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 سول اهللار نشدوا الشعر في مدح فأالمدائح النبویة بالشعراء المسلمین اهتم منذ طلیعة اإلسالم 
 حیث الشاعر العراقي الحّليصفي الدین و  ،یرانيلشاعر اإلا جاميال منهمو  ،صلى اهللا علیه و سلم 

صفا مظهره و کالهما و  ،المیزات األخالقیة للرسول شعرهما تناولقد و  ،مكانة خاصةبأشعارهما تحظى 
 هختاممسألة حتی و  ،تهوشفاع هغزوات ،أیضاو  ،والمعراجسراء واإل ، التي من بینهاومعجزاته وكراماته

وفي كثیر من  ، احیانا ة بسیطة وسلسلةجامي في مدائحه لغالاللغة التي استخدمها فنجد أن . لنبوةل
لغة  بینما کانت الصور البیانیةكان یكثر من استخدام و  ،غیر واضحة وغیر مباشرة تكونحیان األ

ي واضحة    . البیانیة یستخدم فیها الصور لمصفي الدین الحّل
نقارن  و المدائح النبویة فی أشعار هذین الشاعرین تناولن أن بحثهذا الخالل  و نحاول من

معتمدا . فی االدب المقارن لمدرسة االمریكیةا و ذلك حسب مبادئ،اشعارهما في المدیح النبوي  بین
   .المقارنالمنهج و  التحلیلي یفصالو  في دراستهما على المنهجین ؛

ي، الشعر الفارسي، : الکلمات المفتاحیة المدائح النبویة،عبدالرحمن الجامي، صفي الدین الحّل
  .الشعر العربي، األدب المقارن

Abstract: 
Muslim poets have paid attention to the prophet Mohammad's Praise 

from the appearance of Islam and even some non-muslim poets praised our 
prophet Mohammad(P.B.U.H). Among Poets: Jami's and Helli's praises had 
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particular places. Jami Iranian Sunnite poet and Helle Iraqi Shiite poet are 
the eulogists of Mamalic era and have composed many poems about prophet 
Mohammad's Praise. Both of these poets have composed about some 
concepts such as prophet's moral virtue, his appearance descriptions, his 
miracles generosities ascension to heaven, and his preference over other 
prophets. Jami has composed his praises about prophet with simple fluent 
and indirect language using literary idioms. However, Helli has composed 
his praises about him(prophet) with simple fluent short and direct language 
without presenting imaginative artistic images. This article tries to explain 
these praises by using analytic-descriptive method and compare their poems. 

Key Words: Praise, prophet, Abdul Rahman Jami, Safi al-Hilli, poetry 
Persian, Arabic poetry, comparative literature. 

  
  تمهیدأوالـ ال

صلى اهللا  الرسولشخصیة  حمدویتمحور حول  ،من الشعر الدیني، النبويح یمدیعد ال    
المشاعر الدینیة الصادقة فهو یتناول  ،رفیع المستوىالباب من أبواب األدب وهو . علیه وسلم

ظهر هذا النوع من الشعر في العصر قد و  .النابعة من القلب والمفعمة بالحب واإلخالص
ل من  اإلسالمي   :هو األعشي بقصیدة كان مطلعها أنشدهوأوّ

مْ تَغتَِمْض  َسهَّدا أَل عاَدَك ما عاَد الَشلیمَ المُ َدا،           وَ مَ َة أرْ    1َعیناَك َلیَل
ستمرت هذه المدائح رغم فترات، الصعود والهبوط التي مرت بها وأقبل علیها اقد و     

الشعراء فیما بعد، بشكل كبیر بسبب المصائب التي حلت علیهم فی عصور مختلفة مثل 
وضاع من البداهة وفي مثل هذه األ. األمراض المعدیة ونحوها نتشارإ الحروب الصلیبیة و 

ب     2.ولیائه الصالحینألي رسول اهللا و إیلجأ الشعراء للتوسل والتقرّ
شادة بفضائله، وبیان لمیزاته اإلوصف ألخالق الممدوح، و  هو ،کما هو معروفوالمدیح     

مذهب للدواعي القویة التي تدفع إلیه،  وقد ذهب به شعراء العربیة كلّ  .أفعالهتمجید و 
وهؤالء  .یجد أمامه سبیل للعیش إال عطاء الموسرین لشعر، المتفرغ له اللفالشاعر المنقطع 

فكان الشاعر  .مدحه لهملبراعته الفنیة، ولكن جزاء الهبات نظیر العطایا و لشاعر لال یقدمون 
وال یقتصر إقدام الشاعر على  .ىمضطرا إلى مدح ذوي الجاه والسلطان وذوي المال والغن

 هتقاء لشر، أو یمدحاخوفا من بطش أو  همال، بل قد یمدحمدح رجل أو قوم رغبة في ال
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لسبب سیاسي فعندما یمیل إلى مذهب سیاسي، یشید برجاله، ویظهر حسن مذهبهم وقد 
 أئمة مدح بعض  وأ ،لسبب دیني، كما هو معروف في مدح آل البیتالشاعر یمدح 

إعجابه بالممدوح فقط، دون أن یطمح من وراء الشاعر لمجرد مدح ی أحیاناالمذاهب الدینیة و 
  3.مدحه إلى مال أو جزاء

تجهت إلیه أنظار العرب في الجزیرة ا صلى اهللا علیه وسلم، وعندما بعث الرسول     
متنكر لها كافر بها و  .تجاه رسالته السماویة ما بین مؤید لها ومؤمن بهاانقسموا االعربیة، و 
متیازاته، اف على القیم الجاهلیة التي تحفظ هاجمه وأظهر الخو  ،النبي األمین نبوةفالجاحد ل

عن  تمیزح النبوي، و یومن هنا نشأ المد. والمصدق المؤمن توجه بالمدح إلى الرسول الكریم
  .یختلف عن غیره من البشر الذي غیره من المدح ألنه مرتبط بذات النبي المصطفى 

، صلى اهللا علیه و سلم ح النبوي هو مدح رسول اهللایمضمون المدفی األساس إن        
والمدح كما عرف عند الشعراء العرب هو الثناء على الرجل وأخالقه وفضائله وأفعاله وكل 

إال أنهم أضافوا إلى  ،سلمصلى اهللا علیه و  رسول اهللا وما یتصل به، وهذا ما فعله مّداح
صلى اهللا  رسول اهللا م یمدحونالمدح العربي قیما أخرى، اقتضتها طبیعة من یمدحونه، فه

ر في ، وهو سید الخلق، وهو وحید في خصائله وشمائل علیه وسلم ه وفضائله، وهو أكبر مؤّث
د عن غیره من البشر في مدیحه، وأن یختص ب نسانیةاإل قیم مدحیة لذا كان ال بد من أن یتفرّ

  .ال یشاركه فیها سواه
ما         ، ألن اتساعوقد تنوعت طریقة المدح النبوي تنوعا كبیرا، واتسعت معاني مدیحه أیّ

شخصیة رحبة غنیة، یحار المادحون من أي  صلى اهللا علیه و سلم  شخصیة رسول اهللا
فبعضهم مدحه مدحا تقلیدیا مثلما جرت علیه العادة في مدح عظام . جانب یشیدون بها

الناس، وبعضهم مدحه مدحا دینیا لمكانته الدینیة السامیة التي ال یدانیه فیها أحد، وبعضهم 
خلقه ورفعته، وبعضهم أظهر أثره في البشریة، وحرص بعضهم  مدحه مدحا خلقیا، لسموّ 

لى غیر ذلك من إمكانیات المدح على إظهار معجزاته وبیان مواطن الع ظمة في سیرته، وإ
صیرهم في مدحه، وبعجزهم عن التي ال حصر لها، ولذلك اعترف المادحون جمیعهم بتق

  .4حقه ءإیفا
  اإلطار النظری-1
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یة أا ذكان ة عینیة مإلی حدود جغرافیة ومکان ء األدباء والشعراءنتماا الشک فی أّن       همّ
أثر بالغ فی  اذ أیضا، كان هم إلی الدین والعقیدة نتماؤ وكذلك ا ،اإلنتاج األدبی صیاغةفی 

. ون مشترکممض ات وأشعار ذ مشترکة دینیة فکارأإلی دی ؤ هذا هو الذی یو  ،هذا المجال
   .شتراکالأهو الذی یدرس هذا األدب المقارن علم و 

هو علم قد تضمن العدید من العلوم الدارسة لألدب یعد أحد  الذیالمقارن األدب و         
  .المدرسة األمریكیة، و الفرنسیةالمدارس لعل أهمهما؛ المدرستان المدرسة 

ساسي ألنها عالقة التاریخیة ما بین األدبین أمر أوجود ال هناكفي المدرسة الفرنسیة، ف     
هذه العالقة یجب أن تكون عملیة . ي تأثیر و تأثر دون عالقة تاریخیةأیوجد  ن الأتعتقد ب
ال تبحث عن ضرورة وجود هذه العالقة و  ال تشترطولكن المدرسه األمریكیة  ،وواقعیة

المدرسة إلی  نستند أنهذه الدراسة من خالل حاول نذا هول 5شواهد واقعیةمستندات تاریخیة و 
صلى اهللا  الحّلي والجامي في رسول اهللا ؛لتحلیل ودراسة مدائح الشاعرین سعينو  ،األمریكیة

 دىوم ،بینهماط التالقي واالختالف انقومقارنتها، والوقوف على  علیه وسلم وأسلوبهما
  .في هذا المجال توفیقهما

دیوان الشاعر صفي الدین االشارة الیه هو أننا اعتمدنا في هذه الدراسة على وما یجب      
يا لهذا . )العروش السبعة(أی» بمثنوي هفت اورنک«و بـ  جاميالودیوان الشاعر  ،لحّل

  .الشاعر أیضا وذلك بسبب قلة قصائد المدیح النبوي في دیوان الشاعر الجامي
  الدراسات السابقة-2

مین مقدسي أبي الحسن األول أل :نمقاال امنه؛ في هذا المجال  توجد دراسات متعددة      
ح ائمدالدراسة تطبیقیة في (» مقارنه مدائح نبوي عطار وصفي الدین الحّلي«تحت عنوان 

المضامین المشتركة في إلبراز وفیه یسعي  )عطار وصفي الدین الحّليالللشاعرین  ةیو النب
 ،اط المشتركةالنقعلى  و یحاول أن یقفالشاعرین  هذینل صلى اهللا علیه و سلم مدح النبي

 الشیعة ا؛قائدهما المرتبطة بمذهبیهمفكارهما وعتطلعاتهما ومجموعة أ و كذا الوقوف على
وبدراسته للمضامین المشتركة  صلى اهللا علیه و سلم ونظرتهما حول شخصیة الرسول ةوالسن

 .ئمة علیهم السالموكراماته ومدح األ ق الرسولخالأالجهاد و و مثل ختام النبوة والغزوات 
ذات طابع  صلى اهللا علیه و سلم عطار حول النبيالالنتیجة بأّن رؤیة  لي هذهإیصل و 
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رؤیة لم (ؤیة غزلیة وسطحیة صفي الدین الحّلي كان یمدح الرسول بر  ّن أ ینفي ح ،صوفي
ي شیعي و  أّن  وبالرغم من ،وكأنه یشدو التاریخ) ماویةتكن س من عطار الصفي الدین الحّل

 سعیا من خاللهابرؤیة معتدلة  صلى اهللا علیه و سلم الرسولمدحا کالهما إال أن  ةسنهل الأ
  .بین المذهبین التآلفلي إ

مدح پیامبر از دیدگاه «تحت عنوان وهو  ،یضاأنفسه لباحث ل فهوالمقال الثاني أما      
ين منظار صفي الدین الحم صلى اهللا علیه و سلم مدح الرسول(» صفي الدین الحّلي  )ّل

ي في مدح الرسولهذه قد تناول في و  صلى اهللا  الدراسة خصائص شعر صفي الدین الحّل
تَكرار ذات المفاهیم في القصائد المختلفة واستخدام المفاهیم العامة وتضمنت  سلمعلیه و 

صلى اهللا علیه وعدم استخدام التشبیه وغض النظر عن المیزات االجتماعیة في زمن الرسول 
ر الشاعر بوأ سلمو   وتطلعه حول المذهب الشیعي ،فكار المتكلمین في عصرهأیضا تأّث

نبیاء والشفاعة وآل بیت لمضامین كالنبي وباقي األهذه ادراسته ل والباحث یسعي من خالل
صلى اهللا  ونحوه أن یبین بأّن رؤیة الشاعر في مدح رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم الرسول
نتیجة بأّن الشاعر صفي الدین الحّلي شیعي لي هذه الإاألخیر یصل في و  معتدلة سلمعلیه و 

  .معتدل وغیر متطرف
 ةیو ح النبائمدال مقارنة بینتوجد دراسة  ال هبأنْ  تینالدراسین ظهرت نتائج هذأللعلم فقد و      

لذا فقد تفرد هذا المقال بدراسة مقارنة ألشعار هذین الشاعرین جامي و اللصفي الدین الحّلي و 
  .في المدیح النبوي 

  ثانیاـ نبذة عن حیاة الشاعرین
  الجاميالرحمن  عبدنبذة عن حیاة -1

شرق ایران » خرجرد«بمدینة  ،م) 1414(ولد عام نور الدین عبد الرحمن الجامي هو      
بتدائیة عند بدأ دراسته اإل یتمتع بذكاء واسع ا شاعر وکان  6»الجامي«صبح مشهورا بكنیة أو 
لتحق بالمدرسة العسكریة في مدینة هرات لیتعلم العلوم الشائعة آنذاك مثل ابیه ومن بعدها أ
» صولاأل«و» الفقه«و» الكالم«و» الحكمة«و» المنطق«و»البالغة«و »اللسانیات«
ات«و» القرآن الكریم تالوة و تفسیر«و» الحدیث«و ه ومن ثم توّج » علم النجوم«و» الریاضیّ
ودخل عالم التصوف  ،صبح من مشاهیر عصرهأمهنة التدریس هناك وقد  تخذإ لي سمرقند و إ
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وصل  ،تصوفه ومن خالل التقشف والسیر في علم الرجال ،الدین ستمد من مدرسة سعدأو 
نقشبندي الصوفیة وهذا دلیل علي مذهبه الحنفي اللي مقام اإلرشاد وبهذا یعتبر من ساللة إ

  7بعقائده المذهبیةوكان ذا مبدأ ومتمسكًا من أهل السنة 
» سه گانه«دیوان : ن هماین كبیرتیمجموعت نجد حیث كثیرة شعریةنثریة و  مؤلفاتله      

» سه گانه« هدیوانیین، و قد كتب یرانشعراِء اإلالویعد من كباِر  ،»مثنوي هفت اورنک«و
واسطة و فاتحة الشباب، : الترتیب، و هي على التي مر بها بناء على فترات حیاته الثالثة 

ات فیما على عات و و مقطعلى و  ،خاتمة الحیاة وتشتمل علي قصائد غزلیةو العقد،  رباعیّ
بسال، تحفة األحرار، أسلسلة الذهب، سالمان و : علي مثنویات» مثنوي هفت اورنک«یحتوي 

  . 8ي اسكندريوخرد نامه ،برار، یوسف وزلیخا، لیلي ومجنونسبحة األ
 في األدب الفارسي ةله مكان ،هو عمل شعريو  الذهب دیوان سلسلةومن دواوینه      

ف  مجلداتمؤلفة من سبعة شعریة مجموعة  على للدیوان المجلد األولویشتمل  تُعرَ
نْك«  سمإالمجموعة بأكملها ب رَ األعمال األولى  وهي واحدة من ،)العروش السبعة( »هفت أوْ

عد المجلد األول أطول المجلدات، الرئیسیة للجامي ُ  1468لف في الفترة ما بین وقد أُ  وی
كتملة، حیث تنتهي الحكایة الشعریة  ،1486و ویبدو أن هذه النسخة من المخطوطة غیر مُ

نشدي الكمال فجأة وبطریقة غریبة تحتوي هذه النسخة . النهائیة التي تدور حول العلماء ومُ
رقَّمة بأرقام هندیة مائةعلى أكثر من  ریة عناوین فرعیة وتتضمن كل حكایة شع. صفحة مُ

ال تحتوي هذه النسخة على تمهید أو مالحظات . مكتوبة بالحبر األزرق والرمادي واألحمر
ورد سطرٌ . ختامیة، مما یجعل من الصعب تحدید مكان النشر وتاریخه والذین ساهموا فیه ُ وی

ذاكرًا العنوان  ،"1246 ربیع أول 28سلسلة الذهب  "مكتوب بخط الید بالحبر األسود عبارة
إال أن أحد األختام  ، الذي قد یكون تاریخ النشر)1830سبتمبر  16(والتاریخ الهجري 

، مما یجعل التاریخ )1796-1795( 1210حمل العام الهجري تالثالثة بنفس الصفحة 
ویظهر اسم المؤلف، موالنا عبد الرحمن الجامي، . الصحیح لهذه المخطوطة غیر مؤكد

من ثالثة أقسام، یتناول القسم  دیوان السلسلة تتألف النسخة الكاملة منو . ةبالصفحة الثانی
. نذاكآ همجتمع عصر ویتضمن نوادر قصیرة وانتقادات ل األول منها مفاهیم أخالقیة وتعلیمیة

ُشابه القسم الثاني القسم األول في بنیته ویتناول الحب الجسدي والروحي أما القسم و . وی
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تتمحور هذه النسخة حول موضوعات دینیة وأخالقیة وعدة قصص و . الثالث فهو خاتمة
األولى، على اهللا  وتثني عدة حكایات، مثل األبیات الشعریة بطولیة وتاریخیة ووعظیة

كذلك  بالصفحة السادسة وسلم علیه اهللا صلى وهناك مدٌح للنبي محمد وعظمته وجالله
وتتضمن القصص  الحق والعدلن الحادیة عشر ع صفحةالفي تتحدث األبیات الشعریة 

ًة عن ملك و  األخالقیة تدور بین ملك وخادمه؛ وهناك تكون جلسة حواریة بنه أو ربما اقصَّ
 صفحتینكما توجد في ال معلم وتلمیذه؛التاسعة و الثالثین تدور حول  صفحةفي القصة 

بدل قراره ببیع حماره العجوز بعد أن  ،حكایٌة عن فتى قرويالتسعین و الواحدة و التسعین  
ُرید بیعه في السوق باعتباره حمارًا شاباً  شتري ی   9.سمع أن المُ

تعددة في الشعر والنثر شروحًا تفسیریة ودینیة     وشعرًا فارسیًا متعدد  ،وتتضمن أعماله المُ
أثر الجامي وقد ت وأشعارًا في الرثاء ،وشروحًا صوفیة وأعماًال في النحو العربياألغراض 

ة، وباألخص النقشبندیة وبمؤلفي األعمال األدبیة الكالسیكیة یبالخطابات الصوفیة الباطن
ویعتبر الدارسون أن عمل الجامي  لنظاميالسعدي والسنائي وا مثل أعمال القدیمةالفارسیة 

وأن  یشكِّل تحوًال من العصر الكالسیكي إلى العصر الكالسیكي الحدیث في األدب الفارسي،
 1492تُوفي الجامي عام  10الجامي یمثِّل واحدًا من أواخر الشعراء الفُرس التقلیدیین العظماء

كانت للجامي صالٌت  بمدینة تربت جام،شغري االدین الك للمیالد ودفن في مقبرة شیخ سعد
وباألخص بالط السلطان حسین  لتیموري وُحكامه في هرات وخراسانمباشرة بالبالط ا

   . 11بایقرا
ي - 2   نبذة عن حیاة صفي الدین الحّل

ي في سنة         في العراق » الحلة«هجریة بمدینة  677ولد الشاعر صفي الدین الحّل
وكان شیعي » طي«بطن من قبیلة » سنبس«ولقّب بالطائي والسنبسي بسبب انتسابه الي 

وجاء  عدیدهولدیه دیوان قد جمع علي یده وتم طبعه في دمشق وبیروت مرات . 12المذهب
  . 13بواب الشعر الموجودة في زمننا هذافي هذا الدیوان جمیع أ

لتحق ببالط حكام عصره بما كان له تأثیر كبیر في ا ووكان هذا الشاعر كثیر السفر      
في مدح (والصالحیات ) في مدح السلطان منصور ارتقي(تدوین مؤلفاته كقصائد األرتقیات 

  . 14)في مدح السلطان ناصر بن قالوون(والناصریات  )السلطان صالح شمس الدین
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ووازن أشعار المتنبي والبوصیري وله إخوانیات مع ولقد عارض صفي الدین الحلي     
وبسبِب تبحره العمیق والالفت للنظر في شعر  حِد شعراء عصره الشاعر إبن نباتة أ

ات یعتبره الدكتور ركابي المؤسس لهذا النوع من الشعر ایوبي حامل یاسین یجعله و  البدیعیّ
من البدیعیات لكل  االبدیع هو نوع من الشعر یستخدم فیه الشاعر نوع اللواء في هذا المجال

 .صلى اهللا علیه وسلم وغالبا هذا النوع من الشعر یكون في مدح الرسول ،بیت في القصیدة
  15.للهجرة في مدینة بغداد 507توفي الشاعر صفي الدین الحّلي عام 

  المقارنة بین الشاعرین في مدیح الرسول صلى اهللا علیه وسلمثالثاـ 
ي والجامي یالشاعر  سنقوم في هذا المحور من البحث المقارنة بین       ذلك و ن الحّل

نبین مواطن ثم  مدیح الرسول صلى اهللا علیه و سلمبالوقوف على اشعار كل منهما في 
  .التشابه و االختالف بینهما

  الرسول صلى اهللا علیه وسلم المحاسن الُخلقیة لرسول اهللافي  -1 
خالقیة أفضل السمات األنه یحمل كما جاء في القرآن الكریم في ذكر رسول اهللا بأ      

برز المسائل التي تذكر أمن و  16»عظیمٍ  إّنك لعلي خلقٍ «یخاطبه سبحانه تعالي بهذا القول و 
ه منشأ جمیع المحاسن یعتبرونبحیث  أخالقه الحسنة صلى اهللا علیه وسلم، سیرة الرسول في

رّب العالمین باُالسوة یصفه من هذا المنطق و  سوة لتعلم السمات الطیبةأأفضل و الخلقیة 
ةٌ  « :، حیث قال في محكم تنزیله الحسنة للعالمین ُسوِل اللَِّه ُأْسوَ ُكمْ ِفي رَ ْد َكاَن َل  لََّق

ةٌ    . 17» َحَسنَ
جامي وصفي اللیها أشار إالتي  صلى اهللا علیه وسلم خالق الرسولمن محاسن أف       

ي في  في وصفهم  ءكبار الشعراحذو كال الشاعرین حذوا ف رهما عطاؤه وجودهاشعأالدین الحّل
هوا جود  ،صلى اهللا علیه وسلم لمحاسن خلق الرسول بجود البحر  النبيوكالرسم المعهود شبّ

 .قومأكثر و أاء البحر والسحب وجعلوا عطاء الرسول أو السحب أو قارنوا عطاء النبي بعط
  :في قوله هذه الفضیلة ىجامي علالقد أكد و 

  چرخ پي سجود محمد
  

  18جود محمد هست حبابي ز  
  )ال فقاعات من جود محمدإالفلك لسجود محمد هو لیس  ىنحناعندما (
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ه جود النبي بالبحر ّن أنالحظ هنا ف     أن یرى ویبالغ في المدیح لدرجة أنه الشاعر یشبّ
ي یؤكد  ال فقاعات من جود هذا البحرما هي إاألفالك  كثر علي استمرار ودوام ألكن الحّل

  :هذه الفضیلة
  فجود كفیه لم یقلع سحائبه

                  
  19لم یدم عن العباد، وجود السحب  

  
نه ذو جود وعطاء المبالغة بأالشاعر باستخدامه صناعَة یصف في هذا البیت         

في حین عطاء السحب غیر  ،وال یكف عن هذا العمل ولو للحظة ،قربائهمستمرین نسبًة أل
ظهار محاسن خلق إوكال الشاعرین یستندان علي التقاریر التاریخیة في  و غیر دائممستمر 

  .النبي
  وصاف النبي الَخلقیةذكر أ-2 

ذات طابع معنوي وروحاني هي لي المحاسن الُخلقیة التي إضافة إلابالشعراء لقد مدح     
صفي الدین الحّلي في هذا المجال قلیلة وقد مدائح لكن  ،وصاف النبي الخلقیةأیضا أمدحوا 

ه وجا حیث  القمر وعطر جسده المبارك باألریجه الكریم بهكتفي بوصف مالمح النبي وشبّ
  :یقول

  كأن مرآه بدر غیر مستتر
  

  20و طیب ریاه مسك غیر مكتتم  
  

یستخدم التشبیهات هو ف ذات تفاصیل أدقفكانت طار إلاجامي في هذا الشعار أما أو       
ه الطول بشجرة األرز والعیون  ه الوجه بالشمس والقمر والصبح والمالئكة ویشبّ العامة ویشبّ

وفي  ،نهعمین متقدّ الشعراء اللیل وبهذا یحذوا حذو لبالنرجس والتراب بالمسك والشعر بعتمة ا
ه وتصبح تشبیهاته أعل وجه الشبه تشبیهاته یحاول أن یج ي مكانة المشبّ كثر رصانة لكي یعّل

ي التي  كثر قوة وتأثیرا،أ بسیطة هي وهذا یكون بعكس تشبیهات الشاعر صفي الدین الحّل
  :، فنجد أن الجامي یقولجدا في هذا المجال

  ماه بود عكسي از جمال محمد
  

  21مشك شمیمي ز زلف و خال محمد  
  

  .)وشامة محمد شعرمن  رائحة الورة من جمال محمد و المسك ما هو إال صالقمر ما هو إ(
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ه  فی البیت السابق،        بالقمر  صلى اهللا علیه و سلم جمال النبيالشاعر بدل أن یشبّ
والمسك صلى اهللا علیه و سلم جعل القمر صورة من جمال النبي  ،ه وشامته بالمسكشعر و 

ستخدم التشبیه المقلوب لكي یجعل وجه الشبه اوبهذه الطریقة  من أریج النبي رائحة
ه أ» الجمال«   ).صلى اهللا علیه و سلم رسول اهللا(كثر تجلیًا في المشبّ

ي في هذا المجال الشعار أالبارزة في األخرى المیزات من و       ستخدامهماإجامي والحّل
الذي یجعل فیه عالقة مثل ذلك قول الجامي ریم، و التلمیح والتضمین من آیات القرآن الك

  :وصاف النبي الخلقیةأجمیلة بین المفاهیم القرآنیة و 
  تابي ز عكس طلعت و تاري ز طره ات

  
  22صبح اذا تنفس لیل اذا غسق  

  
لیل َشعرةٌ من لوعتمة ا صلى اهللا علیه و سلم ضوء الصبح صورة من مالمح وجه النبي(

  .)َشعر النبي
لتشبیه والمبالغة، یجعل ضوء کا البالغیة ةلصناعلالشاعر باستخدامه  أّن كما نري       

وفي  هلیل شعرةً من شعر لوعتمه ا صلى اهللا علیه و سلم الصبح صورة من مالمح وجه النبي
من سورة  78یة اآلو  من سورة التكویر 18یة اآلالثاني یستعمل التضمین بذكر  شطرال

  .المبارکة سراءاإل
  صلى اهللا علیه و سلم وصف معجزات النبي-3

حتي  النبي ویأتي بها  هي من خصائص االنبیاء، خارق للعادة، و المعجزة هي عمل        
فیبین  ، و یتحدى بها اآلخرین، على أن یأتوا بمثلها مع اهللاعالقته المتمیزة نبوته و یثبت 

نبیاء اهللا قد كانت لدیه معجزات أوالرسول بصفته آخر  ،23عجزهم و عدم قدرتهم عن ذلك
  . 24والثانیة شّق القمر ،عظمها هو القرآن الكریمأكثیره و 

ي في مدحهما لرسول اهللا الو لقد اشار كل من      معجزة ل صلى اهللا علیه و سلمجامي والحّل
معجزة في تلك العن یقول الدین صفيفنجد  .صلى اهللا علیه و سلمشق القمر لرسول اهللا 

ي نوع من صوِر الخیال وكأنه ینقل حدثًا تاریخیًا في قالب أبیت من الشعر دون أن یستعمل 
  .النظم

  25بعد الغروب وما بها نقصان    ىشرقت شمس الضحأوالبدر شق و 
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ي أشار إلي هذه المعجزة في الكثیر من ألكّن ال       شعاره جامي علي عكس الحّل
ة مثوباستخدامه الصناعات  یرسم معجزة النبي ، فل التشبیه وحسن التعلیل والتشخیصالبالغیّ
اضیة باألرقامحیث نجده یرسمها  بشكل جمیل صلى اهللا علیه و سلم فنجده  واألعداد الریّ

  :آلتيیصف معجزة شّق القمر باألرقام األبجدیة كا
  چو مه را بر تیر اشارت

ـــقــلــح دور  م ــیـم ون ــن دو    اهـــم ه ـ
  زد از سبابه معجز بشارت  

  26چهل را ساخت شصت او دو پنجاه
ربعین ر بمعجزة وجعل األلي القمر، قد بشّ إستثنائي المبارك عندما أومَأ الرسول بإصبعه اال(

  .)»النون«لي حرفین من إ، القمر »ماه«في مفردة » المیم«بانقسام حرف  ننیخمسی
لي نصفین إنقسم القمر ا ستثنائي المبارك الي القمر، وعندما أشار الرسول بإصبعه اال    

نصفین بحرفین من  ليإنقسامه ابالقمر و » ماه«في مفردة » المیم«شبه الشاعر هنا حرف 
یوازي رقم » النون«ربعین وحرف أیوازي رقم » المیم«بجدیة حرف في األرقام األ. »النون«

  .خمسین
  صلى اهللا علیه و سلمكرامات الرسول -4

رتباطه مع اهللا ویدعو النبوة لكي یثبت إیتصف بستثنائي یأتي بها من االمعجزة هي عمل 
ولو كان هذا العمل اإلستثنائي  ه ألنهم عاجزون عن فعل هذا األمر،جهتجمیع الناس لموا

: وهي علي صنفین قبل البعثة وبعد البعثة 27یسمي كراماتف جاء من غیر النبي غیر 
رهاص إومفردة  28رهاصاإالكرامات التي تحدث قبل النبوة لكي تمهد لحدوث النبوة تسمي ف

  . 29مشتقة من رهص و معناها اإلنشاء
  )رهاصاإل(الكرامات قبل البعثة  )أ

یوان المدائن عند إنهدام اقبل البعثة،  سلمصلى اهللا علیه و من أهم كرامات النبي       
ه نبوة النبي بالقصر  ،هذه الكرامة في بیت من الشعرلالجامي قد أشار و  ،والدته فقط وفیه یشبّ

لكي یظهر عظمة  ،)یوان المدائنإ(یراني إقصر ملك وثم في مقارنة رائعة یجعله مقابل 
یضا تناسق أوالجناس بین مفردة كسر وكسري و  یسمي قصر كسري بالمقصورة، فقصر النبوة

  :الحروف مع حرف السین یزید البیت جماال
  30كسر به مقصوره كسري فكند    صر نبوت به تو چون شد بلندق
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  )صبحت مقصورة كسري مشروخةستقام قصر النبوة بك أالما (

من الشعر لذكر هذه  كتفي ببیتینا قد وصفي الدین الحّلي في مدحه لرسول اهللا        
ولكن في البیت  بیات یذكر هذه الحادثة بطریقة وكأنه ینقل خبراالكرامة وفي أحد هذه األ

بجعله  ،اعة حسن التعلیلنسلوب التخیل والمجاز اللغوي باستخدامه لصالثاني یقترب من أ
ّن شعر أن نقول إوهنا نستطیع  ظهار فرحته بوالدة رسول اهللاإیوان مدائن إسبب شرخ 

عل أكثر تأثیرا علي القارئ من حیث تعظیمه لمكانة الممدوح وجكان الجامي في هذا المجال 
الخوف والهول من عظمة النبي وبهذا یعّظم ویفّخم مكانة رسول  ،یوان كسريإدلیل شرخ 

ي في شعره . اهللا هذا الموضوع رسم جوا من الفرح والسعادة بدل  فيولكن صفي الدین الحّل
  :فنجده یقول الخوف والهول 

  خمدت لفضلك النیران،
  

  31یوانبك اإلنشق من فرح او   
  

ي لهذه الحادثة بسیطة وعادیة وتعامل معها مثل ف ي أنالحظ هنا الصورة التي رسمها الحّل
  .حادثة عابرة

  الكرامات من بعد البعثة) ب
نین مسجد أو مثل رد الشمس،  ،كثیرةبعد البعثة  صلى اهللا علیه و سلمكرامات النبي      

شفاء و زدیاد طعام الضیافة، او صبعه الشریف، تفّجر عین الماء بإشارٍة من إو الحنانة، 
رامتین مشتركین عند لي كإوهنا نشیر  ،ىخر وغیرها من الكرامات األ،ب ئنطق الذو الكفیف، 

جالسًا  سلمصلى اهللا علیه و  یام كان رسول اهللافي یوم من األ رد الشمس منها كال الشاعرین
وألنه  سلمصلى اهللا علیه و  في منزله وعندها نزل الوحي علیه) لیه السالمع(يمام علمع اإل

تتملكه حالة الطمأنینة عند نزول الوحي یحتاج لشيء یستند علیه، لذا یضع رأسه في حجر 
لعصر وهو صالة التأدیة  علي مامحتي غروب الشمس فیضطر اإل كرم اهللا وجهه عليامام 

  . 32یماءیسجد ویركع باإلفجالس 
ع علي ما جري إلي حالته الطبیعیة إ مصلى اهللا علیه و سل وعندما رجع رسول اهللا      طّل

 مامیستطیع اإل ىأخري حتلي وقت صالة العصر مرة إفدعا اهللا سبحانه بأن یعید الشمس 
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لي مكانها أعاد الشمس إفاستجاب اهللا دعوته و  وقتها وهو قائمافي أن یؤدي صالته علي 
  .خريصالة العصر، غربت الشمس مرة أمام علي ّدي اإلأوبعد ما 

ي ف. كال الشاعرین یتكلمان عن حدوث هذة الكرامةنجد أن      منبهر بهذه صفي الدین الحّل
ني الذي وهو متحیّر أ. الكرامة صلى اهللا علیه و سلم  حدثه رسول اهللاأمام هذه التغییر الكوْ

  :إذ یقول صاب الشمس بالنقصانأو 
  ىشرقت شمس الضحأوالبدر شق و 

  
  33بعد الغروب، وما بها نقصان  

  
ن اقام بفجامي ال أما        خري هو أطلوع الشمس مرة أن ستخدام صنعة التشخیص لیبیّ

  :طاعًة ألمر رسول اهللا
  ماه منیر اي ز تو شق خرقه

  
  34پیش تو مهر آمده فرمان پذیر  

  
  )طاعتك بطلوعهاأمرك والشمس یا من انشق القمر المنیر بأ(

هذا الحدث بشكل نهما یتعامالن مع أال إكال الشاعرین یهتمان بالعقائد المذهبیة نجد أن    
ك ادر ّن هذا الحدث خارج من نطاق العقل واإلأب، و لي كرامة رد الشمسإشارة باإل یاواحد واكتف

  .البشري
  صلى اهللا علیه وسلم معراج النبي-5 

الدعوة حدثًا ضخمًا من أحداث  العقیدة اإلسالمیةاإلسراء والمعراج في حادثة تعتبر       
وهي حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة  .الهجرةوجاء قبل  البعثةسبقته فقد ، اإلسالمیة
 محمدما بین السنة الحادیة عشر إلى السنة الثانیة عشر، منذ أن أعلن النبي  اإلسالمیة

 قریشیكلفه برسالة دینیة یبلغها إلى قبیلته  جبریلقد أرسل إلیه  اهللاأن  سلمصلى اهللا علیه و 
ومن ثم إلى البشریة جمعاء، وأن رسالته متمة وخاتمة للرساالت السماویة السابقة، وحسب 

 السیرة النبویة یعد حدث اإلسراء رحلةبوالمصطلح على تسمیته  ،للفترةهذه لالتاریخ اإلسالمي 
، صلى اهللا علیه وسلم من معجزات سیدنا محمدتعتبر رحلة اإلسراء و المعراج معجزة و 

إلی واإلسراء تعني هي الرحلة التي قطعها النبي علیه الصالة والسالم من المسجد الحرام 
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لمسجد األقصى بالقدس، والمعراج هو صعود الرسول علیه الصالة والسالم من المسجد ا
   .األقصى إلى السماوات العلى، لكن كیف حدث هذا في لیلة وضحاها

أبیه عن  يبراهیم القمإن علي بن عفي روایة ؛ فالروایات مختلفة فی هذا المجاللقد كانت    
لیه جبرائیل و إتي قد أ«صادق  المام بي عمیر عن هشام بن سالم نقال عن اإلمحمد بن أ

إلي بیت وذهبوا  صلى اهللا علیه وسلم براق و ركب معهما رسول اهللا السمها إسرافیل بمركبة إ
شاهدوا الكثیر من آیات السابعة و التقوا بأنبیاء اهللا و لي السماء من ثم عرجوا إالمقدس و 

   35اهللا
ي تناول هذه المسألة و  واكتفي ) ^(شعاره في مدح رسول اهللاأخالل  منصفي الدین الحّل

ات الشعریة، بیحد هذه األأوفي جاءت متناثرة بثالثة أبیات من الشعر عن هذا الموضوع 
           البیانیةدون أن یستخدم الصورة ابنقل الخبر عن هذه الحادثة فقط،  الشاعركتفي ا
، خاصة في عمقخرین قد تناول هذه المسألة بشكل ألكن في البیتین اآل ،و المعاني الطویلةأ

  :ستخدم فیه صناعة التضمینأجمل عندما إصبح البیت البیت الثالث وأ
  ومن رقي في الطبقات السبع منزلة

  هـــقـــالــخ  وــحـن  یــدلـتـف  اـدن  نـوم
  

 لیها قبل ذاك رقيإ ما كان قطّ   
  36لي العنقإ كقاب قوسین أو دانی

  
صلى اهللا ستخدم في مدحه لرسول اهللا قد اذكر هنا أّن صفي الدین الحّلي الالجدیر بو     

السیرة النبویة والمسائل الفقهیة بشكل كبیر وهو آیات القرآن الكریم و علیه وسلم التناص مع 
لمامه إمر یدل علي وهذا األ 37لي هذه االستخداماتإكثر میال أشاعر من بین شعراء العرب 

  .الدینیة یدةالكبیر بالعق
بصفته شاعر صوفي  صلى اهللا علیه وسلم هتم بمعراج الرسولفقد اجامي فی حالة الأما     

نشد قصائد خصصها لهذا المجال وهو في هذه أشارته لهذا الموضوع قد إألنه فضال عن 
من البدایة الي النهایة  ،هذا السفر السماوي شغف صوفي خاصشتیاق و بإ شعار یصفاأل

یمانه وسعة إوهذا بحد ذاته دلیل علي قوة  البیانیةصور الستخدامه ألنواع إبشكل مفصل ب
ي  یرى كما یرىو  معلوماته الدینیة   صلى اهللا علیه وسلم معراج الرسول بأنصفي الدین الحّل
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مر صغیر أمام أخیر یعتبر المعراج بكل عظمته وروعته هو ولكن في األ شأن عظیم، اذ
  :مكانة النبي ومرحلة بدائیة لعروجه المعنوي
  اي خاك ره تو عرش را تاج

  
  38یك پایه ز قدر توست معراج  

  
ج العرش و هذا قد قُّدر ك قبلت قدأیا من غبار مشیك حین (   .)جل المعراجأختبار من اتوّ

  :موضع آخر یقولوفي 
  پایه اول تو معراج ای
  

  39نعلین تو فرق عرش را تاج  
  

لیا من عندما وضعت قدمك األ(   .)صبحت نعلیك تاجا لمفرق العرشأفي المعراج، قد  ىوّ
مقام الممدوح لكي یصبح في المدح  للمبالغةستخدامه إالشاعر بیرفع وبهذه الصورة       
يأجامي في هذا المجال الفنستخلص بشكل عام بأن  عمقتأثیره أ ألّن  جودة كثر من الحّل
ي    .عطاء تقریر عام عن هذه الحادثةإكتفي بإالحّل

  صلى اهللا علیه وسلم  جهاد النبي-6
 وسابقا كما قلنا ،صوفي  من منظور صلى اهللا علیه وسلم جامي یمدح الرسولالكان   
كد علي هذا الموضوع لكي أصف معراج النبي وهو قد شعاره یأفي  ةكثیر  لكعلي ذ لةداأل

ة فتناول جهاد الرسول ،یظهر مكانة الرسول العظیمة ه لم یكن یملك الروح الحماسیّ صلى  وألنّ
 عامل الرسول بشك فيوذكر في مدائحه سمات الشجاعة  ،بیات قلیلة جدافي أ اهللا علیه وسلم

ال یشار الیها إال  کانت الغزوات والحروبحیث . وصف صورة الحروب الدامیةوتجنب 
  :، فنجده یقول  أشعارهبإشارات قلیلة في 

  40تا بر سپاه اهل هدایت سپهبد است    و ست ازا دسپاه اهل ضاللت ب حال
ب علي جنود الضاللةت ىقاد جنود الهدایة حت(   )تغّل

هتم فاهذا الموضوع لشعارًا كثیرة أخصص قد صفي الدین الحّلي  أّن حین نجد في       
المجال الغالب في الشعر  حیث كانكثر أ صلى اهللا علیه وسلم، بغزوات وجهاد الرسول

الشاعر یذكر ممدوحه بعنوان بطل الحرب ف 41بشكل واضح هتراث، بحیث نلمسه في العربي
والصناعة لفاظ الحماسیة وباستخدامه األروب ومعارك الجنود مع وصف جمیع تفاصیل الح
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ه حاضر في  الحرب بشكل جید بحیث یجعل القارئیرسم صورة اللفظیة ف  ساحةیشعر بأنّ
ي كان إّن بشكل عام نستطیع القول في هذا المجال  ومّ عینه أالحرب ویري المعارك ب الحّل

  :عندما یقول. جاميالكثر من أموفقًا 
  دمهمشیب المفارق یروي الضرب من 

  رةـیـثـع ل ــیـخـال ال تشر  رك ــمع ي ـف
 42ذوائب البیض بیض الهند ال المم  

  43بدم تربه  روي المواضي   ممات
  صلى اهللا علیه وسلم شفاعة الرسول-7

الرسول صلى اهللا علیه وسلم  شفیعا لخلقه لذلك كان اغلب الشعراء یمدحون اهللا  جعلقد ل   
رسول اهللا لم ل یندحاجامي بصفتهما مالوالحلي و  طلبا لشفاعتهالرسول صلى اهللا علیه وسلم 

عدة مرات  ،یذكران رسول اهللا بصفته الشافع والشفیع هماكالو  مر،ن هذا األم مستثنیینا یكون
الن بشفاعته بحجم الجبال ویأمیقران بذنوبهما التي هي كالهما  وبخشوع یطلبون شفاعته،

  :حیث یقول المسألة باستخدام التشبیهجامي یصف هذه الفنجد  یوم القیامه
  با گنه همچو كوه چشم شفاعت

  
  44كاه محمد  باشدم از عفو كوه  

  
ُل شفاعتكتأذنوبي كالجبل و أ(   .)مّ

  :االمر هذا فیقول في الحلي أما 
  ختم النبوة-8

 ابأن محمد ،الروایاتبعض و النبویة الشریفة حادیث األ فيفي القرآن الكریم و  جاء       
ذهان أور الراسخة في مهذه المسألة من األصبحت ألهذا  نبیینخاتم ال صلى اهللا علیه وسلم

من یأتي  ألن صلى اهللا علیه وسلم لرسوللحد الفضائل الممیزة أالمسلمین وفي نفس الوقت 
بات البشریةلي یوم القیامإالذي یبقي قائما فهو بالدین الكامل  كّل فذا هل ة و یلبّي جمیع متطّل

مر ویعّده من یتغني بهذا األ دائماكان  صلى اهللا علیه وسلم مدح رسول اهللابمن تغني 
الذین مدحوا النبي بهذه  منجامي والحلي وال ،محمد صلى اهللا علیه وسلمرسول المحاسن 
  :فنجد الشاعر صفي صفي الدین الحلي یقول في ذلك المزیة 

، و هي      لهاوّ أیا خاتم الرسل بعثًا
  

قِ    ، و فائزها بالسبِق و الَسبَ   45فضًال
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َ و اإلجامي یشیر الأما    :ستعارةإلي هذا الموضوع بشكل أجمل باستخدامه التشبیه
  در خاك ارادت اولین كشت

  
  46در خاك نبوت آخرین خشت  

  
  )النبویة طبقاتو آخر  والزرع نت بدایة الترابأ(
هُ و  ل ثمارها هأو  ،رض الخصبةاإلخالَص في العبادة باأل ،الشاعر في البدایةیشبّ وجود  ووّ

 هو الرسول طوابقهاثم یشبه النبوة بالبنایة التي آخر  ،الشریف صلى اهللا علیه وسلم النبي
  . صلى اهللا علیه وسلم

   نبیاءاأل بین  محمد صلى اهللا علیه وسلمرسول ال إبراز مكانة-9
و  یینیقارنان مكانة الرسول العظیمة مع األنبیاء األخر كال الشاعرین یمكننا القول أن و     

أنبیاء اهللا ویعتقدان أّن لي أهم وقائع أو حوادث حیاة إیشیران و  ،وعلوهیبینان ویثبتان فضله 
 ال هذه االستعانة لمانبیاء استعانوا برسول اهللا لتخّطي مصاعب رسالتهم السماویة ولو األ

دون أن یخلق  عامل مع هذه المقارنات بشكل بسیطیت حليصفي الدین الو  استطاعوا تخطیها،
شعاره بمزیج أبشكل عام ینشد فهو  لیثیر شعوره العاطفي ئقلما یسوق ذهن القار و صورة فنیة 

یذكر كل الصفات و  .الفنیة التاریخیة دون أن یزینها بالصور من البحوث الكالمیة والوقائع
في كل هذا و دورًا واحدًا  اهللا علیه وسلمصلى  والمعارك بشكل قصیر ومباشر ویجعل للرسول

 ان یتنبأول صرع األوبهذا یستطیع القارئ عند قرائته للم ،لي نتیجة تاریخیة جلیةإیصل 
  :47المصرع الثانيب

  حین طمت ك للطوفانِ جودَ  ّن أو أ
  

  48من الغرقِ  نجا نوٌح  ه مامواُج أ  
  

بدایة البیت المذكور یكررها  عبارة في لو ذكرو من میزات مدیح صفي الدین الحلي أنه    
. مفهوم واحدو أو عبارة أ وهي في الواقع تكرار مفردة ،ت الشعریة التالیةابیفي بدایة األ

یستعمل نوعین  صلى اهللا و سلم أنه لرسول اهللاله في مدحن من میزاته أنجد جامي الكذلك و 
ه من حیث اشادة البعض به و تقبیح آراء الناقدین حول تختلفوهو تكرار ا اللفظ تكرارمن 

  49.البعض له
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حیث  الحلي أشعارال تختلف كثیرا مع  ،ضوع أیضاً و جامي حول هذا المالاشعار و       
نماو  ،بنفس الجودةكانت    :فیقول جاءت بلیغة أكثر يجامالقول إن مقارنات أن ننستطیع  إ

  ز جودش گر نگشتي راه مفتوح
  

  50نبردي ره بجودي كشتي نوح  
  

  )كالنجاة في سفینة نوح صلى اهللا علیه و سلم سلك طریق النبي (
ي و     یمتلك جمیع الفضائل الشریفة  صلى اهللا علیه و سلمبأّن النبي یعتقد صفي الدین الحّل

  :، فیقول في أحد أبیاته نبیاءاأل سائرالتي یملكها 
  جمعت كل نفیس من فضائلهم

  
  51من كل مجتمع منها و مفترق  

  
ن نبیاء لیبیّ األ سائركثر من مجموع فضائل أجامي یعتقد بأّن فضائل النبي أّن الفي حین 

  :، فیقول في أحد أبیاته هو اآلخر مكانة ممدوحه
  آن فضائل كه انبیاء را بود

  هم با  مجتمع  جمله  شود  گر 
  

  و آن شمائل كه اصفیا را بود  
  52مـك  دـمـاح ل ـضـف د ز ـاشـب ه ـمـه
  

صلى اهللا علیه و مام فضائل الرسول فضائل ومیزات كل األنبیاء ستكون قلیلة ألو اجتمعت (
  )سلم

  الخاتمة
یمكننا أن نشیر في ختام بحثنا هذا الى جملة ما یشتركان فیه الشاعران في مدح الرسول و    

  :لمشتركة بینهما هي المیزات اآلتيفأهم المیزات ا. صلى اهللا علیه و سلم، وما یختلفان فیه 
و أبیات مجزئة أو مفهومًا واحدًا عدة مرات في عبارة أ یستخدمان في أشعارهماكال الشاعرین 

  .متتالیة
التعبیرات طغیان لي إأّدي مما  اسلوبهمرین حذوا حذو الشعراء الكبار في أكال الشاعـ 

ة في شعرهما   .النمطیّ
  .كبیرستخدم التلمیح والتضمین من اآلیات القرآنیة بشكل ا هماـ كال 

  أن أشعارهما تدل على الثقافة الدینیة والمذهبیة الواسعة لكلیهما ـ 
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  .بسیطة و سهلة و سلسلةأشعارهما لغة أن ـ 
محمد صلى لرسول لبشكل ملحوظ في مدحهما هما اإلختالف المذهبي الموجود بینلم یؤثر ـ 

  .اهللا علیه و سلم
األساسي والبارز  االختالفو كثیرة، ختالفات التي جاءت في أشعارهما فلم تكن أما اال   

في مدیح الرسول صلى اهللا علیه جامي الشعار أّن أ هو إلیهنستطیع أن نشیر  بینهما الذي
هو األمر الذي أكسبها تاثیرا أكبر صور بالغیة أكثر من أشعار الحلي، و  كانت تشتمل على

  . لدى القارئ 
  الهوامش
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