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َّ
ملخ�ص البحث
تطو ًرا ملحو ًظا مع انطالق الدعوة ِ
اإلس�لام َّية ،وش�� َغ َل ح ِّی ًزا
تطور املدیح
الدیني ُّ
َّ
ّ

يب وتاری��خ الدرس��ات األَدب َّیة بع��د الفتوحات ِ
اإلس�لام َّیةَ ،فهو
کب�یرا يف األَدب الع��ر ّ
ً
ِ
اهتم به ش��عراء العرب وع�َّب�رَّ وا ِمن خالل��ه عن ح ِّبهم
م��ن األَغ��راض القديمة ا َّل��ذي َّ
ِ
لنب��ي األَکرم و َأهل بیت��ه األَطهار ،وذلك ِمن َأجل خدمة ِ
اإلس�لام وتوعیة
ل ّ
املسلمنی.

الدیني الذي یدور حول ش��خص َّیتهم
ُيع��دُّ مدح َأهل البیت لونًا ِمن الش��عر
ّ

وس��نُحاول يف موض��وع بحثن��ا هذا َأن نس�� ِّلط األَض��واء عىل َأبـ��رز املالمح
الکریم��ةَ .
والظواهـ��ر املختلفة لِلمديح الدیني يف ش��ـعـر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل ال��ذي هو َأحد َأعالم
ِّ
ّ
ش��عراء مدینة ِ
قس��منا جوانب املدیح يف شـعـرهُ ،ث َّم َأرشنا
احل َّلة يف العرص
اململوكي ،لذا َّ
ّ
الدیني يف شـعـره ،وبعد ذلك استخرجنا
إلی املیزات البارزة واألَساس�� ّیة لِصورة املديح
ّ
ٍ
حتلیيل.
وصفي
بمنهج یتَّص��ف بِطاب ٍع
مجال َّياهت��ا الفن َّية والتعبريية ،ونعالج هذه الدراس��ة
ٍّ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
واضحة جل َّیة شخص َّیة
بصورة
توصلت إِلیه الدراس��ة َأ ْن َص َّو َر الش��اعر لنا
ومن َأهم ما َّ
أیضا
شریا إِلی فضائلهم وشامئلهم املثلی وسریهتم احلمیدة ،و َأشا َد ً
َأهل البیتُ ،م ً
بمکانة الرس��ول األَکرم و َأهل البیت املرموقة والس��امیة بنی األَنبیاء وس��ائر
اخلَلق ،راج ًیا شفاعتهم يف یو ٍم ال ینفع فيه ٌ
مال وال بنون؛ وذلك بالثناء عليهم.

اململوکي ،املدح ،األَدب امللتزم ،مدح َأهل البیت.
الکلامت الدّ لیل َّیة :الشعر
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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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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املقدمة
ّ
ِ
ِ
فو ِة
والس�لا ُم علی خاتَم األَنبیاء
وص َ
واملرس��لنیَ ،
حلمدُ هلل َر ِّب ال َعالمَنیَّ ،
َ
والصلاَ ُة َّ
ا َ
فضل الص ِ
ِ
َخلق اهللِ َأ َ ِ
الة و َأزکی الت ِ
َّسلیم،
مجعنیَ ،س ِّیدنا محُ َّمد بن عبداهلل علیه وعلی آله َأ َ َّ
ومن تبعهم بإحس ٍ
ان إِلی یوم الدِّ ین.
َ
َ

ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َو ُقو ُلوا َق ْولاً َس ِديدً ا* ُي ْصلِ ْح َلك ُْم َأ ْعماَ َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم
﴿یا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ُذنُو َبك ُْم َو َمن ُيطِ ِع اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفا َز َف ْوزًا َعظِيم﴾(.)1

أ َّم��ا َبعد ،فإنَّن��ا إذ نقدِّ م هذا العمل املتواض��ع ال ندَّ عي َأ َّننَا َأتين��ا بِجديد ،وال ُنبرَ ِّ ئ
ٍ
سهو يف ِع ٍ
فإن کان ِمن ٍ
بارةَ ،أو ُغ ُم ٍ
والز َللْ ،
فکرةَ ،أو
وض يف
َأنفسنا ِمن اخلطأ والتقصری َّ
ِ
ٍ
ٍ
جلهد،
خلل يف
إستنتاجَ ،ف ُعذرنا َأ َّن الکامل هلل وحدَ ه ،وحسبنا صدق الت ُّ
َّوجه ،واستفراغ ا ُ
ٍ
ٍ
حسیب.
رقیب ،و َأکر ُم
عظم
واهللُ َأ ُ

ونموها َ
إِ َّن َ
وتأ ُّلقها ره ٌن بالبیئة التي ُغ ِرست فیهاَ ،فک َّلام کانت
نشأة الفنون األَدبیة
ّ

أيضا ،وتکون َأغصان ُه َأکثر ظاللاً
وقوة ،يكون ذلك الفن َأکثر متان ًة ً
البیئة َأکثر استعدا ًدا َّ

وأوسع.

ِ
باب من
هم َألوان الش��عر يف الع�صر
اململوکي ،وهي ٌ
ّ
و ُيع��دُّ فن املدائح الدین َّیة من َأ ِّ

َأبواب األَدب امللتزم الذي َعبرَّ َ بِه معظم الش��عراء املاملیك عن عواطفهم الدين َّية الصادقة
النبوة؛ وذلك ألَ َّن روافد هذا األَدب الرفیع تتد َّفق ینابیعها ِمن قلوهبم املف َع َمة
جتاه َأهل بیت َّ
باحلب والعقیدة ِ
اإلسالم َّیة النزهیة واملخلصة ،واملعرفة اإلیامن َّیة الکامنة فی أعامقهم.
ِّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ّ

بیان امل�س�ألة
��ع اتِّس��ا ًعا ملحو ًظا علی نطاق واسع يف البلدان
کام نعلم بِ َأ َّن املدیح
الدیني قد ات ََّس َ
ّ
اإلس�لامیة والعربیة يف عهد املاملیكِ ،
ِ
الدیني
ومن هذا املنطلق فإِ َّن هذا اللون ِمن الشعر
َّ
َّ
ّ
والثام��ن اهلجرینی قد ِ
ِ
رس َ
��خت َمعامله
ا َّل��ذي ُی َمث��ل احلقبة املمت��دَّ ة بنی القرننی الس��ابع
َّ
واتَّضح��ت بصورة کبریة بنی الش��عوب ِ
��ر عد ٌد ِمن األُدب��اء ا َّلذین
اإلس�لام َّیة؛ لذا َظ َه َ
اشتهروا هبذا اللون ِمن الشعر و َأجادوا فیه.
وممِ َّا َین َب ِغي التَّنبِیة علیه َّ
مقصور ًة علی دراسة األَشعار التي
دراستَنا هذه ستکون
َ
أن َ
ِ
()2
َّبي الکریم و َأهل
نُظِ َم��ت علی ید الش��اعر
(صفي الدین احل يِّ ّل) يف مجَ ال م��دح الن ِّ
ِّ
النبوة؛ وذلك لِن َُس�� ِّل َط األَضواء علی هذا اللون ِمن الش��عر الذي َش َغ َل ح ِّی ًزا
بیت َّ
کبریا ِمن دواوین َأعالم الش��عراء يف عهد املاملیكِ ،
ُ
البحث
یطمح هذا
ومن هذا املنطلق
ُ
ً
ِ
ِ
الدیني الذي
مدوناته البدیع َّی ِة وش��عره
الوقوف عند جمهودات
إلی
صفي الدین احل يِّ ّل يف َّ
ّ
ِّ
ِ
ِ
كره َأ َّن هذه الدراس��ة نص َّیة ،انطلقت من
نُظ��م يف مض�مار َأهل البیت .وممَّا جیدر ذ ُ
النصوص الشعر َّیة ،و ُبن َیت علیها.

�أَ�سئلة وفر� َّضیات
الدیني يف هذا العرص؟
1.1ما العوامل التي سامهت يف شیوع الشعر
ّ

بشکل عام ،واملدائح النبو َّیة بِ ٍ
ٍ
شکل خاص يف
2.2ما مکانة مدح َأهل البیت
شعر هذا العرص؟

3.3ما َأبرز جوانب املديح الدیني يف شعر الشاعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل؟
ِّ
ّ
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�أَهم َّیة البحث

ِ
الـمعینة لِلمتط ِّلعنی والباحثنی عن معرفة
ُ 1.1ی َعدُّ هذا البحث وسیلة من الوسائل ُ
َأرسار َأهل البیت.

ِ
َّب��ي الکریم و َأهل
2.2الوق��وف والنظر يف األَش��عار التي نُظ َم��ت يف َمدح الن ِّ
اململوک��ي ،یفتح لنا ب��اب الولوج إِل��ی األَدب
بی��ت النب��وة يف الع�صر
ّ
امللتزم.

هیم الرسول
3.3االهتامم بام ُّ
النبي الکریم يف مجیع املجاالت ،والسيام ما ُّ
خیص ّ
األعظم من قیم ِ
اإلس�لام ومن شعائر اهلل سبحانه وتعاىل ،وكذلك تیسري

النبوي.
ُس ُبل البحث لطلاَّ ب األَدب
ّ

�أَ�سباب اختیار املو�ضوع
1.1ع�لى الرغم ِم��ن تعدُّ د األبح��اث والدراس��ات الت��ي تناولت املدائ��ح النبو َّیة

موسعة وشاملة
والش��عر
الدیني يف عهد املاملیك ،إلاَّ َأ َّن ُه مل تتم دراس��ة س��ابقة َّ
ّ
 من بحوث ورس��ائل ِالدیني يف
جام ِع َّی��ة -التي تو َّقفت عند دراس��ة املديح
ّ
شعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل.
ّ

الدیني ،ملا یلحقه من َّ
لذة االکتشاف ،ومتعة
2.2الرغبة والشغف يف دراسة الشعر
ّ
الفن.

3.3خدم��ة َأه��ل البیت ،وبی��ان جانب ِم��ن جوانب مکارمه��م وفضائلهم
وشیمهم الط ِّیبة.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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ّ

خلفیة البحث
ال ُب��دَّ ِمن ِ
اململوکي مل ی��زل َمعینًا لِلدارس�ین ال ینضب،
اإلش��ارة إِل��ی َأ َّن الش��عر
ّ
ِ
ِ
ِ
مهمة يف هذا الش��عر مل
یتَّخ��ذون م��ن ما َّدته ُأصولاً لدراس��ت ِهم ،ومازال��ت َث َّمة جوانب َّ
یکشف النقاب َعنها بعد ،وحتتاج من یعنی هباِ ،
ومنها موضوع هذا البحث ،لذا بِ ِص َفتي
َ ُ
ُ
طم ُح ِمن دراس��تي هلذا البحث َبأ َّن ُأضیف ش��ی ًئا مفیدً ا إلی ما
باح ًث��ا يف األَدب العر ّ
يب َأ َ
ِ
ب عن َأهل البیت يف عهد املاملیك؛ وذلك لأِ َ َّن الدراسات ا َّلتي عرضت لِلشعر
کُت َ
الدین��ي يف هذا العرص ،مل ِ
توف موضوع هذا البحث َح ّق�� ُه ِمن الدرس ،وکانت وقفاهتا
ّ
عنده قصریة وعابرة ،ومنها علی س��بیل املثال :مقال حتت عنوان (مقارنة املدائح النبو َّیة
يف ش��عر ع َّطار وصفي الدین ِ
احل يِّ ّل) املنش��ور يف جم َّلة اآلداب والعلوم ِ
اإلنسان َّیة بجامعة
ّ
مقديس.
طهران ،للدکتور َأبو احلسن أمنی
ّ

�أبرز ال�صعوبات التي واجهت الباحث
الباحث�ین ِمن ُ
ب َم َه َّم َة
یتط��رق أحدٌ من
مل
َ
قبل إلی دراس��ة هذا املوضوع ،ممَّ��ا َص َّع َ
َّ

ِ
الباحث ،کام أشرَ ُت سل ًفا.

منهج البحث و�أَهدافه
املنهج امل َّتبع يف دراس��تنا لِلمديح الدیني يف شعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل َی َعتمد يف ُخ َّطته
ُ َُ
ِّ
ّ

التحلیيل.
الوصفي
علی املنهج
ّ
ّ

فن املدیح
 .1نظرة عابرة علی ِّ
ِ
دح ًة واحدة و َمدَ َحه
املدح لغ ًة؛ نقیض اهلجاء ،وهو ُحس�� ُن الثناء؛ ُیق��الَ :مدَ حتُه م َ
ِ
الغنائی یقوم علی
دح ًة(َ .)3أ َّما املدح يف األَدب؛ َف ُه َو ف ٌّن ِمن فنون الشعر
دحا وم َ
َیمدَ ح ُه َم ً
ّ
242
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عاطفة اإلعجاب ،ویعبرِّ عن شعور -جتاه فرد ِمن األَفرادَ ،أو مجاعة َأو هیأةَ -م َل َك علی
الشاعر إحساسه ،و َأثار يف نفسه روح اإلکبار واالحرتام ملن جعله موضع مدحیه(َّ .)4
فإن
قدیم .إ َّن ُه نزعة داخل َّیة
املدیح ف ّن َأديب طغی علی مجیع الفنون العرب َّیة النثر َّیة والش��عر َّیة اً
ٍ
تنش��أ مع اإلنس��ان بالفطرة ،وتنس��اب يف دمه جاری ًة بعروقه ،فتخفق م��ع ِّ
نبضة من
کل
نبضات قلبه وروحه(.)5

ینوهوا يف َأش��عارهم َبأرشافهم وذوي النباهة
تع��ود العرب منذ العرص
اجلاهيل َأن ِّ
َّ
ّ
منهم ،ویتحدَّ ثوا عن خصاهلم النبیلة ِمن الکرم والشجاعة واحللم والوفاء ومحایة اجلار،

ٍ
شاعر ،ومضوا علی هذه
وکان ال ُی َعدُّ الس ِّید فیهم کاملاً إلاَّ إذا تغنَّی بنباهته ومناقبه غری
فکل س�� ِّی ٍد فیهم ُّ
الس��نَّة يف اإلسالمُّ ،
وکل ذي مکانة یو ُّد لو یحَ ظی بشاعر ُیشیدُ به ،حتَّی
یسری الرکبان ِ
بذکْره(.)6

اجلاهيل
الشاعر
تطور علی ش��عر املدیح؛ ألَ َّن الفضائل التي کان
مع اإلس�لام طر َأ ُّ
ُ
ّ
یتغنَّ��ی هب��ا دخل علیها التعدی��ل ِمن وجهة النظر اإلس�لام َّیة ،وبام َّ
أن القیم اإلس�لام َّیة

ج��اءت َّ
یعززه��ا ویتغنَّی هبا،
لتحل م��کان القیم اجلاهل َّی��ة ،فقد کانت بحاج��ة إلی َمن ّ

فقام الش��عراء هبذا الدور یمدحون الرس��ول ،ویدافعون عن اإلسالم( .)7فإذا أردنا

يب ،جیب أن نقول بأنَّ�� ُه عندما بعث
أن نتک َّل��م عن نش��وء املدیح
النبوي يف الش��عر الع��ر ّ
ّ
الرسول اتجَّ هت إليه أنظار العرب يف اجلزيرة العرب َّية ،وانقسموا جتاه رسالته السامو َّية
النبي األمني هامجه
م��ا بني مؤ ِّيد هلا ومؤمن هبا ،ومتنكِّر هلا كافر هبا ،فاجلاحد هلدي ّ

توجه باملدح
وأظه��ر اخلوف عىل القي��م اجلاهل َّية التي حتفظ امتيازاته ،واملص��دِّ ق املؤمن َّ
إىل الرس��ول الكريمِ .
ومن هنا َ
النبوي ،وافرتق عن غريه من املدح؛ ألَنُّه
نش��أ املدح
ّ
النبي املصطفى ،والذي خيتلف عن غريه من البرش(.)8
مرتبط بذات ّ

هب
ويف هذا الس��یاق یری الدکتور غازي ش��بیب بأ َّن ُه بِتش��جیع من الرسولَّ 

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ّ

ش��عراء املس��لمنی ُیب ِّینون الفضائل ،ویدافعون عن العقیدة ورایة الدین ،وعن صاحب

الرس��الة ،ویقارنون وضع العرب قبل اإلس�لام وما هم علیه م��ن جاهل َّیة عمیاء وفتنة

جه�لاء ،وما آلوا إلیه بعد اإلس�لام وفضله؛ إذ أصبحوا بنعمت��ه إخوانًا .کان طبیعیًّا أن
یتعرض شعراء اإلسالم لِشخص َّیة الرسول مادحنی ومثننی ،بِوصفه حاملاً لواء الدین،
َّ
صاب��را عل��ی َأذی املرشکنی(ِ .)9
ومن ه��ذا املنطلق بِام َأ َّن الرس��ول األَکرم هو قدوة
ً
ِ
ش��عار ِهمُ ،م ُ
نذ أن َم َّن اهلل علیهم
املس��لمنی يف َأعامهلم وس��لوکهمَ ،فصاروا یمتدحون ُه َبأ
یتوسلون بِه ویستعطفون إِلیه َبأ ِ
بِ ِ
نور ِ
شعار ِهم ،کام َف َع َل کعب
اإلس�لام ،ولذا ن
ُ
ُشاهدهم َّ

اب��ن زهری حنی َو َفدَ عل��ی النبي الکریمَ 
وقال قصید ًة عنواهنا (بانت س��عاد) َفألقى
ومن َثم اهتم الش��عراء ِمن ب ِ
الرس��ول األَعظم بردتَ��هِ ،
عده هبذا اللون ِمن الش��عر،
َ
ُ
ُ
َّ
وس��اروا علی ُخطاه يف مدحهم لِرس��ول اهلل ،فب َّين��وا يف قصائدهم ُخلق النبي

وو َصفوا مناقبه وصفاته احلمیدة.
َ

ومما جیدر ذکره َأ َّن الشاعر عاد ًة يف مدحه لِلنبي األَکرمَ یأيت َبأ ٍ
بیات من النسیب
َّ
النب��وي يف مقدِّ م��ة القصیدةِ ،
ومن َث َّم یذکر نامذج ش��تَّی يف جمال مدح صفات النبي
ّ
اخل ُلقي��ة وصورت��ه اخللقية اجلس��ميةِ ،
ومنها حتدُّ ث الش��اعر عن مولد رس��ول اهلل،
َّ
َ َّ
ُ َّ

فضائل��ه ،ومعجزاته املاد َّية واملعنو َّية ،واإلش��ادة بجهاده وغزوات��ه ،ومنزلته بني األنبياء
ِ
الش��اعر ذنوبه الت��ي اغرتفها طوال حیات��ه ،ویطلب من
ث��م یذکر
ُ
وس��ائر اخلَل��ق ،ومن َّ
متوس�ًل�اً
احلموي
حجة
ّ
بالنبي األکرم .کام یقول الش��اعر ابن َّ
ّ
اهلل َأن یغف��ر له ذنوبه ِّ

َّ
النبوي ،یتع�َّی�نَّ علی الناظم أن حیتش��م فیه ویتأ َّدب،
ب��أن الغزل الذي یص��دَّ ر به املدیح
ّ
ویتضاءل ویتش�� َّبب مطر ًیا بذکر س��لع ورامة وس��فح العقیق والعذیب والغویر ولعلع

والتغ��زل يف ثقل ال��ردف ،ور َّقة اخلرص،
و َأکن��اف حاج��ر ،ویطرح ذکر حماس��ن امل��رد،
ُّ
وبیاض الساق ،وحمُ رة اخلدِّ  ،وخرضة العذار ،وما أشبه ذلك(.)10
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ٍ
ٍ
مرموقة يف
مکانة
اهتم الش��عراء بِاملدیح يف خمتلف العصور األَدبیة؛ وذلك ملا له ِمن

الس��احة األَدب َّیة ،ولذا ال یوجد ش��اعر مل ینظم يف املدیح ،وممَّا یس�ترعي االنتباه َّ
أن عا َّمة

الش��عري اهتام ًما ملحو ًظا .و ُیعدُّ املدیح
أیضا هبذا الفن
اهتموا ً
ّ
مر العصور ُّ
الن��اس علی ِّ
أبرز الفنون الشعر َّیة عند العرب علی اإلطالق ،رافق الشعر منذ نشأته األولی کام یرافق
الوتر العود ،فعلی الرغم ِمن التطورات التي طرأت علی العملیة الشعریة ِ
ومن التبدیل
َّ
َّ
ُّ
صاب الش��عر من حیث املفاهیم واملقایی��سَّ ،
یغب يف یوم ِمن األ َّیام
فإن املدیح مل ْ
الذي َأ َ
الشعر ،بل َّ
عن مرسح ِّ
ظل هو األصل ،وسائر الفنون الشعر ّیة هي الفرع(.)11

لق��د نُظِ َمت املدائح النبو َّیة غال ًبا بعد وفاة رس��ول اإلس�لام ،و ُیدعی الش��عر

الرثاء
الذي قیل يف میت (رثاء) ،ولکنَّ ُه يف الرسول مد ً
حیا .ويف استخدام املدیح َبدَ َل ِّ
ألن رشیعته ح َّی��ة ،أو قد یقالَّ :
نظرا َّ
إش��ارة إل��ی َّ
إن
أن النبي کأ َّن ُه موص��ول احلیاة؛ ً

ٍ
بزمن طویل فهو
یسمی رثا ًء إلاَّ إذا قیل يف أعقاب املوت ،أ َّما إذا قیل بعده
الرثاء ال َّ
شعر ِّ
مدیحِ .
حسان بن ثابت رثی الرسولَّ ،
أن نقولَّ :
ومن هنا یمکن ّ
البوصریي
وإن
ّ
إن َّ
َمدَ َح ُه؛ والس��بب يف اختالف التس��میة َّ
األول َن َظ َم قصائد ُه ُبعید وفاة الرس��ول،
أن َّ
ٍ
َّ
بقرون عدَّ ة(.)12
وأن الثاين قاهلا بعد وفاته

ب رسول اهلل واهلل تعاىل يكلؤه وحيفظه وحيوطه ِمن َأقذار اجلاهل َّية؛ ملا يريده
َش َّ

ِم��ن كرامته ورس��الته ،حتَّى بل��غ َأن كان رجلاً َأفض��ل قومه مروءة ،و َأحس��نهم ُخل ًقا،
حلم ،و َأصدقهم حدي ًثا ،و َأعظمهم َأمان ًة،
و َأكرمهم حس�� ًبا ،و َأحسنهم
جوارا ،و َأعظهم اً
ً

و َأبعدهم عن الفحش واألَخالق التي تدنِّس الرجال(.)13

اهتم الش��عراء يف صدر اإلس�لام بالصفات اخلُ ُلق َّية أو املعنو َّية لِش��خص َّية الرسول
َّ

األَکرم اهتام ًما ملحو ًظا َأكرب من اهتاممهم بجانب صورته اخلَلق َّية اجلسم َّية ،موکِّلنی
االهتامم هبذا اجلانب لِلسرية النبو َّية الرشيفة.
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ّ

ِ
فمن َأمجل األبیات التي حتدثت حول صفات النبي اخلَلق ّية اجلسدیة و َأشهرها

هي القصیدة التي قاهلا َأبو طالب ،والتي یقول يف مطلعها:
ِ
ِ ِ ()14
ثِ ُ
�ض يستَس َقي ال�� َغ�َم�اَ ُم بِ� َ�وج� ِ�ه� ِ�ه
صم ٌة ل�لأرام��ل
وأب��ي� ُ
�مال اليتَا َمي ع َ
شار َأبو طالب بن عبد املطلب بکلامت مجیلة وواضحة جل َّیة إلی صورة وجه
َأ َ
النبي املبارك مؤ ِّکدً ا علی بیاض برشته.
ّ

أیض��ا بِعباراته العذبة والسلس��ة،
حس��ان بن ثابتً -
وقال ش��اعر الرس��ولَّ -

وأسلوبه الرصنی ،ودیباجته املطبوعة يف هذا احلقل:
��ارك ،ک��ض��ي� ِ
ِ ()15
ِ
ُم���ب� ٌ
ما ق� َ
ال��ب��در ُص��ورتُ�� ُه
�اء
غ�ير َم����ر ُدود
�ال ک��ان قضا ًء َ
وممَّ��ا جیدر ِذكره َّ
كث�يرا عن الصفات اخلُ ُلق َّي��ة أو املعنو َّية
أن ش��عراء العرب حتدَّ ثوا
ً
لِش��خص َّية الرس��ول األَکرمَ ،ف ِمن ه��ذا املنطلق نش�یر إِلی َأحد جوانبه��ا؛ َ
ولنأخذ
أنموذجا ،ق��ال
الش��جاعة
النبي يف
ّ
ً
البوصریي يف مطلع قصیدته وهو یمدح بس��الة ّ
إقدامه علی األَعداء إذا محي الوطیس:
راع���ت ق��ل��وب ِ
ال��ع��دا أن��ب��ا ُء بِع َثتِه
َ

کن ٍ
َبأة أجفلت ُغفلاً ِم��ن ال� َغ�نَ� ِم
ٍ
بصورة ُأخری ،قائلاً :
وص َّور لنا الشاعر مالك بن النمط هذا األَمر
َ

()16

ٍ
ِ
��ه ِم��ن محُ َ���م� ِ
��دائ� ِ
َأش���دَّ ع�لى أع� ِ
��وق ر ِ
حلها
��د
ف�ما حمَ َ � َل��ت م��ن ن��ا َق��ة ف� َ َ
َّ
وممَّ��ا یس�ترعی االنتباه ما تش��تمل علی��ه ُّ
کل هذه األَبی��ات ِمن الر َّقة واالنس��جام،
()17

واأللف��اظ العذب��ة اخللاَّ بة ،والعبارات السلس��ة البعیدة عن الرکاک��ة ،القریبة من أفهام
اجلمیع.

اململوكي ،و َأضحت
النبوي قد اتَّسع ورسخ ،واتَّضحت معامله يف العرص
إِ َّن املديح
ّ
ّ

له تقاليده و ُأصوله ،وظهر الش��عراء الذين اشتُهروا بِه و َأجادوه ،فشغلت املدائح النبو َّية

خاصة هباَّ .
إن السريورة التي رزقها
ثم استق َّلت بدواوين َّ
كبريا من دواوين الشعراءَّ ،
ً
قدرا ً
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شاعرا ِمن
شعري آخر ،فنكاد ال نجد
اململوكي لِف ٍّن
ف ُّن املدائح النبو َّية ،مل تته َّيأ يف العرص
ٍّ
ً
ّ
الشعري ،وبلغ ِمن االنتشار والكثرة واالتِّساع
هذا العرص مل تكن له مشاركة يف هذا الف ِّن
ّ
حدًّ ا اس��تعىص معه عىل احلرص ،و َأ ّي نظرة عىل فهرس خمطوطات َأ َّية مكتبة تُثبت ذلك،
وجتعل املرء يف عجب من مشاركة معظم الشعراء يف هذا الفن(.)18

َّ
اململوکي أد ًبا نضالیًّا
إن کثرة احل��روب الصلیب َّیة واملغول َّیة جعلت من أدب العرص
ّ

قومیًّا ،فتغنَّی الش��عراء يف هذا العرص بانتصارت قادة املس��لمنی علی التتار والصلیب ِّینی
احلاميس
اهلمج ِّینی ،ممَّا َأ َّدی إِلی ش��یوع لون آخر من الش��عر يف عهد املاملیك ،هو الشعر
ّ
الذي کان ُّ
حیث املقاتلنی للمشارکة يف ساحات الوغی ملواجهه األعداء ،وكذلك شاعت
النزعة ذات العاطفة الدین َّیة يف أدب هذا العرص ،والتي حتمل بنی ط َّیاهتا طاب ًعا دینیًّا تدعو

الناس إلی مکافحة قادة الطغاة واهلیمنة ،ونرصة املضطهدین .ويف هذا املضامر یقول
ب��ه َ
حممود رزق س��لیمَّ :
تعصب إس�لامي وغریة دین َّیة واس��عة بسبب
«إن العرص کان عرص ُّ
ح��روب الصلیب ِّینی والتتار وطمعهم يف أمالك املس��لمنی والقضاء علیهم وعلی دینهم،

أن العرص کان عرص ظلم وإرهاق واس��تبداد من احلکَّام ،فالذ الشعب ِّ
ومنها َّ
ببث آالمه
التوس�لات ِذکْر
الغمة ،وأرشف ألوان
ُّ
وبالتوس�لات إلی اهلل س��بحانه َأن یکش��ف عنه َّ
ُّ
النبي الکریم والتش ُّفع به إلی اهلل»(.)19
ّ
وممَّا هو جدیر ِّ
اململوکي نزعة إباح َّیة،
بالذکر أ َّن ُه کان لِقس��م ِم��ن الناس يف املجتمع
ّ
بحیث انغمس��وا يف الشهوات ورشب اخلمر ،وکان لِلقسم اآلخر نزعة دین َّیة ،فانقطعوا
والتمس��ك بِ َأهل بیت الن َّبوة ،واالس��تنجاد هبم ملواجهة هذه املحن
إلی عبادة اهلل
ُّ
واآلالم وضن��ك العی��ش ،ف��کان ِّ
ل��کل ه��ذه النزع��ات واالتجِّ اه��ات أثرها يف الش��عر
اململوکي ،فقد َأ َّدت هذه النزعة اإلباح َّیة إِلی ش��یوع ش��عر املجون واخلالعه ِمن الغزل
ّ

الدیني
املؤنَّث واملذکَّر واخلمر والفکاهة ،عىل حني َأ َّدت النزعة الدین َّیة إِلی نشوء الشعر
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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التوسل وااللتجاء(.)20
الصويف وشعر
ِمن املدائح النبو َّیة والشعر
ُّ
ّ

اململوکي -کام نعلم -جمتم ًعا َی ُسود ُه نظام ِ
اإلقطاع العسکري ،واملاملیك
کان املجتمع
ّ
کان��وا یؤ ِّلفون ر َأس طبقة هذا اهلرم ،فإِنهَّ ُم بس��لطتهم علی هذه األَرايض و َأخذهم َ
مال
الن��اس بالباطل واضطهادهم هلم ،س��امهوا يف ش��یوع الفق��ر واجل��وع ،واألَوبئة؛ ِ
ومن
النبوي يف
ه��ذا املنطل��ق یمکن َأن نقول َبأ َّن َأه��م البواعث التي َأدت إِلی ظه��ور املدیح
ّ
حممد يف هذا الس��یاق َبأ َّن
هذا العرص یعود إِلی هذا الس��بب ،یقول الدکتور حممود س��امل َّ

یسجلون يف شعرهم مشاعر السخط
الشعراء مل یکونوا بعیدین عن هذا املوقف ،فکانوا ِّ
ِ
تس��عف بعضهم الش��جاعة الکافیة
علی مظاهر البؤس الذي حیکم حیاة العا َّمة ،وإِذا مل
لِلترصیح بام جیول يف َأن ُف ِس ِ
��هم کانوا یعتمدون طریقة غری مبارشة ،ویتَّجهون إِلی الدین
النبي الکریمَ ،ف ُی َق ِدمون املثل األَعلی لِلعدل والرمحة بالناس ،و ُی ِ
قار َ
بنی
نون َ
وم��دح ّ
وبنی ما َآل إِلیه األَم��ر يف عهدهم َّ
لعل حکَّامهم الذین
م��ا کان علیه املس��لمون األَوائلَ ،

یس��تمرون فیام هم علیه( .)21لذا کان
یتمس��کون بالدین ویظلموهنُم ینتبهون لذلك ،فال
ُّ
َّ
لِتدهور احلیاة السیاس َّیة واضطراهبا؛ بِسبب النزاع الدائر بنی السالطنی واألُمراء لِتم ُّلك
رتیة؛
هذه األَرايض ،و َأ ً
یضا سوء احلالة االقتصاد َّیة واالجتامع َّیة ،واحلروب الصلیب َّیة والت َّ

النبوي يف هذا العهد ،ممَّا َأ َّدی إِلی ت ََش�� ُّفع الناس بِ
ٍ
ش��کل
دور ف َّعال يف ازدهار ف ِّن املدیح
ّ
عام والشعراء بِ ٍ
شکل خاص بِالرسول األَکرم؛ لِیخ ِّففوا عن َأنفسهم ما ّ
حیل بهِ م.
ِ
كبريا ،وانترشت
ومن هذا املنطلق اتَّسعت املدائح النبو َّية يف العرص
ّ
اململوكي اتِّسا ًعا ً

ب�ين األدباء والعلامء ،يتنافس��ون يف نظمه��ا ،ويذهبون هبا ّ
كل مذهب ،ويس��ارعون إىل
اخلاصة واملحافل العا َّمة ،ويف املناسبات الدين َّية املختلفة التي كثرت
إنشادها يف املجالس
َّ
يف هذا العرص كثرة مفرطة(.)22

َی ُّ
منح�صرا يف النصوص الت��ي تتن��اول املدیح ،لمِن یجُ ِّس��دون
ظ��ل املدی��ح امللت��زم
ً
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ِ
اإلس�لا َم يف حقی َقتِ��ه (ويف مقدمتهمَ :أهل البی��ت ،)إذ إِ َّن َمدح ه��ؤالء ال یرتَبِط
بِ ِ
(نظرا لِ َعدَ م اهتاممهم بِت ََس�� ُّلم الس��لطة الدنیو َّی��ة) ،وال بإِغداق املال ،وال
موقع
ّ
دنیوي؛ ً

َأي مت��ا ٍع آخر یس��ت ِ
َجلب املدیح الزائف ،بل عل��ی العکس َی ُّ
ظل املدیح لهِ ؤالء س��ب ًبا يف
ّ
إِحلاق األَذی بِالشاعر( .)23وهذا ما ملسناه يف مدَّ ة األَزمة السیاس َّية يف هذه احلقبة الزمن َّیة،

اململوکي ما عاناه م��ن الویالت واآلالم؛ وذلك
الش��یعي يف العرص
ولذا عانی الش��اعر
ّ
ّ
واالقتصادي ا َّلذي کانت متارسه السلطة
الس��یايس
التعسف َّیة ،والفساد
بِس��بب األَعامل
ّ
ُّ
ّ

احلاکمة؛ وذلك ألَنَّه بعد اس��تیالء صالح الدین علی مرص وس��قوط الدولة الفاطم َّیة؛
الش��یعي إِلی الس��ن ِّّي ،ومل یکن هذا االنقالب ش��املاً يف
انقلبت طبیعة الثقافة ِمن اللون
ّ

املرصي مدَّ ة طویلة
وقت واحد ،بل ظ َّلت رواس��ب الثقافة الش��یع َّیة متغلغلة يف الفک��ر
ّ
حتَّی العرص
اململوکي( .)24ولك َّن هذا األَمر مل یحَ ُ ل دون معنویات شعراء الشیعة العالیة،
ّ
الدیني الزاخر الرائع،
یضا َأن ُینفخوا روح التشیُّع الثور َّیة يف شعرهم
فإِنهَّ ُم اس��تطاعوا َأ ً
ّ
َ
فکان ش��عرهم مرآة جل َّیة تعکس العواطف الدین َّیة الصادقة ،واملش��اعر واألَحاس��یس
ألَتباع َأهل بیت النبوةِ ،
ومن هذا املنطلق جت َّلی ّ
الدیني للشیعة يف
والثقايف
الفکري
اخلط
ّ
َّ
ّ
ّ
خاصة بِه ،لذا َأ َخ َذ شعراء التشیُّع علی عاتقهم
َأدب ش��عراء التش��یُّع ،وتبلور يف قوالب َّ
الدف��اع عن َأهل البیت مدحا ورثاءِ ،
الوالئي وس��یلة لِتنویر
آخ ِذي َن ِمن ش��عرهم
ً
ّ
ً
اململوکي ،وح ِّثه علی القیام بِمس��ؤول َّیاتِه لِلت ََّصدِّ ي لِلمستعمرین وجالوزهتم،
املجتمع
ّ
ور ِّد ُّ
الش�� ُبهات والفتن ،والعمل
ومکافحة التخ ُّلف ،ومناهضة الظلم ،ومنارصة ِّ
احلقَ ،

العل��وي ومنهج َأهل البی��ت يف البلدان ِ
اإلس�لام َّیة عا َّم ًة ويف
عل��ی تطبیق الفکر
ّ
خاص ًة.
املجتمع
اململوکي َّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

حل ِّل ّي
�صفي الدین ا ِ
� .2أَهم َجوا ِنب َمدح �أَهل البیت يف �شعر ِّ
 .1-2يف احلديث عن اإلرساء واملعراج

اإلرساء واملع��راج هي ِم��ن َأ ِ
ِ
برز الفضائل ا َّلتي اختُّص بهِ ا رس��ول اهلل و َأهمَ ِّ ها؛
ِ
إِذ َ
حان ا َّل��ذي َأسرْ ى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي�ًل�اً ِم َن
﴿س�� ْب َ
ق��ال اهللُ احلکی��م يف حمک��م کتابِ��ه الکری��مُ :
ِ
ِ
ِ
��ج ِد الحَْ را ِم إِ يَل ا ْلـمس ِ ِ
ا ْل َـم ْس ِ
ميع
الس ُ
بارکْنا َح ْو َل ُه لن ُِر َي ُه م ْن آياتنا إِ َّن ُه ُه َو َّ
��جد الأْ َ ْق يَص ا َّلذي َ
َ ْ

ث الش��اعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل َعن لیلة ِ
ص�ير﴾(َ .)25و ِمن هذا املنطلق تحَ َدَّ َ
ا ْل َب
اإلرساءُ ،ث َّم
ِّ
ُ
ُ
النبي الکریم املرموقة والعظیمة ِعندَ اهلل تعاىل وما نا َل ُه
َص َّو َر لنا يف هذه األَبیات َمکانة ّ
رس��ول اهللِ من الفضائل والدَّ رجات يف ليل��ة ِ
اإلرساء واملعراجُ ،م َعبرِّ ً ا عن عواطفه
ِ
ش��اع ِره امللت َِه َب��ة تجِ ��اه الرس��ول الکری��م؛ وذل��ك ألَ َّن اهلل ک ََّر َم ُه بِام یلی��ق بِمقامه
و َم
ِ
ِ
کر َم الرسول
الشاعر يف
أیضا
شار ً
الشطر األَخری من البیت الثاين إِلی َأ َّن اهلل َأ َ
ُ
السامي ،و َأ َ
األَعظم بِبه ٍ
ث الش��اعر صفي الدین ِ
اء ورفع ٍة َّ ٍ
ُقصد ،لذا تحَ َدَّ َ
احل يِّ ّل يف هذه
وعزة ال ت َ
َ
ََ
ِّ
ِ
لنبي
األَبی��ات عن لیلة املعراج وما حتمل بنی ط َّیاهتا ِمن َأحداث َش��یِّ َقة،
مش�یرا إِلی َأ َّن ل ّ
ً
الکری��م مکانة عالیة عند اهلل ال یس��تطیع َأ ّي َأ َح ٍد ِمن البرشیة مجعاء احلصول علیها

بتاتًا.

ِ
ِ
السب ِع َم ِنز َل ًة
��ي يف ال ِّطباق ّ
َو َم��ن َرق َّ
َ��ح��و خ��الِ� ِ�ق� ِ�ه
َو َم���ن َدن���ا ف��� َت���دَ لىَّ ن َ
وممَّ��ا جی��در ذک��ره َأ َّن البی��ت الث��اين ِمن ه��ذه القصی��دة َ
مأخ��وذ ِمن قول��ه تعالی:
لی َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحی﴾(َ ،)27ف ِفي هذا
نی َأ ْو َأ ْدنَی* َف َأ ْو َحی إِ َ
اب َق ْو َس ِْ
﴿ ُث َّم َدنَا َفتَدَ َّلی* َفک َا َن َق َ
البیت مل ی َغ صفي الدین ِ
احل يِّ ّل س��وی بعض الکلامت ،وهذا إِن َد َّل عىل يشء فإِنَّام ُّ
يدل
ِّ
ُ یرِّ
عىل َأ َّن الشاعر کان يف َشطر ِمن حیاتِه األَدب َّیة ُی َق ِّلد القدماء يف َأسالیبهم.
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��ان ّ
م��ا ک� َ
ق��ط إِل��ي��ه��ا ق��ب� َ�ل ذاك َرق��ي
ِ ()26
قوسني َأو َأدنيَ إِىل ال ُعنُق
کقاب َ
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 .2-2يف احلديث عن سعة رمحة َأهل البیت بِالبرش َّیة

َأش��ار الش��اعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل هنا إل��ی الرمحة النبو َّیة ،هذه الصف��ة الط ِّیبة التي
ِّ
َ
سا َی َرت ُه يف مجیع مراحل حیاتِه الرشیفة يف تعا ُم ِله مع الناس ،والتي شملت اجلمیع يف هذا
نعلم َبأ َّن الرمحة هي الصورة الواضحة اجلل َّیة يف حیاة الرس��ول األَکرم
کم ُ
الکونَ ،ف اَ
املبارکةَ ،ف ِهي ِمن الصفات والشامئل التي َب َر َزت يف َشخص َّیتِه الکریمة علی نطاق واسع،
النبي ،وکان هلا األثر الکبری وال َف َّعال
َفکانت عاملاً أساس��یًّا يف التفاف الناس حول ّ

وتفوقها علی األَدیان الس�ماویة األُخری،؛ وذلك
يف اس��تمرار هذه الدعوة
املحمد َّی��ةُّ ،
َّ
الﺣﺘﻮائها علی مجیع اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ التي ﺟﺎ َءت بهِ ا اﻟﺮﺳﺎﻻت السامو َّیة املنرصمة .روافِد هذه
ِ
ِ
واإلخاء
باحلب
النبي الکریم الرقیق واملف َع ِم
ِّ
الرمح��ة کانت َتتَدَ َّف ُق ینابیعها من قلب ّ
اإلنسان جتاه َأخیه ِ
قلب ِ
زال الضغینة والظلم املوجود يف ِ
ا َّلذي َأ َ
املسلم ،وهذا هو ما أ َّکدَ ُه
ْت َف ًّظا
ْ��ت لهَُ ْم َو َل ْو ُکن َ
اهلل سبحان��ه وتعالی يف حمک��م کتابه الکریمَ ﴿ :فبِام َرحمْ َ ٍة ِم َن اهللِ لِن َ
یظ ا ْل َق ْل ِ
غَلِ َ
ب لاَ ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْولِ َ
ك﴾(.)28

الرس��ول األَکرمُ ب ِع َث علی وج��ه هذه الکرة األَرضیة؛ لیک��ون امللجأ واملالذ
ِ
واآلمن لنجاة البرشیة مجعاء ِمن عذاب یوم الدین ،ویتس��هل هذا األَمر إِذا آ َمنَّا
الوحی��د

خالصا وعملنا بام دعانا إِلی��ه و َأن نجتنب مما هنانا عنه النبي الکریم
ب��ه ایامنًا صاد ًقا
ً
لمِ
ِ
ِ
خريا ،وقد
وذلک ُقرب ًة إلی اهلل ،ولنتذكر َأ َّن ما هنى عنه الرشع ما هو إلاَّ صلحتنا َأ َّولاً و َأ ً
حل َسنة والفضیلة الطیبة التي
مرارا
وتکرارا علی هذه الشیمة ا َ
ً
َش��دَّ َد اهلل سبحانه وتعالی ً

ک��ان یتحلی هبا الرسول األَکرم ط��وال حیاته املبارکة ،ويف هذا الصدد جا َء يف قوله
ِ ِ
قال الش��اعر صفي الدین ِ
﴿و َما َأ ْر َس�� ْلن َ
ني﴾(َ ،)29ف َ
احل يِّ ّل يف هذا
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة ل ْل َعالمَ َ
تع��اىلَ :
ِّ
السیاق ُمنشدً ا:
رض ُأن� ٍ
إِن َح َّ
���م
��ل َأ َ
زر ُه ُ
��اس َش��دَّ َأ َ

���ط ِو ِ
ت����اح لهَ ُ���م ِم���ن َح ِّ
زر ِه����� ِم
بِ�م�ا َأ َ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ

251
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

��م��� ُت��� ُه
ُ
آراؤ ُه َو َع����ط����اي����ا ُه َو َن���ق� َ

�اس كُ�� ِّل ِ
مح���� ٌة لِ��ل��ن� ِ
��ه�� ِم
��و ُه َر َ
َو َع���ف� ُ

()30

ِ
النبي الکریم
 .3-2يف احلديث عن شوقه لزیارة قرب ّ

َع الشاعر صفي الدین ِ
احل يِّ ّل يف هذه القصیدة عن مدی ُح ِّب ِه الصادق جتاه الرسول
ِّ
برَّ َ
األَعظ��م ،احل��ب احلقيقي ا َّلذي تتد َّف��ق ینابیعه ِمن َأعامق قلب الش��اعرِ ،
ومن هذا
ُ
ُ ّ
ف لنا الش��اعر حاالته و َأحاسیسه وم ِ
شاع ِره العارمة ،ونوازع َحنینِه وتشوقه
املنطلق َی ِص ُ
َ
إِل��ی َأرض احلجاز ،وهو یقطع املس��افات لِ
ِ
لوصول إِلی َمدين��ة احلبيب املصطفى،
ُ
ِ ِ ِ
املنورة ،وهو ُی َق ِّب ُل هذه الترُ بة الرشیفة:
ُمعبرِّ ً ا عن َمدی شوقه لزیارة املدينة َّ
لمِ
حلىص
ت َُر ُّض ا َ
حلىص َشو ًقا َن َس َّب َح ا َ
 ...و َ ِ
�ور ُعيونِنا
َ
ف��اخ َ��رت األَف���وا ُه ن� َ

ِ
�ع�يره��ا
َل���دَ ي���ه َو َح��� َّي���ا بِ���ال� َ
��س�ل�ا ِم َب� ُ
بِ�ُت�رُ بِ� َ
��غ��وره��ا
��ك َل��ـ�َّم�اَّ َق � َّب � َل��ت � ُه ُث
ُ

()31

 .4-2يف احلديث عن مکانة َأهل البیت العظیمة بنی األَنبیاء وسائر َ
اخل ْلق
اململوکي بإنش��اد العدید من القصائد التي ُت َعبرِّ َعن َف ِ
ضل
اهتم الش��عرا ُء يف العرص
ّ
َّ
َأهل بیت النبوة علی البرشیة مجعاءَ ،ف َأش��ار الش��اعر صفي الدین ِ
یضا
احل يِّ ّل هنا َأ ً
َّ
ِّ
َ
مدحه لِلنبي الکریم ،وتفضیله علی سائر األَ ِ
إِلی هذا اجلانب الشعري املهم يف ِ
نبیاء
ّ
ّ
ّ

ِ ِ
دحتِه النبو َّیة َّ
أن رسول اهلل هو خاتم
والر ُسل ،ولذا َبینَّ َ الشاعر
صفي الدین احل يِّ ّل بم َ
ِّ
ُّ
مشریا ملا لِلرسول األَعظمِ من
األَنبیاء ،و َأ َّن رسالت ُه هي خامتة الرساالت الس�ماو َّیة،
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ومرموق��ة عند اهلل تعاىل تفوق منزلة باقي األَنبی��اء ،كام وصف ُه اهلل سبحانه
سامیة
مکان��ة
ساطع��اتِ ،
ٍ
وحجج ني ٍ
آيات بي ٍ
وتع��اىل بذلك يف ٍ
ومنها قوله تعاىل:
وبراهني
ات،
ن��ات،
َ
ِّ
ٍ رِّ
ِ
ِ
ٍ ِ
ني﴾(.)32
﴿ما ک َ
َان محُ َ َّمدٌ َأ َبا َأ َحد م ْن ِرجالک ُْم َو َلک ْن َر ُس ْو َل اهللِ َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
َ
القرآن مبشرِّ ا وهادیا به الناس لِیکون خاتم َأ ِ
ِ
��ل اهللُ الرسول األَکرم بِ
رس َ
نبیائه
ً
َأ َ
ً
و َأصفیائ��ه ،وإِنَّن��ا عندما نقول َبأ َّن رسول اهلل هو خاتم األَنبی��اء ال نرید َأن ُنن َِّوه َبأ َّن
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ِ
ِ
النب��ي الکریمَ أ ُّ
والر ُس��ل ،بل إِ َّن لِلرسول
مکان��ة
قل درجة م��ن مکانة باقي األَنبیاء ُ
ّ
األَعظ��م مکان��ة سامیة ومرموق��ة ال یس��تطیع َأي َأ ٍ
حد ِمن البرش وسائ��ر الكائنات
ّ
ومن هذا املنطلق َأش��ار الش��اعر صفي الدین ِ
احلصول علیهاِ ،
احل�ِّل�يِّ ّ إِلی هذا املوضوع
ِّ
قائلاً :

�س� َب� ِ�ق
بالس ِبق وال� َّ
ف��ض�ًل�اً وف��ائ� ُ�زه��ا َّ
ِ ِ ()33
ِم��ن ِّ
ک��ل جمتم ٍع منها و ُم���ف�ت�رق

خاتم ال� ُّ�رس� ِ
�ل َبع ًثا ،وه��ي َأ َّولهُ ��ا
يا
َ
ٍ
��ع��ت َّ
نفيس ِم��ن فضائلهم
ک��ل
جمَ َ َ
ل��ذا فإِ َّن َف َ
النبي الکریم عل��ی سائر املخلوقات واألَنبیاء ال خیفی علی َأ ِّي
ضل ّ

َأ ٍ
حد ِمن البرش:

ِ
ُ
�ح
ي�ر ال �نَ��بِ� ّي َ
ه��ان ُم� َّت��ض� ٌ
�ين َو ال�ُب�رُ
َخ� ُ
والر ُسل الذی��ن جاؤوا قبل رسول اهلل،
والدلیل علی هذا هو ش��هادة األَنبیاء ُّ
ِ
يف احلَ ِ
جر َعقلاً َو َنقلاً
واض ُح ال َل َق ِم

()34

ٍ
النبي الکریم وفضله علیهم:
فإِنهَّ م حدَّ ثوا َ
الناس وبِک ُِّل صدق عن عظمة مکانة ّ

ِ
ق��ا َم الدَ ُ
ُ
��وتِ� َ
��دره��ا
ه��ان
َو َع��ل�ى ُن��� ُب� َّ
ليل َو ُأوض� َ
��ك امل�� َع�� َّظ�� ِم َق ُ
���ح ال�ُب�رُ
ف لنا الش��اعر صفي الدین ِ
یضا يف ه��ذه األَبیات مکانة رسول اهلل
َو َص َ
احل يِّ ّل َأ ً
ّ
()35

یضا َمدَ َح فضائل الرسول األَکرم،
املرموقة والس��امیة عند اهلل تعاىل ،قائلاً َبأ َّن اهلل َأ ً
فق��ال سبحانه وتعاىل حول ش��یم الرسول األَعظم اجلمیل��ة يف حمکم کتابه الکریم:
﴿وإِن َ
َّك َل َعلى ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ﴾(.)36
َ
«محُ َ� َّ�م��دُ املص َطفى اهل��ادي النَبِ ُّي َأ َجـ

لني اِبن َع ِ
بد اللهَِ ذي الك ََر ِم»
املرس َ ُ
ُّـل َ

()37

****

« ُع����ًل���اً َم���������دَ َح اهللُ ال����� َع��ل��يُّ بهِ ���ا
ُ�����ل ع�ل�ى ُخ��� ُل� ِ
َّ�������ك يف ک ٍّ
َ
��ق
ف���ق���ال إِن
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

ِ
ِ
�ص � ًة
��م ب��اس�� ِم اهللِ خم��ل� َ
ف��اخل��ل� ُ�ق تُ��ق��س ُ
ِ
ِ ()38
ِ
للصدق»
قس َم َر ُّب
العرش ِّ
وباسم َك َأ َ
ِ
ش��ار يف هذا البی��ت إِلی اآلیة
ممَّ��ا یس�ترعي االنتباه َأ َّن الش��اعر
صفي الدین احل يِّ ّل َأ َ
ِّ
القرآن َّی��ة التي قال فیها اهلل احلکی��م يف حمکم کتابه الکریمَ ﴿ :ل َع ْم ُر َك إِنهَّ ُ ْم َل ِفي َس��ك َْر هِتِ ْم
ِ
مر ًة ُأخ��ری يف ضوء هذا البیت
صف لنا الش��اعر
��ون﴾(َ ،)39ف َو َ
َي ْع َم ُه َ
صفي الدین احل يِّ ّل َّ
ِّ
ِ
��م بِ ِه يف
مکان��ة الرسول األَعظ��م العظیمة عند اهلل ،قائلاً َبأ َّن اهلل ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن ُی ْقس ُ
کتابه الکریم:

�ي�ن م���ن َأق���س���م اهللُ ال���ع� بِ ِ
��ه
َ َ
َك���م َب� َ َ
َ ِل�يُِّ
ِ ()40
�ين َمن ج��ا َء بِاِس ِم اهللِ يف ال َق َسم
َو َب َ
وحت��دَّ ث الش��اعر صفي الدي��ن ِ
احل يِّ ّل يف مکان آخ��ر ِمن القصیدة َ
ب��أ َّن اهلل َأ َخ َذ ِمن
ِّ
األَنبی��اء العهود؛ ألَ م کانوا یعلمون َ ِ
لنبي الکریم مکان ًة تفوق منزلتهم؛ ألَ َّن ُه
ب��أ َّن ل ِّ
َ نهَّ

قرب منهم إِلی اهلل تعاىل ،و َأ َّن رسالتهم وکتبهم السامو َّیة کانت مقدِّ مة ملجيء خاتم
کان َأ ُ
األَنبیاءِ 
واإلبالغ عن رسالته اإلهل ِّیة.

ِمن َق ِ
بل ما َس ِم َحت بِ َك األَزم� ُ
�ان

ِ
���ذ ِ
َأ َخ� َ
اإلل���� ُه َل� َ
عليه ُم
��ك ال��ع��ه��و َد
ٍ
وکذلك َأش��ار الش��اعر صفي الدين ِ
قصیدة
املهم يف
احل يِّ ّل َأ ً
یضا إلی ه��ذا املوضوع ّ
ِّ
ُأخری لِیؤکِّد ُه قائلاً :
()41

ب��اد وم��ل � َت� ِ
ني ِم��ن ٍ
ک ِّ
َو َم����ن َل��� ُه َأ َخ َ
����ذ اهللُ ال��ع��ه��و َد عىل
�ح� ِ�ق
ُ��ل النب ِّي َ
ُ
ِ
ِ
احل يِّل حتَدَّ َ ِ
ِ
قصائ ِده عن
كرارا يف
وممَّا جیدر ذکر ُه َأ َّن الش��اعر
رارا وت ً
ثم ً
ِّ
صفي الدين ّ
اإلمام َأمری ِ
فضل ِ
املؤمننی علی املخلوقات والبرش َّیة مجعاء ،فإِ َّن الش��اعر یعت َِقدُ َبأ َّن
ِ
ٍ
ش��خص آخ��ر ،ولو کان
الفضائ��ل واخلصال الط ِّیب��ة ال یمکن هلا َأن توجد يف َأ ِّي
ه��ذه
یضا حول
م َق َّر ًبا من اهلل سبحانه وتعالی،
مر العصور حتدَّ ثوا َأ ً
مشریا إِلی َأ َّن األَقوام علی ِّ
ً
()42
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فضائلك التي َأهبرت اجلمیع علی هذه الکرة األَرض َّیة ،و َأ َّن القرآن الکریم ش��اهدٌ علی
فضلك علی مجیع هذه الکائنات احل ِّیة:

ِ
���م م���ا جمُ ِ���ع��� َن يف َب��َش��رَ ٍ َق��ط��ـ
ش��� َي ٌ
��ق يخُ ِ
��ج ُ
�م ِم��� َن ال َعطـ
ُخ�� ُل ٌ
��ل ال�نَ��س��ي� َ
ِ
��م��� َق���ت ف���ي� َ
��ك َأق����وا
َف���ل� َ
��ه���ذا َت��� َع� َّ
و َغ�� َل��ت يف ِص��ف� ِ
�ات َف��ض� ِ�ل� َ
�ك ياسيـ
َ
ومن َثم َأش��ار الشاعر صفي الدين ِ
ِ
احل يِّ ّل إِلی موضو ٍع آخر ،عالو ًة علی ما َأسلفنا ُه
ِّ
َ
َّ
اإلمام َأمری ِ
أن ِ
ِمن فضائل وخصال ط ِّیبة تنتسب إىل ِ
املؤمننی ،وهو َّ
عيل
لإلمام ّ
ح����از ِم��ث�� َل��ه��ن ِ
ٍ
ال��ع��ب��ا ُد
ـ���ط َوال
َ
ُ َّ
ِ
ِ
جل�م�ا ُد
���أس َي
ُ
ـ���ف َو َب� ٌ
����ذوب م��ن � ُه ا َ
ٌم بِ� َ
���أق����والهِِ ����م َف����زان����وا َوزادوا
()43
ٍ
س�ين َوص�����ا ُد
ـ�� ٌن َوص����ا ٌد َو ُآل

مکان��ه سامیة ومرموقة عند الرسول األَکرم تر َفع�� ُه درجات عن باقي سائر البرش،
النبي الکریم ونفس�� ُه التي ال یتخ َّلی عنها يف ِّ
شار
کل األَوقاتَ ،فأ َ
وذلك ألَ َّن ُه صهر ّ
الشاعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل إِلی هذا املوضوع قائلاً :
ِّ

النَبِي وال� ِ
�ص��ن� ُ�و َواِب��� ُن الـ
َأ َ
ِّ َ
ن��ت سرُِّ
��ي لآَ خ���ا
��ي��ر َك ال���نَ���بِ� ُّ
َل����و َرأى َغ� َ
ب���اه َ
��ي َو لمَ ُي��ل��ـ
ُ���م
َ
���ل ال���نَ���بِ� ُّ
بِ���ك ُ
��رس� َ
��ك َواِب��ن��ا
ُك��ن� َ
�س��ا َل��� ُه َو َع� ُ
�ت َن��ف� ً
وممَّا جتدر اإلش��ارة إليه َأن الش��اعر َأش��ار إِلی الرسول األَک��رم عندما َأرا َد َأن
املؤمننی لیک��ون وصيه ،فإِ َّنه مل یخَترَ ه َخلی َف��ة اهلل علی َخ ِ
اإلمام َأمری ِ
خیت��ار ِ
لقه؛ ألَ َّن ُه
ُ
ُ
َّ ُ
ِ ِ
بع��ل ابنتِ ِه البتول الطاهرة فاطمة الزهراء ،ف��إِ َّن ِ
خری
اإلمام َأمری املؤمننی کان َ
ِ
الن��اس ُخل ًق��ا َ
النبي الکریم ،لذا فإِ َّن الرس��ول األَکرم اختار اإلمام
وخل ًقا بعد ِّ
ِ
��ه��ر َواألَ ُخ املستَجا ُد
�م َوال��ص ُ
ـ � َع� ِّ
���أ ِ
���أخ���� َط� َ
ُه َوإِلاَّ َف� َ
اإلن���تِ���ق���ا ُد
ِ
ِ
��س��ا ِس�����وا ُه ُي����زا ُد
ـ���ف َل��كُ��م خ��ام ً
َك َل���دَ ي� ِ
()44
��ه ال��نِ��س��ا ُء َواألَوال ُد

ع�ليَ أ ًخا ووصیًّا له بأم��ر اهلل سبحانه وتعاىل ،وتنصيبه ول ًّيا ع�لى األ َّمة بعده ،ومن
ّ
مصادي��ق ذلك قول��ه سبحانه وتعالی يف حمکم کتاب��ه املجید﴿ :إِنَّماَ َولِ ُّيك ُُم اهللُ َو َر ُس��و ُل ُه
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

وا َّل ِذين آمنُو ْا ا َّل ِذ ِ
()45
الص َ
ش��ار الش��اعر
ُون ال َّزكَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
ال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
َ
َ
ين ُيق ُ
َ َ
ون﴾ َ ،فأ َ
صف��ي الدي��ن ِ
واملصریي بالنس��بة إِلی األُم��ة ِ
اإلسالم َّیة
امله��م
احل يِّ ّل إِل��ی هذا املوضوع
ّ
ّ
ِّ
قائلاً :
ال��ع��امل�ين ل��� ُه ِم��ث� ُ�ل
وب��ي�ن
ح��ب��ي � ًب��ا
َ
َ
َع��ل �ي��ا وص��ي��ا وه���و الب��نَ��تِ ِ
��ه َب��ع� ُ�ل
ًّ
ًّ
ِ
وص ًنوا وفيهم َمن ل ُه دون � ُه ال َف ُ
ضل
ُ ()46
فام ح� ُ
خيتار ُه اهللُ وال� ُّ�رس��ل
�ال َمن
ُ

��ار ِ
��م���دً ا
اإلل����� ُه محُ � َّ
ف�����واهللِ م���ا اخ���ت� َ
ک��ذل��ك م��ا اخ��ت��ار ال��ن��ب��ي لِ�نَ��ف� ِ
َ
�س� ِ�ه
ُّ
َ
وص��َّي���رَّ َ ُه َ
دون األَن������ا ِم َأ ًخ�����ا َل��� ُه
َ
ِ
وش� ِ
ِ
ِ
اختياره
امل��رء ُحس ُن
عقل
�اه��دُ
ث الشاعر صفي الدين ِ
ٍ
حتدَّ َ
بشکل
ئمة األَطهارَ و
احل يِّ ّل ُهنا َأ ً
یضا عن فضل األَ َّ
ِّ
ِ
اهم:
عام علی سائر املخلوقات يف هذه الکرة األَرض َّیة ،ماد ًحا إِ َّی ُ

ِ
ِ
محَ َ َّبتُها نُعمى َق ٌ
َف��آ ُل َ
ر ُة ا َّلتي
�وره��ا
ي�ر اآلل َوال���ع�ت� َ
ليل َش��ك� ُ
��ك َخ� ُ
ِ
ب َأهل بیت النبوة ومو َّدهتم
وقد بينَّ الشاعر
صفي الدين احل يِّ ّل يف هذا البیت َأ َّن ُح ّ
ِّ
ُ
یس��بغ نِ َع َم ُه عيل الن��اس مع ظلمهم
نعم��ة ِم��ن نِ َع ِم اهلل الت��ي َم َّن هبا علينا ،ل��ذا فإِ َّن اهلل
ألنفس��هم وهم مع ذلك ال يش��كرونه عىل ذلك إلاَّ القليل منهم ،وهو ما َأ َّکدَ ُه اهلل تعاىل
ك َل ُذو َف ْض ٍل َع ىَل الن ِ
﴿وإِ َّن َر َّب َ
ون﴾(.)48
َّاس َو َٰلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم لاَ َي ْشك ُُر َ
بقولهَ :
()47

ومم��ا جیدر ذکره َأ َّن الش��اعر صفي الدي��ن ِ
احل يِّ ّل حتدَّ َ
یضا ع��ن َم ِ
دح اهلل سبحانه
ث َأ ً
َّ
ُ
ِّ
ُ��ل ِر ٍ
النب��وة وخصاهلم الط ِّیب��ة وطهارهتم ِمن ک ِّ
جس
وتع��اىل لِفضائل َأه��ل بیت
َّ

ِ ِ
ب َعنك ُُم
يف حمک��م کتاب��ه الکریم ،إِذ قال سبحان ُه وتعال��ی بِح ِّق ِهم﴿ :إِ َّنماَ ُي ِري��دُ اهللُ ل ُي ْذه َ
الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
یعرتف الشاعر َبأ َّن مدح ُه
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا﴾(َ .)49و ِمن هذا املنطلق
ُ
ِّ ْ َ ْ َ ْ
وثنا َء ُه عىل آل البیت ال یستطیع َأن یضاهي ما قاله اهلل تعاىل يف القرآن الکریم ،لذا
ف��إِ َّن امل��دح والثناء الذي یصدر ِمن جانب اهلل تعاىل یک��ون َأعظم درجة من غریه ،وهذا

ما َأشار إِلیه الشاعر يف قوله:
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�����ب ِ
ال��رج��ـ
ُ��م َأ َ
ذه� َ
إِنَّ��م�ا اهللُ َع��ن��ك ُ
اإل َل ِ
���دح ِ
َ
����ه فيكُم َف���إِن ُفهـ
ذاك َم ُ

����ر َّدت بِ� َغ��ي��ظِ��ه��ا ِ
اإلح���تِ���دا ُد
ـ� َ
��س َف� ُ
()50
َ
���ذاك َق� ٌ
��م ٍ
��ول ُم��ع��ا ُد
��دح َف
ُ
ـ��ت بِ َ

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

إِ َّن قضی��ة جه��اد الرسول األَک��رم ومکافحتِ��ه لِ ُط ِ
غاة الکف��ر والرذیلة واهلیمنة
ِ
هم املوضوعات و َأبرزها ،وقد عاجلها شعراء املديح يف عهد املاملیك
وجبابرة اإلحلاد من َأ ِّ
وس َّلطوا األَضواء علیها .وتُعدُّ الشجاعة واملهابة من الصفات الط ِّیبة واحلمیدة التي کان

مر العصور بِتَمجید
رسول اهلل یتح َّلی هبا طوال حیاته الرشیفة،
فاهتم الشعراء علی ِّ
َّ
هذه الصفة والشیمة الطیبة اهتامما ملحو ًظاِ .
ومن شجاعة الرسول األَعظم استلهم
ِّ
ً
احل يِّل ص��ورا رائعة خلاَّ بة مؤ ِّث��رة صادقة ،مع ا ع��ن ذلك َبأ ٍ
ِ
لفاظ
الش��اعر
ُ برِّ ً
ً
ِّ
صفي الدين ّ
ٍ
شار الشاعر إِلی َّ
النبي الکریم هو الشخص الوحید الذي
رقيقة ،ويف هذا َ
أن ّ
الصدَ د َأ َ
الق��وة القاهرة يف ساحة الوغی ،و َأ َّن ُه املثل األَعلی يف الش��جاعة ،لذا بِ َف ِ
ضل
یمتل��ك هذه َّ
احل��ق وانقاذ البرش َّية
ِم��ن اهلل وتوفیق��ه ُث َّم جهوده اجل َّبارة الت��ي بذهلا يف جمال إعالء کلمة
ِّ
استطاع َأن ِ
خیر َج ُأ َّمتَه ِمن ظالم اجلهل والغفلة
ونرش بذور العرفان والبصرية واإلخالص
َ

دائم
الرش��اد والکامل ،وممَّا جیدر ذکر ُه َأ َّن الرسول األَکرم کان اً
وس ُبل َّ
إِلی نور اهلدایة ُ
متأ ِّه ًب��ا لِ ِ
قهر َأعداء ِ
َ
اإلس�لام ،لِذلك وقف طوال حیاته املبارکة کاجلب��ل َأمام األَعداء يف

النبي الکریم مال ًذا یلجأ إِلیه الناس املس��املة والقوة القاهرة
َأصعب احلاالت ،فکان ّ

العدو وتزجر املتعدي ،وکان ذلك يف سبيل إعالء كلمة اهلل ورفع راية
التي تقمع تطاول
ّ

احلق ،ومطاردة الباطل.
ِّ

ِ
ونذیرا لِلبرش َّیة مجعاء لیکون رمح ًة لِلعاملنی ،ولکن
بشریا
ً
ُبعث الرسول األَکرمً 
الرأفة والرَّحمْ َة باملخلوق��ات وحتَّی اجلامدات ِمن جانب رسول اهلل ال متنعه ِمن
ه��ذه َّ
یعمل بام َأ َم َر ُه اهلل تعاىل بِه ،فإِ َّن ُه مل یرتاجع يف حیاته الرشیفة قید َأنملة عن َصدِّ هجامت
َأن َ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

ِ
ع��داء اإلسالم وذل��ك للحامية والوقاية والن�صر عىل قادة الطغ��اة واهلیمنة وعمالئهم
َأ
ِ
ور ِّد كيد املجرمني؛ ألَ َّن ُه وکام نعلم َبأ َّن َأعداء اإلسالم ال َيأ َ
لون ُجهدً ا
والنجاة من الظاملني َ
يف حمارب��ة هذا الدين والقضاء عليه بِك ُِّل وسيلة ،لذا ف��إِ َّن الرسول األَکرم يف بعض
جل ِ
األَحیان -ألَ ِ
املحمد َّیة -یلجأ إِلی احلرب يف ساحة الوغی
اإلبالغ عن رسالته اإلهل َّیة
َّ
ومن هذا املنطلق َأش��ار الش��اعر صفي الدين ِ
اإلسالمِ ،
مع َأعداء ِ
احل يِّ ّل إِلی هذا اجلانب
ِّ
َ
املهم يف هذه القصیدة قائلاً :
ّ

ِ
َأفتى ُج َ
ست تَرى
زوا َف َل َ
يوش العدى َغ ً
َس��ن��ا ُه َك��ال��ن� ِ
�ار يجَ ��ل��و ك َّ
ُ���ل ُم��ظ� ِ�ل� َ�م� ٍ�ة
لذا فإِ َّن ش��دَّ ة َب َس��الة النبي الکریم وشجاعته يف ساحة الوغی ال توصف ،فإِ َّن ُه
بروح ال ُقدُ ِ
ِ
رؤو ًفا
مؤ َّي��دٌ
س ،ولکن مع ک ُّل هذه البس��الة قد ُب ِع َث رمح�� ًة لِلناس ،لذا كان ُ
عطو ًفا متساحمًا حتَّی يف تعامله مع األَعداء يف احلرب ،فکان َی ُغ ُّض َط َرف ُه َأمام حماوالهتم
اخلائبة ،يقول صفي الدين ِ
احل يِّ ّل يف هذا السیاق ُمنشدً ا:
ِّ
ٍ
��ن��ه ِ
ِس���وى َق��ت��ي� ٍ
��ز ِم
�ل َو َم
���أس���ور َو ُم َ
ِ ِ ()51
�أس ك ِ
َالنار ُيفني ُك� َّ�ل مجُ �َت�رَ م
َوال� َب� ُ

��ؤ َّي���دُ ال�� َع��ز ِم َواألَب���ط� ُ
الص ِ
��ال يف َق� َل� ٍ�ق
فح َواهلَ��ي��ج��ا ُء يف ضرَ َ ِم
ُم� َ
ُم� َ�ؤ َّم� ُ�ل َ
�ار ِ
ِ ()52
ِعنا َي ٌة َص��دَ َرت َعن ب� ِ
�ض��دُ ه��ا
ىء الن ََسم
حل� ِّ
��ق َت��ع� ُ
َ��ف��س ُم َ
ن ٌ
���ؤ َّي���دَ ٌة بِ���ا َ
ٍ
ث الش��اعر صفي الدين ِ
وحتدَّ َ
قصیدة ُأخری حول نُرصة املالئکة لِلرسول
احل يِّ ّل يف
ِّ
مش�یرا إِل��ی َأ َّن ُه لیس وحی��دً ا منف��ر ًدا يف مواجهته لِلقو ِم
األَک��رم يف ساحة الوغی،
ً

الظاملنی:

ديد َعىل ِ
الش ِ
و ُنصرِ
ِ
الر ِ
الوغى َأع� ُ
َو َل َ
عب َ
العدى
��وان
َ
��ك املالئ ُك يف َ
َت بِ ُ
و ِمن َثم َأشار الشاعر صفي الدين ِ
یضا إِلی بسالة جیش الرسول األَعظم
احل يِّ ّل َأ ً
َ
ِّ
َّ َ
ٍ
اهم َبأ ٍ
وش��جعان جعلوا قلوبهَ م درو ًعا ألَجس��امهم دون َأن
بطال
وش��جاعته واص ًفا إِ َّي ُ ْ
()53

خیشوا املوت:
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ٍ ِ
َ���ر ِه��� ِم
روع ِمن ُقلوبهِ ِ ِم
الق� ُ
َعىل اجلُسو ِم ُد ٌ
���م بِ���� ُك��م�اة ع���ن���دَ ك ِّ
���اه� ُ
اإلمام ع بن َأيب طالب طوال حیاته املبارکة یس��عی جاهدً ا لِ َب ِ
ک��ان ِ
ذل الغايل
يلُّ
()54

املحمد َّیة ،دون املباالة باملوت؛ ألَ َّن ُه
والنفیس للدفاع عن الرسول األَکرم والرسالة
َّ
ِ
بديَ ،فأ َ
صفي
نش��دَ الش��اعر
کان علی عل ٍم َبأ َّن جهاده يف سبیل اهلل یضمن له اخللود األَ ّ
ِّ
الدين ِ
احل يِّ ّل يف هذا املضامر قائلاً :
ِ ()55
ـ���ل بِ��� َب ٍ
ِ
ِ
���در َ
َومجُ �ِّل�يِّ
ال��ک��روب ع��ن س � ِّي� ِ�د ال� ُّ�رس��ـ
وح����ن��ي�ن
وخ���ي�َب�رَ ٍ ُ

 .6-2يف احلديث عن معجزات الرسول األَعظم

ک�ما نعلم بِ َأ َّن املعج��زة هي َأمر خارق لِ ِ
لعادة؛ وذلك ِ
نبي ِمن َأنبیاء اهلل
إلثبات َّ
نب��وة ٍّ
ٌ
ِ
ِ
سبحانه وتعاىل؛ لِتؤکِّد ِص َ
نبوته ورسالته الس�ماو َّیة ،فال يس��تطيع َأ ّي
دق ا ِّدعائه وح َّقان َّية َّ
ٍ ِ
القوة اإلهل َّية؛
َأح��د من البرش حتَّى النوابغ والعباقرة عىل املج��يء بِمثلها دون االستعانة بِ َّ
النبوي يف العرص
ألَنهَّ ��ا ِمن ِعند اهلل سبحانه وتعاىل .کان هناك إقبال کبری لش��عراء املدیح
ّ
اململوک��ي عىل ِذکر هذه املعجزات النبویة يف ثنایا قصائدهمِ ،
ومن هذا املنطلق اتَّس��عت
َّ
ّ
ِ
کبریا؛ وذلك بِ ِ
سبب کثرة األَحادیث حول معجزات
ُرقعة هذا اللون من الش��عر اتِّس��ا ًعا ً
والتألیف فیها ،وقد ُعنِي الش��اعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل عناية كبرية بِ ِ
النبي الکریمَ 
ذكر
ِّ
ّ
یضا عن انصیاع مجیع
هذه املعج��زات والکرامات يف َمواضع عدَّ ة يف َقصائده .فتحدَّ ث َأ ً
النبي الکری��م؛ وذلك ِ
إلحقاق احلق وإِزهاق
ه��ذه احلیوانات والکائنات إِلی َأوامر ّ

الباطل.

��ك (األَ ِ
َو َغدَ ت ُت َك ِّل ُم َ
باع ُر)(َ )56والظِبا

عبان و رِ
(الس ُ
حان)
َو َ
ب)(َ )57وال ُث ُ َ
(الض ُّ

()58

َو ِ
��زع َح�� َّن إِىل ُع َ
�لاك ُم َس�� ِّلم
اجل ُ
َوبِ َب ِ
��و ُ
ط��ن َك ِّف َ
ان
��ح
الص ّ
ُ
��ك َس َّب َ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ّ

ي��ك ِ
الع ُ
َو َه��وى إِ َل َ
��م َر َددتَ�� ُه
��ذق ُث َّ
��ة تُزه��ى بِ ِ
يف نَخ َل ٍ
��ه َوت ُ
ُ��زان
والدَ وح ِ
��وت َف َأق َب�لا
ت��ان َو َق��د َد َع َ
َ
َ
ِ
َحتّ��ى تَال َق��ت م ُنه�ما األَ
ُ
غص��ان
ي��ش ِم��ن َظم��إٍ بِ ِ
ي��ك اجلَ ُ
َو َش��كا إِ َل َ
��ه
َ
َف َت َفج��رت بِ ِ
ن��ك َب ُ
امل��اء ِم َ
ن��ان
َّ َ
الضحى
در ُش َّ
مس ُ
رش َقت َش ُ
َوال َب ُ
��ق َو َأ َ

ِ
ُ
ُقص��ان
��روب َوم��ا بهِ ��ا ن
َبع��دَ ال ُغ

()59

ِ
َحوُ ( :ت َك ِّل ُم َك)،
ومن هذا املنطلق إِذا َأمعنَّا النظر يف بعض مفردات هذه القصیدة ،ن َ
يك)َ ( ،أق َبال) ،ن ِ
(ه��وى إِ َل َ
َجدُ ُهنا َبأ َّن الش��اعر یعتقد َأ َّن ُهنالِك عالقة
(ح َّن)ُ ( ،م َس�� ِّل اًم)َ ،
َ
��ب ومو َّدة محیمة فیام بنی هذه الکائنات احل َّی��ة وحتَّی اجلامدات والرسول األَکرم،
ُح ّ
نبوتِه ِمن جانب اهلل ورسالته الس�ماو َّیةَ ،ف ِل��ذا ن ِ
َنصاع
َجدُ ها ت
ُ
وتع�ترف هذه املخلوقات بِ َّ
لأِ ِ
نم ِله.
َوام ِره وال ختالف ُه قید َأ ُ

فاجلذع الیابس
إِ َّن لِلرسول األَکرم مواقف عدَّ ة مع اجلامدات والکائنات احل َّیة،
ُ
ِ
يحَ ِن عىل ِ
ينبع
فراقه ،واحلىص ُيس�� ِّب ُح يف ك ِّفهَ ،و
الشجر ختط األرض استجا َب ًة ل َط َلبِه ،واملا ُء ُ
ُّ
ُ
ومن هذا املنطلق َأشار الشاعر صفي الدين ِ
ِمن بني َأصابِعهِ ،
یضا يف هذه القصیدة
احل يِّ ّل َأ ً
ِّ
َ
إِل��ی اخلوارق واملعج��زات التي َح َصلت َبعد بِعثة الرسول األَک��رم ،وكان لِلرسول
األَعظ��مُ خل��ق س��ا ٍم ورفیع يف تعا ُم ِل��ه مع مجيع املخلوق��ات والکائن��ات احل َّیة ،ومل
ِ
لق حتَّی مع اجلامداتَ ،و يف هذا
حس َن اخلُ َ
النبي الکریم بِذلك فحسب ،فإِ َّن ُه َأ َ
يكتف ّ
املضامر َسنَذكُر بعض األَحداث التي وقعت لِرسول اهلل مع اجلامدات ،واحليوانات،
واجلنِ ،منها« :امتثال األَش��جار ألَ ِ
وامره كامتث��ال البرش ،وانخالعها ِمن أماكنها وجميئها
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إِلي��ه» ،فالرسول األَعظم إثباتًا لِن َُّبوتِه َد َعا عذق النخلة؛ لِتش��هد لِ َ
ألعرايب َأ َّن ُه رسول
اهللَ ،ف َج َع َ
��ل ينزل العذق ِمن النخلة حتَّى َس ِق َط علی األَرض ،فجعل َي ِنق ُز حتَّى َأتى
النب��ي ،ثم قال الرسول األَکرم لِ ِ
يب،
عذق النخل��ة« :ارجع» فعادَ ،فأس َل َم األَعرا ّ
َّ
ِ
النبوي مس��قو ًفا عىل جذوع
لنبي الکریم ،»كان املس��جد
ّ
و«حن�ین اجلذع الیاب��س ل ّ
فلم دخل الناس ىف دين
نخل ،فكان الرسول األَعظم إِذا
َ
خطب َي ُقو ُم إِىل جذ ٍع منها ،اَّ

مدى َأب َعد،
اهلل
ربا خشبیًّا؛ ليبلغ صوته ً
ً
أفواجا ارتأى َأصحاب النبيَ أن یصنعوا له من ً
ل��ذا فل�َّم�اَّ ُصنِ َع له ذلك املنرب ،ت��رك رسول اهلل ذلك اجلذع املس��كني الذى كان يرقى
علي��هَ ،ف َبع��د ُمرور مدَّ ة ِمن الزمن ُس ِم َع لذلك اجلذع صوت كصوت العش��ارَ ،أي الناقة
ِ
ِ
النبي الکریم
احلاملَ ،وهو يئ ُن َويبكي َأمام مجاعة غفرية م َن الصحب الكرام؛ لفراق ّ
��كت
َعن�� ُه ،حتى جا َء ُه الرسول األَک��رمَ و َو َض َع َيد ُه الرشيفة عليهَ ،وتكلم مع ُهَ ،ف َس َ
ِ
فرشب وت َ
َوضأ القو ُم ِمن ُه» ،و«معجزة انشقاق
ينبع ِمن بني َأصابِعه
َ
ذع اليابس ،و«املا ُء ُ
اجل ُ
عيل.»
القمر» ،و«معجزة ر ِّد الشمس لإلمام ّ

و َأش��ار الش��اعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل يف البیت اآليت إىل َأ َّن الکائنات احل َّیة واجلامدات
ِّ
َ

تنصاع ألَوامر رسول اهلل ،بل َّ
بنبوته،
لیس��ت هي فحس��ب َمن
إن اجلن ً
أیضا تعتقد َّ
ُ
ویکون زمام ُأمورها بیده.

َع� َل��ي� َ
�ك َس�ل�ا ُم اللهَِ ي��ا َم��ن َت� َع� َّب��دَ ت

ِ
َل � ُه ِ
�وره��ا
اجل � ُّن َوان��ق��ا َدت إِ َليه ُأم� ُ

�ك ُک��م�ا ُة ِ
اجل� ِ
ل��و خ��ا َل � َف��ت� َ
���ن عاصي ًة

َأرکَبت َُهم َط َب ًقا يف األَ ِ
رض عن َط َب ِق

یضا يف هذا احلقل:
وقال الشاعر َأ ً

()60

()61

 .7-2يف احلديث َعن َمولِد الرسول األَکرم

ذک��ر ُه هنا َأ َّن ع��د ًدا ِمن املعج��زات َح َصل��ت تزا ُمنًا مع مول��د الرسول
جیدر ُ
وممَّ��ا ُ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

األَکرم ،وتُع��دُّ هذه املعجزات ِمن إِحدی عالئم ظهوره الرشیف ،و َأ َّن اهلل تعاىل قد
َأجرى عىل يديه عددا من املعجزات إثباتًا لِنبوته ،وقد َأش��ار صفي الدين ِ
احل يِّ ّل إِلی هذه
َّ
ً
ِّ
َ
املعج��زات ک اًُّل عىل ِحدَ ة ،والتي حصلت ُم ُ
النبي الکریم حتَّی ُقبیل بع َثتِه،
نذ طفولة ّ
ِ
ِ
ونبوتِه
َأي يف عنفوان ش��بابه .وکان لِرسول اهللَ أ ً
کثری م��ن املعجزات بعد بِع َثته َّ
یضا ٌ
ِ
مهها و َأعظمها هو نزول القرآن الکریم ،وغریها ِمن املعجزات ،کتعامل احلیوانات
ومن َأ ِّ
املفرتسة بلطف وحنان مع النبي وحتدُّ ثها معه ،والتي سنُش�یر إِلیها الح ًقا .فالشاعر
ِ
ِ
احل يِّل يف م ِ
ِ
بوصف فضائله
یکت��ف
دحه وثنائ��ه عىل الرسول األَکرممل
صف��ي الدين ّ َ
ِّ
وشیمه اجلمیلة فحسب ،لذا فإِ َّنه َذکَر يف قصائده بعض ما ذکره رواة التاريخ حول مولدهِ
ِ
ُ
ُ َ
الرشی��ف ،وهذا إِن َد َّل عل��ی يشء فإِ َّن ُه َی ِد ُّل علی ا ِّطالعه تارخییًّ��ا علی ما کُتب يف مولد
الرس��ول األَعظم وما نت��ج عنها من قضایا وإرهاص��ات ،واألَحداث التي تزامنت
مع مولده الرشیفِ ،منها« :إمخاد نار فارس التي کان يعبدها املجوس ومل ختمد قبل ذلك

ِ
ِ
غارت ُب َحري ُة
«وارجتاس إيوان كرسى وتَس��ا ُقط َأربع عرشة رشف ًة من ُه»َ ،
َبأل��ف عا ٍم»َ ،
«و َ
ساوة َفأ َفز َع ذلك كرسى َف َلبِ َس تاج ُه وقعد عىل رسيره ومجع وزراءه ومرازبته و َأخربهم

النبي الکریم
برؤياه»ُ ،
وهنالك معجزات ذکرها الشاعر ،والتي حدَ َثت عند طفولة ّ
ِ ِ
«و ِض َع النبي الکریم عند الوالدة وهو يف حالة الس��جود»،
حتی ُقبی��ل بع َثته ،منهاُ :
«والدة الرسول األَعظم وهو مخَ تون ِمن جانب اهلل»« ،تظلیل الغامم لِرسول اهلل
يف َس َف ِر ِه إىل الشام مع عمه َأيب طالب« ،»انحناء اجلدار لِلرسول األَکرم يف أثناء
مرروه بِدَ یر َأحد الراهبنی املسیح ِّینی».
�ل ِو ِ
ن���ش َّ ِ
مَخِ����دَ ت لِ � َف��ض� ِ
ُ
���ك اإلي� ُ
����ر ٍح بِ َ
َواِ َ
ال��ن�يران
الد َك
���وان
���ق م���ن َف َ
���س خي َف ًة
��زل� َ
َو َت� َ
وج َ
��ز َل ال �نَّ��ادي َو َأ َ
��ع��ت هللِ امل��ه��ي� ِ
ِ
�م� ِ
س��اج��دً ا
�ن
��و ِض
َ
َ
َف ُ

َ��م�ًل�اً لمَ َت��ن � َق��طِ��ع َل� َ
���ك سرُ َّ ٌة
ُم��تَ��ك ِّ
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�����ول رؤي�������اه َأن�������وشرِ
ِ
ُ
وان
ِم����ن َه
ُ
ُ
ِ
��ه��ور َك األَك� ُ
���وان
َواِس��تَ��ب�َش�رَ َ ت بِ�� ُظ
�ك ِخ��ت� ُ
شرَ َ ًف����ا َولمَ ُي��ط � َل��ق َع � َل��ي� َ
�ان
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��ل َغ�مام ٍ
��ي��ت يف مَخ ٍ
���س بِ���ظِ� ِّ
��ة
َو ُح��بِ َ
َ
رت يف س��ب � ٍع بِ��دَ ٍ ِ
نحنى
����ر َ
ي��ر َفا َ
َ
َو َم� َ

��ك يف اهل� ِ
��واج� ِ
��ر ِج��ر ُم��ه��ا ص��ي� ُ
َل� َ
�وان
َ
ِم��ن�� ُه ِ
��م املِ���ط� ُ
��ران
اجل
�����دار َو َأس��� َل� َ
ُ

رش َق���ت
لت األَر َب
َح� ّت��ى ك ََم َ
َ
��ع�ين َو َأ َ
مر ًة ُأخری يف هذا السیاق:
وقال َّ
ِِ
ِ
�ار ف� ِ
�ار ٍ
س
َو َم��ن ُأمخ��دَ ت َمع َوضعه ن� ُ

َو ُزل� ِ
��ز َل ِمنها َع ُ
رشها َوسرَ ي� ُ�ره��ا

���ذاك يف مَخ ٍ
َو َك� َ
��س َو ِع�شري�� َن اِن َثنى

ُ
َ��س��ط��ور ِم���ن� َ
�ل�آن
��ك َو َق��ل�� ُب�� ُه َم
ن
ُ
ِ ِ
ُ ()62
�ج�لى التَبيان
مس ال�نُ��ب� َّ�وة َوان� َ
َش ُ
()63

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

إِ َّن السخاء والکرم ِمن األَخالق الکریمة والفضائل والشیم املحمودة ِعندَ البرش َّیة

بش��کل عام ،والعرب بِ
ٍ
ٍ
مر العصور .وقد َش��دَّ َد اهلل سبحانه وتعالی
ش��کل خاص علی ِّ
ِ
َاه ُم اهللُ
ي��ن َي ْبخَ ُل َ
ون بِماَ آت ُ
ي َس�� َب َّن ا َّلذ َ
يف حمک��م کتابه الکریم علی هذا األَمر قائلاً َ :
﴿ولاَ حَ ْ
ِ
ِ
ِم��ن َف ْضلِ ِ
��ه ُه َو َخيرْ ً ا لهَُ ْم َب ْ
��و َم ا ْل ِق َي َام ِة َوهللِ ِم َري ُ
اث
ش لهَُ ْم َس�� ُي َط َّو ُق َ
ون َما َبخ ُلوا بِه َي ْ
ْ
��ل ُه َو رَ ٌّ
(ِ )64
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
اهتم الش��عرا ُء قبل
ض َواهللُ بِ�َم�اَ َت ْع َم ُل َ
َّ �َم�اَ َ
�ير﴾  .ومن هذا املنطق َّ
ون َخبِ ٌ
ِ
جميء اإلسالم إىل اآلن بِ ِ
علو اهلمم واإلیثار .ولقد
مدح هذه الش��یمة الط ِّیبة؛ ملا فیها من ِّ
کان الکرم واجلود وسخاء النفس ِمن أبرز صفات رسول اهلل طوال حیاته املبارکة،
النب��يُّ 
فک��ان
حیث الناس عل��ی هذه القیم النبیل��ة ،منها النفقة والعط��اء؛ وذلك ملا
ّ
خری هلم .رسم الش��اعر صف��ي الدين ِ
فیه��ا ِمن ٍ
احل يِّ ّل لنا صورة ش��اخمة يف البذل والکرم
ِّ
َ َ َ
بأن النب��ي الکریم ال یبخل علی ٍ
مادح��ا الرسول األکرم ،قائلاً َّ
أحد يف عطائه،
ً
ِّ
ِ
وأن الرس��ول األَعظ��م کان املثل األَعلی يف الکرم واجلود ،مش�یرا إلی َأ َّن لِ
َّ
س��خاء
ً
النبي مکان��ة سامیة عند الناس ،و َأ َّن رمحته وسعت ک ّ
ُ��ل البرشیة ،فالبحر الذي هو
ّ
ِ
النبي ا َّلذي هو
رمز للعطاء والبذل ال یس��تطیع حتَّی َأن یکون قطرة َأمام بحر جود ّ

زاخر بالعطاء.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

الرسول األَکرم طوال حیاته الرشیفة اهتم بِ ِ
بذل املال وإنفاقه يف سبیل اهلل تعاىل
َّ
ِ
ملس��اعدة الفقراء واملس��اکنی واملعوزینَ ،فالعناي��ة باملعوزين واملحرومني
وسعی جاهدً ا

کانت يف مقدِّ مة قضاياه عىل جدول َأعامله الیوم َّیة؛ وذلك لأِ َ َّن ُمساعدة املعوزين ال يمكن
حرصه��ا يف َأ َّيام حم��دودة ،وهذا ِخالف ما یعتقد ُه بعض املس��لمنی ،فإِنهَّ ُم یتضامنون مع
املحرومني يف ش��هر رمضان املبارك َفحس��بِ ،
ومن هذا املنطلق فإِ َّن النبي الکریم مل
َ
یط��رق َأحدٌ با َبه قط إِلاَّ و َأعا َن ُه بام یس��تطیع علیه ،وعالو ًة علی ذلك کان رسول اهلل

حلکام واألُمراء يف البلدان ِ
اإلسالمیة عيل َمش��اكل هؤالء الفقراء
دائم إِيل إِطالع ا ُ
یس��عى اً
قال الشاعر صفي الدين ِ
واملحرومني لِیتس��نَّی هلم ُمساعدة املعوزين واملحرومنيَ ،ف َ
احل يِّ ّل
ِّ
يف هذا احلقل ُمنشدً ا:

ك َ
�ب َم��ع� ٍ
�ن ِم���ل ُء ف��ي� ِ�ه َف َلم
َ��أنَّ�ما َق��ل� ُ

ي� ُق��ل لِ ِ
سائله َي��و ًم��ا ِس��وى نَ�� َع�� ِم
َ

()65

وک��ان رسول اهلل یس��اعد الفق��راء واملس��اکنی واملعوزین وهو مبتس��م مبتهج
ٍ
رمزا لِلش��خص َصاحب
بش��وش
وراض ِمن َأعامق قلبه ،فإِ َّن ُه طوال حیاته الرشیفة کان ً
خالق احلس��نة والنَف��س الطيبةَ ،فالرس��ول األَعظمِ 
األَ ِ
ومن خ�لال كالمه الط ِّيب
ِّ
و َأخالق��ه العالي��ة مت َّک َن ِمن اكتس��اب قلوب الناس وإمس��اك َأز َّمة قلوهبم کام یمس��ك
صاح��ب الس��فینة سکَّاهناِ ،
ومن هذا املنطلق َأ َّکدَ اهللُ احلکی��م يف حمکم کتابه الکریم هذا
ُ
ِ
َلی��ظ ا ْل َق ْل ِ
ْت َف ًّظا غ َ
ك﴾(َ ،)66ف َ
��ن َح ْولِ َ
قال
املوض��وع
﴿و َل ْو ُکن َ
ب الَ ْن َف ُّضوا م ْ
امله��م قائلاً َ :
ّ
الشاعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل ُمنشدً ا:
ِّ

َف ِ
ِ
َس ُ
َ���ز ٌه َل��ف�� ُظ�� ُه َع���ن ال َو َل����ن َولمَ ِ
باس ُطها
مح الك ِّ
ُم���ن َّ
هل اخلَالئ ِق َس ُ
ِ ()67
ال��راج�ين م��ا َس� َ�أل��وا
�ع
اجلار ِمن َضي ٍم َو ِمن َح َرم
َو َيمن َُع
َ
���ر ال َي��م�نَ� ُ
َأ َغ ُّ
َ
ينفق ما یملکه ِمن ٍ
غال ونفیس يف سبيل اهلل ،فإِ َّن ُه مل يتبع
ک��ان الرسول األَعظمُ 

ما َأنفق ُه من اخلريات والصدقات َمنًّا عىل َمن َأعطاه ،فال يم ُّن به عىل َأحد ،بِحیث ال يم َّن
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ب��ه ال بِ ٍ
منه َج رسول اهلل ،و َأن ال نُبطِل
قول وال فعل .لذا نحن َأ ً
یضا علین��ا َأن نَنت َِهج َ
ج��ور صدَ قاتن��ا بِامل ِّن واألَذى ،وه��ذا ما َأ َّکدَ ُه اهلل احلکیم يف حمکم کتاب��ه الکریم إِذ قال:
ُأ
َ
ِ
ِ
ِ
��ن َو الأْ َذى﴾( .)68ولقد نهَ َى اهللُ ِعبا َد ُه يف
ين َآمنُ��وا ال ُت ْبط ُلوا َصدَ قاتك ُْم بِا ْل َـم ِّ
﴿ي��ا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
هذه اآلية عن إِبطال صدقاهتم وإِفس��ادها بِاملن واألَذىَ ،فقال الشاعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل
ِّ
ِّ

الصدَ د:
يف هذا َ
ال ي� ِ
تهِ ِ ِ ()69
���د ُم امل��� ُّن ِم��ن � ُه ُع��م� َ�ر َم��ك� ُ�ر َم� ٍ�ة
�س ُم���ؤ ���م
َوال َي��س��و ُء َأذا ُه َن��ف� َ
هَ
یضا يف هذا احلقل ُمنشدً ا:
وقال الشاعر َأ ً
�ت األَم���اين ع��اطِ ٍ
ِ ٍ
َ
�لات لِتَبتَغي
ُحورها
ن
َب� َع��ث� ُ
َ���داك َف��ج��ا َءت ح��ال��ي��ات ن ُ
مِ
ٍ
()70
إِ َل َ
��اص��ا ُب��ط�ونهُ ��ا
رس
هورها
ُ
���ل���ت آم����الاً خ ً
َو َأ َ
يك َفعا َدت ُمث َقالت ُظ ُ
ِ
النبي الکریم وعطائه الزاخر ،قائلاً :
شار
صفي الدين احل يِّ ّل إِلی جود ِّ
ِّ
وكذلك َأ َ
َف��ج��ود َك � َّف��ي� ِ�ه لمَ ُت��ق� ِ�ل��ع س��ح� ِ
ِ ِ
الس ِ
�ائ � ُب � ُه
حب لمَ ُي ِق ِم
ُ
َ
َع ِن العباد َوجو ُد ُ
النبي تَن ُعم به مجیع الکائنات احل ِّیة؛ ألَ َّن رسول اهلل جا َء رمح ًة لِلعامل
فجو ُد ِّ
()71

البرش َّیة مجعاء:

ِ
ُخص األَن��ام بج ٍ
َع َّمت َأي��ادي� َ
ود َ
الکائناتَ ،و َقد
�ك ُک� َّ�ل
منك ُمندَ فِ ِق
ُ ُ
َّ
فض ُل
َو َص َ
ف الش��اعر فضائ��ل َأهل البیت وش��يمهم اجلمیلة ،قائ�ًل�اً  :إنهَّ ُم َأ َ
ِ
الناس َبذلاً
وکر ًما وعطا ًَء وسخا ًَء لِلمعوزین واملساکنی:
َ
ِ
ِ
ِ
()73
ِ
ِ
سوج َلت يف ال َف ِ
ظارها
َظريها
َوإِن
�س��ت ل��ل� َب��ذل ُذ َّل ن ُ
إِذا ج��ول� َ
ضل َع َّز ن ُ
جس و َدن ٍ
ف طهارة َأهل بی��ت النبوةِ من ک ُِّل ِر ٍ
َ��س ،و َأ َّن هلم مکانة
وه��و َی ِص ُ
ِ
عظیم��ة وسامیة ِعن��د اهلل ،وبِ َأنهَّ م منقطع��و النظری يف إِنفاقهم َ
الفقراء
املال ومس��اعدهتم
()72

واملعوزین:

ِ
�س� ُ�ه��م
�ض
ب��ي� ُ
امل��ف��ار ِق ال ع� ٌ
��اب ُي��دَ ِّن� ُ

ُشم األَن� ِ
�وف َط� ُ
�ول البا ِع َواألُ َم��� ِم
ُّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

التوسل بِاألَئمة األَطهار وطلب الشفاعة ِم ُنهم
 .9-2يف احلديث عن
ُّ

ف
اهتم الش��عرا ُء يف العرص
اململوکي اهتام ًما ملحو ًظا هبذه اخلصلة البارزة التي شرَ َّ َ
ّ
حممد َأ َّن ُه
اهلل تع��اىل بهِ ا الرسول األَکرم .ويف هذا الس��یاق یری الدکت��ور حممود سامل َّ
إِىل جانب ِ
النبوي
احلكَم واملواعظ والتذكري باملوت وطلب التوبة ،افتتح ش��عراء املديح
ّ
والغم،
بع��ض املدائ��ح النبو َّية بِالدعاء إىل اهلل تع��اىل ،وطلب مغفرته ،وكش��ف الكرب
ِّ
والتش ُّفع بِرسول اهلل ،متهيدً ا لمِ ِ
دحه(.)75
ومما یس�ترعي االنتباه يف هذه األَبی��ات َأ َّن صفي الدين ِ
ِ
احل يِّ ّل بِ َقلبِ��ه اململوء بِ
اإلیامن
َّ
ِّ
ِ
ِ
لنبي الکریم یرجو
العمی��ق بِاهللِ وبِرسول��ه والیوم اآلخر ،نجد ُه يف سیاق امتداح��ه ل ّ
ش��فاعة رسول اهلل بِلهفة عالیة وحرارة ش��دیدة؛ وذلك ألَ َّن ُه یش��عر َبأمه َّیة الشفاعة
خی ِّفف َعن ظه��ره َأعباء الذنوب واخلطای��ا التی تُثقل کاهله،
املاس��ة إِلیها حتَّى َ
وحاجت��ه َّ
وجی��د وسیل��ة لِلتخ ُّلص ِمنها لکي یقف َأم��ام ر ِّبه يف یوم الدین وه��و مطمئ ٌّن إِلی عظيم

تستحق الثناء يف َأثناء
الشاعر إِلی هذه الفضیلة واملکرمة التي
شار
ُّ
ُ
عفوه وغفرانه له .لذا َأ َ
ِ
ف لنا الش��اعر يف ه��ذه القصائد بِ ُذنُوبِه
لنبي الکریم بصورة جل َّیة ،لذا َیعترَ ِ ُ
مدح��ه ل ّ
مش�یرا إِلی َأ َّن ُح َّب ُه لِلرسول األَعظم هو الس��بیل الوحید
التي اقرتفها طوال حیاته،
ً
للخ�لاص ِمن الوقوع يف ِ
ِ
قعر جهن��مَ ،ف ِمن قرا َءتِنا هلذه األوص��اف املذکورة يف األَبیات

ِ
﴿من َذا ا َّل ِذی
َیتَّض ُح لنا َأ َّن الش��اعر یعتقدُ َبأ َّن هذه اآلیة القرآنیة التي قال فیها اهلل تعاىلَ :
ی ْش�� َفع ِعنْ��دَ ه إِلاَّ بِإِ ْذنِ ِ
��ه﴾( ،)76تنطبق بص��ورة کاملة علی ش��خص َّیة الرسول األَکرم
ُ
ُ
َ
الشاعر يف هذا احلقل قائلاً :
الکریمةَ ،فأنشدَ
ُ
ِ
ال��س�لا ِم َويف
ال��س�لا ُم م��� َن اللهَِ َ
« َل��� ُه َ
�وال�ين ِم��ن َج��دوى َشفا َعتِ ِه
ي��ويل امل�
َ

ِ
ِ
��ع األُ َم���� ِم
��س�ل�ا ِم تَ����را ُه ش��اف َ
دار ال� َ
ِ ِ ِ ()77
َبريا َعدا ما يف نُفوسهم»
ُملكًا ك ً

****
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ِ
ِ
الر ِ
�ح الـ
سل ال��ك��را ِم َوف��ات� َ
«يا خات ََم ُ
��وب َن��ف� ٍ
َأش��ك��و إِ َل��ي� َ
فوها
�س َه ُ
�ك ُذن� َ
َف��اِش�� َف��ع لِ��ع ٍ
��ب��د َش���أ َن��� ُه ِع��ص��ي��ا ُن � ُه
َ
َف�� َل َ
��ك ال� َ�ش��ف��ا َع � ُة يف محُ ِ � ّب��ي � ُك��م إِذا

ـ��نِ��ع� ِم اجل��س��ا ِم َو َم���ن َل��� ُه ِ
اإلح��س� ُ
�ان
ِ
َّ������ب ِ
ُ
ن���س���ان
اإل
��ل��ي��ه ُرك
��ع َع
َ
َط���ب� ٌ
إِ َّن ال �ع��ب��ي��دَ ي��ش��ي �نُ��ه��ا ال� ِ
�ع��ص��ي� ُ
�ان
َ
َ
ِ
اط َو ُع� ِّل� َ�ق امل��ي� ُ
ب ال�ِص�رِ ُ
�زان»
نُص َ

()78

****

« َع � َل��ي� َ
ي�ر ش��افِ� ٍع
�ك َس�ل�ا ُم اهللِ ي��ا َخ� َ
���ول اللهَِ َأش��ك��و ج� ِ
��ي��ك َرس� َ
إِ َل َ
�رائ�ًمً
َ

ِ
صريها
�ار َض� َّ
إِذا ال��ن� ُ
�م الكافري َن َح ُ
ِ ِ
ُي��وازي ِ
اجل��ب� َ
غريها
�ال الراسيات َص ُ
ِ
ِ
�ب�يره��ا
ل���دُ َّك���ت َون����ادى بِ��ال � ُث��ب��ور َث� ُ

���ك اِس � َت��غ� َ
َوبِ َ
�اث األَن��بِ��ي��ا ُء جمَ ي ُع ُهم
َ
َوبِ� َ
َ��غ��اث اللهََ آ َد ُم ِعندَ ما
���ك اِس��ت
َوبِ� َ
�اج��ت بِ� ِ�ه
��ك اِلتَجا
ن��وح َو َق���د م� َ
ٌ
وبِ� َ ِ
���وب َي َ
��س��أ ُل َر َّب��� ُه
���ك اغ��تَ��دى َأ ُّي� ُ
َ
ليل َدع��ا ِ
��ك اخلَ ُ
َوبِ َ
�ف
اإل َل��� َه َف َلم يخَ َ � ْ
ف ِ
وبِ َك اِغتَدى يف ِ
الس ِ
سائل
يوس ُ
َ
جن ُ

��دائ� ِ
��ش� ِ
ِع���ن���دَ ال� َ
��د َربهَّ ُ�����م لِ� ُي��ع��ان��وا
��ي��ه و ِ
�ل�اف إِ َل ِ
�س��ب ِ
ِ
ُ
صيان
الع
اخل�
ُ
َ
ُن� َ
السفين َِة إِذ َط��غ��ى ال��ط��وف� ُ
�ان
رس َ
ُد ُ
�ف ال���ب� ِ
ل�اء َف���زا َل� ِ
��ت األَح� ُ
���زان
َك��ش� َ َ
نَ���م���رو َد إِذ ُش��� َّب���ت َل���� ُه ال���ن� ُ
ي�ران

َك��ب� ِ
��ال بِح ِ
�ائ� ُ�ر َل���و ُت��ب�لى ِ
ملها
اجل���ب� ُ َ
ِ
ِ
()79
�ي َأنهَّ ���ا
فريها»
ُستُمحى َوإِن َج َّلت َو َأ َ
َوغ���ال ُ
���ب َظ��نّ��ي َب���ل َي��ق��ي��ن� َ
نت َس ُ
ک��ان األَنبیا ُء عل��ی عل ٍم بمکانة رسول اهلل الس��امیة واملرموق��ة عند اهلل تعاىل؛
وذلك ألَ َّن النبي الکریم هو َأقرب األَ ِ
نبیاء إِلی اهلل ،لذا فإِنهَّ م کانوا یلهجون باسمه
ُ
املبارك عند نزول الشدائد هبم ،وجیعلونه وسیل ًة لِلخالص ِمن هذه املحن واالبتال َءات،
و َأن یطلب��وا القرب��ة إلی اهلل تعاىل وذلك بالعمل بام يرضي��ه .وهذا ما َأ َّکدَ ُه اهلل احلکیم يف
ذين َآمنُوا ا َّت ُق��وا اهللَ َوا ْب َتغُوا إِ َل ْي ِه ا ْل َوس��ي َل َة﴾(،)80
حمک��م کتابه الکریم إِذ قال﴿ :ي��ا َأيهُّ َ ا ا َّل َ
ِ
املهم يف قصیدته قائلاً :
شار
صفي الدين احل يِّ ّل إِلی هذا اجلانب ّ
ِّ
و َأ َ

��ع���ب� ِ
رب ال� ِ
ُ
�ي��ران
��اد َو َق���ل��� ُب��� ُه َح�
َ َّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

��م�� ُه ِ
َس َ
����أ َل ال�� َق َ
ُ
ح��س��ان
اإل
��ب��ول َف�� َع َّ
ميتًا و َق���د ب� ِ�ل�ي��ت بِ� ِ
ُ ()81
��ه األَك���ف���ان
َ َ
َ َ

َوبِ َ
�ب َر َّب�� ُه
َليم َغ���دا َة خ��ا َط� َ
���ك الك ُ
َوبِ� َ
�ح َدع����ا َف َ��أح��ي��ا َر ُّب���� ُه
����ك امل��س��ي� ُ
نشدَ صفي الدين ِ
و َأ َ
یضا يف هذا احلقل:
احل يِّ ّل َأ ً
ِّ
بِ ِ
�ع��ب� ِ
رب ال� ِ
�اث َخ ُ
�اد َف��ن� َ
��ه اِس � َت��غ� َ
ح�ين َدع��ا
ليل اللهَِ
�ال ال�َب�رَ َد يف ال�َض�رَ َ ِم
َ
َ َّ
طن ن� ٍ
ِ ِ ()82
ِمن َب ِ
َ
ُ��س ن��اج��ى َر َّب���� ُه َفنَجا
ك
�ون َل� ُه يف ال َي ِّم ُملتَقم
َ����ذاك ي��ون ُ
فالنبي الکریم هو املالذ ِ
اآلمن وامللجأ املطمئن ِّ
لکل الناس واألَقوام ،لذا يؤكِّد
ُّ
صفي الدين ِ
احل يِّ ّل ُهنا َبأ َّن ش��فاعة رسول اهلل هي الس��بیل الوحید خلالص البرش َّیة
ِّ
مجعاء من املحن واالبتال َءات.

���ل ال���ب� ِ
��ع يف محَ َ� ِ
ل�اد دع��ا
ل��و َأن ُت��� ّب� َ
املصریي قائلاً :
شار الشاعر مر ًة ُأخری إِلی هذا األَمر
ّ
و َأ َ

ِ
حليا لِ ُسقي
هللِ باسم َك واستَسقي ا َ

()83

ِ
َع � َل��ي� َ
ي�ر ش��افِ � ٍع
صريها
إِذا ُ
�ك َس��ل�ا ُم اهلل ي��ا َخ� َ
النار َض َّم الكافري َن َح ُ
و ِم��ن هذا املنطلق یعتقدُ صفي الدين ِ
احل يِّ ّل َبأ َّن ُه ِمن املوالنی و َأش��دِّ املح ِّبنی لِرسول
َ
ِّ
النبي الکریم يف َي ْوم
اهلل ،وعن هذا الطریق یتس��نَّی ل ُه األَمر بِ َأن حیظی بش��فاعة ّ
لاَ ينْ َفع مال ولاَ بنُون ،وحیصل هذا األَمر حتم إِذا حظي ِ
املؤمن بِتیسری اﷲ تعاىل َل ُه ُس ُبل
َ ُ َ َ َ
اً
الطاعة ،وجتنِيبِ ِه ُس ُبل املعصیة:
()84

ِ
��س�ل�ا ِم َويف
��س�ل�ا ُم م��� َن اهلل ال� َ
َل��� ُه ال� َ
ِ
ٍ
ج��ار َل ِ
�ار بِ� ِ�ه
َع��زي� ُ�ز
��و ال� َل��ي� ُ�ل اس � َت��ج� َ
�وال�ين ِم��ن َج��دوى َشفا َعتِ ِه
ي��ويل امل�
َ
ومما یسرتعي االنتباه َأ َّن الشاعر صفي الدين ِ
عرتف بِذنوبِه التي اقرت َفها
یضا َی
ُ
احل يِّ ّل َأ ً
َ َّ
ِّ
َ
طوال حیاتِه ،طال ًبا الشفاعة ِمن رسول اهلل ،قائلاً :
ِ
ِ
��ع األُ َم���� ِم
��س�ل�ا ِم تَ����را ُه ش��اف َ
دار ال� َ
ِ
باح َل َ
الص ِ
الناس يف ال ُظ َل ِم
عاش
ُ
م َن َ
ِ ِ ِ ()85
َبريا َع��دا ما يف نُفوسهم
ُملكًا ك ً
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ِ
ِ
��ن ُز َه� ٍ
�ك َف َ
َف�ِل�اِ ِ ب� ِ
َع� َل��ي� َ
����زت بِ �ُب�رُ َد ٍة
�ي�ر َق��د َأ َج
قريها
َ
��أث��رى م��ن َذوي����ه َف ُ
ِ
()86
دحتي
عريها
بِ�َب�رَ ٍد إِذا ما
َأ ِج��رين َأ ِج��زين َواج� ِ�زين َأج� َ�ر م َ
النار َش� َّ
ُ
�ب َس ُ
ِ
الناس إِل��ی اهلل تعاىل و َأح َّب ُهم له ،لذا
فالثاب��ت َأ َّن األَئم��ة األطهارُ هم َأقرب
فإِ َّن هلم مکانة سامیة ومرقومة عند اهلل تفوق سائر اخللقِ ،
ومن هذا املنطلق یدعو الشاعر
َ
ِ
الناس التِّباع سریة َأهل بیت الن َّبوة ومس��لكهم
صف��ي الدين احل�ِّل�يِّ ّ يف هذا البیت َ
ِّ
أل َّمة ِ
ال��ذي سلکوه طوال حیاهتم املبارکة؛ وذلك ملا فیه ِمن خری وصالح ل ُ
اإلسالم َّیة يف
الدنیا واآلخرة ،يقول الشاعر يف هذا السیاق ُمنشدً ا:
َ
�����������وال ع����ل���� ًّي����ا و َأب��������ن��������ا َء ُه
َت�

تَ��� ُف���ز يف امل����ع� ِ
���اد و َأه������والِ������ه

()87

 .10-2يف احلديث عن ُح ِّبه آل بیت الرسول

ِ
والثن��اء علی��ه؛ ألَنهَّ ُم وج��دوا يف ُح ِّب ِهم
النب��ي الکریم
اهت��م الش��عراء بِ َم��دح
ّ
َّ

َ
وطمأنينة قلوهب��مَ ،فأثارت هذه الدعوة الر َّبان َّیة مش��اعر
ومو َّدهت��م َل ُه ،سكين��ة نفوسهم
الش��عراء وأحاسيس��هم ،ففاضت علی َأ ِ
لس ِ
َفوح ِمنها َّش��ذا ِ
مدح الرسول
��نتهم َقصائد ت ُ
األَعظ��م ،یع الش��اعر صفي الدين ِ
عد له عن م��دی ُح ِّب ِه ومو َّدتِ ِه
احل�ِّل�يِّ ّ يف قصائد َّّ
ِّ
ُ َ برِّ
ألئم ِ
ِ
مش�یرا إِلی َأ َّن ُح ُّبهم َیضم ُن لنا الس��عادة الدنیو َّی��ة واألُخرو َّیة،
��ة األَطهار،
ل َ َّ
ً
وم��ن هذا املنطلق ،فالش��خص ال��ذي ِ
ِ
حیمل يف قلبه نو ًع��ا ِمن َأم��راض القلوب کاحلقد
والکراهی��ة جتاه َأهل بی��ت النبوة ،فإِنَّ�� ُه ال یجَ ِد يف یوم الدین َأما َم ُه سوی اخلس��ارة
املؤملة واخلیبة الکربی ،وقال اهلل تعاىل يف َح ِّث البرش َّیة مجعاء لِالهتامم هبذا اجلانب الدیني:
﴿ ُقل لاَّ َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلاَّ ا ْل َـم َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َب ٰى﴾( .)88وقال الرسول األَکرم يف هذا

(أدبوا أوالدكم عىل ِ
ثالث ِخ َص ٍ
ِ
ب َأ ِ
القرآن).
هل بيتِه ،وقراء َة
وح َّ
ب نب ِّيكمُ ،
الُ :ح َّ
َ
احلقلُ ِّ َ :
(أ ِحبُّ��وا اهللَ لِـ يغ ُْذوكُم ِم ِ ِ ِ ِ
یضاَ :
َ
ب اهللَ َو َأ ِحبُّ��وا َأ ْه َل َب ْيتِي
وق��ال َأ ً
��ن ن َعمه َو َأحبُّ��ونيِ بِ ُح ِّ
ْ ْ
ماَ َ
ِ
ّ
ب النبي املصطفى هو ِمن َأهم املر َتکَزات الدین َّية
ـح ِّبي)(َ .)89وممَّا ال
ش��ك فیه َأ َّن ُح ّ
ل ُ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

وتکرارا يف
مرارا
عند ک ُِّل مسل ٍم و ُمس��لمة ،ولذا َأ َّکدَ اهلل تعاىل ُح َّ
ً
ب الرسول األَکرمً 
حمکم کتابه الکریم ،وذلك ملا َل ُه ِمن َأ ٍثر ٍ
َان
کبری يف حیاة املس��لمنی ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ

ِ
وها َو جِ َت َار ٌة خَت َْش ْو َن
آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأز َْو ُ
اجك ُْم َو َعش�ير ُتك ُْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْقترَ َ ْفت ُُم َ
كَسادها ومس��اكِن تَر َضو ا َأحب إِ َليكُم ِمن اهللِ ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد فيِ َسبِيلِ ِه َفترَ َ َّب ُصوا َحت َّٰى
َ َ
ُ ْ ْ نهَ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ُ
َ ََ ََ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾(.)90
َي ْأ يِ َت اهللُ بِ َأ ْم ِره َواهللُ لاَ يهَ ْ دي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
��ف لنا صفي الدي��ن ِ
ب
احل يِّ ّل مو َّدتِ ِه آلل البیت،
َی ِص ُ
حل ّ
مش�یرا إِل��ی َأ َّن هذا ا ُ
ِّ
ً
��و َم لاَ َينْ َف ُع َم ٌال َولاَ َبنُونَ ،فال َيقي
وال��والء هلم َیؤ ِّدي إِلی فالحه وسعادته األُخرو َّیةَ ،ي ْ
ِ
ِ
وبرشا:
املر ُء من عذاب اهلل ولو افتدى بِملء األَرض و َمن عليها ذه ًبا ً
ِ
ر َة امل���خ���ت� ِ
��ار ي���ا َم����ن بهِ ِ���م
ي���ا ع���ت�� َ

�����م
ي�����ف� ُ
����وز َع�����ب�����دٌ ي�����ت َ
َ�����ولاَّ ُه ُ
()91
��م
��اس
��ر ُ
ُ
ف ال���ن� ُ
ب��س��ي�ماه ُ
إِذ ي���ع� َ

ِ
َوالئ��ي ِ
ذهبي
آلل املصطفي عقدُ َم َ

ِ
ِ
الصحابة ُمف َع ُم
ب
و َقلبي من ُح ِّ

ف يف احلَ ِ
��ح�� ّب��ي َل � ُک��م
�����ر ُ
��ش�ر بِ ُ
ُأع� َ
والصحب الكرام:
وقال الشاعر َأ ً
یضا يف ُح ِّبه آل بیت الرسولَّ 

()92

 .11-2يف احلديث عن هدایة َأهل البیت لِلبرش َّیة

ومم��ا یجَ ��دُ ر ِذک��ره َأ َّن صفي الدين ِ
ٍ
بش��کل ع��ام واألُمة
احل�ِّل�يِّ ّ یدعو البرش َّیة مجعاء
َّ
ُُ
ِّ
بش��کل خ��اص إِل��ی االنصی��اع ألَ ِ
ٍ
م��ر رس��ول اهلل واتِّب��اع رشیعت��ه
اإلسالمیِّ��ة

املهمة يف
املحمد َّیة؛ألَنهَّ ��ا خامت��ة الرشائع ،كام َو َص َ
��ف اهلل سبحانه وتعاىل ه��ذه القضیة َّ
َان محُ َ َّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد
﴿ما ك َ
آي��ات ب ِّينات ،وحجج رِّنيات ،وبراهني ساطعات ،ومنها قول��هَ :
ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َٰلكِ ْن َر ُس َ
ش ٍء َعلِيم﴾(.)93
ني َوك َ
ول اهللِ َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
َان اهللُ بِك ُِّل يَ ْ
التمسك بِالرسالة املحمد َّیة هي التي تنقذهم ِمن السقوط يف قعر
ولـم ثبت للناس َأ َّن
ُّ
اَّ
بأن َّ
جهنَّ��م ،وجدوا وبصورة جل َّیة وواضحة کوضوح الش��مس َّ
احلل الوحید لِلوصول
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احلق الذي کان ینتهجه ویسلکه رسول اهلل؛ وذلك
إِلی سبل النجاة هو اتِّباع طریق ِّ
ِ
الشاعر يف هذه القصیدة لِالقتداء بهِ َدي
نرباسا للهدایةَ .و ِمن هذا املنطلق یحَ ِ ُّثنا
ُ
ألَ َّن ُه ُبع َث ً
الرس��ول األَکرم وسریته النبو َّیة التي هي کالرساج املنري تُيض ُء لنا الطريق الصحيح
يف احلیاة ،وأنهَّ ا الس��بیل الوحید لِوصول الش��عوب كا َّفة إِىل ذروة درجة الکامل املنشود،
والسعادة الدُ نیو َّیة واألُخرو َّیة التي ترتتَّب عىل ذلك ،فإِ َّن الشخص الذي یسلك مسلك
الرسول األَعظم سوف حیظی بِ ُح ِّب ِه الذي یساعد الشخص ِمن العتق ِمن نار جهنَّم؛
نشدَ صفي الدين ِ
وذلك بسبب ما اقرت َف ُه يف حیاته ِمن آثام وذنوب ِشدادَ ،فأ َ
احل يِّ ّل يف هذا
ِّ
قائلاً :
��ق ب��ع��دَ َخ ِ
��ك اِس� َت��ب� َ
«و بِ َ
فائ ِه
حل� ُّ َ
َ
�ان ا َ

نسها َواجل� ُ
َحتّى َأط��ا َع� َ
���ان»
�ك إِ ُ

اعتص َمت
«حممدُ املصطفى اهلادي الذي َ
َّ

ِ
وض َح ال ُط ُر ِق»
الو َرى ،فهداهم َأ َ
به َ

()94

****

()95

****

ويل إِىل ح����ب���� ُک����م ي��ن��ت ِ
��ي اهل���دى
َ��س��ب
ُ ِّ
«بِ���کُ���م هي���ت���دي ،ي���ا ن���ب� ّ
ٌّ
��س���ب األَج�������ر يف ب��ع��ثِ ِ
����ه ي���ک� ِ
بِ� ِ
()96
ص ِم��ن ه� ِ
��ه
�ول ما يکت َِسب»
َ َ
ُ
وخي ُل ُ
ف الش��اعر صفي الدين ِ
َ
الرس��ول األعظم علی َأ َّن ُه ُب ِع َث
احل يِّ ّل
کام َأسلفنا َو َص َ
ِّ
نرباس��ا لهِ دایة البرش َّی��ة مجعاءَ ،و ِمن َث َم َی َأيت ُهنا ل َی ِصف َأه��ل بیته األَطهار النجباء
ً

یضا جاؤوا لريش��دونا إىل طریق اهلدایة والس��عادة والعبود َّیة املخلصة ،فلقد
علی َأنهَّ ُم َأ ً
بنعمت��ي الرسالة ِ
واإلمامة ،وهاتان النعمتان ش��کَّلتا األَرض َّیة لهِ دایة
َم�� َّن اهلل تعاىل علینا
ِّ
ِ
وخالص ِهم ِمن الوقوع فی الدرك األَسفل ِمن النارَ ،فأ َ
الشاعر يف هذا السیاق
البرش َّیة
نشدَ
ُ
قائلاً :

عليك إِل � ُه ال� َع� ِ
َ
َص�َّل�ىَّ
�رش ما ط َل َعت

ِ
نج ُم ال َغ َس ِق
شمس
النهار والحت َأ ُ
ُ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

وآلِ� َ
��ر ِر ال�ل�ايت هب��ا ُع� ِ�ر َف��ت
���ك ال��� ُغ� َ
یضا يف هذا املضامر:
وقال الشاعر َأ ً

سب ُل الر ِ
شاد فکانت ُمهتَدي ال َغ َر ِق
ُ َّ

()97

ُه ُم النُجو ُم بهِ ِم هيدى األَن��ا ُم َو َينجا
ب الدَ َي ِم
ُب ال َظال ُم َو هَيمي َص َّي ُ
ومم��ا جیدر ذک��ره هن��ا َأ َّن صفي الدين ِ
النب��وةَ بأنهَّ ُم
ف َأه��ل بیت
احل�ِّل�يِّ ّ َی ِص ُ
ُ ُ
َّ
َّ
ِّ
ٍ
ُس ُب��ل اهلُدى والرش��ادَ ،و ِمن َث َم َ
صحة کالم��ه ،فیقول َبأ َّن
ی��أيت بربهان َنیرِّ ٍ دلی�ًل�اً علی َّ
ئمة األَطهار طوال حیاهت��م املبارکة الرشیفة
هذا ال�صراط ّ
احلق الذي َ
ینهج�� ُه األَ َّ
یتمخ��ض عنه هذه اهلدایة ِ
َّ
اإلهل َّیة وش��فاعتهم لن��ا الذي یؤدي إِل��ی سعادتِنا األُخرو َّیة،
ِ
ش��ار الش��اعر إِلی هذه اآلیة القرآن َّیة التي قال فیها اهلل تعاىل﴿ :إِلاَّ َم ْن
َومن هذا املنطلق َأ َ
ِ
()99
ِ
َأتَى اهللَ بِ َق ْل ٍ
رِّین وکبار
کثریا ِمن املفس
ب َس��ليمٍ﴾  .وجیب َأن ال ننس��ی اإلشارة إلی َأ َّن ً
اإلمام َأ ِ
ب َس ِلي ٍم يف یوم الدین ُهم ش��یعة ِ
العل�ماء یعتق��دون َبأ َّن الذین َیأت��ون اهلل بِ َق ْل ٍ
مری
ِ
املؤمننی.
()98

صرِ ُ ِ
ُ���م ُم��س� َت��ق��ي��م
اط دي���ن���ي بِ���ک ُ
()100
ف��ق��د َأت���ى اهللَ بِ � َق��ل� ٍ
�ب َس��ل��ي��م

ُ���ل ال��� َف� ِ
���زت ک َّ
ي��زل
ق��د ُف� ُ
��وز إِذ مل َ
َف���م���ن َأتَ������ى اهللَ بِ� ِ
��ع���رف���انِ��� ُک���م
َ
الشاعر مر ًة ُأخری يف هذا السیاق قائلاً :
و َأنشد
ُ
صرِ ِ
����ق آ ُل َ
����ك ُك � َّل�ما
حل ِّ
َو َع��ل�ى اط ا َ

هب النَسيم وما َل ِ
ت األَغ��ص� ُ
�ان
ُ َ
َ َّ

ِ
النبي الکریم
 .12-2يف احلديث عن َب َشائر ظهور ّ

()101

ذهان املح ِّللني جمموعة ِمن األَسئلةِ ،
ُهنا قد تتبادر إِلی َأذهاننا وإِلی َأ ِ
ومن َأ َه ِّم هذه
ِ
نبي ِمن
النبي الکریم بِرسالته الس�ماو َّیة بغت ًة ،وقال َأنا ٌ
األَسئلة هو :هل یا تُری جا َء ّ
ِ
نبی��اء اهلل وخامته��م وصف ّیهم ،ودیني ه��و َأفضل األَدیان وعلیک��م َأن تدخلوا يف دیني
َأ
ِ
املهم قائلاً َبأ َّن حقیقة األَمر هي
وتتبعوين؟ َفأش��ار
صفي الدين احل يِّ ّل إِلی ه��ذا املوضوع ّ
ِّ
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ِ
والر ُس��ل الذین َجا ُءوا قبل رسول اهلل حتدَّ ثوا
لیس��ت کذلك؛ ألَ َّن عد ًدا من األَنبیاء ُّ
قال الشاعر صفي الدين ِ
حول ظهوره املباركَ ،ف َ
احل يِّ ّل ُمنشدً ا:
ِّ
��ك إِ ِ
َو َع��� َل���ي� َ
رم���ي���ا َو َش��ع��ي��ا َأث �نَ��ي��ا
ِ
حب َوالـ
الس ُ
بِ َفضائ ٍل َش ِهدَ ت بهِ ِ� َّن ُ

ٌ
��زق��ي��ل لِ � َف��ض� ِ�ل� َ
�ك دان���وا
َوهمُ ����ا َو ِح
ُ ()102
ـ � َت��ورا ُة َو ِ
اإل ُ
نجيل َو ال � ُف��رق��ان

محُک ِم ال � ّت� ِ
َوج��ا َء يف َ
ذک��رك والـ
�وراة
ُ

نجيل والصح ِ
إِ ِ
ف األُوىل عىل ن ََس ِق
ُّ ُ

وممَّ��ا یس�ترعي االنتباه َأ َّن ع��د ًدا ِمن الکتب الس�ماو َّیة حتدَّ ثت ع��ن ظهور الرسول
األَکرم ،و َأشار الشاعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل إِلی هذا احلدث العظیم قائلاً :
ِّ
یضا يف هذا السیاق:
وقال َأ ً

()103

ِ
وم��ن َن َط َقت َت���ورا ُة موسى بِ َف ِ
ضل ِه
��وره���ا
َ َ
َوج�����ا َء بِ����ه إِن��ج��ي � ُل��ه��ا َو َزب� ُ
ِ ِ
()104
َو َم�����ن َب��َّش��رَّ َ اللهَُ األَن�������ا َم بِ َ
���أنَّ��� ُه
َ��ذي��ره��ا
ُم � َب�ِّش�رِّ ُ ه��ا َع��ن إِذن����ه َون ُ
الرهبان والك َُّهان واألَش��خاص الذین کانوا علی صلة مع
وجیب َأن ال ننس��ی َبأ َّن ُ

وواضحا کوضوح الشمس،
مر جلیًّا
الفقهاء والعلامء وکبار الدین َأ ً
ً
یضا کان هلم هذا األَ ُ
النبي األَکرم یقرتب ،کانوا یشاهدون بعض عالئم الظهور،
ولذا عندما کان ظهور ّ
َفأش��ار الش��اعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل إِلی إِحدی هذه العالئ��م التي حصلت يف لیلة والدة
ِّ
هبان والك َُّه ُ
الر ُ
الناس فیها ،قائلاً :
ان َ
رسول اهلل و َن َّب َأ ُ

بِ � ُظ��ه� ِ
َف���ت َ
ُ��ه ُ
�ور َك ال� ُ�ره��ب� ُ
�ح َو َب �َّش�رَّ َ ت
��ان
ال��رؤي��ا َس��ط��ي� ُ
�ان َوال��ك َّ
َ���أ َّو َل ُ
والنبي األَک��رم إِلی الیمن کان
ذکر ُه َأنَّ�� ُه عندما سا َف َر عب��د امل َّطلب
ّ
وممَّ��ا جیدر ُ
الرسول طفلاً
صغریا ،فعندما جاؤوا إِلی الس��لطان اِب ُن ذي َي َز ٍن والذي کان حیک ُُم
ً
حاکم زاهدً ا ،آ َم َن بِرس��ول اهلل سرًِّ ا عند عبد امل َّطلب؛
الیم��ن يف ذلك الوقت وکان
اً
()105

النبوة ُم ُ
صفي الدين
نذ نعومة َأظافره ،فقال الش��اعر
وذلك ألَ َّن ُه
َ
ش��اهدَ يف مالحمه عالئم َّ
ِّ
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

ِ
احل يِّ ّل منشدً ا يف هذا السیاق:

��ز ٍن بِبعثِ َك م ِ
ِ
ؤمنًا
َو َغ���دا اب�� ُن ذي َي� َ َ
ُ

سرًِّ ا لِ� َي��ش� َ�ه��دَ َج����دَّ َك ال���د َّي ُ
���ان

()106

 .13-2يف احلديث عن نسب َأهل البیت الرشیف

اإلمام َأمری ِ
ث صفي الدين ِ
احل يِّ ّل يف الکثری ِمن قصائده عن نس��ب ِ
حتَدَّ َ
املؤمننی
ِّ

کریم األَ ِ
صل
عيل هو معيار تقييم الش��خص الذي ه��و ُ
الرشی��فُ ،مب ِّینًَ��ا َأ َّن اإلم��ام ّ
عن غریه ِمن األَش��خاص؛ وذلك مل��ا َل ُه ِمن مکانة عظیمة عند اهلل تع��اىل ،فقال الرسول
ْت یا عل مَل یع��ر ِ
ُون َب ْع ِدي)َ .و ِمن هذا
ف ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
األَک��رم يف هذا املض�مارَ :
(و َل ْو ال َأن َ َ َ يُِّ ْ ُ ْ َ
شار الشاعر يف هذه القصیدة َبأ َّن َأعداء ِ
یمکنهم َأن یطیقوا حتَّی سامع
اإلسالم ال
ُ
املنطلق َأ َ
ِ
اسمه املبارك؛ ألَ َّنه ی ِ
ره ُب ُهم ،فقال الشاعر يف هذا السیاق ُمنشدً ا:
ُُ
�ي�ن َأ َ
راك إِ َّم�����ا
َأم���ي��ر امل����ؤم����ن� َ
ذک�����ر َك ع��ن��د َن��غ� ٍ
�ل
رت
وإِن
ک�����ر ُ
َ
َّ
�ل م ٍ
��رء
ف�ِص�رِ ُت إِذا َش� َک��ک� ُ
�ت ب� َ�أص� ِ َ
��ع ث���ن� َ
��اك إِل
َف
��ل��ي��س ي��ط��ي� ُ�ق َس���م� َ
َ

ُ��ك عند ذي ح��س� ٍ
ذک��رت َ
�ب َص��غ��ا يل
ِ
ر ُه ،و َب���غ���ى ِق��ت��ايل
تَ����ک����دَّ َر س����ت��� ُ
ِ
���ك ب��اجل��م��ي� ِ
ذک����ر ُت� َ
امل��ق��ال
�ل ِم���� َن
ص�����ل محَ ���م���ود ِ
اخل� ِ
��م األَ
ِ
�ل�ال
ُ
ک���ري� ُ
���ك َأ ِ
ِ ()107
َ
ن��ت محَ َ� ُّ
والد احل��ل��ال
ف��أ َ

َف��ه��ا َأن���ا ق��د َخ�َب��رَ ُت بِ َ
���ك ال�َب�رَ اي��ا
َأشار صفي الدين ِ
احل يِّ ّل يف هذه القصیدة إِلی عظمة مکانة نسب ِ
اإلمام احلسنی
ِّ
َ

الرشیف خماط ًبا الش��خص اآلخر الذي َیدَّ عي َأ َّن ل ُه نس ًبا یس��اوی َأو ُیامثل نسب ِ
اإلمام

احلسنی:

�ف ت��رج��و ب� َ
��أن تُ��س��اوي ُحسينًا
ک��ي� َ

ه��ل َت��س��اوي َم��ن َج���دُّ ُه َع � َب��دَ َّ
الشمـ

274

ِ
��خ��ار َأب���ن���ا َء ِج��ن� ِ
�س
َل��س �تُ�ما يف ال�� َف
ـس و َمن کان َج��دُّ ُه عَبدَ َش ِ
مس
َ
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 .14-2يف احلديث عن عدالة َأهل البیت

کان الرسول األَکرم یس��عی جاهدً ا ط��وال حیاته املبارک��ة لِتحقیق العدالة يف
مجي��ع جماالت احلیاة وعىل نطاق واس��ع ،لذا فإِ َّن ُه کان ُی َض ِّحي بالغ��ايل والنفیس ِ
إلجراء
هذا القانون ِ
هلي بنی الناس وبِ َش ٍ
النبي الکریم حتَّی يف مواجهته
کل صحیح ،فإِ َّن ّ
اإل ّ

ألَع��داء ِ
ذک��ر ُه هو َأ َّن
اإلس�لام يف احل��روب مل َ
جیدر ُ
ین��س َأن یراعي هذا اجلان��ب ،وممَّا ُ
عدال��ة
النب��ي مل تنحرص علی املس��لمنی فحس��ب ،فإِنَّ�� ُه يف حیاته املبارک��ة َبأکملها
ّ

مس��لم کان َأم غری مس��ل ٍم ،بالعدال��ة وعلی الس��و َّیة ،لذا فإِ َّن
ک��ان یعام��ل مجیع البرش،
اً
وح��ذرا يف إِج��راء هذا القان��ون ِ
ظلم
رس��ول اهلل ک��ان دقی ًق��ا
هل��ي بحی��ث ال َی ُ
اإل ّ
ً
ِ
رییة بالنسبة إِلی األُمة ِ
اإلسالم َّیة،
َأحدً ا ،و َأشار
صفي الدين احل يِّ ّل إِلی هذه القضیة املص َّ
ِّ

قائلاً :

َ
��ي�ر
وک�
��م���دٌ
َ
امل��رس��ل�ين محُ َ� َّ
�����ذاك َخ ُ
ٍ
رسق������وا ل�� ُه
مل���ا َأت�������و ُه بِ��� ُع���ص��� َب���ة َ

رج�ًلً
�ع األَک َ
مل ُ
ُ���ف و َأ ُ
يعف بل َق� َط� َ
و رم���اه���م ِم���ن ب ِ
��ح��ر ٍة
��ع��د َ
َ ُ
َ
ذاک َب َّ
ن�����اس َأن ي� ِ
عليهم
����ر َّق
ورج�����ا ُأ
ٌ
ُ
َ
یضا يف هذا احلقل:
وقال الشاعر َأ ً

وه���و ال���ذي يف ح��ک� ِ
�م� ِ�ه ال ِ
يظل ُم
ُ
َ
إِب�ًل�اً ِم��ن ال��ص��دق� ِ
وه��و ُم َص ِّم ُم
�ات
َ
ِم��ن َب��ع� ِ�د م��ا َس� َ�م� َ�ل ال �نّ��واظِ� َ�ر ِم ُنه ُم
ِ
اهل����واج ِ
ض�ر ُم
����ار
ن� ُ
����ر ف��و َق��ه��ا ت���ت� َّ
()109
َف َ
��أبيَ وق��ال :کذا جي��ازي امل��ج��ر ُم

ِ
يا خات ََم ال� ُ�ر ُس� ِ
لم ُه َع َل ٌم
�ل يا َم��ن ع ُ
ِ
و َأشار
النبي يف تعامله مع األَعداء قائلاً :
صفي الدين احل يِّ ّل إِلی عدالة ّ
ِّ
تَال َعبوا تحَ � َ ِ
كَ�ما تَ�لا َع �ب� ِ
الس ِ
�ت األَ
ُ
مر ِمن َم� َ�ر ٍح
ش��ب��ال يف األَ َج��� ِم
َ
�ت ظ� ِّ�ل ُ
ال��ل ِ
ني ِ
�ور ِ
َ ِ ()111
��ج َم��ن��ص� ِ
الذ ِ
يف ظِ� ِّ
َع ٌ
��واء َل � ُه
ئب َوالغنَم
دل ُي َؤ ِّل ُ
ف َب َ
��ل َأب�� َل َ
دل َوال َف ُ
َوال َع ُ
ضل َواإليفا ُء لِ َ
لذ َم ِم

()110

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ

275

حل ِّل ّي -درا�سة مو�ضوع َّية
�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

ث صفي الدي��ن ِ
حت��دَّ َ
النب��وة  واص ًفا
یضا عن عل��م وعدالة َأهل بیت
احل يِّ ّل َأ ً
َّ
ِّ
الناس ِعلم وعدال ًة علی وجه هذه الکرة األَرضیةِ ،
ومن هذا املنطلق فإِنهَّ ُم
إِ َّیاهم َأفضل
َّ
ِ اً
مظهر العلم واألَمانة والعدالة واألَخالق احلسنة عىل مدى التاريخ:
�ول محَ َ� ُّ�ل ِ
ُآل ال��رس� ِ
العل ِم ما َحكَموا
َ

هللِ إِلاَّ َوك��ان��وا س����ا َد َة األُ َم����� ِم

()112

 .15-2يف احلديث عن ا ِّطالع َأهل البیت وإتقاهنم يف شتَّی العلوم

اإلمام َأمری ِ
كان ِ
املؤمننی عا ًملا واسع العلم ،وينبو ًعا َتتَدَ َّف ُق منه احلكمة واملعرفة

والبص�یرة ،ويكفينا دالل ًة عىل سعة علم ِ
عيل وعمق فكره َأن نلقي نظر ًة عىل
اإلمام ّ
ٍ
نهل وارتوی منه��ا ُّ
قط��رة من حمي��ط علمه املرتام��يَ ،أودعها يف هنج البالغ��ةَ ،ف َ
كل عاملٍ

ِ
دیب ،ولذا ِ
و َأ ٍ
النبي الکریم حتَدَّ َ
ث
فمن قرا َءتنا لِقصائد
صفي الدين احل يِّ ّل َت َبینَّ َ لنا َأ َّن ّ
ِّ
اإلمام َأمری ِ
ِ
ِ
كرارا يف َأحادیثه الرشیفة حول معرفة ِ
املؤمننی يف ش��تَّی العلوم
رارا وت ً
م ً
ُ
ونبوغه فیها ،وا ِّطالعه علی مجیع َأصناف فنون الثقافة ،إِذ قال الرسول األَکرم فیه:
(أنَ��ا م ِدينَ ُة ا ْل ِع ْل ِم وعل بابا َفمن َأراد ا ْل ِع ْلم َف ْلي ْأ ِ
ت ا ْلباب)( .)113يقول صفي الدين ِ
احل يِّ ّل
َ َ
َ َ يٌِّ َ هُ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ َ
ِّ
یضا يف هذا السیاق:
َأ ً
ِ
ِ
��م َ
��ك بِ �ابهُ � َا
َم��دي �نَ � ُة ع��ل � ٍم َواب����� ُن َع ِّ
أيضا:
وانشد ً

ذاك ِ
َف ِمن َغ ِري َ
سورها
الباب لمَ ُي َ
ؤت ُ

()114

َفع َل َ ِ
ُ
�س�لا ِم َس�لا ُم � ُه
ض��وان
ال��ر
ال�َب�ك� ُ
َ
يك م��ن َر ِّب ال� َ
��ات َو ُ
َوال � َف��ض� ُ�ل َو َ َ
ث ِ
وار ِ
َذ َّل��ت لِسطو ِة ب� ِ
ُ ()115
َوعىل اِب ُن َع ِّم َك ِ
�أس� ِ�ه ُ
العل ِم ا َّلذي
الشجعان
َ َ َ
احل يِّلِ ،
ِ
ومن هذا
الدیني يف ش��عر
ه��ذه إضاممة ِمن َأهم جوانب املديح
ِّ
ّ
صفي الدين ّ

املنطلق تحَ َدَّ َ
ش�یرا
حب َأهل بیت َّ
ث الش��اعر يف قصائده َع��ن َمدی َتأ ُّث ِره بِ ِّ
النبوةُ م ً
إِلی جهادهم ،وغزواهتم ،وفضائلهم ،وش�مائلهم املثلی ،وسریهتم احلمیدة ،ومعجزات
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ِ
الر ُسل وسائر اخللق،
الرسول األَکرم ،و َأشا َد الشاعر َأ ً
یضا بِمکانت ِهم العظیمة بنی ُّ
راجیا شفاعتهم بِ ِ
الثناء عليهم.
ً

 .3النتائج
اخلصائص التي اتَّضحت لنا يف ضوء دراستنا ،هي:

1.1کان الش��اعر صف��ي الدين ِ
یم��زج عواطفه الصادقة الت��ي تتد َّفق ینابیعها
احل يِّ ّل
ُ
ِّ
غراضا
ِم��ن داخل��ه َبألفاظ��ه الس��هلة البس��يطة الت��ي حتم��ل مع��اين كب�يرة و َأ ً
سامی��ة ،فک��ان ش��عر ُه یتم َّي��ز بِالد َّق��ة يف التعب�ير ،وبالغت��ه ،وفصاح��ة البيان

وقوت��ه ،وجزالة األُسل��وب ورصانت��ه ونصاعته ،وحس��ن الصیاغة
وروعت��ه َّ
الش��عر وسيل ًة
والدیباجة ،والوضوح يف األَلفاظ ،والرباعة يف التصوير؛ لِیتَّخذ
َ
للوص��ول إلی َأهدافه العالي��ةَ ،أال وهي بیان مالمح َأهل البیت علی َم ِّر

العصور.

2.2إذا عرضنا مفردات قصیدة الشاعر صفي الدين ِ
احل يِّ ّل علی املعجم ال یمکن لنا
ِّ
أن نج��د حتَّ��ی ولو ً
دل علی يشء فإ َّن ُه ُّ
خطأ واحدً ا ،وهذا إذا َّ
یدل علی َأ َّن ُه کان

فصيح��ا بحیث إنَّه یتعاطی مع األلفاظ برباع��ة ممَّا یزید إعجاب
ش��اعرا مجُیدً ا
ً
ً
يب الفصيح بذلك.
ذواق الشعر العر ّ
َّ

ِ
3.3يف ض��وء قراءتن��ا لقصائ��د
صف��ي الدي��ن احل�ِّل�يِّ ّ يف َأه��ل البی��ت تبینَّ
ِّ
َ
ح��اط بهِ ��ذا املوضوع ِم��ن مجيع جوانب��ه وزواي��اه املختلف��ة ،وذلك
لن��ا َأنَّ�� ُه َأ
ِ
ُّ
ب يف فضائ��ل رسول اهلل
ی��دل عل��ی ا ِّطالعه تارخییًّ��ا وعلمیًّا علی م��ا کُت َ
وش ِ
و َأه��ل البی��ت ،ومناقبه��م ِ
��یمهم ومکارمه��م ،وما نت��ج عنها ِمن
قضایا.
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�صفي الدين ا ِ
املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ

النبوةَ تأ ُث ًرا ملحو ًظا ،فکان ُأسلوبه يف
4.4تأ َّث َر الش��اعر يف مدائحه آلل بیت َّ
اململوکي.
قصائده النبو َّیة ُأسلو ًبا مألو ًفا عند مجیع الشعراء يف العرص
ّ

أن صفي الدين ِ
احل يِّ ّل يف إِنش��اده لِلمدائح الدین َّی��ة کان َ
5.5وممَّ��ا جی��در ِذكره َّ
متأ ِّث ًرا
ِّ
بالقرآن الکریم ،وقد أجاد يف استعامله للمعاين القرآن َّية يف شعره.
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هوام�ش البحث
( )1األحزاب.71-70 :
ُ
لس��ان العرب ،الطبعة الس��ادسة ،بریوت ،دار ص��ادر2008 ،م،
حممد ابن مکرم،
( )2اب��ن منظ��ورَّ ،
ص.589
أروع ما قیل يف املدیح ،بریوت ،دار اجلیل ،د.ت ،ص.9
( )3ناصیف ،إمیل،
ُ
وراج َع�� ُه :الدکتور یاسنی
اململوک��يَ ،أرشف علیه
النب��وي يف العرص
( )4ش��بیب ،غ��ازي ،فن املدیح
َ
ّ
ّ
رصیة للطباعة والنرش1998 ،م ،ص.33
يب ،الطبعة األولی ،بریوت ،املکتبة الع َّ
األیو ّ
العز بن سرَ َ ایا بن باقي بن
عيل بن َأيب القاسم بن َأمحد بن نرص بن َأيب ّ
( )5ه��و عب��د العزیز بن سرَ َ ایا بن ّ
ِ
سيِ
ِ
ِ
َ
السنب ّ احل يِّ ّل ،شیعیًّا کأبناء احل ِّلة ا َّلتي مازالت شیع َّیة إلی یومنا هذا،
عبد اهلل بن ال ُعر ّیض
الطائي ِّ
ّ
َّ
واملرخص الغا ّيل،
َو ِمن َأش��هر آثاره ،دیوانه ،والکافیة البدیع َّیة يف املدائح النبو َّیة ،والعاطل احلا ّيل
النجفي ،عبد احلس�ین أمحد ،الغدیر يف الکتاب والسنَّة
األمیني
وتوفيِّ سنة (749هـ1348/م).
ّ
ّ
األعلمي للمطبوعات1994 ،م ،ج ،11ص.62
مؤسسة
ّ
واألدب ،الطبعة األولی ،بریوتَّ ،
اإلسالمي ،الطبعة السابعة ،القاهرة ،دار املعارف،
يب؛ العرص
( )6ضیف ،ش��وقي ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
د.ت ،ص.215
يب ،بریوت ،دار الراتب اجلامع ّیة ،د.ت ،ص.18
حممد ،املدیح يف الشعر العر ّ
( )7رساج الدینَّ ،
اململوكي ،الطبعة األولی ،دمشق ،دار الفكر،
حممد ،حممود ،املدائح النبو َّية حتَّی هناية العرص
ّ
( )8سامل َّ
1996م ،ص.48
( )9شبیب ،املصدر السابق ،ص.38
اململوکي ،الطبعة األولی ،دمشق ،دار الفكر،
يب؛ العرص
( )10باش��ا ،عمر موسی ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
1989م ،ص.652
( )11ناصیف ،املصدر السابق ،ص.11
يب ،الطبع��ة الثانیة ،دمش��ق ،مکتبة الرشق
حمم��د ،املدائح النبو َّي��ة يف األدب العر ّ
( )12زك��ي مب��اركَّ ،
اجلدید1997 ،م ،ص.18
املعاف��ري ،عبد امللك بن هش��ام بن أ ُّيوب ،الس�يرة النبو َّية ،حتقي��ق :طه عبد الرؤوف
احلم�يري
()13
ّ
ّ
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املديح
الديني يف �شعر ِّ
ّ
سعد ،بریوت ،دار اجليل1411 ،هـ.ق ،ص.323
التونجي ،الطبعة األوىل ،بريوت،
حمم��د
ّ
( )14اب��ن عب��د امل َّطلبَ ،أيب طالب ،الديوان ،مجعه ورشحهَّ :
يب1994 ،م ،ص.67
دار الكتاب العر ّ
حممد
حس��ان ،الديوان ،حتقيق :عب��د الرمحن
الربقوق��يَ ،
وفهر َس�� ُه :يوسف َّ
راج َع ُه َ
ّ
( )15اب��ن ثابتَّ ،
يب2006 ،م ،ص.87
البقاعي ،بريوت ،دار الكتاب العر ّ
ّ
( )16باشا ،املصدر السابق ،ص.642
املعافري ،املصدر السابق ،ص.300
احلمريي
()17
ّ
ّ
حممد ،املصدر السابق ،ص.18
( )18سامل َّ
يب وتارخیه؛ يف ع�صر املاملیك والعثامن ِّی�ین والعرص احلدیث،
( )19رزق سلی��م ،حمم��ود ،األَدب العر ّ
يب1957 ،م ،ص.69
بريوت ،دار الكتاب العر ّ
يب ،الطبعة اخلامسة ،طهران ،دار نرش طوس1387 ،هـ.ش،
()20
الفاخوري ،حنَّا ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
ص.860
حممد ،املصدر السابق ،ص.24
( )21سامل َّ
( )22املصدر نفسه ،ص.17
اإلسالم��ي ،الطبعة األُولی ،مش��هد
يب يف ض��وء املنهج
()23
البس��تاين ،حمم��ود ،تاري��خ األدب العر ّ
ّ
ّ
املقدَّ سة ،جممع البحوث ِ
اإلسالم َّیة1413 ،هـ.ق ،ص.442
اململوکي ،مرص ،دار املعارف ،د.ت ،ج ،1ص.105
حممد ،األَدب يف العرص
ّ
( )24زغلول سالمَّ ،
( )25اإلرساء.1 :
(ِ )26
صفي الدین ،الدیوان ،الطبعة األُولی ،بریوت ،دار صادر1983 ،م ،ص.84
احل يِّ ّل،
ِّ
( )27النجم.10-8 :
( )28آل عمران.159 :
( )29األَنبياء.107 :
(ِ )30
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.693
( )31املصدر نفسه ،ص.77-76
( )32األحزاب.40 :
(ِ )33
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.84
( )34املصدر نفسه ،ص.691
( )35املصدر نفسه ،ص.81
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( )36القلم.4 :
(ِ )37
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.691
( )38املصدر نفسه ،ص.84
( )39احلجر.72 :
(ِ )40
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.691
( )41املصدر نفسه ،ص.81
( )42املصدر نفسه ،ص.81
( )43املصدر نفسه ،ص.88
( )44املصدر نفسه ،ص.88
( )45املائدة.55 :
(ِ )46
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.90
( )47املصدر نفسه ،ص.78
( )48النمل.73 :
( )49األَحزاب.33 :
(ِ )50
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.89
( )51املصدر نفسه ،ص.693
( )52املصدر نفسه ،ص.692-691
( )53املصدر نفسه ،ص.80

( )54املصدر نفسه ،ص.694
( )55املصدر نفسه ،ص.478
ِ
ِ
حل ْمل من اجلامل.
(َ )56بعري :ما صلح للركوب وا َ
ِ
صحاري األقطار
( )57حيوان ِمن جنس َّ
الزواحف ،جس��مه َخش��ن غليظ له َذنَب عريض ،يكثر يف َ
العرب َّية.
(َ )58أ ّي الذئب.
(ِ )59
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.81
( )60املصدر نفسه ،ص.77
( )61املصدر نفسه ،ص.85
( )62املصدر نفسه ،ص.80-79

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
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ّ
( )63املصدر نفسه ،ص.77
( )64آل عمران.180 :
(ِ )65
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.693
( )66آل عمران.159 :
(ِ )67
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.697

( )68البقرة.264 :
(ِ )69
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.692
( )70املصدر نفسه ،ص.78
( )71املصدر نفسه ،ص.693
( )72املصدر نفسه ،ص.84
( )73املصدر نفسه ،ص.78
( )74املصدر نفسه ،ص.699
حممد ،املصدر السابق ،ص.329
( )75سامل َّ
( )76البقرة.255 :
(ِ )77
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.692
( )78املصدر نفسه ،ص.82
( )79املصدر نفسه ،ص.78-77
( )80املائدة.35 :
(ِ )81
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.82-81

( )82املصدر نفسه ،ص.699
( )83املصدر نفسه ،ص.85
( )84املصدر نفسه ،ص.77
( )85املصدر نفسه ،ص.692
( )86املصدر نفسه ،ص.79
( )87املصدر نفسه ،ص.90
( )88الشورى.23 :
(ِ )89
صفه��اينَ ،أبو نعیم ،حلي��ة األولياء وطبقات األصفياء ،الطبع��ة الرابعة ،بریوت ،دار اکتاب
اإل
ّ
يب ،د.ت ،ج ،3ص.211
العر ّ
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( )90التوبة.24 :
(ِ )91
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.87
( )92املصدر نفسه ،ص.91
( )93اﻷحزاب.40 :
(ِ )94
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.82

( )95املصدر نفسه ،ص.84
( )96املصدر نفسه ،ص.86
( )97املصدر نفسه ،ص.85
( )98املصدر نفسه ،ص.699
( )99الشعراء.89 :
(ِ )100
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.87
( )101املصدر نفسه ،ص.82
( )102املصدر نفسه ،ص.80
( )103املصدر نفسه ،ص.84
( )104املصدر نفسه ،ص.77
( )105املصدر نفسه ،ص.79
( )106املصدر نفسه ،ص.80
( )107املصدر نفسه ،ص.89

( )108املصدر نفسه ،ص.643
( )109املصدر نفسه ،ص.68
( )110املصدر نفسه ،ص.701
( )111املصدر نفسه ،ص.697
( )112املصدر نفسه ،ص.699
النيس��ابوري ،املس��تدرك عىل الصحيحني ،ذخائر العقبى
حممد بن عبد اهلل احلاكم
ّ
( )113أبو عبد اهللَّ ،
القديس ،د.ت ،ج ،3ص.142
الطربي ،مرص ،مكتبة
حمب الدين
ّ
يف مناقب ذوي القربى لإلمام ِّ
ّ
(ِ )114
احل يِّ ّل ،املصدر السابق ،ص.77
( )115املصدر نفسه ،ص.82
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ّ

امل�صادر و املراجع
1.1القرآن الکریم.
حممد
حس��ان ،الديوان ،حتقيق :عبـد الـرمحن
الربقـوق��يَ ،
وفهر َس ُه :يوسف َّ
راج َعـ ُه َ
ّ
2.2ابن ثابتَّ ،
البقاعي ،بريوت ،دار الكتاب العريب2006 ،م.
ّ
َّ
التونجي ،الطبعة األوىل ،بريوت،
حممد
ّ
3.3اب��ن عبد املطلب ،أيب طالب ،الدي��وان ،مجعه ورشحهَّ :
يب1994 ،م.
دار الكتاب العر ّ
ُ
لسان العرب ،الطبعة السادسة ،بریوت .دار صادر2008 ،م.
حممد ابن مکرم،
4.4ابن منظورَّ ،
النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،ذخائر العقبى يف
حممد بن عبد اهلل احلاكم
ّ
َ 5.5أبو عبد اهللَّ ،
مناقب ذوي القربى لِ ِ
القديس ،د.ت ،ج.3
الطربي ،مرص ،مكتبة
حمب الدين
ّ
إلمام ِّ
ّ
األصفهاينَ ،أبو نعی��م ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،الطبعة الرابعة ،بریوت ،دار الکتاب
6.6
ّ
يب ،د.ت ،ج.3
العر ّ
النجف��ي ،عبد احلس�ین أمحد ،الغدی��ر يف الکت��اب والس��نَّة واألدب ،الطبعة األولی،
األمین��ي
7.7
ّ
ّ
األعلمي للمطبوعات1994 ،م ،ج.11
مؤسسة
ّ
بریوتَّ ،
ُ
اململوکي ،الطبعة األولی ،دمشق ،دار الفكر،
يب؛ العرص
8.8باشا ،عمر موسی ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
1989م.
اإلسالمي ،الطبعة األُولی ،مش��هد
يب يف ضوء املنه��ج
9.9
البس��تاين ،حممود ،تاري��خ األدب الع��ر ّ
ّ
ّ
ِ
املقدَّ سة ،جممع البحوث اإلسالم َّیة1413 ،هــ.ق.
ِ 1010
احل يِّ ّل ،صفي الدین ،الدیوان ،الطبعة األُولی ،بریوت ،دار صادر1983 ،م.
املعافري ،عبد امللك بن هش��ام بن أ ُّيوب ،الس�يرة النبو َّية ،حتقي��ق :طه عبد الرؤوف
احلم�يري
1111
ّ
ّ
سعد ،بریوت ،دار اجليل1411 ،هـ.ق.
يب وتارخیه يف ع�صر املاملیك والعثامن ِّی�ین والعرص احلدیث،
1212رزق سلی��م ،حمم��ود ،األدب العر ّ
يب1957 ،م.
بريوت ،دار الكتاب العر ّ
اململوکي ،مرص ،دار املعارف ،د.ت ،ج.1
حممد ،األَدب يف العرص
ّ
1313زغلول سالمَّ ،
يب ،الطبعة الثانیة ،دمش��ق ،مکتبة الرشق
حممد ،املدائ��ح النبو َّية يف األدب الع��ر ّ
1414زك��ي مب��اركَّ ،
اجلدید1997 ،م.
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اململوكي ،الطبعة األولی ،دمش��ق ،دار
حممد ،حمم��ود ،املدائح النبو َّية حتَّ��ی هناية العرص
ّ
1515س��امل َّ
الفكر1996 ،م.
يب ،بریوت ،دار الراتب اجلامعیة ،د.ت.
حممد ،املدیح يف الشعر العر ّ
1616رساج الدینَّ ،
وراج َع ُه :الدکتور یاسنی
اململوکيَ ،أرشف علی��ه
النبوي يف العرص
1717ش��بیب ،غازي ،فن املدیح
َ
ّ
ّ

رصیة للطباعة والنرش1998 ،م.
يب ،الطبعة األولی ،بریوت ،املکتبة الع َّ
األیو ّ
اإلسالم��ي ،الطبعة الس��ابعة ،القاه��رة ،دار
يب؛ العرص
1818ضی��ف ،ش��وقي ،تاری��خ األدب الع��ر ّ
ّ
املعارف ،د.ت.
يب ،الطبعة اخلامسة ،طهران ،دار نرش طوس1387 ،هـ.ش.
1919
الفاخوري ،حنَّا ،تاریخ األدب العر ّ
ّ
أروع ما قیل يف املدیح ،بریوت ،دار اجلیل ،د.ت.
2020ناصیف ،إمیل،
ُ
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