدينية والتأريخية 
كده أوهذا ما  ،عالى وكلها تندرج تحت  الرعاية التي كانت تتواله من ربه سبحانه وت نالها 

 :(2)فيقول  ،الجومرد في شعره
 طــــــــــــــــــــــاب مثوانــــــــــــــــــــــا وال نخشــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــردى

 
 حمـــــــــــــــــــــداأن خيـــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــل فينـــــــــــــــــــــا إ 

 وصــــــــــــــــــافهأمــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــروم النعــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن  
 

 و مبتــــــــــــــــدأألـــــــــــــــم يجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن منتهـــــــــــــــى  
 نطقــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــي حلمـــــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــــال 

 
ـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن رب الهـــــــــــــــــدى   بفصـــــــــــــــــيح الق

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــــــــــــــــــرتأبمنــــــــــــــــــــــــــــــــام  
 

 ن حمــــــــــــــــــــــاًل منــــــــــــــــــــــك يبــــــــــــــــــــــدو ســــــــــــــــــــــيداإ 
 وبمــــــــــــــــــــــيالد نــــــــــــــــــــــرى يــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــاح قــــــــــــــــــــــد 

 
ــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــرت األ   صــــــــــــــــــــــنام رغمــــــــــــــــــــــا لب

ــــــــــــــــــــــــــــةإوغــــــــــــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــــــــــــوان كســــــــــــــــــــــــــــرى هيب  ي
 

 لجـــــــــــــــــــــــــــــالل المصـــــــــــــــــــــــــــــطفى مرتعـــــــــــــــــــــــــــــدا 
 خبـــــــــــــــــــــــــــر الكهـــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــي تعبيـــــــــــــــــــــــــــرهمأ 

 
 خيــــــــــــــــــــر مولــــــــــــــــــــود بنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــدا 

ــــــــــــــــــــره  ــــــــــــــــــــوم كشــــــــــــــــــــهر غي  شــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي الي
 

 وبخمــــــــــــــــــــــس قــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــى معتمــــــــــــــــــــــدا 
 وقــــــــــــــــــــــــــــــواه قويــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــــــــــعة 

 
 عـــــــــــــــــــــــــزم قـــــــــــــــــــــــــد تفـــــــــــــــــــــــــرداوبحســـــــــــــــــــــــــن ال 

 ولقـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــدره 
 

 حــــــــــــــــــــــــظ شــــــــــــــــــــــــيطان بغســــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــدا 
 بحـــــــــــــــــــــــــــرأومعـــــــــــــــــــــــــــاني حكمـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن  

 
 رضـــــــــــــــــعت موضـــــــــــــــــعه طـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــدى 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر او حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 

 ال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــجداإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال  
 ســـــــــــــــــــــنى العـــــــــــــــــــــالأوبليـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــد رقـــــــــــــــــــــى  

 
 وبـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــوده قـــــــــــــــــــــد رقـــــــــــــــــــــدا 

 شـــــــــــــــــــــــــــرف العـــــــــــــــــــــــــــر  بنعليـــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــا 
 

 رض بهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــداأشـــــــــــــــــــــرفت  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفبعينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رأى اهلل و    ق

 
ــــــــــــــــــــــــراوون قــــــــــــــــــــــــوال ســــــــــــــــــــــــندا   نطــــــــــــــــــــــــق ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت رووهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ومق
 

 فبهـــــــــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــــــــــــروا رشـــــــــــــــــــــــــــدا 
 ميطـــــــــــــــــــــــــت حجـــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــــــهأو  

 
 ويعـــــــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــــــوط صــــــــــــــــــــــــعدا 

 فبطـــــــــــــــــــــــــــــــه طيبـــــــــــــــــــــــــــــــة طابـــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 تاهــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــابرا مجتهــــــــــــــــــــــــداأمــــــــــــــــــــــــذ  
 كــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن ام حمــــــــــــــــــــــــــــــاه راجيــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 فبنيــــــــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــــــــد حقــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــعدا 

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــار لظمـــــــــــــــــــــــــىإولن  ن ســـــــــــــــــــــــــعرت ن
 

 لــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن دونــــــــــــــــــه ملتحــــــــــــــــــدا 
 لحـــــــــــــــــــــــــوض غـــــــــــــــــــــــــدا موردنـــــــــــــــــــــــــاوعلـــــــــــــــــــــــــى ا 

 
 حلــــــــــــــــى مــــــــــــــــورداأمــــــــــــــــاء عــــــــــــــــذب بــــــــــــــــل و  

 
                                                           

، مصـر 1( ينظر: عبد الـرحمن بـن الجـوزي: الوفـا بـأحوال المصـطفى، تحــ: مصـطفى عبـد الواحـد، مـط السـعادة، ط1)
 .42، 333، 324، 337ـ335، 1/1/272، 1966

 .162ـ161( ينظر: الديوان/2)
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م2007هـ 1428(47/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

ـــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــارس ـــــــــــــــــــاز ســـــــــــــــــــلمان ال  ف
 

 بصــــــــــــــــالح الــــــــــــــــدين جهــــــــــــــــرا مــــــــــــــــذ بــــــــــــــــدا 
 وابـــــــــــــــــــــــــــــو جهـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــبغض بـــــــــــــــــــــــــــــائر 

 
 وبنـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن لظـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــدا 

 وكـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــال العنـــــــــــــــــــــــا 
 

 ولقـــــــــــــــى مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد لقـــــــــــــــى يـــــــــــــــوم النـــــــــــــــدا 
ــــــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــــيه   مــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــاله واحــــــــــــــــــــــد ف

 
 ال طالـــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــه اقتــــــــــــــــــــــــدىإقـــــــــــــــــــــــط  

ـــــــــــــــــــــــودي بمـــــــــــــــــــــــديح الها   شـــــــــــــــــــــــميشـــــــــــــــــــــــاب ف
 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــتياق شــــــــــــــــــــــــــــــــــرداإوفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي ب 
 وجنــــــــــــــــــــــــــــاني والــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــــفه 

 
 ولســــــــــــــــــــــــــــــــــاني بالثنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء انعقــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

ــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــل  وصــــــــــــــــــــــــــفًا وعل  ويراعــــــــــــــــــــــــــي ك ل
 

ــــــــــــــــــد قعــــــــــــــــــدا   عجــــــــــــــــــزه مــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــزه ق
 

الذي  فقد اتصلت الصفات المادية والمعنوية في هذا النه بموصوف مثالي هو الرسول الكريم 
ضناه ذل أن أوراح الشاعر ـ بعد  ،قاطبة عرف عنه ما عرف من الصفات التي فاق بها جميع الخلق

لهية رضيعًا وشابًا وشيخًا اكتساب المفاخر من جامعها الذي رعته العناية اإل إلى الحاضر ـ يدعو
مة وتأكيده على قضية الشفاعة ل  ،فالجومرد في ذكره لمعجزات الرسول الكريم ،حتى وفاته 

 ،لك كله عنصرًا مدحيًا ذا داللة موضوعية واضحةن يشكل من ذأنما يريد إ .سالمية يوم الحساباإل
 .ضناه القهر والظلم والفقر والتخلفأل في مجتمع ؤ ومد خيوط التفا ،ملجواء األأالقصد منه خلق 

 :تيمنًا بقوله تعالى ،والصالة عليه كما حوت نبويات الجومرد عبارات الدعاء للنبي الكريم 
ل  ) م الئ ك ت ه  ي ص  ل م وا ت ْسل يماً إ نَّ اللَّه  و  س  ل ْيه  و  ل وا ع  ين  آم ن وا ص  ل ى النَّب ي  ي ا أ ي ه ا الَّذ  "  :، وقوله (1)(ون  ع 

" البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليَّ  :وقوله ،من صلى عليَّ صالة صلى اهلل عليه بها عشرة "
ال إ" ما من احد يسلم عليَّ  :له وغالبًا ما تجىء الصالة على الرسول مقرونة بالتسليم عليه لقو  ،"

ولهذا فقد ادرك الجومرد هذه الجائزة فاكثر من الصالة  ،رد عليه السالم "أورد اهلل عليَّ روحي حتى 
فقد ختم  ،راجيًا من اهلل ان يصلي ويسلم على رسوله الكريم وآله االطهار والتسليم على النبي 
 :(2)احدى قصائده بقوله 

 

 ســــــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــــهونختمهــــــــــــــــــــــــــا بخيــــــــــــــــــــــــــر الر 
 

 نعــــــــــــــــم مـــــــــــــــن شــــــــــــــــفيعأشـــــــــــــــفيع الخلـــــــــــــــق  
  

  :(3)وختم قصيدة اخرى بقوله 
 

                                                           

 : سورة االحزاب.56( االية 1)

 .165( ينظر الديوان/2)

 .161( ينظر الديوان/3)
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 عليــــــــــــــــك ســــــــــــــــالم اهلل مــــــــــــــــا اظلــــــــــــــــم الــــــــــــــــدجى
 

ــــــــــــــدر الســــــــــــــما يتكحــــــــــــــلأومــــــــــــــا    ضــــــــــــــاء ب
  :(1)وفي قصيدة اخرى بقوله  

 صــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــارب عليــــــــــــــــــــــــــــــه دائمــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

 غـــــــــــــــــــــــرداو كلمـــــــــــــــــــــــا طيـــــــــــــــــــــــر بكـــــــــــــــــــــــى أ 
 آل طـــــــــــــــــــــــــــــه انـــــــــــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــــــحبه 

 
 بكــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين لنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــيدا 

 لهــــــــــــــــــــم ننــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــرفت فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــدحيإ 
 

ـــــــــــــــــداألهـــــــــــــــــي إرض عـــــــــــــــــنهم يـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــ   ب
  

 :(2)وختم قصيدة اخرى بقوله 
 وصـــــــــــــــــــــــــــــالة تحفـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــالم

 
 هـــــــــــــي تجلـــــــــــــى عـــــــــــــن القلـــــــــــــوب صـــــــــــــداها 

  

وبهذا فان المدائح النبوية في شعر الجومرد تتراوح من حيث المعنى والمضمون التأكيد على 
اع ولطف الشمائل وما تحلى به من جود الخصال وكرم الطب ،خالقه وسجاياهأو  صفات النبي 

جانب  ، إلىالتي كشفت عن نبوته وصدق رسالته وبين التأكيد على معجزاته  ،المعنوية والمادية
مور وقد غلب على كل هذه األ ،خيارصحابه األأطهار و خباره وسيرته وسير آل نبيه األأالتأكيد على 

 ،الصالة والتسليم عليه  كثرأولهذا فقد  ،هؤالء يوم البعث والحساب ةتوسل الشاعر ورجاء شفاع
ومعانيها تكاد تكون  ،ساليبهاأوقد اشتركت كل هذه المدائح في كونها تمتاز بالبساطة والوضوح في 

ويغلب عليها عنصر  ،لفاظها يسودها الضعف في السبكأن إفضاًل ف ،بداع فيها وال تجديدإال 
على الرغم مما تحمل من عاطفة  ،سلوب وعمق الخيالحين تعوزه الطاقة الشعرية بقوة األ ،التكرار

  .صادقة وحرارة الشعور
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .163( ينظر الديوان/1)

 .164( ينظر الديوان/2)
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Prophetic praise in poetry 
Muhammad Shit al-Jumard al-Mawsili (d. 1343 AH / 1925 CE) 

Dr.. Abdullah Mahmoud Taha al-Mawla 
Abstract 

          Al-Jumard office that is now in our hands has been printed attached to 
the book of his friend and professor Mulla Hassan Al-Bazzaz Al-Mawsali in 
the Eastern Al-Amiriya Printing Press in Egypt in 1305 AH. It represents 
only a small fraction of Al-Jumard’s poetry, as it was not possible for us to 
stand on his hair completely, as evidenced in the memoirs of his son Abd al-
Jabbar, when he says: He is very early, but I found him other pieces of hair 
handwritten after this date that were stronger and more durable than those 
printed pieces. This indicates that God's mercy continued on the poetry 
systems, but he did not take it as a craft ... ", and the poem  came with 
twenty-one pages that included a number of the praises of the pious ascetic 
prophet and some of the siblings, wisdom and proverbs, as well as a number 
of divisions and intrusions for some of the Mosulian poets such as Hassan 
Al-Bazzaz and Al-Hajj Abdullah Effendi Faidi. 

 


