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  هرِعْيري وشِوصِردة البُفي بُ جديدةٌ ةٌراءَقِ
  افقَّر السَّوي بن عبدالقادِلَعَ

ـــمــن القَ للُبوِصــريي ة دَ الــربُ  صــيدةُ قُ  ــصــائد الشَّ
َ
 ؛فِ صـــوُّ التَّ  فيهــا أهــلُ  هــامَ  ،ديح النبــويِّ هرية يف امل

، حــىت )٥(علــى نـَْهِجهــا ، وَنَظمــوا)٤(، وعاَرضــوها)٣(، وَســبَّعوها)٢(، ومخَّسوهـــا)١(اــــطَّروهوشَ  ،رحوهافَشــ

بــل جــاءْت  ،غــة العربيَّــةومل َتقتصــْر علــى اللُّ بلغــْت ُشــروُحها والكُتــب الــيت َتكلَّمــت عنهــا الَعَشــرات، 

بـل ! )٧(وشـفاًء مـن األمـراض ،حىت َجَعل بعُضـهم ألبياِ�ـا بركـًة خاصَّـةً  ،، وَغَلْوا فيها)٦(بُلغاٍت خمتلفةٍ 

فبيٌت ملَرض الصرع، وبيٌت : َيستخدم لكلِّ مرٍض أو حاجة بيًتا خاص�ا ِمن َكَتبِة األحجبِة والتَّمائم َمن

 ،ومـا َعِلمنـا هـذا يف آيـاِت القـرآِن الكـرمي! )٨( للِحفظ من احلريق، وآَخر للتوفيق بني الزَّْوجني وهكـذا

  !وال يف األحاديِث النبويَّة

يف الصَّـباح واملسـاِء يف َهيبــٍة  عنـد بعـِض النــاس مـن األوراد الـيت ُتقـرأ -ومـا تـزالُ  -وكانـت الـُربدة

، وقـد وَضـعوا هلـا ُشـروطًا عنـد )١٠(وتُتَلى عند الـدفن ،َقى، وأبياُ�ا ُتستعمل إىل اليوِم يف الرُّ )٩(وخشوع

  .)١١(وغِري ذلك ،كالوضوِء واستقباِل الِقبلة  ،قراء�ا

                                                

 ).١١٩٩/ ٢)) (معجم اللغة العربية املعاصرة. ((أن ُيضيَف إىل كلِّ َشْطِر منه َشطرًا من ِعنَده :َتشطيُر الشِّعرِ )  (١

ما كانْت أنصاُف ُمقفَّاه خمتلفًة َجتمُعها قافيٌة واحدٌة بعد بَيتِني أو ثالثٍة أو أكثَر، وهو ما   :المخمَّس من الشِّعر) (٢

  ).٢٨/ ١٦(للزبيدي )) تاج العروس((، و)١١٣٤/ ٣(للجواهري  )) الصحاح: ((ظرين. كاَن على َمخَْسِة أجزاء

 ).٥٠٦/ ١(البن سيده )) احملكم واحمليط األعظم. ((َما ُبَين على َسْبعة َأجزَاء :الُمَسبَّع من الَعُروض )(٣

هي حماكاُة قصيدٍة ُألخرى موضوًعا ووزنًا، وهي عند البُلغاِء ِعبارٌة عن قوِل شيٍء ِمثل كالِم  :الُمعارضة الشِّعريَّة) (٤

للتهانوي )) كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. ((الغري، سواء كان له وزُن الشِّعر أو القافية، أو الرَّديف أو الصَّنعة

)١٤٧٩/ ٢.(  

  ).٥٣: ص(للهيتمي ) )العمدة شرح الربدة((، و)١١٩: ص(مكي  حملمود علي) )املدائح النبويَّة((: انظر (٥)

  !فاق عدُد ُشروح الربدة كثريًا من كُتب السُّنة، كصحيح مسلم، والكُتب األربعة، فضًال عن غريِها (٦)

كم ظَهر وال يزال الناُس يَتربَّكون �ا يف أقطاب األرض؛ ف: (، قال ُحمقِّقه)٤١: ص) ()العمدة شرح الُربدة((: انظر (٧)

هلا من أثٍر يف إبراِء املرَضى من الذين اعتقدوا شَرَفها، وَقدروها قْدَرها، فكانت سبًبا يف ِشفائهم، ونيل اخلريات والربكاِت 

 )!يف قراء�ا

لزكي مبارك ) )املدائح النبويَّة يف األدب العريب((، و)١٧: ص(لعبداهللا جاجة )) العمدة يف إعراب الربدة(( :انظر (٨)

 ).١٤٢: ص(

 ).١٤٢: ص()) املدائح النبويَّة يف األدب العريب(( :انظر (٩)

 ).٣/٥٢٨()) دائرة املعارف اإلسالمية(( :انظر (١٠)

 ).٢٩: ص()) ديوان البوصريي لسيد كيالين(( :انظر (١١)



٢ 

أنَّ صاحَبها أْلقاها أماَم النيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلََّم يف املناِم  :وَزعموا أنَّ سبَب َتسميِتها بالُربدة

صلَّى اهللا عليه وسلََّم بُردَته كما أْلقاها على َكعِب بن ُزهٍري رضي اهللا عنه يَقظًة، مع  فأَْلَقى عليه النيبُّ 

ــة كعــب بــن ُزهــري هــذه مل تَثُبــت بإســناٍد صــحيٍح أصــًال  وَزَعمــوا أنَّ ناِظَمهــا الُبوِصــرييَّ كــان . أنَّ ِقصَّ

هم فيهـا أْن زَعمـوا أنَّ النـيبَّ صـلَّى اهللا ، وبلـغ غلـوُّ )١(ةءَ رْ ولـذلك مسُِّيـْت بـالبُـ  ؛مريًضا بالفاَجل فُشـِفي �ـا

  :فلما انتهى الناظم إىل قوله ،وأنَّه كان يتمايُل عند مساِعها ،عليه وسلََّم شارََكه يف َنظِمها

َلُغ الِعلِم فيه أنَّه َبشرٌ  وأنَّه خُري َخلـِق اهللا  : صلَّى اهللا عليه وسلَّمَ  فأضاف النيبُّ ! توقَّف..... فَمبـْ

  .)٢( ُكلِّهمِ 

  .ه كذٌب وافرتاٌء على رسوِل اهللا صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّمَ وهذا كلُّ 

ـــ ـــد كثـــٌري مـــن أهـــل الِعلـــم أبياًت ـــة فيهـــاهـــذه الَقصـــيدُة انتَق ـــِر األبيـــات ُغلـــو�ا  ،ا ُمعيَّن تعـــدُّ مـــن أكث

ــه إليهــا مــن نـَْقــٍد، ُمعلِّلــني كــلَّ  ،ف، ودافَــع عنهــا آَخــرون مــن مــن ُدعــاة التَّصــوُّ )٣(عنـدهم وردُّوا مــا ُوجِّ

نتَقـدة
ُ
الـيت دافَـع عنهـا هـؤالِء وَزعمـوا أنَّ  -بيت ُمنَتقد فيها مبا يَنفي ِعلََّة النَّقـد، وِمـن هـذه األبيـات امل

  :قوُله -ُمنتقِديها من أهِل الِعلم مل ُيدرِكوا ُمراَده

ـــِدي   إْن َملْ َيُكـــْن يف َمَعـــاِدي آِخـــًذا بَِي

  

ــــــــــا زلـَّـــــــــَة الَقــــــــــدمِ     َفْضــــــــــًال َوِإالَّ فَـُقــــــــــْل َي

  
  :وقوُله

  يَـــا َأْكــــَرَم اخلَلـــِق َمــــا يل َمـــن أَلُــــوُذ بــــه

  

ــــــواَك عنــــــد ُحلــــــوِل احلَــــــاِدِث الَعمــــــمِ     ِس

  
  :وقوله

  نيا وَضــــــرَّ�افــــــإنَّ ِمــــــن ُجــــــوِدك الــــــدُّ  

  

  وِمـــــــن ُعلوِمــــــــك ِعلـــــــَم اللَّــــــــوِح والَقَلــــــــمِ  

  
فأصــبَح كثــٌري مــن النَّــاس ال يَعرِفــون ُغلــوَّ الُبوصــريي إالَّ مــن قصــيدته الــُربدة، وال يَعرِفــون مــا يف 

الُربدة من غلوٍّ إالَّ من هذه األبيـات، فـإذا كانـْت هـذه األبيـات ُمفسَّـرًة ومـربَّرًة، َسـِلمِت الـربدُة وَسـِلم 

                                                

لفَّه : ن يقولوغريها، وهذا ممَّا َأطبقت عليه كُتبهم، لكن منهم مَ ) ٤: ص()) حاشية الباجوري على الربدة(( انظر (١)

  .ألقاها عليه: بُربدته، ومنهم َمن يقول

 ).١٩: ص( ))العمدة يف إعراب الربدة((، و)١٥: ص( ))بردة املديح املباركة((ُمقدِّمة : انظر لذلك (٢)

مة اليمن حممَّد بن علي الشوكاين يف : من هؤالء (٣) ر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد((عالَّ ، )٥٩: ص( ))الدُّ

مة   . ، وكثري من املعاِصرين)٢/٣٤٩( ))غاية األماين يف الرد على النبهاين((العراق حممود شكري األُلوسي يف  وعالَّ



٣ 

  ! دينالُبوصرييُّ، فَينتقل اللوُم إًذا إىل ُمنتقديه املتشدِّ 

يَتـربَّك  ،، وقصيدته الـُربدة َزهـراُء َغـرَّاء....صاحلٌ زاهدٌ  ،إماٌم عاملٌ عاملٌ  -كما يزعمون  -والرَُّجل

   ).١(إىل آِخره، وهذه األوصاُف مذكورة يف ُكتُبهم... ألمراِضهم  وفيها شفاءٌ  ،�ا الناسُ 

ــوِّ إالَّ هــذه األبيــات؟ بــل هــل صــحيحٌ  فهــل صــحيحٌ  أنَّ  أنَّ بُــردة الُبوصــريي لــيس فيهــا مــن الغُل

؟ -سواء الُربدة أو غريها -وقصائده ،الُبوصريي إماٌم عاملٌ عاملٌ  هـذا مـا أردُت بيانَـه ! ختلو مـن الغُلـوِّ

  .يف هذه املقالة

ــا الُبوصــيري ــد بــن ســعيد بــن محَّــاد ال ،أمَّ ــنهاجي الُبوِصــريي، ِمصــريُّ فهــو أبــو عبــد اهللا حممَّ  صِّ

  .)٢(الطريقة األصل، شاذيلُّ  النَّشأة، مغريبُّ 

، ومل يـَُعدَّه أحٌد من املرتمجـني هـ، والرجل مل يُكن عاِلًما قطُّ ٦٩٦وُتويفِّ سنة  ،هـ٦٠٨ُوِلد سنة 

يسـتطْع أن يُثبـت ، وَمـن عـدَّه كـذلك مـن املعاِصـرين مل )٣(عراءبل عدُّوه من الشُّـ ،له يف ِعداد العلماء

  .)٤(كما هي عادُة القومِ   ،ُتكال كيًال  ذلك، وإمنا هي ألقابٌ 

                                                

 ).٤١: ص( ))العمدة شرح الربدة((، و)٩: ص( ))بردة املديح املباركة((: انظر على سبيل املِثال) (١

كان على ِصلة بأيب احلسن الشاذيلِّ صاِحب الطريقة املشهورة عند الصوفيَّة، وَلمَّا مات الزم تلميَذه ووارَث طريقته ) (٢

  ):١٠٥: ص( ))ديوانه((كما يف   -أبا العباس املرسي؛ يقول مادًحا الشاذيلَّ وطريقَته

ــــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاذيلَّ طريُقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاَم الشــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إنَّ اإلمـ

  

ـــــدي ــــ ــــ ــــ ــــني املهتــ ــــ ــــ ــــ ــــحةٌ لعـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــِل واضـــ ــــ ــــ   يف الفضـــ

ــــارِه   ــــ ــــ ــــ ـــــى آثـ ــــ ــــ ــَدًما علــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــو َق ــــ ــــ ــــ ــــــــل ولـــ ــــ   فانُقـــــ

    

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــذ باليــ ــــ ــــ ــــ ــــــذاك آِخـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــَت فـ ــــ ــــ ــــــــإذا َفعلـــــ ــــ ــــ   فـــ

ــــريعة   ــــ ــــ ــــ ــدي شــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــَق ُحممَّ ــــ ــــ ـــــلْك طريــ ــــ ــــ ــــ   واسـ

  

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدي احملتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــًة وُحممَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وحقيقــــ

  ):١٠٨: ص) (ديوانه(كما يف   -ويقول مادًحا أبا العباس املرسي    

ــًذا ــــ ــــ ــَد آِخــ ــــ ــــ ـــــاس أمحــ ــــ ـــــا العبـــ ــــ ـــــَحْب أبـــ ــــ   فاْصـــ

  

ــــارفٍ  ــــ ــــ ــــ ــَد عــ ــــ ــــ ــــ ـــــ يَـــ ــــ ــــ ــدِ  وى�ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوِس ُمنجِّ ــــ ــــ ــــ   النُّفـــ

ـــــــإذا    ــــ ــدائِ فـ ــــ ــــ ـــــــِري بـــ ــــ ـــــــى اخلَبــ ــــ ــــقطَت علــ ــــ   هاَســـــ

  

ــدِ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــه وَجتلَّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــُمرِّ دوائِـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــْرب لــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فاصــــ

  
 

)) فوات الوفيات((، )٣/١٠٥(للصفدي )) الوايف بالوفيات((، )٥/٤٣٢(البن العماد )) شذرات الذهب: ((انظر) (٣

 ).١/٥٧٠(للسيوطي )) حسن احملاضرة((، )٥/٦٦١(للمقريزي )) املقفى الكبري((، )٣/٣٦٢(للكتيب 

، وباَلغ اهليتميُّ يف ....اإلمام، العاِمل، العاِمل: تُفاجأ وأنت تقرأ لبعض املعاصرين األلقاَب اليت ُتطَلق عليه من ِمثل) (٤

مة شرحه للهمزية  اهلُمام، احملقِّق، البليغ، األديب، ! الشيُخ اإلمام، العاِرف الكاِمل: (يف مدحه، فقال) ١/١٠٥(ُمقدِّ

  .....)!وأشعُر الُعلماء، وبليُغ الفصحاء، وأفصُح اُحلكماءاملدقِّق، إمام الشُّعراء، 

): ٩٩ص)) (طبقات الشاذليَّة الكربى((عند ترمجته يف  -وهو من املعاصرين -وقال فيه احلسُن بن حممد الفاسي 

ة، شيخ احملقِّقني، ومالذ اإلمام الرَّبَّاين، والعارف الصَّمداين، األستاذ الفاضل، واملالذ الكاِمل، مشس امللَّة، وبرهان األمَّ (

  )!بلغ رِضي اهللا عنه الغوثيَة الكربى، ودام له االجتماُع بالنيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلم يف اليقظة واملنام...أهل التَّمكني



٤ 

ــا  ــ ،إلطــالِق ِلســانه يف النــاس بكــلِّ قَبــيحٍ  ؛والُبوِصــريي كــان ممقوًت وِء يف جمــالس وِذكــره هلــم بالسُّ

ـــوزراء ـــه وغريِهـــا، َشـــحَّاًذا، ُمضـــطربًا يف شخصـــيِته، ف)١(اُألمـــراء وال ـــق مـــع زوجِت ـــدُح ، ســـيِّئ اخلُُل تـــارًة َمي

، وكــان كثــَري )٢(االثنــني مًعــا إرضــاًء للنصـارى، وتــارة يــذمُّ  ؛النَّصـارى ويــُذمُّ اليهــود، وتــارًة ميــدُح اليهــودَ 

لكنَّه ليس ِمن صـنيِع الُعلمـاء،  ،عراءوهذا ليس غريًبا على الشُّ  ،طمًعا فيما عندهم ؛املدِح للسَّالطني

الُربدة واهلَمزيـَّة وبقيَّـة َقصـاِئده الـواردِة يف ِديوانـه، فيهـا مـن الغلـوِّ أِضْف إىل ذلك أنَّ له أبياًتا كثريًة يف 

  :ما ُيصدِّق قوَل ُمنتقديه فيه، وإليك جوانَب ممَّا ذُِكر

امهـــا بالفاحشــِة يف َقصـــيدٍة طويلـــٍة، ويف  ،أمَّــا ســـوءُ ُخلقــه مـــع زوجِتــه فقـــد ذمَّهـــا وأشــاَر إىل ا�ِّ

  :ومنها قوُله ؛سق ما فيها، نسأُل اهللا السَّالمة والعافيةالقصيدِة من الُفحش والُفجور والفِ 

  يــــــــــــــُت مبقتهــــــــــــــاَوبَليَّــــــــــــــيت ِعــــــــــــــرٌس بُلِ 

  

  بغــــــــــــــــــري قيـــــــــــــــــــامِ  والَبعــــــــــــــــــُل ممقـــــــــــــــــــوتٌ 

ــــــــة   ــــــــْت بِإْفالِســــــــي َوَشــــــــْيِيبَ ُحجَّ   َجَعَل

  

  ِإَذا ِصــــــــــــــرُت ال َخْلِفــــــــــــــي وال قُــــــــــــــدَّامي

ســـــت   ـــــَربِ العِـــــيتَّ وُنكِّ ـــــن الِك ـــــْت ِم   بلَغ

  

ـــــــــــــي  ـــــــــــــِق وْه   َصـــــــــــــبيَُّة اَألرحـــــــــــــامِ يف اخلَل

  ا أنـَْتَجــــــــتْ إْن ُزْرُ�ـــــــا يف العـــــــاِم يـَْوًمـــــــ  

  

ــــــــــــــــــْت ِلِســــــــــــــــــتَِّة أْشــــــــــــــــــُهٍر ِبغُــــــــــــــــــالمِ    َوأَت

  هـــــــــــــاأَو َهـــــــــــــِذه األوالُد جـــــــــــــاءْت ُكلُّ   

  

ــــــــــالقوَّاِم؟ ــــــــــن ِفعــــــــــِل َشــــــــــيٍخ لــــــــــيَس ب   !ِم

ـــــــــــــــــُم لُعظْــــــــــــــــِم بَليَّـــــــــــــــــيت     وَأظــــــــــــــــنُّ أ�َّ

  

ــــــــــْت ِ�ــــــــــم ال شــــــــــكَّ يف اَألْحــــــــــالمِ    َمحَل

  َحِلمــــْت بــــه َمحَلــــْت بــــه؟أَو ُكــــلَّ مــــا   

  

  َمـــــــــــن يل بـــــــــــأنَّ النـــــــــــاَس غـــــــــــُري نِيــــــــــــاِم؟

ـــــــــا آيًســـــــــا   ـــــــــا لَيَتهـــــــــا كانـــــــــْت َعِقيًم   َي

  

ــــــــــــــــــن ُمجلــــــــــــــــــِة اُخلــــــــــــــــــدَّامِ  ــــــــــــــــــِين ِم   أْو لَْيَت

ـــــــــِل َتزوِجيـــــــــي �ـــــــــا أوْ    ـــــــــن قَب   لَْيَتـــــــــين ِم

  

ـــــــــــا َحبـــــــــــرامِ    !لـــــــــــْو ُكنـــــــــــُت ِبعـــــــــــُت َحالَهل

  فُتهملَْيتــــــــــين بعــــــــــُض الَّــــــــــذين َعــــــــــرَ  أوْ   

  

ــــــــــــــــُن  ــــــــــــــــه بغُــــــــــــــــالمِ ممَّــــــــــــــــْن ُحيصِّ   !)٣(ِديَن

  
لـيس  ففي البيت اخلامس ُيشكِّك أْن يكون أوالُده من كثر�م أتَـْت �ـم زوجتُـه منـه وهـو شـيخٌ 

ـــَل تبعـــَة األبنـــاء، ويف ! بـــالقوَّام ويف التاســـع َمتـــىنَّ لـــو اســـتبدَل حالهلـــا وهـــو الـــزواج حبـــراٍم حـــىت ال يتحمَّ

                                                

): ٥/٦٦٩(، وقال أيًضا ))مسالك األبصار((عن اليعمري يف ) ٥/٦٦٤)) (املقفى الكبري((ذَكر ذلك املقريزيُّ يف ) (١

  . أنَّه كان قليَل املعرفة بصناعة الكتابةوُحكي 

. تدلُّ على أنه كان خبريًا �م ومبعتقدا�م) املخرج واملردود على النَّصارى واليهود(له قصيدٌة طويلٌة رائعة مسَّاها ) (٢

  ).١٥٨: ص(للطباع )) ديوان البوصريي: ((انظر

 ).٢٢٦: ص(للطباع )) ديوان البوصريي: ((انظر) ٣(



٥ 

  .والعياُذ باهللا! كبعض الذين يعرفهم  ،عن زوجةٍ  العاشر متىنَّ لو أنَّه حصَّن ِديَنه بُغالم بدًال 

وهــذا لــيس ِمــن صــنيِع  -والُبوصــريي كــان َشــحَّاًذا يســتخدُم ِشــعَره يف اســتجداِء مــا عنــد النــاس

  : فها هو َيشُكو للصَّاحب �اء الدِّين عليِّ بن حممَّد بن حنا حاَله وكثرَة ِعياله بقوله -الُعلماءِ 

ــــــــــل أيُّ   ــــــــــاحُب املؤمَّ   َأْدُعــــــــــوهــــــــــا الصَّ

  

  َك ُدعــــــــــــــــــــاَء اســــــــــــــــــــتغاثٍة واســـــــــــــــــــــتجارهْ 

  أَثـَْقلَـــــــْت َظهـــــــري الِعيـــــــاُل وقَـــــــْد كنــــــــ  

  

ــــــــــــــاَرهْ  ــــــــــــــا �ــــــــــــــم خفيــــــــــــــَف الَك   ُت َزماًن

  َولَـــــــــَو اينِّ َوْحــــــــــدي لكنــــــــــُت ُمريــــــــــًدا  

  

ــــــــــــــــــــاٍط َأو َعابــــــــــــــــــــًدا يف َمغــــــــــــــــــــارهْ    يف رِب

ــــــا وْهــــــُب الزُّ َأحَســــــ     حــــــربٌ  وَ هــــــد هيـًِّن

  

ـــــــــــــــــن النَّظـَّــــــــــــــــارهْ  ـــــــــــــــــه وال ِم   لســـــــــــــــــُت في

  َتِكْلــــــــــــــــين إىل ِســــــــــــــــواَك فأخيــــــــــــــــاال   

  

  يــــــــــــــــــــــاَرهْ ون خِ ُر َزمــــــــــــــــــــــاين ال َمينُحــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــدٌ    ـــــــــــــاِد فيـــــــــــــه حدي   ووجـــــــــــــوُه الُقصَّ

  

  وقلـــــــــــــــوُب األجـــــــــــــــواِد فيـــــــــــــــه ِحجـــــــــــــــارهْ 

ــــــــــــرٍّ      فـــــــــــإذا فـــــــــــازْت َكــــــــــــفُّ ُحـــــــــــرٍّ بِبُـ

  

  فهـــــــــــــــــو إمَّـــــــــــــــــا بَنقضـــــــــــــــــٍة أو نشـــــــــــــــــارهْ 

  إنَّ بَيـــــــيت يقــــــــوُل قــــــــْد طــــــــاَل َعْهــــــــدي  

  

ــــــــــــــــُدخوِل التـِّلِّــــــــــــــــيس ــــــــــــــــكارهْ  )١(ب   يل والشِّ

  قــــــــــْد كــــــــــان َيعَهــــــــــُده النــــــــــا وَطعــــــــــامٍ   

  

ـــــــــــــــــــــــــــيَّارهْ    ُس متاًعـــــــــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــــــــم وللسَّ

ــــــالكوانُني      مــــــا تُعــــــاُب مــــــن الــــــَرب  )٢(ف

  

ارهْ    ِد بطبَّاَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة وال َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ

  بِدهليــــــــــــــــ وال َحصـــــــــــــــريٌ  ال ِبســـــــــــــــاطٌ   

  

  )٣(ـــــــــــــــــــــــٍز وال َجملســــــــــــــــــــي وال طَيَّـــــــــــــــــــــارهْ 

  
  :فيقول ،وَيطُلب من غريِه ُكنافًة يف شهر الصوم

ــــــــــا يف ذا  ــــــــــياِم ُكنافَــــــــــهمــــــــــا َأَكْلن   الصِّ

  

  وا بُعـــــــــــــــــــــــَدها علينـــــــــــــــــــــــا َمســـــــــــــــــــــــاَفه آهِ 

  إنَّ الِعمـــــــــــــــاَد كـــــــــــــــرميٌ  قـــــــــــــــال قـــــــــــــــومٌ   

  

  قلــــــــُت هــــــــذا عنــــــــدي حــــــــديُث ُخرافَـــــــــه

  
                                                

ِوعاٌء ُيَسوَّى من اخلُوص ِشبه الُقفة، َوِهي الِقنِّيَنة الَِّيت تكون ِعْند الَعصَّارين، َويـَُقول َعامَُّة مصر للجوالق : التـِّلِّيسة(١) 

  ).٨٧/ ١)) (املعجم الوسيط((، )٢٦٧/ ١٢(لألزهري )) �ذيب اللغة: ((ينظر. ِبَفْتح التَّاء) َتليس(الضَّخم 

وهو املوقد، والثَّقيل الوخم من النَّاس، والَّذي جيلس حىتَّ يَتبَـنيَّ األخباَر واألحاديث؛ ) نونالكا(مجع : الكوانني) (٢

  ).٨٠١/ ٢)) (املعجم الوسيط((، )٣٣٥/  ٩(لألزهري )) �ذيب اللغة: ((ينظر. لينقَلها

وإىل غلوه يف البيت  ، انظر إىل استغاثته ببهاء الدين يف البيت األول)١١٩: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر) (٣

  .اخلامس



٦ 

ــــــد ُمــــــ ــــــا َضــــــيٌف لــــــه وق   ُجوًعــــــا تُّ أََن

  

ـــــــــياَفه ليــــــــَت ِشــــــــعري لِـــــــــْم ال تـَُعــــــــدُّ    الضِّ

ـــــــِم الطَّعـــــــاَم فَمـــــــا ُيطْــــــــ   ـــــــَو إْن ُيْطِع   وْه

  

ــــــــــــــــــه   .)١(ـــــــــــــــــــِعُمه إالَّ بُســــــــــــــــــمعٍة أو َخماَف

  
  :فقال! وقال يـَْهجو أُناًسا سَرقوا ِمحارَته فَغَال وباَلَغ يف ذلك ِجد�ا من أْجل محارة

ســـــــــــتخِدمني َمَشــــــــــــْوا مجيًعــــــــــــا
ُ
  َأَرى امل

  

ســــــــــــــــتقيمِ 
ُ
ــــــــــــــــراِط امل   علــــــــــــــــى غــــــــــــــــِري الصِّ

  َمعاِشــــــــُر لـــــــــو َولُــــــــوا َجنَّـــــــــاِت َعـــــــــْدن  

  

  لصــــــــــــــــارْت ِمــــــــــــــــنهُم نــــــــــــــــاَر اَجلحــــــــــــــــيمِ 

ـــــــــــــــدٍة إالَّ ومـــــــــــــــنهم   ـــــــــــــــن بَل ـــــــــــــــا ِم   فَم

  

  َشــــــــــــــــــيطاٍن َرجـــــــــــــــــــيمِ  عليهــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــلُّ 

ــــــــــافلــــــــــو كــــــــــاَن النُّ      جــــــــــوُم هلــــــــــا ُرجوًم

  

ـــــــماُء مـــــــن النُّ    )٢(جـــــــومِ َلِقـــــــْد َخلـــــــِت السَّ

  
ـا ملْ يُهـِد لـه النصـارى طعاًمـا يف  وكاَن ُمضطِرَب الشخصيِة َيسُري مع هوى نْفسه وَطمِعهـا، فلمَّ

  :نكايًة فيهم فقال ؛ومَدَح اليهودَ  ،َهجاهم -عيد املسيح كما يزعمون -ِعيدهم

ـــــــــــــــ   ُكـــــــــــــــلَّ ِعيـــــــــــــــدٍ   )٣(يسَيهـــــــــــــــوُد بِلِب

  

  أفضـــــــــــــــُل ِعنــــــــــــــــدي مـــــــــــــــن النَّصــــــــــــــــارى

ــــــــــــَو بغــــــــــــلٌ    ــــــــــــَل َوْه   أَمــــــــــــا تــــــــــــَرى البَـْغ

  

  )٤(اِحلمــــــــــــــــــــــاَرا يف َفضـــــــــــــــــــــِله يَفُضـــــــــــــــــــــلُ 

  
  :فقال ،ا هدَّده النصارى تراَجع ومدَحهم وذمَّ اليهودفلمَّ 

  َمــــــــــــــــــــــا للنَّصــــــــــــــــــــــارى إيلَّ ذنــــــــــــــــــــــبٌ 

  

  وإمنـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــذَّنُب لليهــــــــــــــــــــــــــــــــودِ 

  َتفضـــــــــــــــــــــيُلهم وفـــــــــــــــــــــيهموكيــــــــــــــــــــَف   

  

ِســـــــــــــــــــــــــرُّ اخلنـــــــــــــــــــــــــازيِر والُقـــــــــــــــــــــــــرودِ 
)٥(.  

  
 )٦(وِديوانــه ملــيٌء بــذلك! أمَّـا مدُحــه لســالطني زمانِــه مســتجديًا مــا عنــدهم، فحــدِّث وال حــرجَ 

                                                

  ).١٥٦: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر) (١

  .، وانظر الغلوَّ يف البيت الثاين)٢٢٧ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر) (٢

بينها مدينة ِمبصر بالشَّرِقيَّة :  -بـُْلبَـْيس بضم الباء األوىل وفتح الثانية: بَكْسِر الباءين، وسكون الالم، ويقال - بِْلِبيسُ ) (٣

هـ على يد َعمِرو بن العاص رضي اهللا ١٩هـ أو ١٨وبني ُفسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، فتحت يف سنة 

  ).٤٦٦/ ١٥(للزبيدي )) تاج العروس((، )٤٧٩/ ١(لياقوت )) معجم البلدان: ((ينظر. عنه

  ).١٤٩: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر ٤)(

 ).١١٥ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر ٥)(

ديوان ((، وغريها من ٢٢٨، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٠، ١٢٨، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ٨٤، ٨١: انظر الصفحات ٦)(

 .للطباع)) البوصريي



٧ 

  :وال َختلو كثٌري من َقصائِده من الغلوِّ يف املمدوِح، وإليك َنزًرا يسريًا منها

  :لصاحيب بقولهفِمن ذلك قولُه ميدُح الوزيَر زيَن الدِّين ا

ــــــَأهــــــُل التُّ  ــــــم أهــــــُل السُّ   ؤددِ قــــــى والِعل

  

ـــــــــــدِ  ـــــــــــيادِة أمحــــــــــُد بـــــــــــُن ُحممَّ   فــــــــــَأخو السِّ

ـــــــــــاحِب بـــــــــــِن    ـــــــــــاحُب بـــــــــــُن الصَّ الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِحِب الـ   الصَّ

ـــــــــــَحربُ  ـــــــــــيِّدُ  اهلُمـــــــــــامُ  ـ ـــــــــــنُ  السَّ ـــــــــــيِّدِ  اب   السَّ

  ال ُتشـــــــــــرِكنَّ بـــــــــــه امـــــــــــرأً يف وْصـــــــــــِفه  

  

ـــــــدِ    .)١(فتكــــــوَن قـــــــد خالفـــــــَت ُكـــــــلَّ ُموحِّ

 
  .ظاهرٌ  البيِت األخري غلوٌّ  ويف

  :َحسًدا له ؛آخَر ُمقرَّبًا من الصاحب وَيطلُبه محارًة، ويذمُّ  ،ويقوُل مادًحا الصَّاحَب �اء الدِّين

  وِد واإلفــــــــــصـــــــــاِحٌب ال يـــــــــزاُل بـــــــــاجلُ 

  

ــــــــــديِن ُحلــــــــــَو الِعبــــــــــارهْ    َضــــــــــاِل طلــــــــــَق الَي

  َكــــــــم َهــــــــَدانا مــــــــن فضــــــــِله بِكتــــــــابٍ   

  

  ُمعجـــــــــــــــــــٍز ِمـــــــــــــــــــن ُعلوِمـــــــــــــــــــه بأَثَـــــــــــــــــــارهْ 

ــــــــــــَة َمــــــــــــن كــــــــــــا    ــــــــــــا يَــــــــــــذُكر العطي   إمنَّ

  

ــــــــــــــارهْ  ــــــــــــــارًة َبعــــــــــــــَد َت   نَــــــــــــــْت َعطايــــــــــــــاُه َت

  َســـــــــــــيِّدي أنــــــــــــــَت ُنصـــــــــــــريت ُكلَّمــــــــــــــا   

  

ــــــــــارهْ    !شــــــــــنَّ علــــــــــيَّ الزمــــــــــان بــــــــــالفقِر َغ

  شـــــــاَب رأســـــــي ومـــــــا رأســـــــُت كـــــــأينِّ   

  

  زامــــــــــــــــُر احلـــــــــــــــــيِّ أو صــــــــــــــــغُري احلـــــــــــــــــاَرهْ 

ــــــــــاع     وابــــــــــُن ِعمــــــــــراَن وْهــــــــــَو َشــــــــــرُّ مت

  

  َرى يف ِبطانـــــــــــــــــــــــــٍة وِظهـــــــــــــــــــــــــاَرهْ للـــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــبَح ِذكـــــــَرا   ـــــــرُب مـــــــنكم ُق ـــــــن الُق   َحسَّ

  

ـــــــــــاَرهْ    هُ    كَتحســـــــــــِني املِســـــــــــِك ِذْكـــــــــــَر الَف

  فْهــــــَو يف املــــــدِح َقطــــــرٌة مــــــن َســــــحايب  

  

  وهــــــــو يف اهلَْجــــــــِو ِمــــــــن زِنــــــــادي َشــــــــراَرهْ 

  مـــــــــــا لـــــــــــه ِميـــــــــــزٌة علـــــــــــيَّ ِســـــــــــوى أنَّ   

  

ـــــــــــــــــــه بغلـــــــــــــــــــًة ومـــــــــــــــــــا يل ِمحـــــــــــــــــــارهْ    )٢(ل

  
  :وَميدُحه َمرًَّة أخرى ويشكو له حاَله فيقول

ـــــــــــذيأيُّ  يَـــــــــــا   هـــــــــــا املـــــــــــوىل الـــــــــــوزيُر ال

  

  !َأْمــــــــــــــــــــــــــــــــــَرهْ  أيَّاُمـــــــــــــــــــــــــــــــــه طاِئعــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــةٌ      يف الُعـــــــــــــــــال وَمـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه منزل

  

  َتِكــــــــــــــــلُّ عـــــــــــــــــن أوصــــــــــــــــاِفها الِفْكـــــــــــــــــَره

ــــــــــــا إىل الـــــــــــــ   َن ــــــــــــرُّ َدعتـْ   َأخالقُــــــــــــك الُغ

  

  إدالٍء يف القـــــــــــــــــــــــوِل علـــــــــــــــــــــــى ِغــــــــــــــــــــــــرَّه

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــك َنْشــــــــــــــــُكو حالَنــــــــــــــــا إنَّن   إلي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــَره عائلـــــــــــــــــــــــــــــةٌ    يف غايـــــــــــــــــــــــــــــِة الَكثْـ

                                                  

  .، وانظر الغلوَّ يف البيت األخري)١١٢: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر(١) 

  ).١١٧: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر (٢)



٨ 

  صـــــــــــــاموا مــــــــــــــع النَّـــــــــــــاِس ولِكــــــــــــــنَّهم 

  

ــــــــــــــــــَره   كــــــــــــــــــانوا ِلَمــــــــــــــــــن يُبِصــــــــــــــــــرهم ِعبـْ

  فـــــــــــــــــارْمحهُم إِن أَبصـــــــــــــــــروا َكعكـــــــــــــــــًة   

  

ْــــــــــــــــــــــــــَره   يف يــــــــــــــــــــــــــِد ِطفــــــــــــــــــــــــــٍل أو َرَأْوا َمت

  َتْشــــــــــــــــــَخُص أَبصــــــــــــــــــاُرهم َحنَوهـــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــَره   ِبَشــــــــــــــــــــــــــــــــْهقٍة تَتبُعهــــــــــــــــــــــــــــــــا َزفْـ

  
ــعر وأجـوِده لــوال ُغلـوٌّ فيــه،  ،بِشــعرِه يف املـدائِح النبويَّــة وقـد اشــتَـَهر الُبوصـرييُّ  وهـو ِمــن أْرقَـى الشِّ

ظَهــر لــه اطِّــراُد  -وبقيَّــة قصــائده يف ِديوانــه ،والقصــيدة اهلمزيَّــة ،الــُربدة امليميَّــة: وَمــن قــرأ قصــائَده مثــل

ـــاٌت أخـــرى يف  ـــرها أبي جَملـــة احملتِملـــة ألكثـــَر مـــن معـــًىن يف قصـــيدٍة، ُتفسِّ
ُ
ـــه امل الرَُّجـــل يف غلـــوِّه، وأبياُت

  :فال جماَل لتربئِته منه، وهاكم بعَض األمثلة ؛صيدٍة ُأخرىق

  :قوُله يف الُربدة

ـــــــإنَّ ِمـــــــن ُجـــــــوِدك الـــــــدُّ    نيا وَضـــــــرََّ�اَف

  

  )١(وِمــــــن ُعلوِمـــــــك ِعلـــــــَم اللَّـــــــوِح والَقلـــــــمِ 

  
  :يُؤيِّده البيُت اخلاِمُس من اهلمزيَّة

  لَــــــك ذاُت الُعلــــــوِم ِمــــــن عــــــاِمل الغيـــــــــ

  

  األمســـــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــــِب ومنهـــــــــــــــــــــــــا آلَدَم 

  
  :يف شرح هذا البيت لذلك قال اهليتميُّ 

إنَّ آَدَم مل َحيُصـــل لـــه مـــن العلـــوِم إالَّ جمـــرَُّد الِعلـــم مـــن أمسائهـــا، وأنَّ احلاصـــل لنبيِّنـــا هـــو العلـــُم (

ـا إمنـا يُـؤَتى  ؛، من الِعلم مبُجـرَّد أمسائهـاحبقائقها، وُمسمَّيا�ا، وال ريَب أنَّ العلَم �ذا أْعلى وأجلُّ  أل�َّ

فهــي املقصــودُة بالـذات، وتِلــك بالوسـيلة، وشــتَّان مــا بينهمـا، ونظــري ذلــك أنَّ  ؛�ـا لتبيــني املسـميَّات

فهــو املقصــوُد بطريـــق  ،املقصــود ِمــن َخْلــِق آدَم إمنــا هــو خلــُق نبيِّنــا صـــلَّى اهللا عليــه وســلََّم مــن ُصــلبه

إمنا سَجَد املالئكُة ألْجِل نُوِر حممَّـٍد صـلَّى : قال بعُض احملقِّقنيوِمن َمثَّ  ،الذَّات، وآَدم بطريِق الوسيلة

                                                

هناك من أمور الغيِب ما َأطْلعه اهللا على َمن ارتضاهم ِمن ُرسله، ومنهم نبيُّنا حممَّد صلَّى اهللا عليه وسلَّم، لكن  (١)

للتبعيض؛ : ِمن هنا) وِمن ُعلومك: (الُبوصريي يزعم أنَّ ما يف اللوح احملفوِظ بعٌض ممَّا عنَده صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فقوله

أنَّ اهللا : صلَّى اهللا عليه وسلَّم علومه من بَعضِ ووجه كون ِعلم اللَّوِح احملفوظ : (ارًحا هذا البيتولذلك يقول اهليتميُّ ش

)) َأطْلعه ليلَة اإلسراء على مجيِع ما يف اللَّوح احملفوظ، وزاده ُعلوًما ُأخر كاألسراِر املتعلِّقة بذاته سبحانه وتعاىل وِصفاته

  ).٦٩٩: ص)) (العمدة شرح الربدة: ((انظر

املراُد باللَّوح ما َيكُتب الناس عليه، : قال الشُّراح: (وَلمَّا حاَر بعُضهم وأراد أن خيرَُج من هذا املأزق أَتى مبا ُيضحك، فقال 

حنت حديد : ((انظر). وِمن عُلومك ِعْلم الناس الذي َيكتُبونه بأقالِمهم يف ألواِحهم: ما َيكتُبون به، فكأنَّه قال: وبالَقَلم

  ).١٤: ص(لعمر كامل )) البلسم املريح من ِشفاء القلب اجلريح((، )٣٩: ص(لداود النقشبندي )) طل وبردهالبا



٩ 

  !)١()اهللا عليه وسلََّم الذي يف َجبينه

  .نعوذ باهللا من الضالل

كغريه من ُغالة الصـوفيَّة الـذين يَعتقـدون أنَّ الـدنيا مبَـن فيهـا مل ُختْلَـْق إالَّ مـن أجـِل حممَّـد   والُبوصرييُّ 

  :قال يف الُربدة ؛صلَّى اهللا عليه وسلََّم، ونوِر حممٍَّد صلَّى اهللا عليه وسلََّم، وهذا ذََكرَه يف الُربدة وغريها

  نْ نيا َضـــرورُة َمـــوَكيـــَف تَـــْدعو إىل الـــدُّ 

  

ــــــــــواله مل   نيا مــــــــــن الَعــــــــــدمِ  َختــــــــــرُِج الــــــــــدُّ ل

  :وقال  

ــــــُل الِكــــــراُم �ــــــا   وكــــــلُّ آٍي أَتَــــــى الرُّْس

  

ــــــــــــــن نُــــــــــــــورِه ِ�ِــــــــــــــمِ  ــــــــــــــا اتَّصــــــــــــــلْت ِم   فإمنَّ

  :وقال  

ــــــــــقٍ    فــــــــــاَق النَّبيِّــــــــــِني يف َخْلــــــــــٍق ويف ُخُل

  

ُــــــــــــــــــــــدانوه يف ِعلــــــــــــــــــــــٍم وال َكــــــــــــــــــــــرمِ    ومل ي

  وُكلُّهــــــــــم ِمــــــــــن َرســــــــــوِل اِهللا ُملــــــــــتِمسٌ   

  

  َرشــــــًفا ِمــــــن الــــــدِّميَِ َغرفًــــــا ِمــــــَن الَبحــــــِر َأْو 

  
  :وقال يف اهلمزيَّة مؤكًدا هذا املعىن

  كـــــــــــلُّ َفضـــــــــــٍل يف العـــــــــــاَلِمني َفِمـــــــــــنْ 

  

  َفضــــــــــــــِل النَّـــــــــــــــِيب اســــــــــــــتعاَره الُفضـــــــــــــــالءُ 

  
وصــلْت منــه إلــيهم بطريــق  :أي ،فإنَّمــا اتَّصــلْت ِمــن نُــورِه ِبهــم: (يف شــرح الــُربدة قــال اهليتمــيُّ 

 ،وذلــك ألنَّ نـوَره صــلَّى اهللا عليـه وســلََّم كــان خملوقًـا قبــَل آَدَم صـلوات اهللا وســالُمه عليــه ؛االسـتمدادِ 

وهــذا ِمـــن  ،)٢()بــل قبــل ســـائِر املخلوقــات مـــن السَّــموات ومـــا فيهــا واألرض ومــا عليهـــا وغــري ذلـــك

فكيـَف  ؛وُخلـق بعـَد آَدمَ  ،صـلَّى اهللا عليـه وسـلََّم َولَـُد آَدمَ  حممَّدٌ  فالنيبُّ  ؛ُخرافات الصوفيَّة وُخزعبال�م

 .عليه صلواُت ريبِّ وسالُمه! يكوُن نورُه ُخِلق قَبَله؟

إذ هـو الـوارُث للحضـرِة اإلهليَّـة،  ؛هلـم ألنـَّه صـلَّى اهللا عليـه وسـلََّم املمـدُّ : (وقال يف شرح اهلمزيـَّة

منهــا إالَّ بواســطِته صـلَّى اهللا عليــه وســلََّم، فــال  فإنــه ال يسـتمدُّ  ؛منهــا بــال واسـطٍة دون َغــريِه واملسـتمدُّ 

 ؛مـن نـوره يصُل لكاِمل شيٍء إالَّ وهو ِمن بعض مدِده وعلى يديه، فآيـاُت كـلِّ نـيبٍّ إمنـا هـي ُمقتبَسـةٌ 

ا هي ُمسـتمدَّة مـن نـوِر الشـمس، فـإذا  ألنَّه كالشمس، وهم كالكواكب، فهي غريُ  مضيئٍة بذا�ا وإمنَّ

فهــم قبــل وجــوِده صــلَّى اهللا عليــه وســلََّم إمنــا كــانوا ُيظِهــرون فضــَله، وأنــواُرهم  ،غابــْت أظهــرْت أنواَرهــا

                                                

  ).١/١٤٦( ))املنح املكية شرح اهلمزية للهيتمي((: انظر (١)

  ).٢٨٩: ص( للهيتمي)) العمدة شرح الربدة: ((انظر(٢) 
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ال دليــَل عليــه ال ِمــن النَّقــل وال العقــل،  وهــذا كــالمٌ  ،)١( )وَمــدِده الواســع ،ُمســتَمدَّة مــن نــورِه الفــائض

  !وال زِماَم له وال ِخطام

  :نيب صلَّى اهللا عليه وسلََّم وذلك عند قولهويف الُربدة استجارة واستغاثة بال

  َما سَاَمين الدهُر َضـيًما واسـتجرُت بـه

  

  إالَّ ونِلـــــــــــــــُت جـــــــــــــــوارًا منـــــــــــــــه مل ُيَضـــــــــــــــمِ 

ــــِده   ــــن َي   وال اْلتمســــُت ِغــــَىن الــــدَّاريِن ِم

  

ـــــِري ُمْســـــَتلمِ    إالَّ التمســـــُت النَّـــــدى ِمـــــن َخ

  
األوقــاِت وطلبــُت ِمــن النــيبِّ صــلَّى اهللا عليــه مــا ظَلَمــين أهــُل الــدَّهر يف وقــٍت مــن : ومعــىن ذلــك

  .)٢(ليحميين ِمن َضيِم الدَّهر إال وقرَّبين منه ؛وسلََّم أن يُدِخَلين يف جوارِه

وهي أشنُع ِمـن التوسُّـل، وإْن  -يف ِشعر الُبوصريي واالستغاثُة بالنيبِّ صلَّى اهللا عليه وسلََّم كثريةٌ 

  .تلبيًسا َجهًال أو ؛خَلط بينهما بعُض الناس

بـل يف غريهـا مـا هـو أكثـُر غلـو�ا،  ،ومل تقتصْر أبيـاُت الغلـوِّ يف ِشـعر الُبوصـرييِّ علـى الـُربدة فقـط

  :وِمن ذلك قوله

ـــــــــو  ـــــــــا نَـــــــــيبَّ اهلـُــــــــدى اســـــــــتغاثُة َمْلُه   ي

  

  ٍف َأضـــــــــــــــــــــــــرَّْت حبالِــــــــــــــــــــــــــه اَحلوبــــــــــــــــــــــــــاءُ 

  يَــــــــدَّعي احلــــــــبَّ وهــــــــو يــــــــأُمر بالســــــــو  

  

  ِء وَمـــــــــــــــــــن يل أن َتْصـــــــــــــــــــُدَق الرغبـــــــــــــــــــاءُ 

  :أن قال إىل  

  َهـــــــــــــــــِذه ِعلَّـــــــــــــــــيت وأنـــــــــــــــــَت طبيـــــــــــــــــيب

  

ـــــــــــى عليـــــــــــك يف القلـــــــــــِب داءُ    لـــــــــــيس َخيَف

ـــــــــــن الفـــــــــــوِز أن أَبـُثَّـــــــــــَك َشـــــــــــكوى     وِم

  

ـــــــكوى إليـــــــك وهـــــــي اقِتضـــــــاءُ    )٣(هـــــــي َش

  
  : وأن َيقبَل ُعذَره بقوله ،ِمن ذلك ُدعاؤه النيبَّ صلَّى اهللا عليه وسلََّم أن َيصفَح عنه وأشدُّ 

  مملـــــــــــوءةٌ يـــــــــــا َمـــــــــــن َخـــــــــــزائُن ُجـــــــــــودِه 

  

  َكرًمــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــاُب عطائِــــــــــــــــــه مفتــــــــــــــــــوحُ 

  نَـــــــْدعوك عــــــــن َفقــــــــٍر إليــــــــك وحاجــــــــةٍ   

  

  وَجمــــــــــــــــاُل فضــــــــــــــــِلك للُعَفــــــــــــــــاِة فســــــــــــــــيحُ 

  ًمــــــافاصـــــفْح عـــــن العبــــــِد املســـــيِء َتكرُّ   

  

  إنَّ الكــــــــــــــرَمي عــــــــــــــن املســــــــــــــيِء َصــــــــــــــفوحُ 

ـــــــــــرٍ      واقبـــــــــــْل َرســـــــــــوَل اهللا ُعـــــــــــذَر مقصِّ

  

  هـــــــــــــو إْن قَِبلـــــــــــــَت مبـــــــــــــدِحَك املمـــــــــــــدوحُ 

                                                  

 ).٢/٦٥٢)) (املنح املكيَّة شرح اهلمزيَّة: ((انظر (١)

 ).٤١٣-٤١١: ص)) (العمدة شرح الربدة: ((انظر (٢)

 ).٦٠: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر (٣)
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  يف كــــــــــلِّ واٍد مــــــــــن ِصــــــــــفاِتك هــــــــــائٌم 

  

ــــــــــن نــــــــــداك َســــــــــبوُح    )١(وبُكــــــــــلِّ ســــــــــرٍّ ِم

  
  :بقوله ،غُلوُّه يف الشَّريفِة نَفيسَة بنِت اَحلسِن بِن زيِد بِن احلسِن بِن عليٍّ رضي اهللا عنهم :ومن ذلك

  "َنفيســـــــــــةٌ "َســــــــــليلُة َخـــــــــــِري العــــــــــاَلِمني 

  

ــــــــِك َأعــــــــراٌق وطابــــــــْت َحماتِــــــــدُ    )٢(مسَـــــــْت ِب

  َجحـــــدْت َمشـــــُس النهـــــاِر ِضـــــياَءهاإذا   

  

  ففضـــــــُلِك مل َجيَحـــــــْده يف النـــــــاِس جاحـــــــدُ 

  بآبائِـــــــــــك األطهــــــــــــاِر زُيِّنـــــــــــِت الُعــــــــــــال  

  

ـــــــــــنهم َفرائـــــــــــدُ    فَحبَّـــــــــــاُت ِعقـــــــــــد ا�ـــــــــــِد ِم

  ورثـــــــِت صـــــــفاِت املصـــــــطفى وُعلوَمـــــــه  

  

  )٣(!بـــــــــــــوَُّة واحـــــــــــــدُ فَـَفضـــــــــــــُلكما لـــــــــــــوَال النُّ 

  
ــا مقصــورةٌ  عليهــا مــرورًا ســريًعا حــىت ال يظــنَّ ظــانٌّ  أخــرى منــرُّ  ويف الــُربدِة أخطــاءٌ  ،هــذا علــى  أ�َّ

  :بَيتِني أو ثالثة، فِمن ذلك

  :قوله

ــــــــــالَقمِر املنشــــــــــقِّ إنَّ لــــــــــه   أَْقَســــــــــمُت ب

  

ــــــــــــربُوَرَة الَقســــــــــــمِ   ــــــــــــه ِنســــــــــــبًة َم ــــــــــــن قَلِب   ِم

  
  .وهذا َقَسم بغِري اهللا تعاىل ال جيوزُ 

  :وقوله

  نَِبيِِّهـــــــــمِ  ى يفصـــــــارَ دَع مـــــــــا ادََّعتــــــــُه النَّ 

  

  واحَتِكـــــمِ  ا فيــــهئَت َمــــدحً مبــــا ِشــــ واحُكــــمْ 

  
 ،مبـا ِشــئَت مـن املــدحِ  -صـلَّى اهللا عليـه وســلَّم نَبيَّنـا حممــًدا :َيعــين -امَدْحـه: وكـأنَّ النـاظَم يقــول

ــالم، وهــذا  لكــن ال يصــل بــك املــدُح إىل تأليهــه كمــا فعلــِت النَّصــارى مــع عيســى عليــه الصَّــالة والسَّ

 ،َأطــروين :أي ،))ال ُتْطــُروين كمــا َأطــرِت النصــارى عيســى ابــَن مــرمي: ((معــىن حــديث ، ولــيسباطــلٌ 

  ! وثالُث ثالثة ،لكن ال َيِصل إطراؤكم إىل ما وَصَل إليه النصارى ِمن أنَّه ابُن اهللا

ـــالغوا يف إطرائـــي كمـــا بـــاَلَغ النَّصـــارى يف إطـــراِء : ، واملعـــىن الصَّـــحيح للَحـــديثوهـــذا َخطـــأٌ  ال تُب

  .هم حىت أدَّاهم ذلك إىل تأليههنبيِّ 

                                                

 )٩٠: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر (١)

البن )) لسان العرب: ((ينظر. إِنَّه لكرمي احملِتِد، ورجَع إىل َحمتِده: اَألْصل والطبُع؛ يُقال: مجع َحمِْتد، وهو: حماتد(٢) 

  ). ١٥٤/ ١)) (املعجم الوسيط((، )١٣٩/ ٣(منظور 

 )٩٢: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر (٣)



١٢ 

  :ومن ذلك قوُله

ـــــــــــــــًة منـــــــــــــــــهإِ فَــــــــــــــ   بَتســــــــــــــــِمَيِيت  نَّ يل ِذمَّ

   

ــــــــــــــًدا وَ  َممِ  لــــــــــــــقِ وَىف اخلَ َو أَ ْهــــــــــــــُحممَّ ـــــــــــــــالذِّ   بـ

فمـا أكثـَر َمـن  ؛�ـذه التسـمية َمن َتسمَّى مبحمٍَّد صارْت لـه ِذمَّـةٌ  وهذا غُري صحيح، فليس كلُّ   

ولكن لألسف ِجتد كثريًا مـنهم يُـردِّدوَن هـذا البيـت وغـريَه وهـم ! َتسمَّى مبحمد وهو يف ِعداد الفسقة

  .ون ِصحََّة معناهَيظنُّ 

  :وقوله أيًضا

ـــــــِدُل تـُْربًــــــال طِ    عظَُمــــــهُ أَ  ا َضــــــمَّ يــــــَب َيعـ

   

ـــــــــــــــــهـوىب لطُــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــٍق منــ ـــــــــــــــــمِ ومُ  ُمنَتِش   ـلَتِث

  
ر أو التَّقبيل، والنَّاظم َيْدعو ألْن نَنتشَق ونلتثَم ُتراَب قِرب النـيبِّ التعفُّ : وااللتثامالشم، : االنتشاق

  .صلَّى اهللا عليه وسلََّم، وهذا من الغلوِّ أيًضا

ــــ :والحاِصــــل وفيَّة الشــــاذليَّة، وال يَنفــــع الــــذين داَفعــــوا عنــــه أنَّ الُبوصــــرييَّ كــــان مــــن ُغــــالة الصُّ

ــا يُقــال ِلَمــن كــان ســليَم  اْلتماُســهم الُعــذَر لــه يف بعــِض األبيــات أو توجيههــا وجهــًة َحســنًة، فهــذا إمنَّ

َقدُمه يف مسألٍة أو مسألتني، فهذا يُلتمس له العذُر فيها، أمَّـا  مث تزِلُّ  ،سليَم املنهِج والطريقةِ  ،املعتَقدِ 

 ،عــذَر يف بيــٍت أو بيتــنيَمــن كانــْت هــذه طريقتَــه، وهــذا ُمعتقــَده، وهــذا َديدَنــه، فمهمــا اْلتَمْســنا لــه ال

ـدون هـذه املعـاين! فماذا عـن البـاقي؟ ويَتتـابعون عليهـا يف  ،ومـاذا عـن ُشـرَّاح هـذه القصـائِد الـذين يُؤكِّ

  !َشرْح قصائِده؟

ه ال َمينعنــا أن ُنشــيَد بُقــوَِّة ِشــْعره وجزالِتــه، ســواء كــان مــن ِشــعر مــديِح املصــطفى صــلَّى وهــذا كلُّــ

  :قوُله يف الُربدة :فِمن مليِح املديحِ  ؛فيه ِمن ِحَكٍم وُدَررٍ أو ما  ،اهللا عليه وسلَّمَ 

ـــــــــــــِق نَــــــــــــأَ  ـــــــــــــرِْم خبَْل ـــــــــــــهُ كـ   ُخلُـــــــــــــقٌ  يبٍّ زانَـ

  

  ُمتَِّســـــــــــــمِ  شـــــــــــــَتِمٌل بالِبْشـــــــــــــرِ باُحلســـــــــــــِن مُ 

ــــــَرٍف والبـــَــــ     َشـــــــَرفٍ  دِر يفكــــــالزَّهِر يف تَـ

 

  ِمهَــــــــــــــمِ  هِر يفحـــــــــــــِر يف َكـــــــــــــــَرٍم والــــــــــــــدَّ والبَ 

 
  :الصَّحابة رضي اهللا عنهموقوله واصًفا 

  ُمَصـــــاِدَمُهم نُهمبــــــاُل َفَســــــْل َعـــــُهـــــُم اجلِ 

  

ـــــــــي ِمـــــــــمَ  ــــــــــاذا َلِق   ُمصـــــــــَطَدمِ  يف ُكــــــــــلِّ  نهمُ ـ

ًنـــ     ُأُحـــَدا َوَســـلْ  اا َوَســــْل بَـــْدرً َوَســــْل ُحنَـيـْ

  

  الــــــَوَخمِ  هـــــى ِمــــــنَ دْ ُفصــــــوُل َحْتــــــٍف َهلــــــم أَ 

  ُرًىب  كــــــــأنـَُّهم يف ُظهــــــوِر اخلَْيــــــِل نـَْبـــــــتُ   

  

ـــــــن َشـــــــِمـــــــن ِشـــــــ   احلُـــــــُزمِ  ـدَّةِ ـدَِّة اَحلـــــــْزِم ال ِم

  



١٣ 

  : وفيها من اِحلَكم الكثري، كِمثل قوله

  والــنَّفُس كالطِّفــِل إْن ُ�ِمْلــه َشــبَّ علــى

  

ـــــــــــنَفطمِ  ـــــــــــه َي   ُحـــــــــــبِّ الرَّضـــــــــــاِع وإْن تَـْفِطْم

  فاصــــــــرْف هواهـــــــــا وحــــــــاِذْر أن ُتولَِّيـــــــــه  

  

  )١(إنَّ اهلـــــــوى مـــــــا تَـــــــوىلَّ ُيْصـــــــِم أو َيِصـــــــمِ 

  وْهــــــــي يف اَألعمــــــــاِل ســــــــاِئمةٌ وراِعهــــــــا   

  

رعـــــــى فـــــــال َتِســـــــمِ 
َ
  وإْن هـــــــي اْســـــــَتْحَلِت امل

ـــــــــَنْت لَـــــــــذًَّة للَمـــــــــرِء قاتلـــــــــًة      كـــــــــم حسَّ

  

َســـــمِ  ـــــمَّ يف الدَّ   مـــــن حيـــــُث مل يَـــــْدِر أنَّ السُّ

  قد تُنِكُر الَعُني ضوَء الشَّـمِس ِمـن رَمـدٍ   

  

  ويُنكــــــــُر الفــــــــمُّ َطْعـــــــــَم املــــــــاِء ِمــــــــن َســـــــــَقمِ 

  الــدَّْمَع ِمــْن َعــْنيٍ قــد اْمــَتألتْ واْســتَـْفرِغ   

  

ــــــَمحـَن الــــــــــــــــــــمِ  ــــــَزْم ِمحْ ـــــــــارِِم َوالْ ـ ــــــَيَة الــــ   نََّدمِ ـــــــــ

ـــيطاَن واعِصـــِهما   ـــنَّفَس والشَّ   وَخـــاِلِف ال

  

ِـــــــــــــــمِ    وإْن ُمهَــــــــــــــا َحمَّضــــــــــــــاك النُّْصــــــــــــــَح فا�َّ

  وال ُتِطـــــْع منهمـــــا َخْصـــــًما وال َحَكمــــــًا  

   

  َتعـــــــــِرُف َكيــــــــَد اَخلصـــــــــِم واَحلَكـــــــــمِ فَأنــــــــَت 

  
  : وِمن بديِع ِشعره

ــباُب وســوَف أذهــُب ِمثَلمــا   َذهــَب الشَّ

  

  مبخلَّــــــــــدِ  ذَهــــــــــَب الشــــــــــباُب ومــــــــــا امــــــــــرؤٌ 

  إنَّ الفنـــــــــــــــاَء لُكـــــــــــــــلِّ حـــــــــــــــيٍّ غايـــــــــــــــةٌ   

  

  )٢(َحمتومــــــــــــٌة إْن مل يُكـــــــــــــن فَكــــــــــــأْن قَـــــــــــــدِ 

  
  .مجيًال  ارد�  ه إىل احلقِّ ردَّ وأن يَ  ،املؤمنني هدي ضالَّ أن يَ  وجلَّ  وأسأل اهللا عزَّ  ،هذا

 ،هورسولِ عبدِ اهللاِ دٍحمَّنا مُنبيِّدنا ونا وسيِّبيبِحَ على موسلَّ ى اهللاوصلَّ
  ،،أجمعينه بِحْه وصَوعلى آلِ

                                                

  . ه وهو يراهيـَْقُتل، ِمن َأْصَمى الصَّيَد إذا رماه فقتَـلَ   :ُيْصمِ  (١)

 ).٢٤٠٤/ ٦) (٢٠٥٢/ ٥(للجوهري )) الصحاح: ((ينظر. يُعيب من الَوْصم، وهو العيُب والعار :أو َيِصمِ 

  ).١٠٣: ص)) (ديوان البوصريي: ((انظر (٢)


