
 املديح الدينّي يف �صعر �صفيِّ الدين احِللِّّي
درا�صة مو�صوعيَّة

The Religious Praise in Saffei Al-Deen Al-Hilli's 

Poetry An Objective Study

 الأ�صتاذ امل�صارك الدكتور حممود اآبدانان مهدي زاده
 جامعة ال�صهيد ت�صمران الأهوازيَّة/ق�صم اللغة العربيَّة واآدابها

 اإياد ني�صي
طالب ماج�صتري/فرع اللغة العربيَّة واآدابها/جامعة ال�صهيد 

ت�صمران الأهوازيَّة

Associate Prof. Dr. Mahmood Mahdi Zadeh 

University of Shaheed Teshmaran\Department of 

Arabic Language and Literature 

Eyad Neesi 

MA student, University of Shaheed Teshmaran, 

Department of Arabic Language and Literature





اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 237جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. حممود اآبدانان مهدي زاده//اإياد ني�صي

�ض البحث ملخَّ

ًرا ملحوًظا مع انطالق الدعوة اإِلس��الميَّة، وش��َغَل حيًِّزا  ر املديح الدينّي تطوهُّ تطوَّ
كب��ًيا يف األَدب الع��ريّب وتاري��خ الدرس��ات األَدبيَّة بع��د الفتوحات اإِلس��الميَّة، َفهو 
وا ِمن خالل��ه عن حبِّهم  ��ذي اهتمَّ به ش��عراء العرب وع��ربَّ ِم��ن األَغ��راض القديمة الَّ
 لِلنب��ّي األَكرم وَأهل بيت��ه األَطهار، وذلك ِمن َأجل خدمة اإِلس��الم وتوعية 

املسلمني.

ُيع��دهُّ مدح َأهل البيت لوًنا ِمن الش��عر الدينّي الذي يدور حول ش��خصيَّتهم 
الكريم��ة. وَس��نُحاول يف موض��وع بحثن��ا هذا َأن نس��لِّط األَض��واء عىل َأب���رز املالمح 
ّ ال��ذي هو َأحد َأعالم  والظواه���ر املختلفة لِلمديح الدينّي يف ش���ع�ر صفيِّ الدين احِللِّ
��منا جوانب املديح يف ش�ع�ره، ُثمَّ َأرشنا  ش��عراء مدينة احِللَّة يف العر اململوكّي، لذا قسَّ
إلی امليزات البارزة واألَساس��ّية لِصورة املديح الدينّي يف ش�ع�ره، وبعد ذلك استخرجنا 
مجاليَّاهت��ا الفنيَّة والتعبيية، ونعالج هذه الدراس��ة بمنهٍج يتَّص��ف بِطابٍع وصفيٍّ حتليّل. 
َر الش��اعر لنا بصورٍة واضحٍة جليَّة شخصيَّة  لت إِليه الدراس��ة َأْن َصوَّ وِمن َأهم ما توصَّ
َأهل البيت، ُمشًيا إِلی فضائلهم وشمئلهم املثلی وسيهتم احلميدة، وَأشاَد أيًضا 
بمكانة الرس��ول األَكرم وَأهل البيت املرموقة والس��امية بني األَنبياء وس��ائر 

اخلَلق، راجًيا شفاعتهم يف يوٍم ال ينفع فيه ماٌل وال بنون؛ وذلك بالثناء عليهم.

.الكلَت الّدليليَّة: الشعر اململوكّي، املدح، األَدب امللتزم، مدح َأهل البيت



238

املديح الدينّي يف �صعر �صفيِّ الدين احِللِّّي- درا�صة مو�صوعيَّة

Abstract

It has been noticed that religious praise was notably 

developed with the advent of Islam and occupied a large room 

in the Arabic literature and its history. Religious praise was 

employed by poets to show their love, admiration and respect 

to Prophet Mohammed and his Household (PBUH & H) as a way 

of serving Islam and educating Muslims.

This study tries to shed some light on that aspect in Saffei 

Al-Deen Al-Hilli's poetry who was one of the pillars of Hillah 

Poets in the Mamluk Period. Thus, the study signals the basic 

and outstanding features of praise in Saffei Al-Deen's poetry, 

high-lightening its aesthetic and expressive nature. The study 

finds that Saffei Al-Deen has skillfully portrayed the reality of 

Prophet Mohammed's household's virtues, characteristics, and 

biography.
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املقّدمة

��الُم علی خاَتم األَنبياء واملرَس��ِلني، وَصفَوِة  اَلُة والسَّ احلَمُد هلل َربِّ الَعامَلنِي، والصَّ
الِة وَأزكی التَّسِليم،  د بن عبداهلل عليه وعلی آلِه َأفضَل الصَّ َخلق اهللِ َأمَجِعني، َسيِّدنا حُممَّ

ين. وَمن تبعهم بإحَساٍن إِلی يوم الدِّ

َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  ََ ُقوا اهللَ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا*ُيْصلِْح َلُكْم َأْع ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ﴿يا َأهيُّ
ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيطِِع اهللَ َو َرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيَ﴾)1(.

ئ  نَا َأتين��ا بِجديد، وال ُنرَبِّ عي َأنَّ م هذا العمل املتواض��ع ال ندَّ ن��ا إذ نقدِّ ��ا َبعد، فإنَّ أمَّ
َلل، فإْن كان ِمن سهٍو يف ِعبارٍة، َأو ُغُموٍض يف فكرٍة، َأو  َأنفسنا ِمن اخلطأ والتقصي والزَّ
ه، واستفراغ اجلُهد،  خلٍل يف إستنتاٍج، َفُعذرنا َأنَّ الكمل هلل وحَده، وحسبنا ِصدق التَّوجهُّ

واهللُ َأعظُم رقيٍب، وَأكرُم حسيٍب.

إِنَّ نشَأة الفنون األَدبية ونمّوها وتَألهُّقها رهٌن بالبيئة التي ُغِرست فيها، َفكلَّم كانت 
ة، يكون ذلك الفن َأكثر متانًة أيًضا، وتكون َأغصانُه َأكثر ظالاًل  البيئة َأكثر استعداًدا وقوَّ

وأوسع.

وُيع��دهُّ فن املدائح الدينيَّة ِمن َأهمِّ َألوان الش��عر يف الع��ر اململوكّي، وهي باٌب من 
َ بِه معظم الش��عراء اململيك عن عواطفهم الدينيَّة الصادقة  َأبواب األَدب امللتزم الذي َعربَّ
ة؛ وذلك ألَنَّ روافد هذا األَدب الرفيع تتدفَّق ينابيعها ِمن قلوهبم املفَعَمة  جتاه َأهل بيت النبوَّ

باحلبِّ والعقيدة اإِلسالميَّة النزية واملخلصة، واملعرفة اإليمنيَّة الكامنة فی أعمقهم.
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بيان امل�صاألة

َس��َع اتِّس��اًعا ملحوًظا علی نطاق واسع يف البلدان  كم نعلم بَِأنَّ املديح الدينّي قد اتَّ
اإِلس��الميَّة والعربيَّة يف عهد اململيك، وِمن هذا املنطلق فإِنَّ هذا اللون ِمن الشعر الدينّي 
ة بني القرنني الس��ابع والثاِم��ن اهلجريَّني قد رِس��َخت َمعامله  ��ذي ُيَمث��ل احلقبة املمت��دَّ الَّ
واتَّضح��ت بصورة كبية بني الش��عوب اإِلس��الميَّة؛ لذا َظَه��َر عدٌد ِمن األُدب��اء الَّذين 

اشتهروا هبذا اللون ِمن الشعر وَأجادوا فيه.

ومِمَّا َينَبِغي التَّنبِية عليه أنَّ دراَسَتنا هذه ستكون مقصوَرًة علی دراسة األَشعار التي 
()2( يف جَمال م��دح النَّبيِّ الكريم وَأهل  ّ ُنظَِم��ت علی يد الش��اعر )صفيِّ الدين احِللِّ
ة؛ وذلك لِنَُس��لَِّط األَضواء علی هذا اللون ِمن الش��عر الذي َشَغَل حيًِّزا  بيت النبوَّ
كبًيا ِمن دواوين َأعالم الش��عراء يف عهد اململيك، وِمن هذا املنطلق يطمُح هذا البحُث 
ناته البديعيَِّة وش��عره الدينّي الذي  ّ يف مدوَّ إلی الوقوِف عند جمهودات صفيِّ الدين احِللِّ
ُنظِ��م يف مض��مر َأهل البيت. وممَّا جيدر ِذكُره َأنَّ هذه الدراس��ة نصيَّة، انطلقت من 

ة، وُبنَيت عليها. النصوص الشعريَّ

اأَ�صئلة وفر�صيَّات

ما العوامل التي سامهت يف شيوع الشعر الدينّي يف هذا العر؟. 1

ة بِشكٍل خاص يف . 2 ما مكانة مدح َأهل البيت بشكٍل عام، واملدائح النبويَّ
شعر هذا العر؟

؟. 3 ّ ما َأبرز جوانب املديح الدينّي يف شعر الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
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اأَهميَّة البحث

ُيَعدهُّ هذا البحث وسيلة ِمن الوسائل ال�ُمعينة لِلمتطلِّعني والباحثني عن معرفة . 1
.َأرسار َأهل البيت

 الوق��وف والنظر يف األَش��عار التي ُنظَِم��ت يف َمدح النَّب��يِّ الكريم وَأهل . 2

 بي��ت النب��وة يف الع��ر اململوك��ّي، يفتح لنا ب��اب الولوج إِل��ی األَدب 
امللتزم.

االهتمم بم خيصهُّ النبّي الكريم يف مجيع املجاالت، والسيم ما يمهُّ الرسول . 3
األعظم من قيم اإِلس��الم ومن شعائر اهلل سبحانه وتعاىل، وكذلك تيسي 

ب األَدب النبوّي. ُسُبل البحث لطالَّ

اأَ�صباب اختيار املو�صوع

ة . 1 د األبح��اث والدراس��ات الت��ي تناولت املدائ��ح النبويَّ ع��ىل الرغم ِم��ن تعدهُّ
عة وشاملة ُه مل تتم دراس��ة س��ابقة موسَّ  والش��عر الدينّي يف عهد اململيك، إالَّ َأنَّ
- من بحوث ورس��ائل جاِمِعيَّ��ة- التي توقَّفت عند دراس��ة املديح الدينّي يف 

. ّ شعر صفّي الدين احِللِّ

ة االكتشاف، ومتعة . 2 الرغبة والشغف يف دراسة الشعر الدينّي، ملا يلحقه من لذَّ
الفن.

خدم��ة َأه��ل البيت، وبي��ان جانب ِم��ن جوانب مكارمه��م وفضائلهم . 3
وشيمهم الطيِّبة.
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خلفية البحث

ال ُب��دَّ ِمن اإِلش��ارة إِل��ی َأنَّ الش��عر اململوكّي مل ي��زل َمعينًا لِلدارس��ني ال ينضب، 
ة يف هذا الش��عر مل  ة جوانب مهمَّ ته ُأصواًل لِدراس��تِِهم، ومازال��ت َثمَّ يتَّخ��ذون ِم��ن مادَّ
ُيكشف النقاب َعنها بعد، وحتتاج َمن ُيعنی هبا، وِمنها موضوع هذا البحث، لذا بِِصَفتي 
باحًث��ا يف األَدب العريّب َأطَمُح ِمن دراس��تي هلذا البحث بَأنَّ ُأضيف ش��يًئا مفيًدا إلی ما 
ُكتَِب عن َأهل البيت يف عهد اململيك؛ وذلك أِلَنَّ الدراسات الَّتي عرضت لِلشعر 
الدين��ّي يف هذا العر، مل توِف موضوع هذا البحث َحّق��ُه ِمن الدرس، وكانت وقفاهتا 
ة  عنده قصية وعابرة، ومنها علی س��بيل املثال: مقال حتت عنوان )مقارنة املدائح النبويَّ
( املنش��ور يف جملَّة اآلداب والعلوم اإِلنسانيَّة بجامعة  ّ يف ش��عر عطَّار وصفّي الدين احِللِّ

طهران، للدكتور َأبو احلسن أمني مقديّس.

اأبرز ال�صعوبات التي واجهت الباحث

َة  َب َمَهمَّ ق أحٌد من الباحث��نَي ِمن قبُل إلی دراس��ة هذا املوضوع، ممَّ��ا َصعَّ مل يتط��رَّ
الباِحث، كم أرَشُت سلًفا.

منهج البحث واأَهدافه

ّ َيَعتمد يف ُخطَّته  املنهُج املتََّبُع يف دراس��تنا لِلمديح الدينّي يف شعر صفيِّ الدين احِللِّ
علی املنهج الوصفّي التحليّل.

1. نظرة عابرة علی فنِّ املديح

املدح لغًة؛ نقيض اهلجاء، وهو ُحس��ُن الثناء؛ ُيق��ال: َمَدحُته ِمدَحًة واحدة وَمَدَحه 
ا املدح يف األَدب؛ َفُهَو فنٌّ ِمن فنون الشعر الغنائّی يقوم علی  َيمَدحُه َمدًحا وِمدَحًة)3(. َأمَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 243جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. حممود اآبدانان مهدي زاده//اإياد ني�صي

عاطفة اإلعجاب، ويعربِّ عن شعور- جتاه فرد ِمن األَفراد، َأو مجاعة َأو هيأة- َمَلَك علی 
الشاعر إحساسه، وَأثار يف نفسه روح اإلكبار واالحرام ملن جعله موضع مدحيه)4(. فإنَّ 
ُه نزعة داخليَّة  ة قديًم. إنَّ ة والش��عريَّ املديح فّن َأديب طغی علی مجيع الفنون العربيَّة النثريَّ
تنش��أ مع اإلنس��ان بالفطرة، وتنس��اب يف دمه جاريًة بعروقه، فتخفق م��ع كلِّ نبضٍة من 

نبضات قلبه وروحه)5(.

هوا يف َأش��عارهم بَأرشافهم وذوي النباهة  د العرب منذ العر اجلاهّل َأن ينوِّ تع��وَّ
ثوا عن خصاهلم النبيلة ِمن الكرم والشجاعة واحللم والوفاء ومحاية اجلار،  منهم، ويتحدَّ
وكان ال ُيَعدهُّ السيِّد فيهم كاماًل إالَّ إذا تغنَّی بنباهته ومناقبه غي شاعٍر، ومضوا علی هذه 
الس��نَّة يف اإلسالم، فكلهُّ س��يٍِّد فيهم وكلهُّ ذي مكانة يودهُّ لو حَيظی بشاعر ُيشيُد به، حتَّی 

يسي الركبان بِذْكره)6(.

ر علی ش��عر املديح؛ ألَنَّ الفضائل التي كان الشاعُر اجلاهّل  مع اإلس��الم طرَأ تطوهُّ
يتغنَّ��ی هب��ا دخل عليها التعدي��ل ِمن وجهة النظر اإلس��الميَّة، وبم أنَّ القيم اإلس��الميَّة 
ج��اءت لتحلَّ م��كان القيم اجلاهليَّ��ة، فقد كانت بحاج��ة إلی َمن يعّززه��ا ويتغنَّی هبا، 
فقام الش��عراء هبذا الدور يمدحون الرس��ول، ويدافعون عن اإلسالم)7(. فإذا أردنا 
��ُه عندما بعث  ��م عن نش��وء املديح النبوّي يف الش��عر الع��ريّب، جيب أن نقول بأنَّ أن نتكلَّ
ة  هت إليه أنظار العرب يف اجلزيرة العربيَّة، وانقسموا جتاه رسالته السمويَّ الرسول اجتَّ
ر هلا كافر هبا، فاجلاحد هلدي النبّي األمني هامجه  م��ا بني مؤيِّد هلا ومؤمن هبا، ومتنكِّ
ه باملدح  ق املؤمن توجَّ وأظه��ر اخلوف عىل القي��م اجلاهليَّة التي حتفظ امتيازاته، واملص��دِّ
إىل الرس��ول الكريم. وِمن هنا نش��َأ املدح النبوّي، وافرق عن غيه من املدح؛ ألَنهُّه 

مرتبط بذات النبّي املصطفى، والذي خيتلف عن غيه من البرش)8(.

ُه بِتش��جيع من الرسول هبَّ  ويف هذا الس��ياق يری الدكتور غازي ش��بيب بأنَّ
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ش��عراء املس��لمني ُيبيِّنون الفضائل، ويدافعون عن العقيدة وراية الدين، وعن صاحب 
الرس��الة، ويقارنون وضع العرب قبل اإلس��الم وما هم عليه م��ن جاهليَّة عمياء وفتنة 
جه��الء، وما آلوا إليه بعد اإلس��الم وفضله؛ إذ أصبحوا بنعمت��ه إخواًنا. كان طبيعياًّا أن 
ض شعراء اإلسالم لِشخصيَّة الرسول مادحني ومثنني، بِوصفه حاماًل لواء الدين،  يتعرَّ
صاب��ًرا عل��ی َأذی املرشكني)9(. وِمن ه��ذا املنطلق بِم َأنَّ الرس��ول األَكرم هو قدوة 
املس��لمني يف َأعمهلم وس��لوكهم، َفصاروا يمتدحونُه بَأش��عاِرِهم، ُمنُذ أن َمنَّ اهلل عليهم 
لون بِه ويستعطفون إِليه بَأشعاِرِهم، كم َفَعَل كعب  بِنوِر اإِلس��الم، ولذا ُنشاهدُهم يتوسَّ
اب��ن زهي حني َوَفَد عل��ی النبي الكريم وقاَل قصيدًة عنواهنا )بانت س��عاد( فَألقى 
الرس��ول األَعظم ُبردَت��ُه، وِمن َثمَّ اهتم الش��عراء ِمن َبعِده هبذا اللون ِمن الش��عر، 
 فبيَّن��وا يف قصائدهم ُخلق النبي ،وس��اروا علی ُخطاه يف مدحهم لِرس��ول اهلل

وَوَصفوا مناقبه وصفاته احلميدة.

وممَّا جيدر ذكره َأنَّ الشاعر عادًة يف مدحه لِلنبي األَكرم يَأيت بَأبياٍت من النسيب 
 م��ة القصيدة، وِمن َثمَّ يذكر نمذج ش��تَّی يف جمال مدح صفات النبي النب��وّي يف مقدِّ
 ،ث الش��اعر عن مولد رس��ول اهلل اخلُُلقيَّ��ة وصورت��ه اخلَلقيَّة اجلس��ميَّة، وِمنها حتدهُّ
ة، واإلش��ادة بجهاده وغزوات��ه، ومنزلته بني األنبياء  ة واملعنويَّ فضائل��ه، ومعجزاته املاديَّ
وس��ائر اخلَل��ق، وِمن ث��مَّ يذكر الش��اعُر ذنوبه الت��ي اغرفها طوال حيات��ه، ويطلب من 
ة احلموّي  ��اًل بالنبّي األكرم. كم يقول الش��اعر ابن حجَّ اهلل َأن يغف��ر له ذنوبه متوسِّ
ر به املديح النبوّي، يتع��نيَّ علی الناظم أن حيتش��م فيه ويتأدَّب،  ب��أنَّ الغزل الذي يص��دَّ
ويتضاءل ويتش��بَّب مطرًيا بذكر س��لع ورامة وس��فح العقيق والعذيب والغوير ولعلع 
ل يف ثقل ال��ردف، ورقَّة اخلر،  وَأكن��اف حاج��ر، ويطرح ذكر حماس��ن امل��رد، والتغ��زهُّ

، وخرضة العذار، وما أشبه ذلك)10(. وبياض الساق، ومُحرة اخلدِّ
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اهتم الش��عراء بِاملديح يف خمتلف العصور األَدبية؛ وذلك ملا له ِمن مكانٍة مرموقٍة يف 
ة  الس��احة األَدبيَّة، ولذا ال يوجد ش��اعر مل ينظم يف املديح، وممَّا يس��رعي االنتباه أنَّ عامَّ
وا أيًضا هبذا الفن الش��عرّي اهتمًما ملحوًظا. وُيعدهُّ املديح  الن��اس علی مرِّ العصور اهتمهُّ
ة عند العرب علی اإلطالق، رافق الشعر منذ نشأته األولی كم يرافق  أبرز الفنون الشعريَّ
ة وِمن التبديل  رات التي طرأت علی العمليَّة الشعريَّ الوتر العود، فعلی الرغم ِمن التطوهُّ
ام  الذي َأصاَب الش��عر من حيث املفاهيم واملقايي��س، فإنَّ املديح مل يغْب يف يوم ِمن األيَّ

عر، بل ظلَّ هو األصل، وسائر الفنون الشعرّية هي الفرع)11(. عن مسح الشِّ

ة غالًبا بعد وفاة رس��ول اإلس��الم، وُيدعی الش��عر  لق��د ُنظَِمت املدائح النبويَّ
ثاء  الذي قيل يف ميت )رثاء(، ولكنَُّه يف الرسول مدحًيا. ويف استخدام املديح َبَدَل الرِّ
ُه موص��ول احلياة؛ نظًرا ألنَّ رشيعته حيَّ��ة، أو قد يقال: إنَّ  إش��ارة إل��ی أنَّ النبي كأنَّ
ا إذا قيل بعده بزمٍن طويل فهو  ی رثاًء إالَّ إذا قيل يف أعقاب املوت، أمَّ ثاء ال يسمَّ شعر الرِّ
ان بن ثابت رثی الرسول، وإنَّ البوصيّي  مديح. وِمن هنا يمكن أّن نقول: إنَّ حسَّ
 ،ل َنَظَم قصائدُه ُبعيد وفاة الرس��ول َمَدَحُه؛ والس��بب يف اختالف التس��مية أنَّ األوَّ

ة)12(. وأنَّ الثاين قاهلا بعد وفاته بقروٍن عدَّ

َشبَّ رسول اهلل واهلل تعاىل يكلؤه وحيفظه وحيوطه ِمن َأقذار اجلاهليَّة؛ ملا يريده 
ِم��ن كرامته ورس��الته، حتَّى بل��غ َأن كان رجاًل َأفض��ل قومه مروءة، وَأحس��نهم ُخلًقا، 
وَأكرمهم حس��ًبا، وَأحسنهم جواًرا، وَأعظهم حلًم، وَأصدقهم حديًثا، وَأعظمهم َأمانًة، 

وَأبعدهم عن الفحش واألَخالق التي تدنِّس الرجال)13(.

ة لِش��خصيَّة الرسول  اهتمَّ الش��عراء يف صدر اإلس��الم بالصفات اخلُُلقيَّة أو املعنويَّ
لني  األَكرم اهتمًما ملحوًظا َأكرب من اهتممهم بجانب صورته اخلَلقيَّة اجلسميَّة، موكِّ

ة الرشيفة. االهتمم هبذا اجلانب لِلسية النبويَّ
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فِمن َأمجل األبيات التي حتدثت حول صفات النبي اخلَلقّية اجلسدية وَأشهرها 
هي القصيدة التي قاهلا َأبو طالب، والتي يقول يف مطلعها:

بِ��َوج��ِه��ِه ال��َغ��َمُم  يسَتسَقي  ل��ألراِم��ِل)14(وأب��ي��ُض  ِعصَمٌة  اليَتاَمي  ثِ��مُل 
َأشاَر َأبو طالب بن عبد املطلب بكلمت مجيلة وواضحة جليَّة إلی صورة وجه 

ًدا علی بياض برشته. النبّي املبارك مؤكِّ

��ان بن ثابت- أيًض��ا بِعباراته العذبة والسلس��ة،  وقال ش��اعر الرس��ول- حسَّ
وأسلوبه الرصني، وديباجته املطبوعة يف هذا احلقل:

َم����رُدوِد)15(ُم���ب���ارٌك، ك��ض��ي��اِء ال��ب��دِر ُص��ورُت��ُه غ��َي  قضاًء  ك��ان  ق��اَل  ما 
ة  ثوا كث��ًيا عن الصفات اخلُُلقيَّ��ة أو املعنويَّ وممَّ��ا جيدر ِذكره أنَّ ش��عراء العرب حتدَّ
لِش��خصيَّة الرس��ول األَكرم، َفِمن ه��ذا املنطلق نش��ي إِلی َأحد جوانبه��ا؛ ولنَأخذ 
الش��جاعة أنموذًجا، ق��ال البوصيّي يف مطلع قصيدته وهو يمدح بس��الة النبّي يف 

إقدامه علی األَعداء إذا محي الوطيس:
بِعَثتِه أن��ب��اُء  ال��ِع��دا  ق��ل��وَب  ال��َغ��نَ��ِم)16(راع���ت  ِم��ن  ُغفاًل  أجفلت  كنَبأٍة 

ر لنا الشاعر مالك بن النمط هذا األَمر بصورٍة ُأخری، قائاًل: وَصوَّ

َرحِلها ف���وَق  ن��اَق��ٍة  ِم��ن  مَحَ��َل��ت  ���ِد)17(ف��م  أَش���دَّ ع��ىل أع���داِئ���ِه ِم��ن حُمَ���مَّ
وممَّ��ا يس��رعی االنتباه ما تش��تمل علي��ه كلهُّ هذه األَبي��ات ِمن الرقَّة واالنس��جام، 
بة، والعبارات السلس��ة البعيدة عن الركاك��ة، القريبة من أفهام  واأللف��اظ العذب��ة اخلالَّ

اجلميع.

إِنَّ املديح النبوّي قد اتَّسع ورسخ، واتَّضحت معامله يف العر اململوكّي، وَأضحت 
ة  له تقاليده وُأصوله، وظهر الش��عراء الذين اشُتهروا بِه وَأجادوه، فشغلت املدائح النبويَّ
ة هبا. إنَّ السيورة التي رزقها  قدًرا كبًيا من دواوين الشعراء، ثمَّ استقلَّت بدواوين خاصَّ
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ة، مل تتهيَّأ يف العر اململوكّي لِفنٍّ شعريٍّ آخر، فنكاد ال نجد شاعًرا ِمن  فنهُّ املدائح النبويَّ
هذا العر مل تكن له مشاركة يف هذا الفنِّ الشعرّي، وبلغ ِمن االنتشار والكثرة واالتِّساع 
ة مكتبة ُتثبت ذلك،  ا اس��تعص معه عىل احلر، وَأّي نظرة عىل فهرس خمطوطات َأيَّ حداًّ

وجتعل املرء يف عجب من مشاركة معظم الشعراء يف هذا الفن)18(.

إنَّ كثرة احل��روب الصليبيَّة واملغوليَّة جعلت من أدب العر اململوكّي أدًبا نضالياًّا 
قومياًّا، فتغنَّی الش��عراء يف هذا العر بانتصارت قادة املس��لمني علی التتار والصليبيِّني 
اهلمجيِّني، ممَّا َأدَّی إِلی ش��يوع لون آخر من الش��عر يف عهد اململيك، هو الشعر احلميّس 
الذي كان حيثهُّ املقاتلني للمشاركة يف ساحات الوغی ملواجهه األعداء، وكذلك شاعت 
النزعة ذات العاطفة الدينيَّة يف أدب هذا العر، والتي حتمل بني طيَّاهتا طابًعا دينياًّا تدعو 
ب��ه الناَس إلی مكافحة قادة الطغاة واهليمنة، ونرة املضطهدين. ويف هذا املضمر يقول 
ب إس��المي وغية دينيَّة واس��عة بسبب  حممود رزق س��ليم: »إنَّ العر كان عر تعصهُّ
ح��روب الصليبيِّني والتتار وطمعهم يف أمالك املس��لمني والقضاء عليهم وعلی دينهم، 
ام، فالذ الشعب ببثِّ آالمه  ومنها أنَّ العر كان عر ظلم وإرهاق واس��تبداد من احلكَّ
��الت ِذْكر  ة، وأرشف ألوان التوسهُّ ��الت إلی اهلل س��بحانه َأن يكش��ف عنه الغمَّ وبالتوسهُّ

ع به إلی اهلل«)19(. النبّي الكريم والتشفهُّ

ُه كان لِقس��م ِم��ن الناس يف املجتمع اململوكّي نزعة إباحيَّة،  كر أنَّ وممَّا هو جدير بالذِّ
بحيث انغمس��وا يف الشهوات ورشب اخلمر، وكان لِلقسم اآلخر نزعة دينيَّة، فانقطعوا 
��ك بَِأهل بيت النبَّوة، واالس��تنجاد هبم ملواجهة هذه املحن  إلی عبادة اهلل والتمسهُّ
اه��ات أثرها يف الش��عر  واآلالم وضن��ك العي��ش، ف��كان ل��كلِّ ه��ذه النزع��ات واالجتِّ
اململوكّي، فقد َأدَّت هذه النزعة اإلباحيَّة إِلی ش��يوع ش��عر املجون واخلالعه ِمن الغزل 
ر واخلمر والفكاهة، عىل حني َأدَّت النزعة الدينيَّة إِلی نشوء الشعر الدينّي  املؤنَّث واملذكَّ
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ل وااللتجاء)20(. ة والشعر الصويّف وشعر التوسهُّ ِمن املدائح النبويَّ

كان املجتمع اململوكّي- كم نعلم- جمتمًعا َيُسودُه نظام اإِلقطاع العسكري، واململيك 
ُم بس��لطتهم علی هذه األَرايض وَأخذهم ماَل  كان��وا يؤلِّفون رَأس طبقة هذا اهلرم، فإهِنَّ
الن��اس بالباطل واضطهادهم هلم، س��امهوا يف ش��يوع الفق��ر واجل��وع، واألَوبئة؛ وِمن 
ه��ذا املنطل��ق يمكن َأن نقول بَأنَّ َأه��م البواعث التي َأدت إِلی ظه��ور املديح النبوّي يف 
د يف هذا الس��ياق بَأنَّ  هذا العر يعود إِلی هذا الس��بب، يقول الدكتور حممود س��امل حممَّ
لون يف شعرهم مشاعر السخط  الشعراء مل يكونوا بعيدين عن هذا املوقف، فكانوا يسجِّ
ة، وإِذا مل تس��ِعف بعضهم الش��جاعة الكافية  علی مظاهر البؤس الذي حيكم حياة العامَّ
لِلتريح بم جيول يف َأنُفِس��ِهم كانوا يعتمدون طريقة غي مبارشة، ويتَّجهون إِلی الدين 
وم��دح النبّي الكريم، َفُيَقِدمون املثل األَعلی لِلعدل والرمحة بالناس، وُيقاِرنوَن بنَي 
امهم الذين  م��ا كان عليه املس��لمون األَوائل، وبنَي ما آَل إِليه األَم��ر يف عهدهم لعلَّ حكَّ
ون فيم هم عليه)21(. لذا كان  ��كون بالدين ويظلموهنُم ينتبهون لذلك، فال يس��تمرهُّ يتمسَّ
لِتدهور احلياة السياسيَّة واضطراهبا؛ بِسبب النزاع الدائر بني السالطني واألُمراء لِتملهُّك 
ة؛  ة واالجتمعيَّة، واحلروب الصليبيَّة والتريَّ هذه األَرايض، وَأيًضا سوء احلالة االقتصاديَّ
ع الناس بِش��كٍل  ال يف ازدهار فنِّ املديح النبوّي يف هذا العهد، ممَّا َأدَّی إِلی َتَش��فهُّ دور فعَّ

فوا عن َأنفسهم ما حيّل هِبم. عام والشعراء بِشكٍل خاص بِالرسول األَكرم؛ لِيخفِّ

ة يف العر اململوكّي اتِّساًعا كبًيا، وانترشت  وِمن هذا املنطلق اتَّسعت املدائح النبويَّ
ب��ني األدباء والعلمء، يتنافس��ون يف نظمه��ا، ويذهبون هبا كّل مذهب، ويس��ارعون إىل 
ة، ويف املناسبات الدينيَّة املختلفة التي كثرت  ة واملحافل العامَّ إنشادها يف املجالس اخلاصَّ

يف هذا العر كثرة مفرطة)22(.

��دون  َيظ��لهُّ املدي��ح امللت��زم منح��ًرا يف النصوص الت��ي تتن��اول املديح، ملِن جُيسِّ
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اإِلس��الَم يف حقيَقتِ��ه )ويف مقدمتهم: َأهل البي��ت(، إذ إِنَّ َمدح ه��ؤالء ال يرَتبِط 
��ة(، وال بإِغداق املال، وال  بِموِقع دنيوّي؛ )نظًرا لَِعَدم اهتممهم بَِتَس��لهُّم الس��لطة الدنيويَّ
َأّي مت��اٍع آخر يس��َتجِلب املديح الزائف، بل عل��ی العكس َيظلهُّ املديح هِلؤالء س��بًبا يف 
ة األَزمة السياسيَّة يف هذه احلقبة الزمنيَّة،  إحِلاق األَذی بِالشاعر)23(. وهذا ما ملسناه يف مدَّ
ولذا عانی الش��اعر الش��يعّي يف العر اململوكّي ما عاناه م��ن الويالت واآلالم؛ وذلك 
فيَّة، والفساد الس��يايّس واالقتصادّي الَّذي كانت متارسه السلطة  بِس��بب األَعمل التعسهُّ
احلاكمة؛ وذلك ألَنَّه بعد اس��تيالء صالح الدين علی مر وس��قوط الدولة الفاطميَّة؛ 
انقلبت طبيعة الثقافة ِمن اللون الش��يعّي إِلی الس��نِّّي، ومل يكن هذا االنقالب ش��اماًل يف 
ة طويلة  وقت واحد، بل ظلَّت رواس��ب الثقافة الش��يعيَّة متغلغلة يف الفك��ر املرّي مدَّ
حتَّی العر اململوكّي)24(. ولكنَّ هذا األَمر مل حَيُل دون معنويات شعراء الشيعة العالية، 
ة يف شعرهم الدينّي الزاخر الرائع،  ُم اس��تطاعوا َأيًضا َأن ُينفخوا روح التشيهُّع الثوريَّ فإهِنَّ
فكاَن ش��عرهم مرآة جليَّة تعكس العواطف الدينيَّة الصادقة، واملش��اعر واألَحاس��يس 
ة، وِمن هذا املنطلق جتلَّی اخلّط الفكرّي والثقايّف الدينّي للشيعة يف  ألَتباع َأهل بيت النبوَّ
ة بِه، لذا َأَخَذ شعراء التشيهُّع علی عاتقهم  َأدب ش��عراء التش��يهُّع، وتبلور يف قوالب خاصَّ
الدف��اع عن َأهل البيت مدًحا ورثاًء، آِخِذيَن ِمن ش��عرهم الوالئّي وس��يلة لِتنوير 
ي لِلمستعمرين وجالوزهتم،  املجتمع اململوكّي، وحثِّه علی القيام بِمس��ؤوليَّاتِه لِلتََّصدِّ
��ُبهات والفتن، والعمل  ، وَردِّ الشهُّ ومكافحة التخلهُّف، ومناهضة الظلم، ومنارصة احلقِّ
ًة ويف  عل��ی تطبيق الفكر العل��وّي ومنهج َأهل البي��ت يف البلدان اإِلس��الميَّة عامَّ

ًة. املجتمع اململوكّي خاصَّ
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2. اأَهم َجواِنب َمدح اأَهل البيت يف �صعر �صفيِّ الدين احِللِّّي

2-1. يف احلديث عن اإلرساء واملعراج

ها؛  تي اختهُّص هِبا رس��ول اهلل وَأمَهِّ اإِلرساء واملع��راج هي ِم��ن َأبرِز الفضائل الَّ
 

إِذ ق��اَل اهللُ احلكي��م يف حمك��م كتابِ��ِه الكري��م: ﴿ُســْبحاَن الَّــذي َأرْسى بَِعْبِدِه َلْيــاًل ِمَن 
ميُع  ُه ُهَو السَّ راِم إَِل اْلـَمْســِجِد اأْلَْقَص الَّذي باَرْكنا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آياتِنا إِنَّ اْلـَمْســِجِد احْلَ
ّ َعن ليلة اإِلرساء، ُثمَّ  َث الش��اعُر صفيِّ الدين احِللِّ دَّ اْلَبصــرُي﴾)25(. َوِمن هذا املنطلق حَتَ
َر لنا يف هذه األَبيات َمكانة النبّي الكريم املرموقة والعظيمة ِعنَد اهلل تعاىل وما ناَلُه   َصوَّ
ا عن عواطفه  ً رجات يف ليل��ة اإِلرساء واملعراج، ُمَعربِّ رس��ول اهلل ِمن الفضائل والدَّ
َمُه بِم يلي��ق بِمقامه  وَمش��اِعِره امللَتِهَب��ة جِت��اه الرس��ول الكري��م؛ وذل��ك ألَنَّ اهلل َكرَّ
السامي، وَأشاَر أيًضا الشاعُر يف الشطِر األَخي ِمن البيت الثاين إِلی َأنَّ اهلل َأكَرَم الرسول 
ّ يف هذه  َث الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ دَّ ٍة ال ُتقَصد، لذا حَتَ األَعظم بَِبَهاٍء ورفَعٍة وعزَّ
األَبي��ات عن ليلة املعراج وما حتمل بني طيَّاهتا ِمن َأحداث َش��يَِّقة، مش��ًيا إِلی َأنَّ لِلنبّي 
الكري��م مكانة عالية عند اهلل ال يس��تطيع َأّي َأَحٍد ِمن البرشية مجعاء احلصول عليها 

بتاًتا.

َمنِزَلًة الّسبِع  الطِّباِق  يف  َرِق��يَّ  إِل��ي��ه��ا ق��ب��َل ذاك َرق��يَوَم��ن  م��ا ك���اَن ق��ّط 
َن��ح��َو خ��الِ��ِق��ِه ف���َت���َدىلَّ  َدن���ا  َم���ن  الُعنُِق)26(َو  إىِل  َأديَن  َأو  قوَسني  كقاب 

وممَّ��ا جي��در ذك��ره َأنَّ البي��ت الث��اين ِمن ه��ذه القصي��دة مَأخ��وذ ِمن قول��ه تعالی: 
 

﴿ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّی*َفكَاَن َقاَب َقْوَسنيْ ِ َأْو َأْدَنی*َفَأْوَحی إِلیَ  َعْبِدِه َما َأْوَحی﴾)27(، َفِفي هذا 
ّ س��وی بعض الكلمت، وهذا إِن َدلَّ عىل يشء فإِنَّم يدلهُّ  البيت مل ُيَغيِّ صفيِّ الدين احِللِّ

عىل َأنَّ الشاعر كان يف َشطر ِمن حياتِه األَدبيَّة ُيَقلِّد القدماء يف َأساليبهم.
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ة 2-2. يف احلديث عن سعة رمحة َأهل البيت بِالبرشيَّ

ة، هذه الصف��ة الطيِّبة التي  ّ هنا إل��ی الرمحة النبويَّ َأش��اَر الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
ساَيَرتُه يف مجيع مراحل حياتِه الرشيفة يف تعاُمِله مع الناس، والتي شملت اجلميع يف هذا 
 الكون، َفكَم نعلُم بَأنَّ الرمحة هي الصورة الواضحة اجلليَّة يف حياة الرس��ول األَكرم
املباركة، َفِهي ِمن الصفات والشمئل التي َبَرَزت يف َشخصيَّتِه الكريمة علی نطاق واسع، 
ال  َفكانت عاماًل أساس��ياًّا يف التفاف الناس حول النبّي، وكان هلا األثر الكبي والَفعَّ
قها علی األَديان الس��موية األُخری،؛ وذلك  ��ة، وتفوهُّ ديَّ يف اس��تمرار هذه الدعوة املحمَّ
ة املنرمة. روافِد هذه  الحتوائها علی مجيع الفضائل التي جاَءت هِبا الرساالت السمويَّ
ُق ينابيعها ِمن قلب النبّي الكريم الرقيق واملفَعِم باحلبِّ واإلخاِء  الرمح��ة كانت َتَتَدفَّ
َدُه  الَّذي َأزاَل الضغينة والظلم املوجود يف قلِب اإِلنسان جتاه َأخيه املسِلم، وهذا هو ما أكَّ
ْم َو َلْو ُكنَْت َفظًّا  ٍة ِمَن اهللِ لِنْــَت هَلُ اهلل سبحان��ه وتعالی يف حمك��م كتابه الكريم: ﴿َفبَِ َرمْحَ

وا ِمْن َحْولَِك﴾)28(. َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

الرس��ول األَكرم ُبِعَث علی وج��ه هذه الكرة األَرضية؛ ليك��ون امللجأ واملالذ 
الوحي��د واآلِمن لنجاة البرشية مجعاء ِمن عذاب يوم الدين، ويتس��هل هذا األَمر إِذا آَمنَّا 
 ب��ه ايمًنا صادًقا خالًصا وعملنا بم دعانا إِلي��ه وَأن نجتنب مما هنانا عنه النبي الكريم
اًل وَأخًيا، وقد  وذلک ُقربًة إِلی اهلل، ولِنتذكر َأنَّ ما هنى عنه الرشع ما هو إالَّ ملِصلحتنا َأوَّ
َد اهلل سبحانه وتعالی مراًرا وتكراًرا علی هذه الشيمة احلََسنة والفضيلة الطيبة التي  َش��دَّ
ك��ان يتحلی هبا الرسول األَكرم ط��وال حياته املباركة، ويف هذا الصدد جاَء يف قوله 
ّ يف هذا  ًة لِْلَعامَلنَِي﴾)29(، َفقاَل الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ تع��اىل: ﴿َوَما َأْرَســْلنَاَك إاِلَّ َرمْحَ

السياق ُمنشًدا:

َأزَرُه���ُم َش��دَّ  ُأن���اٍس  َأرَض  َح��لَّ  بِ���م َأت����اَح هَلُ���م ِم���ن َح���طِّ ِوزِرِه�����ِمإِن 
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َوَن���ق���َم���ُت���ُه َوَع����ط����اي����اُه  ��ِه��ِم)30(آراُؤُه  َوَع���ف���ُوُه َرمَح����ٌة لِ��ل��ن��اِس ُك��لِّ

2-3. يف احلديث عن شوقه لِزيارة قرب النبّي الكريم

ّ يف هذه القصيدة عن مدی ُحبِِّه الصادق جتاه الرسول  َ الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ َعربَّ
��ق ينابيعُه ِمن َأعمق قلب الش��اعر، وِمن هذا  األَعظ��م، احلُ��ّب احلقيقي الَّذي تتدفَّ
املنطلق َيِصُف لنا الش��اعر حاالته وَأحاسيسه وَمشاِعِره العارمة، ونوازع َحنينِه وتشوقه 
 ،إِل��ی َأرض احلجاز، وهو يقطُع املس��افات لِلوصوِل إِلی َمدين��ة احلبيب املصطفى

رة، وهو ُيَقبُِّل هذه الُربة الرشيفة: ا عن َمدی شوِقه لِزيارِة املدينة املنوَّ ً ُمعربِّ

احلَص َسبََّح  ملَِن  َشوًقا  احلَص  َل���َدي���ِه َوَح���يَّ���ا بِ���ال���َس���الِم َب��ع��ُيه��اَتُرضهُّ 
ُعيونِنا ن��وَر  األَف���واُه  َوف��اَخ��َرِت  بِ���ُربِ���َك َل�����مَّ َق��بَّ��َل��ت��ُه ُث��غ��وُره��ا)31(... 

2-4. يف احلديث عن مكانة َأهل البيت العظيمة بني األَنبياء وسائر اخَلْلق

اهتمَّ الش��عراُء يف العر اململوكّي بإنش��اد العديد من القصائد التي ُتَعربِّ َعن َفضِل 
ّ هنا َأيًضا  ة علی البرشية مجعاء، َفَأش��اَر الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ َأهل بيت النبوَّ
إِلی هذا اجلانب الشعرّي املهّم يف مدِحه لِلنبّي الكريم، وتفضيله علی سائر األَنبياِء 
ة أنَّ رسول اهلل هو خاتم  ّ بِمدَحتِه النبويَّ َ الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ ُسل، ولذا َبنيَّ والرهُّ
ة، مشًيا ملا لِلرسول األَعظم ِمن  األَنبياء، وَأنَّ رسالتُه هي خامتة الرساالت الس��مويَّ
مكان��ٍة ساميٍة ومرموق��ٍة عند اهلل تعاىل تفوق منزلة باقي األَنبي��اء، كم وصفُه اهلل سبحانه 
اٍت، وبراهنَي ساطع��اٍت، وِمنها قوله تعاىل:  وتع��اىل بذلك يف آياٍت بيِّن��اٍت، وحجٍج نيِّ

 

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َوَلكِْن َرُسْوَل اهللِ َوَخاَتَم النَّبِييِّنَي﴾)32(. ﴿َما َكاَن حُمَمَّ

ا وهادًيا به الناس لِيكون خاتم َأنبيائِه  ً َأرَس��َل اهللُ الرسول األَكرم بِالقرآِن مبرشِّ
ه بَأنَّ  ن��ا عندما نقول بَأنَّ رسول اهلل هو خاتم األَنبي��اء ال نريد َأن ُننَوِّ وَأصفيائ��ه، وإِنَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 253جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. حممود اآبدانان مهدي زاده//اإياد ني�صي

مكان��ة النب��ّي الكريم َأقلهُّ درجة ِم��ن مكانة باقي األَنبياِء والُرُس��ل، بل إِنَّ لِلرسول 
األَعظ��م مكان��ة سامية ومرموق��ة ال يس��تطيع َأّي َأحٍد ِمن البرش وسائ��ر الكائنات 
ّ إِلی هذا املوضوع  احلصول عليها، وِمن هذا املنطلق َأش��ار الش��اعر صفيِّ الدين احِل��لِّ

قائاًل:

هُل��ا َأوَّ وه��ي  َبعًثا،  س��ِل  ال��رهُّ خاتَم  ��َب��ِقيا  وال��سَّ بِق  بالسَّ وف��ائ��ُزه��ا  ف��ض��اًل 
فضائلهم ِم��ن  نفيٍس  ك��لَّ  وُم���ف���ِرِق)33(مَجَ��ع��َت  منها  جمتمٍع  ك��لِّ  ِم��ن 

ل��ذا فإِنَّ َفضَل النبّي الكريم عل��ی سائر املخلوقات واألَنبياء ال خيفی علی َأيِّ 
َأحٍد ِمن البرش:

ُم��تَّ��ِض��ٌح ال��رُبه��اُن  َو  ال��نَ��بِ��ّي��نَي  يف احلَجِر َعقاًل َو َنقاًل واِضُح الَلَقِم)34(َخ���ُي 
 ،ُسل الذي��ن جاؤوا قبل رسول اهلل والدليل علی هذا هو ش��هادة األَنبياء والرهُّ

ثوا الناَس وبُِكلِّ صدٍق عن عظمة مكانة النبّي الكريم وفضله عليهم: م حدَّ فإهِنَّ

��ِم َق��دُره��ا تِ���َك امل��َع��ظَّ ال��رُبه��اُن)35(َوَع����ىل ُن���ُب���وَّ َوُأوِض����َح  الَدليُل  ق��اَم 
 َأيًضا يف ه��ذه األَبيات مكانة رسول اهلل ّ َوَصَف لنا الش��اعر صفّي الدين احِللِّ
 ،املرموقة والس��امية عند اهلل تعاىل، قائاًل بَأنَّ اهلل َأيًضا َمَدَح فضائل الرسول األَكرم
 فق��ال سبحانه وتعاىل حول ش��يم الرسول األَعظم اجلميل��ة يف حمكم كتابه الكريم: 

﴿َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظِيٍم﴾)36(.

َأَج� النَبِيهُّ  اهل��ادي  املصَطفى  ��ُد  �لهُّ املرَسلنَي اِبُن َعبِد اهللَِ ذي الَكَرِم«)37(»حُمَ��مَّ
****

هِب���ا ال�����َع�����لهُّ  اهللُ  َم���������َدَح  »ُع��������اًل 
ُخ���ُل���ِق ُك�����لٍّ ع���ىل  �������َك يف  إِنَّ ف���ق���ال 
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خم��ِل��َص��ًة اهللِ  ب��اس��ِم  ُت��ق��ِس��ُم  ف��اخل��ل��ُق 
دِق«)38( وباسِمَك َأقَسَم َربهُّ العرِش للصِّ

ّ َأش��اَر يف هذا البي��ت إِلی اآلية  ممَّ��ا يس��رعي االنتباه َأنَّ الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
ُْم َلِفي َســْكَرِتِْم  القرآنيَّ��ة التي قال فيها اهلل احلكي��م يف حمكم كتابه الكريم: ﴿َلَعْمُرَك إهِنَّ
ًة ُأخ��ری يف ضوء هذا البيت  ّ مرَّ َيْعَمُهــوَن﴾)39(، َفَوصَف لنا الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
مكان��ة الرسول األَعظ��م العظيمة عند اهلل، قائاًل بَأنَّ اهلل ُهَو َأْعَلُم بَِمْن ُيْقِس��ُم بِِه يف 

كتابه الكريم:

بِ��ِه ال���َع���ِلهُّ  اهللُ  َأق���َس���َم  َم���ن  َب����نَي  َك���م 
الَقَسِم)40( يف  اهللِ  بِاِسِم  ج��اَء  َمن  َوَب��نَي 

ّ يف مكان آخ��ر ِمن القصيدة ب��َأنَّ اهلل َأَخَذ ِمن  ث الش��اعر صفيِّ الدي��ن احِللِّ وحت��دَّ
ُه  م كانوا يعلمون ب��َأنَّ لِلنبيِّ الكريم مكانًة تفوق منزلتهم؛ ألَنَّ األَنبي��اء العهوَد؛ ألهَنَّ
مة ملجيء خاتم  ة كانت مقدِّ كان َأقرُب منهم إِلی اهلل تعاىل، وَأنَّ رسالتهم وكتبهم السمويَّ

األَنبياء واإِلبالغ عن رسالته اإلهليِّة.

عليِهُم ال��ع��ه��وَد  َل���َك  اإِلل����ُه  األَزم��اُن)41(َأَخ����َذ  بَِك  َسِمَحت  ما  َقبِل  ِمن 
ّ َأيًضا إلی ه��ذا املوضوع املهّم يف قصيدٍة  وكذلك َأش��ار الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ

دُه قائاًل: ُأخری لِيؤكِّ

عىل ال��ع��ه��وَد  اهللُ  َأَخ����َذ  َل���ُه  وُم��ل��َت��ِح��ِق)42(َوَم����ن  ب��اٍد  ِم��ن  النبيِّنَي  ُك��لِّ 
َث ِمراًرا وتِكراًرا يف قصاِئِده عن  ّ حَتدَّ وممَّا جيدر ذكرُه َأنَّ الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
فضل اإِلمام َأمي املؤِمنني علی املخلوقات والبرشيَّة مجعاء، فإِنَّ الش��اعر يعَتِقُد بَأنَّ 
ه��ذه الفضاِئ��ل واخلصال الطيِّب��ة ال يمكن هلا َأن توجد يف َأيِّ ش��خٍص آخ��ر، ولو كان 
ثوا َأيًضا حول  ًبا من اهلل سبحانه وتعالی، مشًيا إِلی َأنَّ األَقوام علی مرِّ العصور حتدَّ مَقرَّ
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فضائلك التي َأهبرت اجلميع علی هذه الكرة األَرضيَّة، وَأنَّ القرآن الكريم ش��اهٌد علی 
فضلك علی مجيع هذه الكائنات احليِّة:

َق��ط��� َب�����رَشٍ  ال��ِع��ب��اُدِش���َي���ٌم م���ا مُجِ���ع���َن يف  ِم��ث��َل��ُه��نَّ  ح����اَز  َوال  ����ٍط 
الَعط� ِم���َن  ال��نَ��س��ي��َم  خُي��ِج��ُل  ِم��ن��ُه اجلَ���مُدُخ��ُل��ٌق  َي����ذوُب  َب����أٌس  َو  ����ِف 
���َق���ت ف���ي���َك َأق����وا َوزادواَف���ِل���َه���ذا َت���َع���مَّ َف����زان����وا  ����م  بِ����َأق����واهِلِ ٌم 
ياسي� َف��ض��ِل��َك  ِص��ف��اِت  يف  َوص�����اُد)43(َوَغ��َل��ت  س��نٍي  َوآُل  َوص����اٌد  ���ٌن 

ّ إِلی موضوٍع آخر، عالوًة علی ما َأسلفناُه  وِمن َثمَّ َأش��اَر الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
 وهو أنَّ لإِلمام عّل ،ِمن فضائل وخصال طيِّبة تنتسب إىل اإِلمام َأمي املؤِمنني
مكان��ه سامية ومرموقة عند الرسول األَكرم ترَفع��ُه درجات عن باقي سائر البرش، 
وذلك ألَنَُّه صهر النبّي الكريم ونفس��ُه التي ال يتخلَّی عنها يف كلِّ األَوقات، فَأشاَر 

ّ إِلی هذا املوضوع قائاًل: الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

ال� َواِب���ُن  َوال��ِص��ن��ُو  النَبِيِّ  رِسهُّ  املسَتجاُدَأن��َت  َواألَُخ  َوال��ِص��ه��ُر  ���َع��مِّ 
آَلخ���ا ال���نَ���بِ���يهُّ  َغ������َيَك  َرأى  اإِلن���تِ���ق���اُدَل����و  َف����َأخ����َط����َأ  َوإاِلَّ  ُه 
ُي��ل��� مَل  َو  ال���نَ���بِ���يهُّ  ب���اَه���َل  ����ِف َل��ُك��م خ��اِم��ًس��ا ِس�����واُه ُي����زاُدبِ���ُك���ُم 
َواألَوالُد)44(ُك��ن��َت َن��ف��ًس��ا َل���ُه َوَع���رُس���َك َواِب��ن��ا ال��نِ��س��اُء  َل���َدي���ِه  َك 

وممَّا جتدر اإلش��ارة إليه َأن الش��اعر َأش��ار إِلی الرسول األَك��رم عندما َأراَد َأن 
ُه  ُه مل خَيَرُه َخليَف��ة اهلل علی َخلِقه؛ ألَنَّ خيت��ار اإِلمام َأمي املؤِمنني ليك��ون وصيَُّه، فإِنَّ
بع��ل ابنتِِه البتول الطاهرة فاطمة الزهراء، ف��إِنَّ اإِلمام َأمِي املؤِمنني كان خَي 
الن��اِس ُخلًق��ا وَخلًقا بعد النبيِّ الكريم، لذا فإِنَّ الرس��ول األَكرم اختار اإلمام 
ة بعده، ومن  ع��ّل َأًخا ووصياًّا له بأم��ر اهلل سبحانه وتعاىل، وتنصيبه ولياًّا ع��ىل األمَّ
ََ َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُســوُلُه  مصادي��ق ذلك قول��ه سبحانه وتعالی يف حمكم كتاب��ه املجيد: ﴿إِنَّ
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َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن﴾)45(، فَأش��اَر الش��اعر  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
ّ إِل��ی هذا املوضوع امله��ّم واملصيّي بالنس��بة إِلی األُم��ة اإِلسالميَّة   صف��يِّ الدي��ن احِللِّ

قائاًل:

���ًدا ح��ب��ي��ًب��ا وب����نَي ال��ع��امل��نَي ل���ُه ِم��ث��ُلف�����واهللِ م���ا اخ���ت���اَر اإِلل�����ُه حُم���مَّ
َع��ل��ياًّ��ا وص��ياًّ��ا وه���و الب��نَ��تِ��ِه َب��ع��ُلك��ذل��َك م��ا اخ��ت��اَر ال��ن��ب��يهُّ لِ��نَ��ف��ِس��ِه
َل���ُه َأًخ�����ا  األَن������اِم  دوَن  ُه  َ الَفضُلوَص�������يَّ دون��ُه  لُه  َمن  وفيهم  وِصنًوا 
اختياِره ُحسُن  امل��رِء  عقِل  س��ُل)46(وش��اِه��ُد  وال��رهُّ اهللُ  خيتاُرُه  َمن  ح��اُل  فم 

ة األَطهار َوبشكٍل  ّ ُهنا َأيًضا عن فضل األَئمَّ َث الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ حتدَّ
اُهم: عام علی سائر املخلوقات يف هذه الكرة األَرضيَّة، ماِدًحا إِيَّ

الَّتي َوال���ِع���َرُة  اآلِل  َخ���ُي  َش��ك��وُره��ا)47(َف��آُل��َك  َقليٌل  ُنعمى  حَمَبَُّتها 
ّ يف هذا البيت َأنَّ ُحّب َأهل بيت النبوة ومودَّهتم  وقد بنيَّ الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
نعم��ة ِم��ن نَِعِم اهلل الت��ي َمنَّ هبا علينا، ل��ذا فإِنَّ اهلل يس��بُغ نَِعَمُه عل الن��اس مع ظلمهم 
َدُه اهلل تعاىل  ألنفس��هم وهم مع ذلك ال يش��كرونه عىل ذلك إالَّ القليل منهم، وهو ما َأكَّ

بقوله: ﴿َوإِنَّ َربََّك َلُذو َفْضٍل َعَل النَّاِس َوَلٰكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْشُكُروَن﴾)48(.

َث َأيًضا ع��ن َمدِح اهلل سبحانه  ّ حتدَّ وممَّ��ا جيدر ذكرُه َأنَّ الش��اعر صفيِّ الدي��ن احِللِّ
ة وخصاهلم الطيِّب��ة وطهارهتم ِمن ُك��لِّ ِرجٍس  وتع��اىل لِفضائل َأه��ل بيت النب��وَّ
ََ ُيِريــُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُكُم  ِهم: ﴿إِنَّ يف حمك��م كتاب��ه الكريم، إِذ قال سبحانُه وتعال��ی بِحقِّ
َرُكْم َتْطِهرًيا﴾)49(. َوِمن هذا املنطلق يعرُف الشاعر بَأنَّ مدحُه  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهيِّ الريِّ
وثناَءُه عىل آل البيت ال يستطيع َأن يضاهي ما قاله اهلل تعاىل يف القرآن الكريم، لذا 
ف��إِنَّ امل��دح والثناء الذي يصدر ِمن جانب اهلل تعاىل يك��ون َأعظم درجة من غيه، وهذا 

 

ما َأشار إِليه الشاعر يف قوله:
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ال��ِرج��� َأذَه������َب  َع��ن��ُك��ُم  اهللُ  ����م  ����َس َف�����ُردَّت بِ��َغ��ي��ظِ��ه��ا اإِلح���تِ���داُدإِنَّ
ُفه� َف���إِن  فيُكم  اإِلَل����ِه  َم���دُح  ���ُت بِ��َم��دٍح َف���ذاَك َق���وٌل ُم��ع��اُد)50(ذاَك 

2-5. يف احلديث عن جهاد آل بيت النبوة يف ساحة الوغی وشجاعتهم

إِنَّ قضي��ة جه��اد الرسول األَك��رم ومكافحتِ��ه لُِطغاِة الكف��ر والرذيلة واهليمنة 
وجبابرة اإلحلاد ِمن َأهمِّ املوضوعات وَأبرزها، وقد عاجلها شعراء املديح يف عهد اململيك 
وسلَّطوا األَضواء عليها. وُتعدهُّ الشجاعة واملهابة من الصفات الطيِّبة واحلميدة التي كان 
رسول اهلل يتحلَّی هبا طوال حياته الرشيفة، فاهتمَّ الشعراء علی مرِّ العصور بَِتمجيد 
هذه الصفة والشيمة الطيِّبة اهتمًما ملحوًظا. وِمن شجاعة الرسول األَعظم استلهم 
ا ع��ن ذلك بَألفاٍظ  ً ��رة صادقة، ُمعربِّ بة مؤثِّ ّ ص��وًرا رائعة خالَّ الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
رقيقٍة، ويف هذا الَصَدد َأشاَر الشاعر إِلی أنَّ النبّي الكريم هو الشخص الوحيد الذي 
ُه املثل األَعلی يف الش��جاعة، لذا بَِفضِل  ة القاهرة يف ساحة الوغی، وَأنَّ يمتل��ك هذه الق��وَّ
ة  ِم��ن اهلل وتوفيق��ه ُثمَّ جهوده اجلبَّارة الت��ي بذهلا يف جمال إعالء كلمة احل��قِّ وانقاذ البرشيَّ
َته ِمن ظالم اجلهل والغفلة  ونرش بذور العرفان والبصية واإلخالص استطاَع َأن خيِرَج ُأمَّ
ش��اد والكمل، وممَّا جيدر ذكرُه َأنَّ الرسول األَكرم كان دائًم  إِلی نور اهلداية وُسُبل الرَّ
ًب��ا لِقهِر َأعداء اإِلس��الم، لِذلك وقف طوال حياته املباركة كاجلب��ل َأمام األَعداء يف  متَأهِّ
َأصعب احلاالت، فكان النبّي الكريم مالًذا يلجأ إِليه الناس املس��املة والقوة القاهرة 
التي تقمع تطاول العدّو وتزجر املتعدي، وكان ذلك يف سبيل إعالء كلمة اهلل ورفع راية 

، ومطاردة الباطل. احلقِّ

ُبِعث الرسول األَكرم بشًيا ونذيًرا لِلبرشيَّة مجعاء ليكون رمحًة لِلعاملني، ولكن 
مْحَة باملخلوق��ات وحتَّی اجلمدات ِمن جانب رسول اهلل ال متنعه ِمن  أفة والرَّ ه��ذه الرَّ
ُه مل يراجع يف حياته الرشيفة قيد َأنملة عن َصدِّ هجمت  َأن يعَمل بم َأَمَرُه اهلل تعاىل بِه، فإِنَّ
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َأع��داِء اإلسالم وذل��ك للحمية والوقاية والن��ر عىل قادة الطغ��اة واهليمنة وعمالئهم 
ُه وكم نعلم بَأنَّ َأعداء اإلسالم ال يَألوَن ُجهًدا  والنجاة ِمن الظاملني وَردِّ كيد املجرمني؛ ألَنَّ
يف حمارب��ة هذا الدين والقضاء عليه بُِكلِّ وسيلة، لذا ف��إِنَّ الرسول األَكرم يف بعض 
ديَّة- يلجأ إِلی احلرب يف ساحة الوغی  األَحيان- ألَجِل اإِلبالغ عن رسالته اإلهليَّة املحمَّ
ّ إِلی هذا اجلانب  مع َأعداء اإِلسالم، وِمن هذا املنطلق َأش��اَر الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ

املهّم يف هذه القصيدة قائاًل:

ِس���وى َق��ت��ي��ٍل َوَم���أس���وٍر َوُم��ن��َه��ِزِمَأفتى ُجيوَش الِعدى َغزًوا َفَلسَت َترى
ِم)51(َس��ن��اُه َك��ال��ن��اِر جَي��ل��و ُك���لَّ ُم��ظ��ِل��َم��ٍة جُم���َرِ ُك��لَّ  ُيفني  َكالناِر  َوال��َب��أُس 

ُه  ة َبَس��الة النبي الكريم وشجاعته يف ساحة الوغی ال توصف، فإِنَّ لذا فإِنَّ ش��دَّ
��ٌد بروِح الُقُدِس، ولكن مع ُكّل هذه البس��الة قد ُبِعَث رمح��ًة لِلناس، لذا كان رُؤوًفا  مؤيَّ
عطوًفا متساحمًا حتَّی يف تعامله مع األَعداء يف احلرب، فكان َيُغضهُّ َطَرفُه َأمام حماوالهتم 

ّ يف هذا السياق ُمنشًدا: اخلائبة، يقول صفيِّ الدين احِللِّ

���ُد ال��َع��زِم َواألَب���ط���اُل يف َق��َل��ٍق ِمُم���َؤيَّ رَضَ يف  َواهلَ��ي��ج��اُء  الَصفِح  ��ُل  ُم��َؤمَّ
���َدٌة بِ���احلَ���قِّ َت��ع��ُض��ُده��ا النََسِم)52(َن��ف��ٌس ُم���َؤيَّ ب��اِرىِء  َعن  َص��َدَرت  ِعناَيٌة 

ّ يف قصيدٍة ُأخری حول ُنرة املالئكة لِلرسول  َث الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ وحتدَّ
ُه ليس وحي��ًدا منف��رًدا يف مواجهته لِلقوِم  األَك��رم يف ساحة الوغی، مش��ًيا إِل��ی َأنَّ

الظاملني:

الِعدى الَشديِد َعىل  بِالُرعِب  َأع���واُن)53(َوُنِرَت  الَوغى  يف  املالِئُك  َوَل��َك 
 َأيًضا إِلی بسالة جيش الرسول األَعظم ّ َوِمن َثمَّ َأشاَر الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
اُهْم بَأبطاٍل وش��جعاٍن جعلوا قلوهَبم دروًعا ألَجس��امهم دون َأن  وش��جاعته واصًفا إِيَّ

خيشوا املوت:
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ِه���ِم ُقلوهِبِِم)54(الق����اُه����ُم بِ����ُك����مٍة ِع���ن���َد َك���رِّ ِمن  ُدروٌع  اجلُسوِم  َعىل 
ك��ان اإِلمام علهُّ بن َأيب طالب طوال حياته املباركة يس��عی جاهًدا لَِبذِل الغايل 
ُه  ة، دون املباالة باملوت؛ ألَنَّ ديَّ والنفيس للدفاع عن الرسول األَكرم والرسالة املحمَّ
كان علی ِعلٍم بَأنَّ جهاده يف سبيل اهلل يضمن له اخللود األَبدّي، فَأنَش��َد الش��اعر صفيِّ 

ّ يف هذا املضمر قائاًل: الدين احِللِّ

س��� ����ِل بِ���َب���دٍر وَخ���ي���رَبٍ وُح����ن����نِي)55(َوجُم����لِّ ال��ك��روِب ع��ن س��يِّ��ِد ال��رهُّ

2-6. يف احلديث عن معجزات الرسول األَعظم

ة نبيٍّ ِمن َأنبياء اهلل  ك��م نعلم بَِأنَّ املعج��زة هي َأمٌر خارق لِلعادِة؛ وذلك إِلثبات نب��وَّ
ة، فال يس��تطيع َأّي  ته ورسالتِه الس��مويَّ انيَّة نبوَّ د ِصدَق ادِّعاِئه وحقَّ سبحانه وتعاىل؛ لِتؤكِّ
ة اإلهليَّة؛  َأح��ٍد ِمن البرش حتَّى النوابغ والعباقرة عىل املج��يء بِمثلها دون االستعانة بِالقوَّ
��ا ِمن ِعند اهلل سبحانه وتعاىل. كان هناك إقبال كبي لش��عراء املديح النبوّي يف العر  ألهَنَّ
ة يف ثنايا قصائدهم، وِمن هذا املنطلق اتَّس��عت  اململوك��ّي عىل ِذكر هذه املعجزات النبويَّ
ُرقعة هذا اللون ِمن الش��عر اتِّس��اًعا كبًيا؛ وذلك بِسبِب كثرة األَحاديث حول معجزات 
ّ عناية كبية بِذكِر  النبّي الكريم والتَأليف فيها، وقد ُعنِي الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
ث َأيًضا عن انصياع مجيع  ة يف َقصائده. فتحدَّ هذه املعج��زات والكرامات يف َمواضع عدَّ
ه��ذه احليوانات والكائنات إِلی َأوامر النبّي الكري��م؛ وذلك إِلحقاق احلق وإِزهاق 

الباطل.

ُم��َك )األَباِعُر()56( َوالظِبا َوَغَدت ُتَكلِّ
()57( َوالُثعباُن َو)الِسحاُن()58( َو)الَضبهُّ

ُمَس��لِّم ُع��الَك  إىِل  َح��نَّ  َواجِل��زُع 
الُص��ّواُن َسبَّ��َح  ��َك  َكفِّ َوبَِبط��ِن 
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َرَددَت��ُه ُث��مَّ  الِع��ذُق  إَِلي��َك  َوَه��وى 
َوُت��زاُن بِ��ِه  ُتزه��ى  َنخَل��ٍة  يف 

َفَأقَب��ال َدَع��وَت  َق��د  َو  َوالَدوَحت��اِن 
األَغص��اُن ِمنُه��م  َتالَق��ت  َحّت��ى 

َوَش��كا إَِلي��َك اجلَي��ُش ِم��ن َظَم��إٍ بِ��ِه
َبن��اُن ِمن��َك  بِامل��اِء  ��َرت  َفَتَفجَّ

َوالَبدُر ُش��قَّ َوَأرَشَقت َشمُس الُضحى
ُنقص��اُن)59( هِب��ا  َوم��ا  الُغ��روِب  َبع��َد 

وِمن هذا املنطلق إِذا َأمعنَّا النظر يف بعض مفردات هذه القصيدة، َنحَو: )ُتَكلُِّمَك(، 
(، )ُمَس��لًِّم(، )َه��وى إَِليَك(، )َأقَبال(، َنِجُد ُهنا بَأنَّ الش��اعر يعتقد َأنَّ ُهنالِك عالقة  )َحنَّ
 ،ة محيمة فيم بني هذه الكائنات احليَّ��ة وحتَّی اجلمدات والرسول األَكرم ُح��ّب ومودَّ
ة، َفِل��ذا َنِجُدها َتنصاُع  تِه ِمن جانب اهلل ورسالته الس��مويَّ وتع��رف هذه املخلوقات بِنبوَّ

أِلَواِمِره وال ختالفُه قيد َأنُمِله.

ة مع اجلمدات والكائنات احليَّة، فاجلذُع اليابس  إِنَّ لِلرسول األَكرم مواقف عدَّ
ه، َوالشجُر ختط األرض استجاَبًة لَِطَلبِه، واملاُء ينبُع  حَيِنهُّ عىل فراِقه، واحلص ُيس��بُِّح يف كفِّ
ّ َأيًضا يف هذه القصيدة  ِمن بني َأصابِعه، وِمن هذا املنطلق َأشاَر الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
إِل��ی اخلوارق واملعج��زات التي َحَصلت َبعد بِعثة الرسول األَك��رم، وكان لِلرسول 
األَعظ��م ُخل��ق س��اٍم ورفيع يف تعاُمِل��ه مع مجيع املخلوق��ات والكائن��ات احليَّة، ومل 
ُه َأحَسَن اخلُلَق حتَّی مع اجلمدات، َو يف هذا  يكتِف النبّي الكريم بِذلك فحسب، فإِنَّ
املضمر َسنَذُكر بعض األَحداث التي وقعت لِرسول اهلل مع اجلمدات، واحليوانات، 
واجلن، ِمنها: »امتثال األَش��جار ألَواِمره كامتث��ال البرش، وانخالعها ِمن أماكنها وجميئها 
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تِه َدَعا عذق النخلة؛ لِتش��هد لأَِلعرايب َأنَُّه رسول  إِلي��ه«، فالرسول األَعظم إثباًتا لِنُبوَّ
اهلل، َفَجَع��َل ينزل العذق ِمن النخلة حتَّى َسِقَط علی األَرض، فجعل َينِقُز حتَّى َأتى 
النب��ي، ثمَّ قال الرسول األَكرم لِعذِق النخل��ة: »ارجع« فعاد، فَأسَلَم األَعرايّب، 
و»حن��ني اجلذع الياب��س لِلنبّي الكريم«، كان املس��جد النبوّي مس��قوًفا عىل جذوع 
نخل، فكان الرسول األَعظم إِذا خطَب َيُقوُم إىِل جذٍع منها، فلمَّ دخل الناس ىف دين 
اهلل أفواًجا ارتأى َأصحاب النبي َأن يصنعوا له منرًبا خشبياًّا؛ ليبلغ صوته مدًى َأبَعد، 
ل��ذا فل��مَّ ُصنَِع له ذلك املنرب، ت��رك رسول اهلل ذلك اجلذع املس��كني الذى كان يرقى 
ة ِمن الزمن ُسِمَع لذلك اجلذع صوت كصوت العش��ار، َأي الناقة  علي��ه، َفَبع��د ُمرور مدَّ
 احلامل، َوهو يئُن َويبكي َأمام مجاعة غفية ِمَن الصحب الكرام؛ لفراِق النبّي الكريم
َعن��ُه، حتى جاَءُه الرسول األَك��رم َوَوَضَع َيدُه الرشيفة عليه، َوتكلم معُه، َفَس��كَت 
اجِلذُع اليابس، و»املاُء ينبُع ِمن بني َأصابِعه فرشَب وَتوضَأ القوُم ِمنُه«، و»معجزة انشقاق 

.»القمر«، و»معجزة ردِّ الشمس لإلمام عّل

ّ يف البيت اآليت إىل َأنَّ الكائنات احليَّة واجلمدات  وَأش��اَر الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
ته،  ليس��ت هي فحس��ب َمن تنصاُع ألَوامر رسول اهلل، بل إنَّ اجلن أيًضا تعتقد بنبوَّ

ويكون زمام ُأمورها بيده.

َت��َع��بَّ��َدت َم��ن  ي��ا  اهللَِ  َس���الُم  ُأم��وُره��ا)60(َع��َل��ي��َك  إَِليِه  َوان��ق��اَدت  اجِل��نهُّ  َل��ُه 
وقال الشاعر َأيًضا يف هذا احلقل:

عاصيًة اجِل����ِن  ُك����مُة  خ��اَل��َف��ت��َك  َأرَكبَتُهم َطَبًقا يف األَرِض عن َطَبِق)61(ل��و 

2-7. يف احلديث َعن َمولِد الرسول األَكرم

وممَّ��ا جيدُر ذك��ُرُه هنا َأنَّ ع��دًدا ِمن املعج��زات َحَصل��ت تزاُمنًا مع مول��د الرسول 
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األَكرم، وُتع��دهُّ هذه املعجزات ِمن إِحدی عالئم ظهوره الرشيف، وَأنَّ اهلل تعاىل قد 
ّ إِلی هذه  ته، وقد َأش��اَر صفيِّ الدين احِللِّ َأجرى عىل يديه عدًدا من املعجزات إثباًتا لِنبوَّ
املعج��زات ُكالاًّ عىل ِحَدة، والتي حصلت ُمنُذ طفولة النبّي الكريم حتَّی ُقبيل بعَثتِه، 
تِه  َأي يف عنفوان ش��بابه. وكان لِرسول اهلل َأيًضا كثٌي ِم��ن املعجزات بعد بِعَثتِه ونبوَّ
ها وَأعظمها هو نزول القرآن الكريم، وغيها ِمن املعجزات، كتعامل احليوانات  وِمن َأمهِّ
ثها معه، والتي سنُش��ي إِليها الحًقا. فالشاعر  املفرسة بلطف وحنان مع النبي وحتدهُّ
ّ يف َمدِحه وثنائ��ه عىل الرسول األَكرممل يكت��ِف بوصِف فضائله  صف��يِّ الدين احِللِّ
ُه َذَكَر يف قصائده بعض ما ذكرُه رواة التاريخ حول مولدِه  وشيِمه اجلميلة فحسب، لذا فإِنَّ
ُه َيِدلهُّ علی اطِّالعه تارخيياًّ��ا علی ما ُكتب يف مولد  الرشي��ف، وهذا إِن َدلَّ عل��ی يشء فإِنَّ
الرس��ول األَعظم وما نت��ج عنها من قضايا وإرهاص��ات، واألَحداث التي تزامنت 
مع مولده الرشيف، ِمنها: »إخاد نار فارس التي كان يعبدها املجوس ومل ختمد قبل ذلك 
بَأل��ِف عاٍم«، »َوارجتاس إيوان كسى وَتس��اُقط َأربع عرشة رشفًة ِمنُه«، »َوغاَرت ُبَحيُة 
ساوة فَأفَزَع ذلك كسى َفَلبَِس تاجُه وقعد عىل رسيره ومجع وزراءه ومرازبته وَأخربهم 
 برؤياه«، وُهنالك معجزات ذكرها الشاعر، والتي حَدَثت عند طفولة النبّي الكريم
حتی ُقبي��ل بعَثتِه، ِمنها: »ُوِضَع النبي الكريم عند الوالدة وهو يف حالة الس��جود«، 
 وهو خَمتون ِمن جانب اهلل«، »تظليل الغمم لِرسول اهلل والدة الرسول األَعظم«
يف َسَفِرِه إىل الشام مع عمه َأيب طالب«، »انحناء اجلدار لِلرسول األَكرم يف أثناء 

مرروه بَِدير َأحد الراهبني املسيحيِّني«.
ال��ن��ياُن ِوالِدَك  لِ��َف��ض��ِل  َواِن���َش���قَّ ِم���ن َف����َرٍح بِ���َك اإلي����واُنَخِ����َدت 
خيَفًة َأوَج���َس  َو  ال��نَّ��ادي  ِم����ن َه�����وِل ُرؤي�������اُه َأن�������ورِشواُنَوَت���َزل���َزَل 
س��اِج��ًدا امل��َه��ي��ِم��ِن  هللِ  ت بِ��ُظ��ه��وِرَك األَك����واُنَف��ُوِض��ع��َت  َواِس��َت��ب��رَشَ
ٌة رُسَّ َل����َك  َت��ن��َق��طِ��ع  مَل  ��اًل  ِخ��ت��اُنُم��َت��َك��مِّ َع��َل��ي��َك  ُي��ط��َل��ق  َومَل  ًف����ا  رَشَ
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َل���َك يف اهلَ���واِج���ِر ِج��رُم��ه��ا ص��ي��واُنَوُح��بِ��ي��َت يف َخ���ٍس بِ���ظِ���لِّ َغ��مَم��ٍة
َفاِنَحنى بِ��َدي��ٍر  َس��ب��ٍع  يف  املِ���ط���راُنَوَم�����َررَت  َأس���َل���َم  َو  اجِل�����داُر  ِم��ن��ُه 
اِنَثنى َوِع��رشي��َن  َخ��ٍس  يف  َم���آلُنَوَك����ذاَك  َق��ل��ُب��ُه  َو  ِم���ن���َك  َن��س��ط��وُر 
َوَأرَشَق���ت األَرَب��ع��نَي  َكَملَت  الَتبياُن)62(َح��ّت��ى  َواِن��َج��ىل  ِة  ال��نُ��ب��وَّ َشمُس 

ًة ُأخری يف هذا السياق: وقال مرَّ
ف��اِرٍس ن��اُر  َوضِعِه  َمع  ُأخِ��َدت  َورَسي��ُره��ا)63(َوَم��ن  َعرُشها  ِمنها  َوُزل���ِزَل 

2-8. يف احلديث عن عطاء َأهل البيت الزاخر وجودهم

ة  إِنَّ السخاء والكرم ِمن األَخالق الكريمة والفضائل والشيم املحمودة ِعنَد البرشيَّ
َد اهلل سبحانه وتعالی  بش��كٍل عام، والعرب بِش��كٍل خاص علی مرِّ العصور. وقد َش��دَّ
ََ آَتاُهُم اهللُ  يف حمك��م كتابه الكريم علی هذا األَمر قائاًل: ﴿َواَل َيَْســَبنَّ الَِّذيــَن َيْبَخُلوَن بِ
ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َيــْوَم اْلِقَياَمِة َوهللِ ِمرَياُث  ْم َســُيَطوَّ ْم َبــْل ُهَو َشٌّ هَلُ ا هَلُ ِمــْن َفْضلِــِه ُهَو َخرْيً
ََ َتْعَمُلوَن َخبِــرٌي﴾)64(. وِمن هذا املنطق اهتمَّ الش��عراُء قبل  َواِت َواأْلَْرِض َواهللُ بِــ ََ ــ السَّ
جميء اإلسالم إىل اآلن بِمدِح هذه الش��يمة الطيِّبة؛ ملا فيها ِمن علوِّ اهلمم واإليثار. ولقد 
كان الكرم واجلود وسخاء النفس ِمن أبرز صفات رسول اهلل طوال حياته املباركة، 
فك��ان النب��ّي حيثهُّ الناس عل��ی هذه القيم النبيل��ة، منها النفقة والعط��اء؛ وذلك ملا 
ّ لنا صورة ش��اخمة يف البذل والكرم  فيه��ا ِمن خٍي هلم. َرَسَم الش��اعر صف��يِّ الدين احِللِّ
مادًح��ا الرسول األكرم، قائاًل بأنَّ النب��يِّ الكريم ال يبخل علی أحٍد يف عطائه، 
وأنَّ الرس��ول األَعظ��م كان املثل األَعلی يف الكرم واجلود، مش��ًيا إلی َأنَّ لِس��خاِء 
النبّي مكان��ة سامية عند الناس، وَأنَّ رمحته وسعت ُك��ّل البرشية، فالبحر الذي هو 
رمز لِلعطاء والبذل ال يس��تطيع حتَّی َأن يكون قطرة َأمام بحر جود النبّي الَّذي هو 

زاخر بالعطاء.
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الرسول األَكرم طوال حياته الرشيفة اهتمَّ بِبذِل املال وإنفاقه يف سبيل اهلل تعاىل 
وسعی جاهًدا ملس��اعدِة الفقراء واملس��اكني واملعوزين، َفالعناي��ة باملعوزين واملحرومني 
مة قضاياه عىل جدول َأعمله اليوميَّة؛ وذلك أِلَنَّ ُمساعدة املعوزين ال يمكن  كانت يف مقدِّ
ُم يتضامنون مع  ام حم��دودة، وهذا ِخالف ما يعتقدُه بعض املس��لمني، فإهِنَّ حره��ا يف َأيَّ
املحرومني يف ش��هر رمضان املبارك َفَحس��ب، وِمن هذا املنطلق فإِنَّ النبي الكريم مل 
 يط��رق َأحٌد باَبه قط إاِلَّ وَأعاَنُه بم يس��تطيع عليه، وعالوًة علی ذلك كان رسول اهلل
يس��عى دائًم إيِل إِطالع احلُكام واألُمراء يف البلدان اإِلسالمية عل َمش��اكل هؤالء الفقراء 
 ّ واملحرومني لِيتس��نَّی هلم ُمساعدة املعوزين واملحرومني، َفقاَل الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

يف هذا احلقل ُمنشًدا:

َفَلم ف��ي��ِه  ِم���لُء  َم��ع��ٍن  َق��ل��ُب  ��م  َن��َع��ِم)65(َك��َأنَّ ِس��وى  َي��وًم��ا  لِساِئله  َي��ُق��ل 
وك��ان رسول اهلل يس��اعد الفق��راء واملس��اكني واملعوزين وهو مبتس��م مبتهج 
بش��وش وراٍض ِمن َأعمق قلبه، فإِنَُّه طوال حياته الرشيفة كان رمًزا لِلش��خص َصاحب 
األَخالِق احلس��نة والنَف��س الطيِّبة، َفالرس��ول األَعظم وِمن خ��الل كالمه الطيِّب 
ة قلوهبم كم يمس��ك  َن ِمن اكتس��اب قلوب الناس وإمس��اك َأزمَّ وَأخالق��ه العالي��ة متكَّ
َد اهللُ احلكي��م يف حمكم كتابه الكريم هذا  اهنا، وِمن هذا املنطلق َأكَّ صاح��ب الس��فينة ُسكَّ
وا ِمــْن َحْولَِك﴾)66(، َفقاَل  املوض��وع امله��ّم قائاًل: ﴿َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغليــَظ اْلَقْلِب الَْنَفضُّ

ّ ُمنشًدا: الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

باِسُطها الَكفِّ  َسمُح  اخلاَلِئِق  َومَلَِسهُل  َوَل����ن  ال  َع���ن  َل��ف��ُظ��ُه  ٌه  ُم���نَ���زَّ
َحَرِم)67(َأَغ���رهُّ ال َي��م��نَ��ُع ال��راج��نَي م��ا َس��َأل��وا َوِمن  َضيٍم  ِمن  اجلاَر  َوَيمنَُع 

ُه مل يتبع  ك��ان الرسول األَعظم ينفُق ما يملكه ِمن غاٍل ونفيس يف سبيل اهلل، فإِنَّ
ما َأنفقُه من اخليات والصدقات َمناًّا عىل َمن َأعطاه، فال يمنهُّ به عىل َأحد، بِحيث ال يمنَّ 
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ب��ه ال بِقوٍل وال فعل. لذا نحن َأيًضا علين��ا َأن َننَتِهج منَهَج رسول اهلل، وَأن ال ُنبطِل 
َدُه اهلل احلكيم يف حمكم كتاب��ه الكريم إِذ قال:   ُأج��وَر صَدقاتن��ا بِاملنِّ واألَذى، وه��ذا ما َأكَّ

ا الَِّذيَن آَمنُــوا ال ُتْبطُِلوا َصَدقاتُِكْم بِاْلـَمــنيِّ َو اأْلَذى﴾)68(. ولقد هَنَى اهللُ ِعباَدُه يف  َ ﴿يــا َأهيُّ
 ّ هذه اآلية عن إِبطال صدقاهتم وإِفس��ادها بِاملنِّ واألَذى، َفقال الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

يف هذا الَصَدد:
ُم���ؤهِتِ���ِم)69(ال َي����ِدُم امل���نهُّ ِم��ن��ُه ُع��م��َر َم��ك��ُرَم��ٍة َن��ف��َس  َأذاُه  َي��س��وُء  َوال 

وقال الشاعر َأيًضا يف هذا احلقل ُمنشًدا:
لَِتبَتغي ع��اطِ��الٍت  األَم���اين  ُنحوُرهاَب��َع��ث��ُت  ح��الِ��ي��اٍت  َف��ج��اَءت  َن���داَك 
ُظهوُرها)70(َوَأرَس���ل���ُت آم����ااًل ِخ��اًص��ا ُب��ط��وهُن��ا ُمثَقالٍت  َفعاَدت  إَِليَك 

ّ إِلی جود النبيِّ الكريم وعطائه الزاخر، قائاًل: وكذلك َأشاَر صفيِّ الدين احِللِّ

َس��ح��اِئ��ُب��ُه ُت��ق��ِل��ع  مَل  ��ي��ِه  َك��فَّ ُيِقِم)71(َف��ج��وُد  مَل  الُسحِب  َوجوُد  الِعباِد  َعِن 
 َتنُعم به مجيع الكائنات احليِّة؛ ألَنَّ رسول اهلل جاَء رمحًة لِلعامل  فجوُد النبيِّ

البرشيَّة مجعاء:

َوَقد الكائناِت،  ُك��لَّ  َأي��ادي��َك  ت  ُمنَدفِِق)72(َعمَّ منَك  بُجوٍد  األَن��اُم  ُخصَّ 
ُم َأفَضُل  َوَصَف الش��اعر فضائ��ل َأهل البيت وش��يمهم اجلميلة، قائ��اًل: إهنَّ

الناِس َبذاًل وكَرًما وعطاَءً وسخاَءً لِلمعوزين واملساكني:
نِظاُرها ُذلَّ  لِ��ل��َب��ذِل  ج��ولِ��َس��ت  َوإِن سوِجَلت يف الَفضِل َعزَّ َنظُيها)73(إِذا 

وه��و َيِصُف طهارة َأهل بي��ت النبوة ِمن ُكلِّ ِرجٍس وَدَن��ٍس، وَأنَّ هلم مكانة 
م منقطع��و النظي يف إِنفاقهم املاَل ومس��اعدهتم الفقراِء  عظيم��ة وسامية ِعن��د اهلل، وبَِأهنَّ

واملعوزين:
��ُس��ُه��م َواألَُم���ِم)74(ب��ي��ُض امل��ف��اِرِق ال ع���اٌب ُي��َدنِّ الباِع  َط��وُل  األَن��وِف  ُشمهُّ 
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ل بِاألَئمة األَطهار وطلب الشفاعة ِمنُهم 2-9. يف احلديث عن التوسُّ

َف  اهتم الش��عراُء يف العر اململوكّي اهتمًما ملحوًظا هبذه اخلصلة البارزة التي رَشَّ
ُه  د َأنَّ اهلل تع��اىل هِبا الرسول األَكرم. ويف هذا الس��ياق يری الدكت��ور حممود سامل حممَّ
إىِل جانب احِلَكم واملواعظ والتذكي باملوت وطلب التوبة، افتتح ش��عراء املديح النبوّي 
 ، ة بِالدعاء إىل اهلل تع��اىل، وطلب مغفرته، وكش��ف الكرب والغمِّ بع��ض املدائ��ح النبويَّ

ع بِرسول اهلل، متهيًدا ملِدِحه)75(. والتشفهُّ

ّ بَِقلبِ��ه اململوء بِاإليمِن  وممَّا يس��رعي االنتباه يف هذه األَبي��ات َأنَّ صفيِّ الدين احِللِّ
العمي��ق بِاهللِ وبِرسولِ��ه واليوم اآلخر، نجدُه يف سياق امتداح��ه لِلنبّي الكريم يرجو 
ُه يش��عر بَأمهيَّة الشفاعة  ش��فاعة رسول اهلل بِلهفة عالية وحرارة ش��ديدة؛ وذلك ألَنَّ
��ة إِليها حتَّى خَيفِّف َعن ظه��ره َأعباء الذنوب واخلطاي��ا التی ُتثقل كاهله،  وحاجت��ه املاسَّ
وجي��د وسيل��ة لِلتخلهُّص ِمنها لكي يقف َأم��ام ربِّه يف يوم الدين وه��و مطمئنٌّ إِلی عظيم 
عفوه وغفرانه له. لذا َأشاَر الشاعُر إِلی هذه الفضيلة واملكرمة التي تستحقهُّ الثناء يف َأثناء 
ُف لنا الش��اعر يف ه��ذه القصائد بُِذُنوبِه  مدح��ه لِلنبّي الكريم بصورة جليَّة، لذا َيعَرِ
التي اقرفها طوال حياته، مش��ًيا إِلی َأنَّ ُحبَُّه لِلرسول األَعظم هو الس��بيل الوحيد 
للخ��الِص ِمن الوقوع يف قعِر جهن��م، َفِمن قراَءتِنا هلذه األوص��اف املذكورة يف األَبيات 
َيتَِّضُح لنا َأنَّ الش��اعر يعتقُد بَأنَّ هذه اآلية القرآنية التي قال فيها اهلل تعاىل: ﴿َمن َذا الَِّذی 
 َيْشــَفُع ِعنْــَدُه إاِلَّ بِإِْذنِــِه﴾)76(، تنطبق بص��ورة كاملة علی ش��خصيَّة الرسول األَكرم

الكريمة، فَأنشَد الشاعُر يف هذا احلقل قائاًل:

َويف ال��َس��الِم  اهللَِ  ِم���َن  ال��َس��الُم  األَُم����ِم»َل���ُه  ش��افِ��َع  َت����راُه  ال���َس���الِم  داِر 
َشفاَعتِِه َج��دوى  ِم��ن  امل��وال��نَي  ُنفوِسِهِم«)77(ي��ويل  يف  ما  َعدا  َكبًيا  ُملًكا 

****



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 267جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. حممود اآبدانان مهدي زاده//اإياد ني�صي

ال� َوف��اتِ��َح  ال��ِك��راِم  الُرسِل  خاَتَم  ���نِ��ع��ِم اجل��س��اِم َوَم���ن َل���ُه اإِلح��س��اُن»يا 
َهفُوها َن��ف��ٍس  ُذن���وَب  إَِل��ي��َك  ������َب اإِلن���س���اُنَأش��ك��و  َط���ب���ٌع َع��ل��ي��ِه ُركَّ
ال��ِع��ص��ي��اُنَف��اِش��َف��ع لِ��َع��ب��ٍد َش���أَن���ُه ِع��ص��ي��اُن��ُه َي��ش��ي��نُ��ه��ا  ال��َع��ب��ي��َد  إِنَّ 
إِذا ��ّب��ي��ُك��م  حُمِ يف  ال��َش��ف��اَع��ُة  امل��ي��زاُن«)78(َف��َل��َك  ��َق  َوُع��لِّ ال��ِراُط  ُنِصَب 

****

ي��ا َخ���َي ش��افِ��ٍع َحصُيها»َع��َل��ي��َك َس���الُم اهللِ  الكافِريَن  َض��مَّ  ال��ن��اُر  إِذا 
َج��راِئ��م َأش��ك��و  اهللَِ  َرس����وَل  َصغُيهاإَِل��ي��َك  الراِسياِت  اجِل��ب��اَل  ُي��وازي 
بَِحمِلها اجِل���ب���اُل  ُت��ب��ىل  َل���و  ���ت َون����ادى بِ��ال��ُث��ب��وِر َث��ب��ُيه��اَك��ب��اِئ��ُر  لِ���ُدكَّ
���ا ُسُتمحى َوإِن َجلَّت َوَأنَت َسفُيها«)79(َوغ���الِ���ُب َظ��نّ��ي َب���ل َي��ق��ي��نِ��َي َأهنَّ

ك��ان األَنبياُء عل��ی علٍم بمكانة رسول اهلل الس��امية واملرموق��ة عند اهلل تعاىل؛ 
م كانوا يلهجون باسمه  وذلك ألَنَّ النبي الكريم هو َأقرُب األَنبياِء إِلی اهلل، لذا فإهِنَّ
املبارك عند نزول الشدائد هبم، وجيعلونه وسيلًة لِلخالص ِمن هذه املحن واالبتالَءات، 
َدُه اهلل احلكيم يف  وَأن يطلب��وا القرب��ة إلی اهلل تعاىل وذلك بالعمل بم يرضي��ه. وهذا ما َأكَّ
ُقــوا اهللَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوســيَلَة﴾)80(،  ا الَّذيَن آَمنُوا اتَّ َ حمك��م كتابه الكريم إِذ قال: ﴿يــا َأهيُّ

ّ إِلی هذا اجلانب املهّم يف قصيدته قائاًل: وَأشاَر صفيِّ الدين احِللِّ

مَجيُعُهم األَن��بِ��ي��اُء  اِس��َت��غ��اَث  �����م لِ��ُي��ع��ان��واَوبِ���َك  ُ ِع���ن���َد ال���َش���داِئ���ِد َرهبَّ
ِعنَدما آَدُم  اهللََ  اِس��َت��غ��اَث  الِعصياُنَوبِ����َك  َو  إَِل��ي��ِه  اخِل����الُف  ُن��ِس��َب 
بِ��ِه م��اَج��ت  َوَق���د  ن��وٌح  اِلَتجا  ال��ط��وف��اُنَوبِ���َك  َط��غ��ى  إِذ  الَسفينَِة  ُدرُس 
���ُه ����وُب َي��س��َأُل َربَّ َك��ش��َف ال���َب���الِء َف���زاَل���ِت األَح����زاُنَوبِ����َك اِغ��َت��دى َأيهُّ
خَيَ��ْف َفَلم  اإِلَل���َه  َدع��ا  اخلَليُل  ال���ن���ياُنَوبِ��َك  َل����ُه  ُش���بَّ���ت  إِذ  َن���م���روَد 
َح�����ياُنَوبَِك اِغَتدى يف الِسجِن يوُسُف ساِئال َوَق���ل���ُب���ُه  ال���ِع���ب���اِد  َربَّ 
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��ُه َربَّ خ��اَط��َب  َغ���داَة  الَكليُم  ��ُه اإِلح��س��اُنَوبِ���َك  َس����َأَل ال��َق��ب��وَل َف��َع��مَّ
����ُه األَك���ف���اُن)81(َوبِ�����َك امل��س��ي��ُح َدع����ا َف��َأح��ي��ا َربهُّ بِ���ِه  َب��ِل��َي��ت  َوَق���د  َميًتا 

ّ َأيًضا يف هذا احلقل: وَأنَشَد صفيِّ الدين احِللِّ

َدع��ا ح��نَي  اهللَِ  َخليُل  اِس��َت��غ��اَث  ِمبِ��ِه  ال���رَضَ ال���رَبَد يف  َف��ن��اَل  ال��ِع��ب��اِد  َربَّ 
َفنَجا ����ُه  َربَّ ن��اج��ى  ي��وُن��ُس  ُملَتِقِم)82(َك����ذاَك  الَيمِّ  يف  َل��ُه  ن��وٍن  َبطِن  ِمن 

د  فالنبيهُّ الكريم هو املالذ اآلِمن وامللجأ املطمئن لكلِّ الناس واألَقوام، لذا يؤكِّ
ة  ّ ُهنا بَأنَّ ش��فاعة رسول اهلل هي الس��بيل الوحيد خلالص البرشيَّ صفيِّ الدين احِللِّ

مجعاء من املحن واالبتالَءات.

دع��ا ال���ب���الِد  حَمَ����ِل  يف  ُت���ّب���َع  َأن  لُِسقي)83(ل��و  احلَيا  واسَتسقي  باسِمَك  هللِ 
وَأشاَر الشاعر مرًة ُأخری إِلی هذا األَمر املصيّي قائاًل:

َحصُيها)84(َع��َل��ي��َك َس����الُم اهلل ي��ا َخ���َي ش��افِ��ٍع الكافِريَن  َضمَّ  الناُر  إِذا 
ُه ِمن املوالني وَأش��دِّ املحبِّني لِرسول  ّ بَأنَّ َوِم��ن هذا املنطلق يعتقُد صفيِّ الدين احِللِّ
اهلل، وعن هذا الطريق يتس��نَّی لُه األَمر بَِأن حيظی بش��فاعة النبّي الكريم يف َيْوم 
اَل َينَْفُع َمال َواَل َبنُون، وحيصل هذا األَمر حتًم إِذا حظي املؤِمن بِتيسي اهلل تعاىل َلُه ُسُبل 

الطاعة، وجتنِيبِِه ُسُبل املعصية:

َويف ال���َس���الِم  اهلل  ِم���َن  ال���َس���الُم  األَُم����ِمَل���ُه  ش��افِ��َع  َت����راُه  ال���َس���الِم  داِر 
الُظَلِمَع��زي��ُز ج��اٍر َل��ِو ال��َل��ي��ُل اِس��َت��ج��اَر بِ��ِه يف  الناُس  َلعاَش  الَصباِح  ِمَن 
َشفاَعتِِه َج��دوى  ِم��ن  امل��وال��نَي  ُنفوِسِهِم)85(ي��ويل  يف  ما  َع��دا  َكبًيا  ُملًكا 

ّ َأيًضا َيعرُف بِذنوبِه التي اقرَفها  َوممَّا يسرعي االنتباه َأنَّ الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
طواَل حياتِه، طالًبا الشفاعة ِمن رسول اهلل، قائاًل:



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 269جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأ.م.د. حممود اآبدانان مهدي زاده//اإياد ني�صي

ب���ِن ُزَه����ٍي َق��د َأَج����زَت بِ����رُبَدٍة َفقُيهاَف���اِلِ َذوي����ِه  ِم��ن  َف��َأث��رى  َع��َل��ي��َك 
َسعُيها)86(َأِج��رين َأِج��زين َواج��ِزين َأج��َر ِمدَحتي َش��بَّ  الناُر  ما  إِذا  بِ��رَبٍد 

فالثاب��ت َأنَّ األَئم��ة األطهار ُهم َأقرب الناِس إِل��ی اهلل تعاىل وَأحبَُّهم له، لذا 
فإِنَّ هلم مكانة سامية ومرقومة عند اهلل تفوق سائر اخلَلق، وِمن هذا املنطلق يدعو الشاعر 
ّ يف هذا البيت الناَس التِّباع سية َأهل بيت النبَّوة ومس��لكهم  صف��يِّ الدين احِل��لِّ
ة اإِلسالميَّة يف  ال��ذي سلكوه طوال حياهتم املباركة؛ وذلك ملا فيه ِمن خي وصالح لأُلمَّ

الدنيا واآلخرة، يقول الشاعر يف هذا السياق ُمنشًدا:

وَأه������والِ������ه)87(َت������������واَل ع����ل����ياًّ����ا وَأب��������ن��������اَءُه امل����ع����اِد  يف  َت���ُف���ز 

2-10. يف احلديث عن ُحبيِّه آل بيت الرسول

ُم وج��دوا يف ُحبِِّهم  اهت��مَّ الش��عراء بَِم��دح النب��ّي الكريم والثن��اِء علي��ه؛ ألهَنَّ
انيَّة مش��اعر  ومودَّهت��م َلُه، سكين��ة نفوسهم وطمَأنينة قلوهب��م، فَأثارت هذه الدعوة الربَّ
��ذا مدِح الرسول  الش��عراء وأحاسيس��هم، ففاضت علی َألِس��نتِهم َقصائد َتفوُح ِمنها شَّ
تِِه  ّ يف قصائد عّدَّ له عن م��دی ُحبِِّه ومودَّ األَعظ��م، ُيَعربِّ الش��اعر صفيِّ الدين احِل��لِّ
ة،  ��ة واألُخرويَّ ��ِة األَطهار، مش��ًيا إِلی َأنَّ ُحبهُّهم َيضمُن لنا الس��عادة الدنيويَّ لأَِلئمَّ
وِم��ن هذا املنطلق، فالش��خص ال��ذي حيِمل يف قلبه نوًع��ا ِمن َأم��راض القلوب كاحلقد 
��ُه ال جَيِد يف يوم الدين َأماَمُه سوی اخلس��ارة  والكراهي��ة جتاه َأهل بي��ت النبوة، فإِنَّ
 املؤملة واخليبة الكربی، وقال اهلل تعاىل يف َحثِّ البرشيَّة مجعاء لاِلهتمم هبذا اجلانب الديني: 

َة يِف اْلُقْرَبٰى﴾)88(. وقال الرسول األَكرم يف هذا  ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ اْلـَمَودَّ
ُبوا أوالَدكم عل ثالِث ِخَصاٍل: ُحبَّ نبييِّكم، وُحبَّ َأهِل بيتِه، وقراءَة القرآِن(.  احلقل: )َأديِّ
ََ َيْغُذوُكْم ِمــْن نَِعِمِه َو َأِحبُّــويِن بُِحبيِّ اهللَ َو َأِحبُّــوا َأْهَل َبْيتِي  وق��اَل َأيًضا: )َأِحبُّــوا اهللَ لِـ
لِـُحبيِّي()89(. َوممَّا ال ش��ّك فيه َأنَّ ُحّب النبي املصطفى هو ِمن َأهم املرَتَكزات الدينيَّة 
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َد اهلل تعاىل ُحبَّ الرسول األَكرم مراًرا وتكراًرا يف  عند ُكلِّ مسلٍم وُمس��لمة، ولذا َأكَّ
حمكم كتابه الكريم، وذلك ملا َلُه ِمن َأثٍر كبٍي يف حياة املس��لمني، قال تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َكاَن 
َشْوَن  اَرٌة َتْ ْفُتُموَها َوِتَ آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشــريُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ
بَُّصوا َحتَّٰى  َكَساَدَها َوَمَســاكُِن َتْرَضْوهَنَا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمَن اهللِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفرَتَ

َيْأِتَ اهللُ بَِأْمِرِه َواهللُ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾)90(.

تِِه آلل البيت، مش��ًيا إِل��ی َأنَّ هذا احلُّب  ّ مودَّ َيِص��ُف لنا صفيِّ الدي��ن احِللِّ
ة، َي��ْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبنُون، َفال َيقي  وال��والء هلم يَؤدِّي إِلی فالحه وسعادته األُخرويَّ

املرُء ِمن عذاب اهلل ولو افتدى بِملِء األَرض وَمن عليها ذهًبا وبرًشا:

ُه�����ُمي���ا ِع������َرَة امل���خ���ت���اِر ي���ا َم����ن هِبِ���م ي�����ف�����وُز َع�����ب�����ٌد ي�����َت�����َوالَّ
َل��ُك��م بِ��ُح��ّب��ي  ب��س��ي��مُه��ُم)91(ُأع������َرُف يف احلَ����رِش  ال���ن���اُس  ي���ع���َرُف  إِذ 

حب الكرام: وقال الشاعر َأيًضا يف ُحبِّه آل بيت الرسول والصَّ

َمذَهبي ِعقُد  املصطفي  آلِل  ُمفَعُم)92(َوالئ��ي  الصحابِة  ُحبِّ  ِمن  وَقلبي 

ة 2-11. يف احلديث عن هداية َأهل البيت لِلبرشيَّ

ّ يدعو البرشيَّة مجعاء بش��كٍل ع��ام واألُمة  وممَّ��ا جَي��ُدر ِذك��ُرُه َأنَّ صفيِّ الدين احِل��لِّ
ب��اع رشيعت��ه  اإلسالميِّ��ة بش��كٍل خ��اص إِل��ی االنصي��اع ألَم��ِر رس��ول اهلل واتِّ
ة يف  ��ا خامت��ة الرشائع، كم َوَص��َف اهلل سبحانه وتعاىل ه��ذه القضية املهمَّ املحمديَّة؛ألهَنَّ
ٌد َأَبا َأَحٍد  ات، وبراهني ساطعات، ومنها قول��ه: ﴿َما َكاَن حُمَمَّ آي��ات بيِّنات، وحجج نيِّ

ٍء َعلِيَ﴾)93(. ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلٰكِْن َرُسوَل اهللِ َوَخاَتَم النَّبِييِّنَي َوَكاَن اهللُ بُِكليِّ َشْ

ة هي التي تنقذهم ِمن السقوط يف قعر  ك بِالرسالة املحمديَّ ول�مَّ ثبت للناس َأنَّ التمسهُّ
جهنَّ��م، وجدوا وبصورة جليَّة وواضحة كوضوح الش��مس بأنَّ احللَّ الوحيد لِلوصول 
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إِلی سبل النجاة هو اتِّباع طريق احلقِّ الذي كان ينتهجه ويسلكه رسول اهلل؛ وذلك 
ُه ُبِعَث نرباًسا للهداية. َوِمن هذا املنطلق حَيِثهُّنا الشاعُر يف هذه القصيدة لاِلقتداء هِبَدي  ألَنَّ
ة التي هي كالساج املني ُتيضُء لنا الطريق الصحيح  الرس��ول األَكرم وسيته النبويَّ
ا الس��بيل الوحيد لِوصول الش��عوب كافَّة إىِل ذروة درجة الكمل املنشود،  يف احلياة، وأهنَّ
ة التي ترتَّب عىل ذلك، فإِنَّ الشخص الذي يسلك مسلك  ة واألُخرويَّ والسعادة الُدنيويَّ
الرسول األَعظم سوف حيظی بُِحبِِّه الذي يساعد الشخص ِمن العتق ِمن نار جهنَّم؛ 
ّ يف هذا  وذلك بسبب ما اقرَفُه يف حياته ِمن آثام وذنوب ِشداد، فَأنَشَد صفيِّ الدين احِللِّ

قائاًل:

َخفاِئِه َب��ع��َد  احلَ���قهُّ  اِس��َت��ب��اَن  بِ��َك  َواجل����اُن«)94(»َو  إِنُسها  َأط��اَع��َك  َحّتى 
****

ُد املصطفى اهلادي الذي اعتَصَمت بِه الَوَرى، فهداهم َأوَضَح الُطُرِق«)95(»حممَّ
****

ي��ن��َت��ِس��ب»بِ���ُك���م ي���ت���دي، ي���ا ن���ب���ّي اهل���دى ُح����بِّ����ُك����م  إىِل  ويلٌّ 
َب��ع��ثِ��ِه األَج�������َر يف  ي���ك���ِس���ُب  يكَتِسب«)96(بِ�����ِه  ما  ه��وِل  ِم��ن  وخيُلُص 

ُه ُبِعَث  ّ الرس��وَل األعظم علی َأنَّ كم َأسلفنا َوَصَف الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ
 ة مجعاء، َوِمن َثَم َيَأيت ُهنا لَيِصف َأه��ل بيته األَطهار النجباء�� نرباًس��ا هِلداية البرشيَّ
ة املخلصة، فلقد  ُم َأيًضا جاؤوا ليش��دونا إىل طريق اهلداية والس��عادة والعبوديَّ علی َأهنَّ
لتا األَرضيَّة هِلداية  َم��نَّ اهلل تعاىل علينا بنعمت��يِّ الرسالة واإِلمامة، وهاتان النعمتان ش��كَّ
ة وخالِصِهم ِمن الوقوع فی الدرك األَسفل ِمن النار، فَأنَشَد الشاعُر يف هذا السياق  البرشيَّ

 

قائاًل:

طَلَعت ما  ال��َع��رِش  إِل��ُه  عليَك  الَغَسِقَص��ىلَّ  َأنُجُم  والحت  النهاِر  شمُس 
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شاِد فكانت ُمهَتدي الَغَرِق)97(وآلِ����َك ال���ُغ���َرِر ال���اليت هب��ا ُع��ِرَف��ت سُبُل الرَّ
وقال الشاعر َأيًضا يف هذا املضمر:

َوَينجا األَن��اُم  يدى  هِبِم  النُجوُم  الَدَيِم)98(ُهُم  َصيَُّب  َيمي  َو  الَظالُم  ُب 
ُم  ة بَأهنَّ ّ َيِصُف َأه��ل بيت النب��وَّ وممَّ��ا جيدر ذك��رُه ُهن��ا َأنَّ صفيِّ الدين احِل��لِّ
ة كالم��ه، فيقول بَأنَّ  ٍ دلي��اًل علی صحَّ ُسُب��ل اهلُدى والرش��اد، َوِمن َثَم ي��َأيت بربهاٍن َنيِّ
ة األَطهار طوال حياهت��م املباركة الرشيفة  هذا ال��راط احلّق الذي ينَهج��ُه األَئمَّ
ة،  ��ض عنه هذه اهلداية اإِلهليَّة وش��فاعتهم لن��ا الذي يؤدي إِل��ی سعادتِنا األُخرويَّ يتمخَّ
َوِمن هذا املنطلق َأش��اَر الش��اعر إِلی هذه اآلية القرآنيَّة التي قال فيها اهلل تعاىل: ﴿إاِلَّ َمْن 
ين وكبار  َأَتى اهللَ بَِقْلٍب َســلِيٍم﴾)99(. وجيب َأن ال ننس��ی اإلشارة إِلی َأنَّ كثًيا ِمن املفسِّ
العل��مء يعتق��دون بَأنَّ الذين يَأت��ون اهلل بَِقْلٍب َسِليٍم يف يوم الدين ُهم ش��يعة اإِلمام َأمِي 

.املؤِمنني

ي��َزل مل  إِذ  ال���َف���وِز  ُك���لَّ  ُف����زُت  ُم��س��َت��ق��ي��مق��د  بِ���ُك���ُم  ِدي���ن���ي  رِصاُط 
بِ���ِع���رف���انِ���ُك���م اهللَ  َأَت������ى  َس��ل��ي��م)100(َف���َم���ن  بِ��َق��ل��ٍب  اهللَ  َأت���ى  ف��ق��د 

وَأنشد الشاعُر مرًة ُأخری يف هذا السياق قائاًل:

��م ُك��لَّ آُل����َك  احلَ����قِّ  رِصاِط  األَغ��ص��اُن)101(َوَع����ىل  َوماَلِت  النَسيُم  َهبَّ 

2-12. يف احلديث عن َبَشائِر ظهور النبّي الكريم

ُهنا قد تتبادر إِلی َأذهاننا وإِلی َأذهاِن املحلِّلني جمموعة ِمن األَسئلة، وِمن َأَهمِّ هذه 
ة بغتًة، وقال َأنا نبٌي ِمن  األَسئلة هو: هل يا ُتری جاَء النبّي الكريم بِرسالتِه الس��مويَّ
َأنبي��اِء اهلل وخامته��م وصفّيهم، وديني ه��و َأفضل األَديان وعليك��م َأن تدخلوا يف ديني 
ّ إِلی ه��ذا املوضوع املهّم قائاًل بَأنَّ حقيقة األَمر هي  وتتبعوين؟ فَأش��ار صفيِّ الدين احِللِّ
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ثوا  ُس��ل الذين َجاُءوا قبل رسول اهلل حتدَّ ليس��ت كذلك؛ ألَنَّ عدًدا ِمن األَنبياء والرهُّ
ّ ُمنشًدا: حول ظهوره املبارك، َفقاَل الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

َأث��نَ��ي��ا َش��ع��ي��ا  َو  إِرِم���ي���ا  َومُه����ا َوِح��زق��ي��ٌل لِ��َف��ض��ِل��َك دان���واَوَع���َل���ي���َك 
َوال� الُسحُب  هِبِ��نَّ  َشِهَدت  ال��ُف��رق��اُن)102(بَِفضاِئٍل  َو  اإِلنجيُل  َو  ���َت��وراُة 

ثت ع��ن ظهور الرسول  ة حتدَّ وممَّ��ا يس��رعي االنتباه َأنَّ ع��دًدا ِمن الكتب الس��مويَّ
ّ إِلی هذا احلدث العظيم قائاًل: األَكرم، وَأشار الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ

وال� ذك��ُرك  ال��ّت��وراِة  حُمَكِم  يف  ُحِف األُوىل عىل َنَسِق)103(َوج��اَء  إِنجيِل والصهُّ
وقال َأيًضا يف هذا السياق:

بَِفضِلِه موسى  َت���وراُة  َنَطَقت  َزب���وُره���اَوَم��ن  َو  إِن��ج��ي��ُل��ه��ا  بِ����ِه  َوج�����اَء 
���ُه بِ���َأنَّ األَن�������اَم  اهللَُ   َ َب�����رشَّ ه��ا َع��ن إِذنِ����ِه َوَن��ذي��ُره��ا)104(َوَم�����ن  ُ ُم��َب��رشِّ

ان واألَش��خاص الذين كانوا علی صلة مع  وجيب َأن ال ننس��ی بَأنَّ الُرهبان والُكهَّ
الفقهاء والعلمء وكبار الدين َأيًضا كان هلم هذا األَمُر جلياًّا وواضًحا كوضوح الشمس، 
ولذا عندما كان ظهور النبّي األَكرم يقرب، كانوا يشاهدون بعض عالئم الظهور، 
ّ إِلی إِحدی هذه العالئ��م التي حصلت يف ليلة والدة  فَأش��ار الش��اعر صفيِّ الدين احِللِّ

اُن الناَس فيها، قائاًل: رسول اهلل وَنبََّأ الُرهباُن والُكهَّ

ت َ َل ال��ُرؤي��ا َس��ط��ي��ُح َوَب����رشَّ ��اُن)105(َف���َت���َأوَّ بِ��ُظ��ه��وِرَك ال��ُره��ب��اُن َوال��ُك��هَّ
��ُه عندما ساَفَر عب��د املطَّلب والنبّي األَك��رم إِلی اليمن كان  وممَّ��ا جيدر ذكُرُه َأنَّ
الرسول طفاًل صغًيا، فعندما جاؤوا إِلی الس��لطان اِبُن ذي َيَزٍن والذي كان حيُكُم 
ا عند عبد املطَّلب؛  اليم��ن يف ذلك الوقت وكان حاكًم زاهًدا، آَمَن بِرس��ول اهلل رِساًّ
ة ُمنُذ نعومة َأظافره، فقال الش��اعر صفيِّ الدين  ُه ش��اَهَد يف مالحمه عالئم النبوَّ وذلك ألَنَّ



274

املديح الدينّي يف �صعر �صفيِّ الدين احِللِّّي- درا�صة مو�صوعيَّة

ّ منشًدا يف هذا السياق: احِللِّ

ُمؤِمنًا بَِبعثَِك  َي���َزٍن  ذي  اِب��ُن  ���اُن)106(َوَغ���دا  ال���ديَّ َك  َج����دَّ لِ��َي��ش��َه��َد  ا  رِساًّ

2-13. يف احلديث عن نسب َأهل البيت الرشيف

 يف الكثي ِمن قصائده عن نس��ب اإِلمام َأمي املؤِمنني ّ َث صفيِّ الدين احِللِّ حَتدَّ
الرشي��ف، ُمبيِّنًَ��ا َأنَّ اإلم��ام عّل هو معيار تقييم الش��خص الذي ه��و كريُم األَصِل 
عن غيه ِمن األَش��خاص؛ وذلك مل��ا َلُه ِمن مكانة عظيمة عند اهلل تع��اىل، فقال الرسول 
األَك��رم يف هذا املض��مر: )َوَلْو ال َأْنَت َيا َعِلُّ َلْ ُيْعــَرِف اْلـُمْؤِمنُوَن َبْعِدي(. َوِمن هذا 
املنطلق َأشاَر الشاعر يف هذه القصيدة بَأنَّ َأعداء اإِلسالم ال يمكنُهم َأن يطيقوا حتَّی سمع 

ُه ُيرِهُبُهم، فقال الشاعر يف هذا السياق ُمنشًدا: اسمِه املبارك؛ ألَنَّ

�����ا إِمَّ َأراَك  امل����ؤم����ن����نَي  يلَأم������ي  َص��غ��ا  ح��س��ٍب  ذي  عند  ذك��رُت��َك 
َن��غ��ٍل ع��ن��د  ذك�����َرَك  رُت  ك�����رَّ َر ِس��������ُرُه، وَب���غ���ى ِق��ت��ايلوإِن  َت����ك����دَّ
َم��رٍء ب��َأص��ِل  َش��َك��ك��ُت  إِذا  ذك����رُت����َك ب��اجل��م��ي��ِل ِم����َن امل��ق��اِلف���ِرُت 
إاِل ث���ن���اَك  َس���م���َع  ي��ط��ي��ُق  ك���ري���ُم األَص�����ِل حَم���م���وُد اخِل����الِلَف��ل��ي��َس 
احل�����الِل)107(َف��ه��ا َأن���ا ق��د َخ�����رَبُت بِ���َك ال��رَباي��ا َأوالِد  حَمَ����كهُّ  ف��َأن��َت 

 يف هذه القصيدة إِلی عظمة مكانة نسب اإِلمام احلسني ّ َأشاَر صفيِّ الدين احِللِّ
عي َأنَّ لُه نسًبا يس��اوی َأو ُيمثل نسب اإِلمام  الرشيف خماطًبا الش��خص اآلخر الذي َيدَّ

:احلسني

ُحسينًا ُت��س��اوي  ب���َأن  ت��رج��و  َأب���ن���اَء ِج��ن��ِسك��ي��َف  َل��س��ُت��م يف ال��َف��خ��اِر 
م� َع��َب��َد الشَّ ُه  َم��ن َج���دهُّ َت��س��اوي  َشمِس)108(ه��ل  َعبَد  ُه  َج��دهُّ كان  وَمن  �َس 
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2-14. يف احلديث عن عدالة َأهل البيت

كان الرسول األَكرم يس��عی جاهًدا ط��وال حياته املبارك��ة لِتحقيق العدالة يف 
ي بالغ��ايل والنفيس إِلجراء  ُه كان ُيَضحِّ مجي��ع جماالت احلياة وعىل نطاق واس��ع، لذا فإِنَّ
هذا القانون اإِلهلّي بني الناس وبَِشكٍل صحيح، فإِنَّ النبّي الكريم حتَّی يف مواجهته 
 ألَع��داء اإِلس��الم يف احل��روب مل ين��َس َأن يراعي هذا اجلان��ب، وممَّا جيدُر ذك��ُرُه هو َأنَّ 

��ُه يف حياته املبارك��ة بَأكملها  عدال��ة النب��ّي مل تنحر علی املس��لمني فحس��ب، فإِنَّ
ة، لذا فإِنَّ   ك��ان يعام��ل مجيع البرش، مس��لًم كان َأم غي مس��لٍم، بالعدال��ة وعلی الس��ويَّ

 رس��ول اهلل ك��ان دقيًق��ا وح��ذًرا يف إِج��راء هذا القان��ون اإِلهل��ّي بحي��ث ال َيظلُم 
ة بالنسبة إِلی األُمة اإِلسالميَّة،  ّ إِلی هذه القضية املصييَّ َأحًدا، وَأشار صفيِّ الدين احِللِّ

قائاًل:

���ٌد يظِلُموك������ذاَك َخ����ُي امل��رس��ل��نَي حُمَ���مَّ ال  ُح��ك��ِم��ِه  يف  ال���ذي  وه���َو 
ُممل���ا َأت�������وُه بِ���ُع���ص���َب���ٍة رَسق������وا ل��ُه ُمَصمِّ وه��َو  ال��ص��دق��اِت  ِم��ن  إِب���اًل 
وَأرُج���ال األَُك���َف  َق��َط��َع  بل  يعُف  ِمنُهُممل  ال��نّ��واظِ��َر  َس��َم��َل  م��ا  َب��ع��ِد  ِم��ن 
ٍة َب��ح��رَّ ذاَک  َب��ع��ِد  ِم���ن  َرم���اُه���م  ُمو  ن�����اُر اهل����واِج����ِر ف��وَق��ه��ا ت���ت���رضَّ
عليهُم ي�����ِرقَّ  َأن  ُأن�����اٌس  َف��َأيَب وق��ال: كذا جي��ازي امل��ج��رُم)109(وَرج�����ا 

وقال الشاعر َأيًضا يف هذا احلقل:

َعَلٌم ِعلُمُه  َم��ن  يا  ال��ُرُس��ِل  خاَتَم  لِلَذَمِم)110(يا  َواإليفاُء  َوالَفضُل  َوالَعدُل 
ّ إِلی عدالة النبّي يف تعامله مع األَعداء قائاًل: وَأشار صفيِّ الدين احِللِّ

َم��َرٍح ِمن  الُسمِر  ظِ��لِّ  حَت��َت  َك��م َت��الَع��َب��ِت األَش��ب��اُل يف األََج���ِمَتالَعبوا 
َوالَغنَِم)111(يف ظِ���لِّ َأب��َل��َج َم��ن��ص��وِر ال��ِل��واِء َل��ُه الِذئِب  َبنَي  ُف  ُيَؤلِّ َعدٌل 
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ة  واصًفا  ّ َأيًضا عن عل��م وعدالة َأهل بيت النب��وَّ َث صفيِّ الدي��ن احِللِّ حت��دَّ
ُم  اهم َأفضل الناِس ِعلًم وعدالًة علی وجه هذه الكرة األَرضيَّة، وِمن هذا املنطلق فإهِنَّ إِيَّ

مظهر العلم واألَمانة والعدالة واألَخالق احلسنة عىل مدى التاريخ:

َحَكموا ما  الِعلِم  حَمَ��لهُّ  ال��َرس��وِل  األَُم�����ِم)112(آُل  س����اَدَة  َوك��ان��وا  إاِلَّ  هللِ 

2-15. يف احلديث عن اطيِّالع َأهل البيت وإتقاهنم يف شتَّی العلوم

ُق منه احلكمة واملعرفة  كان اإِلمام َأمي املؤِمنني عامًلا واسع العلم، وينبوًعا َتَتَدفَّ
والبص��ية، ويكفينا داللًة عىل سعة علم اإِلمام عّل وعمق فكره َأن نلقي نظرًة عىل 
قط��رٍة من حمي��ط علمه املرام��ي، َأودعها يف هنج البالغ��ة، َفنهَل وارتوی منه��ا كلهُّ عاملٍ 
َث  َ لنا َأنَّ النبّي الكريم حَتدَّ ّ َتَبنيَّ وَأديٍب، ولذا فِمن قراَءتنا لِقصائد صفيِّ الدين احِللِّ
ِمراًرا وتِكراًرا يف َأحاديثه الرشيفة حول معرفة اإِلمام َأمُي املؤِمنني يف ش��تَّی العلوم 
ونبوغه فيها، واطِّالعه علی مجيع َأصناف فنون الثقافة، إِذ قال الرسول األَكرم فيه: 
 ّ ا َفَمْن َأَراَد اْلِعْلَم َفْلَيْأِت اْلَباَب()113(. يقول صفيِّ الدين احِللِّ )َأَنــا َمِدينَُة اْلِعْلِم َوَعِلٌّ َباُبَ

َأيًضا يف هذا السياق:

��َك بِ��اهُب��َا َفِمن َغِي ذاَك الباِب مَل ُيؤَت سوُرها)114(َم��دي��نَ��ُة ِع��ل��ٍم َواِب�����ُن َع��مِّ
وانشد أيًضا:

َس��الُم��ُه ال��َس��الِم  َربِّ  ِم��ن  ك���اُت َوال��ُرض��واُنَفَعَليَك  َوال��َف��ض��ُل َوال���رَبَ
الَّذي الِعلِم  واِرِث  َك  َعمِّ اِبُن  الُشجعاُن)115(َوعىل  َب��أِس��ِه  لَِسطَوِة  ��ت  َذلَّ

، وِمن هذا  ّ ه��ذه إضممة ِمن َأهم جوانب املديح الدينّي يف ش��عر صفيِّ الدين احِللِّ
ة ُمش��ًيا  ِره بِحبِّ َأهل بيت النبوَّ َث الش��اعر يف قصائده َع��ن َمدی تَأثهُّ دَّ املنطلق حَتَ
إِلی جهادهم، وغزواهتم، وفضائلهم، وش��مئلهم املثلی، وسيهتم احلميدة، ومعجزات 
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ُسل وسائر اخللق،  الرسول األَكرم، وَأشاَد الشاعر َأيًضا بِمكانتِِهم العظيمة بني الرهُّ
راجًيا شفاعتهم بِالثناِء عليهم.

3. النتائج

اخلصائص التي اتَّضحت لنا يف ضوء دراستنا، هي:

ّ يم��زُج عواطفه الصادقة الت��ي تتدفَّق ينابيعها . 1 كان الش��اعر صف��يِّ الدين احِللِّ
ِم��ن داخل��ه بَألفاظ��ه الس��هلة البس��يطة الت��ي حتم��ل مع��اين كب��ية وَأغراًضا 

 

��ة يف التعب��ي، وبالغت��ه، وفصاح��ة البيان  سامي��ة، فك��ان ش��عرُه يتميَّ��ز بِالدقَّ
ت��ه، وجزالة األُسل��وب ورصانت��ه ونصاعته، وحس��ن الصياغة  وروعت��ه وقوَّ
 والديباجة، والوضوح يف األَلفاظ، والرباعة يف التصوير؛ لِيتَّخذ الش��عَر وسيلًة 

للوص��ول إلی َأهدافه العالي��ة، َأال وهي بيان مالمح َأهل البيت علی َمرِّ 
العصور.

ّ علی املعجم ال يمكن لنا . 2 إذا عرضنا مفردات قصيدة الشاعر صفيِّ الدين احِللِّ
ُه كان  ُه يدلهُّ علی َأنَّ أن نج��د حتَّ��ی ولو خطًأ واحًدا، وهذا إذا دلَّ علی يشء فإنَّ
ش��اعًرا جُميًدا فصيًح��ا بحيث إنَّه يتعاطی مع األلفاظ برباع��ة ممَّا يزيد إعجاب 

اق الشعر العريّب الفصيح بذلك. ذوَّ

ّ يف َأه��ل البي��ت تبنيَّ . 3 يف ض��وء قراءتن��ا لقصائ��د صف��يِّ الدي��ن احِل��لِّ
��ُه َأح��اَط هِب��ذا املوضوع ِم��ن مجيع جوانب��ه وزواي��اه املختلف��ة، وذلك  لن��ا َأنَّ

 

 ي��دلهُّ عل��ی اطِّالعه تارخيياًّ��ا وعلمياًّا علی م��ا ُكتَِب يف فضائ��ل رسول اهلل 

 وَأه��ل البي��ت، ومناقبه��م وِش��يِمهم ومكارمه��م، وما نت��ج عنها ِمن 

قضايا.
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ة تَأُثًرا ملحوًظا، فكان ُأسلوبه يف . 4 َر الش��اعر يف مدائحه آلل بيت النبوَّ تأثَّ
ة ُأسلوًبا مألوًفا عند مجيع الشعراء يف العر اململوكّي. قصائده النبويَّ

ًرا . 5 ّ يف إِنش��اده لِلمدائح الدينيَّ��ة كان متَأثِّ وممَّ��ا جي��در ِذكره أنَّ صفيِّ الدين احِللِّ
بالقرآن الكريم، وقد أجاد يف استعمله للمعاين القرآنيَّة يف شعره.
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