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  منت قصيدة الربدة لإلمام البوصريي رمحه اهللا
  الفصل األول 

  يف الغزل وشكوى الغرام
ِر ِجيراٍن ِبِذي سلٍَم كُّن تذَأِم   مد تجزِممقْلٍَة ِبدم ِمن يرعاً  ج  

به ٍةأمِتلْقَاِء كَاِظم ِمن حيِت الر    

ن إضِمِموأومض البرق ِفي الظَّلْماِء     

 وما ِلقَلِْبك إنْ قُلْت استِفق يِهِم  فَما ِلعينيك إنْ قُلْت اكْفُفَا همتا
سحأي كَِتمنم أنَّ احلُب بالص ب   نيا بطَِرِممضمو هِجٍم ِمنسنم  

ت ِلِذكِْر الباِْن والعلَِموالْ أِرقْ  لَوالْ اهلَوى لَم تِرق دمعاً علَى طَلٍَل   
تِهدا شم دعباً بح ِكرنت فقَِم  فَكَيالسِع وملُ الدودع كلَيِبِه ع 
ىنضٍة وربع طَّىخ دجالو تأثْبِم  ونالعو كيدلَى خاِر عهِمثْلَ الب 

ِني نعم سرى طَيف من أهوى فَأرقَ  والْحب يعتِرِض اللَّذَاِت ِباَأللَِم  
ك ولَو أنصفْت لَم تلُِمِمني إلَي  يا الِْئِمي ِفي الْهوى العذِْري معِذرةً  

اِليح كتدِتٍرعتسِبم يالْ ِسر   شِن الوِسِمعحنِبم اِئيالْ داِْة و  
صِني النتضحم هعمأس تلَس لَِكن ح  إنَّ الْمِحب عِن العذَّاِل ِفي صمِم  

ت نِصيح الشيِب ِفي عذَِليهمتإني ا   الشِن الوٍح عصن ِفي دعأب بيتِمه  
  الفصل الثاين

  يف التحذير من هوى النفس
ظَتعا اتِء موِبالس ِتيارِمِم  فَإنَّ أمرالْهِب ويِر الشِذيا ِبنِلههج ن  
ىِل ِقرِل اجلَِميالِفع ِمن تدالْ أعِشِم  وتحم رغَي أِسيِبر ٍف ألَميض 



 

٢ 

 هقِّرا أُوم يأن لَمأع تكُن ِم  لَوِبالكَت هِمن ا ِليدِسراً ب تمكَت 
ن غَوايِتها من ِلي ِبرد ِجماِح ِم  كَما يرد ِجماح اخلَيِل ِباللُّجِم  

 إنَّ الطَّعام يقَوي شهوةَ النهِم  فَالْ ترم ِباملَعاِصي كَسر شهوِتـها
لْه شب علَى ِمهتوالنفْس كَالطِّفِْل إنْ     

 حب الرضاِع وإنْ تفِْطمه ينفَِطِم  
هلِّيوأنْ ت اِذرحا واهوه ِرفِصِم  فَاصي ِم أوصلَّى يوا تى موإنَّ الْه 
اِئمةٌ سَوراِعها وهي ِفي األعماِل     

ِت الْمرعى فَالْ تِسِموإنْ ِهي استحلَ    
سح ِء قَاِْتلَةً كَمرلَذَّةً ِللْم تن    
م ِفي الدسِمدِر أنَّ الس لَم يِمن حيثُ    

بٍع واخش الدساِئس ِمن جوٍع وِمن شَِ    
  بِمفَرخالت ِمن رٍة شصمخم  

 َألتتٍن قَِد اميع ِمن عمفِْرِغ الدتاسِم  ودةَ النيِحم مالْزاِرِم وحالْم ِمن 
س والشيطَاْنَ واعِصِهماوخاِلِف النفْ   ضحا ممإنْ هفَاو حصالن اكِمِهت  

 فَأنت تعِرف كَيد اخلَصِم واحلَكَِم  والْ تِطع ِمنهما خصماً والْ حكَماً
بت ِبِه نسالً ِلِذي عقُِملَقَد نس  أستغِفر اَهللا ِمن قَوٍل ِبالْ عمٍل   
 وما استقَمت فَما قَوِلي لَك استِقِم  أمرتك الْخير لَِكن ما ائْتمرت ِبِه

تدوزالْ تاِفلَةً وِت نولَ الْمِم   قَبأَص لَمٍض وفَر ىلِّ ِسوأُص لَمو 
  



 

٣ 

  الفصل الثالث
  يف مدح النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

نس تظَلَمِإلَى الظَّالْم ىيأَح نةَ م   كَتتِمأَِن اشرو ِمن رالض اهمقَد  
 ىطَوو اَءهشٍب أَحغس ِمن دشو   

 تحت الِْحجاْرِة كَشحاً مترف اَألدِم  
ما شمِمعن نفِْسِه فَأراها أي  وراودته الِْجبالُ الشم ِمن ذَهٍب   

دت زهده ِفيها ضرورتهوأكَّ  إنَّ الضرورةَ الْ تعدو علَى الِعصِم  
 نةُ مرورا ضينالد إلَى وعدت فكَيو  رخت لَم الْهِملَودالع ا ِمنينِج الد  
الثَّقَلَيِن وينالكَو ديس دمحـم   

قَيِن ِمن عرٍب وِمن عجِموالفَِري ِنـ   
 دفَالْ أَح اِهيالن ا اآلِمرنِبيِم  نعالْ نو هِل الْ ِمنقَو ِفي رأب 
هتفَاعش ىجرت الِّذي باحلَِبي وه  حقْتاِل مواأله نٍل موِمِلكُلِّ ه  

تساِهللا فَالْم ا إلَىعنَ ِبِه دِسكُوم ونَ ِبحبٍل غَيِر منفَِصِممستمِسكُ    
انوه ِفي ِعلٍْم والْ كَرِمولَم يد  فَاق النِبيين ِفي خلٍْق وِفي خلٍُق  
 ِمسلْتِل اِهللا موسر ِمن مكُلُّهِم  ويالد نفا مشر ِر أوحالب نفاً مغَر 

وِهِم ودح دِه ِعنينَ لَداِقفُو  ِمن نقْطَِة الِعلِْم أو ِمن شكْلَِة اِحلكَِم  
 هتروصو اهنعم مت الِّذي وِم  فَهسالن اِرئباً بِبيح طَفَاهاص ثُم 
ر منقَِسِمفَجوهر الْحسِن ِفيِه غَي  منـزه عن شِريٍك ِفي محاِسِنِه  

عته النصارى ِفي نِبيِهِم دادع ما     
 واحكُم ِبما ِشئْت مدحاً ِفيِه واحتِكِم  



 

٤ 

   وانسب إلَى ذاِتِه ما ِشئْت ِمن شرفٍٍ
  إلَى بسانِعظَِمو ِمن ا ِشئْتِرِه مقَد  

ِل اِهللا لَيوسلَ رفَإنَّ فَضلَه س    دِبفَِمح اِطقن هنع ِربعفَي  
   لَو ناسبت قَدره آياته ِعظَماً

 أَحيى اسمه ِحين يدعى داِرس الرمِم  
 ِحرصاً علَينا فَلَم نرتب ولَم نـِهِم  لَم يمتِحنا ِبما تعيى العقُولُ ِبِه 

 ىيأَع ىري سفَلَي اهنعم مفَه ىرالو  ِفي القُرِب والبعِد ِمنه غَير منفَِحِم  
  ِمن أَمِمصِغيرةً وتِكلُّ الطَّرف  كَالشمِس تظْهر ِللْعينيِن ِمن بعٍد 
هقَتِقيا حينالد ِفي ِركدي فكَيو  ست اْمِني ملُِملَّقَوِبالْح هنا عو  
رشب هِه أنلَغُ الِعلِْم ِفيبلِْق اِهللا كُلِِّهِم  فَمخ ريخ هأنو 

 اْملُ الِكرسالر ىكُلُّ آٍي أتبـهاو  فَإنما اتصلَت ِمن نوِرِه ِبـِهِم  
ارها ِللْناِس ِفي الظُّلَِميظِْهرنَ أنو  فَإنه شمس فَضٍل هم كَواِكبها  
 لُقخ هانِبٍي زلِْق نِبخ ِسِم  أكِْرمتِر مِمٍل ِبالِبشتشِن مسِبالْح 
 والبحِر ِفي كَرٍم والدهِر ِفي ِهمِم  كَالزهِر ِفي ترٍف والبدِر ِفي شرٍف 
 ِفي عسكٍَر ِحين تلْقَاه وِفي حشِم   كَأنه وهو فَرد ِفي جالْلَِتِه
ِمنى منِطٍق منه ومبتسِمن معِد  كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ ِفي صدٍف   
هظُمأع مباً ضرِدلُ تعي بِثِم  الْ ِطيلْتمو هنِشٍق متنِلم ىبطُو 

  الفصل الرابع
  ه عليه أفضل الصالة والسالميف مولد

ِرِه نَ موِلده عن ِطيِب عنصأبا    دتبم با ِطيِميتتخمو هٍإ ِمن  



 

٥ 

 مـهأن سِه الفُرِفي سفَرت موقَِم  يالنِس وؤِل البلُوا ِبحوِذرأن قَد 
 ِدعصنم وهو ىرانُ ِكسوإي اتبو   

 كَشمِل أصحاِب ِكسرى غَير ملْتِئِم  
دِمنهر ساِْهي العيِن ِمن سعلَيِه وال  والنار خاِْمدةُ األنفَاِس ِمن أسٍف   

ها ساوةَ أنْ غَاضت بحيرتوساَء   ظَِمي نِظ ِحييا ِبالغهاِردو درو 
الْماِء ِمن بلٍَل كأنَّ ِبالناِر ما ِب ماِء ما ِبالناِر ِمن ضرِموِبالْحزنا     

هر ِمن معىن وِمن كَِلِموالْحق يظْ  والِْجن تـهِتف واألنواْر ساِطعةٌ  
اِئِر لَمشالْنُ البا فَإعومصا وومع  شت ذَاِْر لَماِرقَةُ اإلنبو عمسِمت  
 مهكَاِهن اماألقْو ربا أخم دعب ِمن  عالْم مهنقُِمِبأنَّ ِديي لَم جو  

فِْق ِمن شهٍب وبعد ما عاينوا ِفي اُأل    
ق ما ِفي األرِض ِمن صنِمفْ ومنقَضٍة    

 ِزمهنِي محِق الوطَِري نا عغَد ىتح   
  إثْر منهِزِم يقْفُون الشياِطيِنِم  

 أو عسكَر ِباحلَصى ِمن راحتيِه رِمي  كَأنـهم هرباً أبطَالُ أبرهٍة 
 نبذَ الْمسبِح ِمن أحشاِء ملْتِقِم  نبذاً ِبِه بعد تسِبيٍح ِببطِْنِهما

  الفصل اخلامس
  ومجد وعظَّم   عليه وآله وسلم وشرف وكَرميف معجزاته صلى اهللا

  

 تمِشي إلَيِه علَى ساٍق ِبالْ قَدِم   جاَْءت ِلدعوِتِه األشجار ساِجدةً 
تبا كَتطْراً لِّمس تطَرا سما ِم  كَأنهعواللَّفُر طِّ ِفيِع الْخِديب قَِمن  

مِة أنى سار ساِئرةً  الغماثْلَِم  تِقيِه حر وِطيٍس ِللْهِجيِر حِمي  



 

٦ 

 إنَّ لَه قشنِر الْمِبالقَم تمِم  أقْسةً القَسروربةً مبقَلِْبِه ِنس ِمن 
 وكُلُّ طَرٍف ِمن الكُفَاِْر عنه عِمي  وما حوى الغاْر ِمن خيٍر وِمن كَرٍم
 وهم يقُولُونَ ما ِبالغاِْر ِمن أَِرِم  فَالصدق ِفي الغاِْر والصديق لَم يِرما
 خيِر البِريِة لَم تنسج ولَم تحِم  ظَنوا احلَمام وظَنوا العنكَبوت علَى 
طُِمعاٍل ِمن اُألعن دروِع وِمن ال  ِوقَايةُ اِهللا أغْنت عن مضاعفٍَة   

   ما سامِني الدهر ضيماً واستجرت ِبِه 
 إالّ وِنلْت ِجواراً ِمنه لَم يضِم  

 إالّ استلَمت الندى ِمن خيِر مستلَِم  والْ التمست ِغنى الداريِن ِمن يِدِه 
حِكِر الونالْ تإنَّ لَه اهيؤر ِمن ي  قَلْباً إذَا نامِت العيناِن لَم ينِم  

ِتِهووبن ٍغ ِمنلُوب نِحي ذَاك   سِلفَلَيتحالُ مِه حِفي كَرنِم ي  
ِمهتوالْ نِبي علَى غَيٍب ِبم  تبارك اُهللا ما وحي ِبمكْتسٍب   

 أترأب كَمهتاحِس رِصباً ِباللَّمو  وأطْلَقَت أِرباً ِمن ِربقَِة اللَّمِم  
 هتوعاَء دبهةَ الشنِت السيأحو   

عصِر الدهِمحتى حكَت غُرةً ِفي اَأل    

 الِبطَاح ِخلْت أو اداِرٍض جبـهاِبع   سبلٌييس أو مالي ِمن الع ِرِم ِمن  
  الفصل السادس

  يف شرف القرآن الكرمي ومدحه
 ترظَه اٍت لَهِفي آيصوِني وعلَِم  دلَى عالً عى لَياِر الِقرن روظُه 
 ِظمتنم وهناً وسح اددزي رِظِم  فَالدتنم رراً غَيقَد قُصني سلَيو 

يِح إلَى فَما تطَاولَ آمالُ املَِد يِم ِمن كَرِم األخالِْق والشما ِفيِه    



 

٧ 

 قَِديمةٌ ِصفَةُ املَوصوِف ِبالِقدِم  آيات حقٍّ ِمن الرحمِن محدثَةٌ 
 عِن الْمعاِد وعن عاٍد وعن ِإرِم  لَم تقْتِرنْ ِبزماٍن وهي تخِبرنا 

فَاقَت كُلَّ معِجزٍةدامت لَدينا فَ  ِمن النِبيين  إذْ جاَءت ولَم تدِم  
بِقين ِمن شبٍهتماْت فَماْ محكَّ بِغين ِمن حكَِمتِلِذي ِشقَاٍْق والْ     

 أعدى األعاِدي إلَيها ملِْقي السلَِم   إالّ عاد ِمن حرٍب ما حوِربت قَطُّ
ِموِر يد الْجاِني عِن الْحررد الغي  ردت بالْغَتها دعوى معاِرِضها  
 وفَوق جوهِرِه ِفي احلُسِن والِقيِم  لَها معاٍن كَموِج البحِر ِفي مدٍد

ا تعد والْ تحصى عجاِئبهامفَ اِر بالسأَِموالْ تساْم علَى اإلكْثَ    
 تبـهاقَرلَه ا فَقُلْتهقَاِري نيِصِم    عتِل اِهللا فَاعبِبح تظَِفر لَقَد 

ظَىلَإنْ تتلُها ِخيفَةً ِمن حر ناِر     
  رح لَ أطْفَأتا الشِدهِور ِبِمظَى ِمن  

ُضيبت ضا احلَوـهِبِه كَأن هجوِم ِم   الوكَاحلُم هاُءوج قَداِة وصالع ن  
   وكَالصراِط وكَاِمليزاِن معِدلَةً 

 فَالِقسطُ ِمن غَيِرها ِفي الناِس لَم يقُِم  
 تجاهالً وهو عين احلَاِذِق الفَِهِم  الْ تعجبن ِلحسوٍد راح ينِكرها 

يالع ِكرنت ٍد قَدمر ِس ِمنمَء الشوض ن  
 الفَم ِكرنيقَِموس املَاِْء ِمن مطَع  



 

٨ 

  الفصل السابع
مكَرو فرشيف إسرائه ومعراجه صلى اهللا عليه وآله وسلم و  ظَّمعو دجمو  

  

ي نم ريا خي هتاحنَ سافُوالع مم ألينِق الرسِمسعياً وفَوق متوِن ا    
 ومن هو النعمةُ العظْمى ِلمغتِنِم  ومن هو اآليةُ الكُبرى ِلمعتِبٍر 
لَِمى البدر ِفي داٍج ِمن الظُّكَما سر  سريت ِمن حرٍم لَيالً إلَى حرٍم   
  قَوسيِن لَم تدرك ولَم ترِم قَاِبِمن  وِبت ترقَى إلَى أنْ ِنلْت منـِزلَةً 

  تقِْديم مخدوٍم علَى خدِموالرسلُِ   بـهاوقدمتك جِميع األنِبياِء 
ِبـِهم الطَّباق عبالس ِرقتخت تأنو   

 ِفي موِكٍب كُنت ِفيِه صاِحب العلَِم  
عدت ى إذَا لَمتِبٍق حتسأوا ِلمِنِم   شتسِلم قىرالْ مو ونالد نم 

  ِمثْلَ املُفْرِد العلَِمنوِديت ِبالرفِْع  خفَضت كُلَّ مقَاٍم ِباإلضاْفَِة إذْ 
زفُوا تمِتٍركَيتسم ٍل أيصِم   ِبوتكْتم ِسرٍّ أيِن وويِن العع 
لَّ فَخاٍر غَير مشترٍك فَحزت كُ  وجزت كُلَّ مقَاٍم غَير مزدحِم  

 وعز إدراك ما أُوِليت ِمن ِنعِم  وجلَّ ِمقْدار ما ولِّيت ِمن رتٍب 
 ِمن الِعنايِة ركْناً غَير منهِدِم  بشرى لَنا معشر اإلسالِم إنَّ لَنا

ما دعا اُهللا داِعينا ِلطَاعِتِهلَ  ِبأكْرِم الرسِل كُنا أكْرم األمِم  
  



 

٩ 

  الفصل الثامن
مكَرو فرشيف جهاد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم و   ظَّمعو دجمو  

  

من الغنِمٍة أجفَلَت غُفْالً أَكَنب   راعت قُلُوب الِعدا أنباُء ِبعثَِتِه  
 حىت حكَوا ِبالقَنا لَحماً علَى وضِم  ما زالَ يلْقَاهم ِفي كُلِّ معترٍك 

وا يغِبطُونَ ِبِه دودوا الِفرار فَكَا  أشالَْء شالَت مع الِعقْباِن والرخِم  
 ما لَم تكُن ِمن لَياِلي األشهِر احلُرِم  تمِضي اللَّياِلي والْ يدرونَ ِعدتـها

احلَّ سح فيض نيا الدمتـهمكَأن  ِبكُلِّ قَرٍم إلَى لَحِم الِعدا قَِرِم  
ِمموٍج من األبطَاِل ملْتطِِيرِمي ِب  يجر بحر خِميٍس فَوق ساِبحٍة   

 ِدٍب ِهللا ِمنتنِسٍبكُلِّ متحِب   م طُوسطَِليصأِصٍل ِللْكُفِْر متسِمم  
ى غَدتِبح يهالِْم وِملَّةُ اإلس تِهم  ِمن بعِد غُربِتها موصولَةَ الرِحِم  

 وخيِر بعٍل فَلَم تيتم ولَم تِئِم  مكْفُولَةً أبدا منهم ِبخيِر أٍَب 
اِجله مم مهنلْ عالُ فَسبمهاِدمص ِم ِفي كُلِّ مصطَد ِمنهمماذَا رأى    

 فُصولَ حتٍف لَهم أدهى ِمن الوخِم  وسلْ حنيناً وسلْ بدرا وسلْ أحداً
  اللِّمِمِمن الِعدا كُلَّ مسودٍّ ِمن   الِبيِض حمراً بعد ما وردتيالْمصِدِر

كَترا تِر اخلَطِّ ممِبس نالكَاِتِبيِجِم  وعنم رٍم غَيِجس فرح مهأقْالْم 
مزهيما تمِسي مالِْح لَهالس اِكيلَِم  شالس ا ِمنميِبالس ازتمي درالوو 

مهرشِر نصالن احِري كإلَي ِديـهت   
  سحاِم كُلَّ كَِميفَتاألكْم ِفي رهالز ب  

دِة احلُزِمِة احلَزِم الْ ِمن شن ِشدِم  كَأنـهم ِفي ظُهوِر اخلَيِل نبت ربى   
ِم والبهفَما تفَرق بين البهِم  طَارت قُلُوب الِعدا ِمن بأِسِهم فَرقاً  



 

١٠ 

ِبرسوِل اِهللا نصرتهن ومن تكُ  إنْ تلْقَه األسد ِفي آجامِها تِجِم  
ِروغَي ِليو ِمن ىرت ِصٍرلَنتنقَِصِم   منِر مغَي ودع الْ ِمنِبِه و 

 كَاللَّيِث حلَّ مع األشباِل ِفي أجِم  أحلَّ أمته ِفي ِحرِز ِملَِّتِه 
دج ٍلكَمدج اِهللا ِمن اْتكَِلم لَت ِمِفيِه وكَم خصم البرهانُ ِمن خِص    

 ِفي اجلَاِْهِليِة والتأِديِب ِفي اليتِم  كَفَاك ِبالِعلِْم ِفي األِمي معِجزةً 
  الفصل التاسع

مكَرو فرشيف التوسل بالنىب صلى اهللا عليه وآله وسلم و مو ظَّمعو دج  
  

   خدمته ِبمِديٍح أستِقيلُ ِبِه
  عالش ِفي ىضٍر ممع بواِخلذُنِمِر ود  

اِْنيإذْ قَلَّدهاِقبوى عشخا تِم   معالن ِمن يدا هِني ِبـِهمكَأن 
  إالّ علَى اآلثَاِم والندِمحصلْت  أطَعت غَى الصبا ِفي احلَالَتيِن وما
 لَم تشتِر الدين ِبالدنيا ولَم تسِم  فَيا خسارةَ نفٍْس ِفي ِتجارِتـها
 يِبن لَه الغبن ِفي بيٍع وِفي سلَِم  ومن يِبع آِجالً منه ِبعاِجِلِه

تنِدي ِبمها عباً فَمِقٍضإنْ آِت ذَن  ِمن النِبي والْ حبِلي ِبمنصِرم  
 ِتيِميسِبت هنةً مِذم داً  فَإنَّ ِليمحاخلَلِْق ِبالذِّم فَىأو وهِم وم  

 ِدياِدي آِخذاً ِبيعم ِفي كُني إنْ لَم   
 فَضالً وإالّ فَقُلْ يا زلَّةَ القَدِم  

اهاشححكَاِر أنْ يم اِجيالر ِرم هم  أو يرِجع اجلَاْر ِمنه غَير محترِم  
هاِئحدم أفْكَاِري تمذُ ألْزنمو  دجوِزتلْتم ريخ الِصيِلخ ِمه  
تِربداً تي هِمن ىالِغن تفُوي لَناألكَِم  و ِفي ارهاألز ِبتنا يإنَّ احلَي 



 

١١ 

 طَفَتاقْت ا الَِّتيينةَ الدرهز أُِرد لَمو   

  ا زدِريه لَىع ىا أثْنٍر ِبميِمه  

  الفصل العاشر
  يف املناجاة وعرض احلاجات

 ِسواك ِعند حلُوِل احلَاِدِث العِمِم  يا أكْرم اخلَلِْق ما ِلي من ألُوذُ ِبِه
 قِضيي لَنو ِبي كاهلَ اهللا جوسر  إِذ الكَِريم تجلَّى ِباسِم منتِقِم  

 وِمن علُوِمك ِعلْم اللَّوِح والقَلَِم  فَإنَّ ِمن جوِدك الدنيا وضرتـها 
 تظُملٍَّة عز ِمن ِطيقْنالْ ت فْسا ناِن كَا  يفْرالغ ِفي اِئرِمإنَّ الكَبللَّم  

   لَعلَّ رحمةَ ربي ِحين يقِْسمها
 تأِتي علَى حسِب الِعصياِن ِفي الِقسِم  

 لَديك واجعلْ ِحساِبي غَير منخِرِم  يا رب واجعلْ رجاِئي غَير منعِكٍس
ِن إنَّ لَهيارالد ِفي ِدكبِبع الْطُفو  ِزِمصهنالُ يواأله هعدى تتراً مب  
 علَى النِبي ِبمنهلٍّ ومنسِجِم  وأذَنْ ِلسحِب صالٍْة ِمنك داِئمٍة

نا رامبص حاِن ِرياِت البذَبع تح    

 وأطْرب الِعيس حاِدي الِعيِس ِبالنغِم  
  متت القصيدة املباركة

   هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك واحلمد
   على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني



 

١٢ 

  مقدمة الطبعة الثالثة
 موقع -التحفة يف نشر حماسن الربدة–لقد وقع هذا الكتاب 

القبول واالستحسان لدى كثري من أهل السنة واجلماعة، وانتشر 
 بعد سالمية، فرأيتبسرعة يف كثري من األقطار والبالد العربية واإل

 أن احلاجة ملحة إىل إعادة طبعه مرة ثالثة خدمة نفاد طبعته الثانية
 وإشباع ،لذوي الفضل والرشاد، وتلبية لنداء لسان حاهلم

  .، وإرواء غليل صدورهمنـهمتهم
ومتتاز هذه الطبعة بتصحيحات أخطاء يف منت الربدة ويف مواضع 

مشروعية االستعاذة برسول أخرى قليلة، وبزيادة أحاديث وردت يف 
اب  حاجات الراغبني أحباهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذلك لسد

 صلى اهللا عليه وسلم والصاحلني، وعلى اهللا اعتمادي رسول اهللا
  .واستنادي، وهو املوفق

  
  

  املؤلفبقلم 



 

١٣ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
به مبحبة  الذي أنار قلوب أحبا املانح الوهاب، الرب التواب،احلمد هللا

 واحداله، وأشهد أن ال إله إال اهللا اقتفاء آثارقهم مبتابعته وحبيبه، ووفَّ
 الذي وسعت رمحته أهل  ذو العظمة والكربياء،األحد، الفرد الصمد،

 وأفضل الصالة وأزكى السالم على سيد السادات، ، والسماءاألرض
 العظمى،  والشفاعةوأفضل الكائنات، الذي اختصه اهللا بالرتبة العليا،

يوم تشيب من شدته األطفال، وتتراكم فيه األهوال، يف مفْزِع األمم 
  .، وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدينامليامني الغر وعلى آله وأصحابه

بن عمر افيقول خويدم طلبة العلم ذو العجز والتقصري، عثمان : أما بعد
هورة  يف بيان حماسن القصيدة املشوضعتهقد هذا تأليف : الشافعي

 يف هالتحفـبالربدة ملصنفها اإلمام البوصريي رمحه اهللا تعاىل، مسيته ب
 عدوه أين استحسنت ما أَتصنيف، وقد كان سبب شر حماسن الربدهن

عة، واللطائف املستطرفة، من أنواع فيها مؤلفها من احملاسن املتنو
 ية،البالغة، وأقسام الفصاحة، ومن رعاية قوانني علمي العروض والقاف

ة العالية، والرتبة السامية، ويف املدائح وريف املعاين واملباين يف الذفهي 
 وقد كان دأب العلماء النبوية يف أعلى الِقمة وأتقِن الصناعة الشعرية،

 يف املساجد بـها ها للتربكالصاحلني الذين أدركناهم يعتنون بقراءِت
واألمراض وغري ط ح كالق: وعند الشدائد واآلفات،والبيوت واحملافل



 

١٤ 

 ويستلذون تـهم يف خلوابـها وكان أهل احملبة النبوية يترمنون ذلك،
   : من قالبذلك ويتنعمون به، وأجاد

ح به مث صدروغَ  ترمن بذكر النيب  
هذه القصيدة املباركة ومتنع قراءتها يف هذا وقد ظهرت فئة تطعن 

وتبغض على مؤلفها، وبذلت قصارى جهدها يف تسويد وجه 
حماسنها، وتشويه رونقها، واستخدمت مبا لديها من احليل والوسائل 

حبمداهللا ما ازدادت مبكرهم  لكنها  نورها بأفواهها،ئفتراءات لتطفواال
 .انتشارا  إال

 طويت أتاح هلا لسان حسود  وإذا أراد اهللا نشر فضيلة

ال النار فيما جاورتعلو ال اشت  ما كان يعرف طيب نشر العود  
فأحببت أن أتطفل مبا لست له أهال من نشر بعض حماسنها، وذكر نزٍر 

إقناع قصدي من ذلك من منافعها، وطرٍف يسري من فضائلها، و
فحامه إذا كان معاندا متعسفا، رغامه و إ إمعارضها إن كان منصفا، أو

لريتوي أهل احملبة من ماء زالهلا ويرتضع عشاق احلضرة احملمدية من و
  .راجيا أن أنتظم يف سلك خدامها وناشري عبري مسكها ،هالذيذ ألباِن

 املصنف ظلما وعدوانا بسبب أبيات يف هذه وقد كفّرت تلك الطائفة
يف طرفا يسريا أل التاأذكر يف أواخر هذن فعن يل أ ،القصيدة املباركة

 اليت من التحذير عن تكفري املسلمني، ونبذةً قليلة من أحوال اخلوارج



 

١٥ 

 املنتشر ، وذلك للتنبيه على خطر التكفريهي أول فرقة كفّرت املسلمني
يف هذا العصر يف كثري من بالد اإلسالم، وعلى ما يترتب عليه من 

سبحانه وأسأل اهللا ، والعقوبات األخرويةاملفاسد الدينية والدنيوية، 
وتعاىل أن يتقبله مين بفضله وجوده وكرمه، وأن جيعله يل وسيلة إىل 

 والقرب إىل ناب حبيبه األعظم، وصفيه األكرم، جبتصال والتعلقاال
  ،وبيده املعونة  وما توفيقي إال باهللا،، العلياء وحضرته، الفيحاءساحته

  .)١(العزيز احلكيموال حول والقوة إال باهللا 

                                           
الرحيم احلمد هللا رب العاملني، مدبر اخلالئق أمجعني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده بسم اهللا الرمحن  ١

: ال شريك له، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
كر وضعتها لتفسري بعض كلماته، وأذ" التحفة يف نشر حماسن الربدة "فهذه تقريرات لطيفة على كتايب 

فيها بعض الفوائد املهمة اليت ال يستغىن عنها القارئ، وعلى اهللا اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، 
  .وال حول وال قوة إال اهللا العزيز احلكيم 

  



 

١٦ 

  )١(ترمجة املصنف اإلمام البوصريي
هو : قال ابن حجر اهليتمي يف مقدمة املنح املكية شرح اهلمزية البوصريية

الشيخ اإلمام العارف الكامل اهلمام، املتفنن احملقق، البليغ األديب املدقق، 
إمام الشعراء وأشعر العلماء، وبليغ الفصحاء وأفصح البلغاء، الشيخ 

بن سعيد بن محاد بن حمسن بن عبد اهللا ارف الدين أبو عبد اهللا حممد ش
  .بن صنهاج بن هالل الصنهاجي

ولد سنة مثان وستمائة، وأخذ عنه اإلمام أبوحيان، واإلمام اليعمري أبو 
 الفتح بن سيد الناس، وحمقق عصره العز ابن مجاعة وغريهم، وتويف

ع وتسعني وستمائة على ما  سنة ست أو سباإلمام البوصريي رمحه اهللا
قاله املقريزي، لكن صوب شيخ اإلسالم العسقالين أنه سنة أربع 

  .وتسعني
كان أحد أبويه من بوصري الصعيد، واآلخر من دالص، فركبت النسبة 

ولعلها بلد أبيه : الدالصريي، مث اشتهر بالبوصريي، قيل: منهما فقيل
  .فغلبت عليه

عباس املرسي رضي اهللا عنه وأرضاه، وقد صحب البوصريي القطب أبا ال
وجعل جنات املعارف منقلبه ومثواه، فعادت عليه بركته، وساعده حلظه 

                                           
، ٥٧٠ص١رِجم للبوصريي يف حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة جت: قال بسام حممد بارود  ١

، الوايف ٣٦٩-٣٦٢ص٣ات البن شاكر الكتيب ج، وفوات الوفي٧٥٤-٧٥٣ص٧وشذرات ج
   . اهـ٩٧، البدر السافر ص١١٣-١٠٥ص٣للوفيات ج



 

١٧ 

ومهته إىل أن فاق أهل زمانه، ورزقه اهللا من الشهرة واحلظ ما مل يصل 
  .إليه أحد من أقرانه، فرمحه اهللا تعاىل ورضي عنه اهـ

  :وقال اهليتمي أيضا يف املنح املكية يف شرح بيت
 عب أخبار الفضل منه ابتداء  كل  وصف  له ابتدأت به استو

كان اإلمام البوصريي ثاقب النظر، كامل املعرفة، متضلعا من العلوم 
واملعارف، وليس ذلك بكثري على من حلّ عليه نظر القطب الكبري، 
والعلم الشهري، سيدي أيب العباس املُرِسي، وارث أيب احلسن الشاذيل، 

    . اهـ)١(اىل سرمها، ونور ضرحيهماقدس اهللا تع
 أبو العباس  الكبريطبقهو العارف الشهري والوأبو العباس املرسي 

 ليأتيه البدوي :املرسي الذي قال فيه شيخه اإلمام أبو احلسن الشاذيل
 أليب العباس وكان .قد وصلويبول على ساقيه فال ميسي عليه املساء إال 

م، وكان كثري د صلى اهللا عليه وسل اتصال عظيم بسيد الوجواملرسي
لو احتجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه : حىت قالالتلقي به الرؤية و

به وقال أيضا حتدثا بنعمة ر. وسلم طرفة عني ما عددت نفسي مسلما
  !!.أوقاتنا كلها ليايل قدر: عليه

ه يف شرح وقال الشيخ ابن عالن الصديقي يف مقدمة كتابه الذخر والعد
أما بعد فهذا تعليق لطيف وترصيف قريب منيف على القصيدة : هالربد

                                           
  .٢٧١املنح املكية ص  ١
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 املسماة بـالربدة للعارف باهللا العامل العامل ،الْمنِبئَِة عن كمال املودة
بن سعيد البوصريي أثابه ا شرف الدين أيب عبد اهللا حممد ،املخبت األواه

  .اهللا اهـ
 الشعراء اإلمام ومن أجلِّ: وقال الشيخ الباجوري يف شرحه على الربدة

الكامل واهلمام العامل العامل البليغ األديب أشعر العلماء وأفصح احلكماء 
  .الشيخ شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعيد البوصريي اهـ

ويف األعالم للزركلي، حممد بن سعيد بن محاد بن عبد اهللا الصنهاجي 
لديباجة، البوصريي املصري، شرف الدين أبو عبد اهللا، شاعر حسن ا

  :من أشهر شعره الربدة ومطلعها
  أِمن تذَكُِّر ِجيراٍن ِبِذي سلٍَم

  :شرحها وعارضها كثريون، واهلمزية، ومطلعها
  . اهـكيف ترقى رقيك األنبياء

: )١(قال الشيخ بسام حممد بارود يف حاشيته على العمدة شرح الربدةو
 بل هو الفرقد الوضاء إمام الشعراء، وشاعر األئمة العلماء،البوصريي 

الذي أنار الطريق إىل املدائح النبوية شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن 
بن صنهاج بن هالل الصنهاجي اسعيد بن محاد بن حمسن بن عبد اهللا 

  .البوصريي
                                           

  .٧٠-٦٤ص  ١
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 بقرية دالص إحدى قرى بين -رضي اهللا عنه-ي ولد اإلمام البوصري
هـ، اليت كان منها ٦٠٨ سويف من صعيد مصر، يوم الثلثاء أول شوال

أحد أبويه، واآلخر من بوصري بضم الباء، وكلتامها مبديرية بين سويف 
وتعرف ببوصري ألسرة ترجع جذورها إىل قبيلة صنهاجة إحدى قبائل 

 يةالرببر، اليت استوطنت صحراء جنوىب املغرب األقصى، ونشأ بقر
  .بوصري القريبة من مسقط رأسه

 عنه بعد ذلك إىل القاهرة حيث تلقى علوم مث انتقل اإلمام رضي اهللا
ظ القرآن يف طفولته، وتتلمذ ف فحه واألدب منذ نعومة أظفارالعربية

على عدد من أعالم عصره، كما تتلمذ عليه خنبة طيبة وعدد كبري من 
اطي نرغبن يوسف الاالعلماء املعروفني، منهم أبوحيان أثري الدين حممد 

  األندلسي اإلشبيلي)١( بن حممد العمرياألندلسي، وأبو الفتح حممد
 والعز بن مجاعة وغريهم رمحهم اهللا املصري، املعروف بابن سيد الناس،

  .تعاىل
وكان رضي اهللا عنه حيمل قلبا ال يضطرب، وعقال مستنريا، ولسانا 

 وقصائده يف حب النيب صلى اهللا عليه وسلم تزكي عظيم ما .صريفيا
  .ر املخلص مع صفاء السريرة كان يتمتع به من وجدان الشاع

                                           
  .اليعمري: ويف املنح املكية شرح اهلمزية  ١
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نظم اإلمام البوصريي الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثرية، وميتاز 
شعره بالرصانة واجلزالة، ومجال التعبري، واحلس املرهف، وقوة العاطفة، 

 البديع فيها، كما برع يف وأكثر ما اشتهر مبدائحه النبوية استعمالُ
كلف؛ ت غري يفسنات البديعية استخدام البيان، ولكن غلبت عليه احمل

وهو ما اكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة مل تتوفر 
  .ري ممن خاضوا غمار املدائح النبوية والشعر الصويفثلك

مث أكرم اهللا إمامنا أن جيتمع بقطب العارفني وقدوة السالكني القطب 
نه وأرضاه الغوث سيدي الشيخ أيب العباس املرسي رضي اهللا تعاىل ع

ا به، وهو الذي تلقى علوم األستاذ اجلليل القطب الواصل سيدي وعن
حبته صأيب احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه، فانتفع اإلمام البوصريي ب

كثريا، مث تنسك وتصوف، وأخذ عنه كثري من الرجال، وتربوا على 
  .يديه الكرميتني

د اخلط، وقد أخذ واشتهر اإلمام البوصريي رضي اهللا عنه بأنه كان جيي
أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أيب عبد اهللا املصري، 
وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبري من الدارسني، بلغوا أكثر من ألف 

  .طالب أسبوعا 
وقد تقلب اإلمام البوصريي يف العديد من املناصب يف القاهرة واألقاليم؛ 

  . ة، كما توىل إدارة مديرية الشرقية مدةفعمل يف شبابه يف صناعة الكتاب
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    الشعرية  اإلمام البوصرييآثار
له رضي اهللا عنه من القصائد العصماء ما ال يشبهها إال القليل يف مديح 
سيد الوجود صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن أشهرها بعد بردة املديح 

 ه يف مدح خري الربيقصيدة اهلمزيه- الكتاب موضوع هذا-املباركة
  -:ومطلعها

 يا مساء ما طاولتها مساء  كيف ترقى رقيك األنبياء
هم وسناءسنا منك دونل   مل يساووك يف عالك وقد حا  

  :رى على وزن بانت سعاد ومطلعهاوله قصيدة أخ
 وأنت عن كل ما قدمت مسؤل  إىل مىت أنت باللذات مشغول

بوية، ومعرفة دقائق  اإلمام البوصريي رضي اهللا عنه بقراءة السرية النعىن
أخبار سيدنا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وجوامع سريته العطرة، 

   .عره وفنه على مدح النيب صلى اهللا عليه وسلموأفرغ طاقته وأوقف ِش
ترك اإلمام البوصريي عددا كبريا من القصائد واألشعار ضمها ديوانه 

 سنة الشعري الذي حققه حممد سيد كيالين، وطبع بالقاهرة
 هكب الدرياالكوبالشهرية قصيدته الربدة : منهام، ١٩٥٥=هـ١٣٧٤

 والقصيدة ه يف مدح خري الربيه، والقصيدة املضريهيف مدح خري الربي
 ،اخلمرية، وقصيدة ذخر املعاد، والمية يف الرد على اليهود والنصارى
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) م١٩٥٣= هـ١٣٧٢( بالقاهرة سنة نشرها الشيخ أمحد فهمي حممد
هذيب األلفاظ العامية، وقد طبع كذلك بالقاهرةوله أيضا ت.  

، اليت بدأ إحداها بلمحات )بائياته الثالث(وكان من مثار مدائحه النبوية 
  :رقة استهلهاوتفيض عذوبة 

فَاْواكبالذنب العظيم املذنب   بخجال يعنف نفسه ويؤن 
  -:ويستهل الثانية بقوله

طايا والذنوبوتغتفر اخل  مبدح املصطفى حتيا القلوب  
  -:أما الثالثة، وهي أجودها مجيعا، فيبدؤها بقوله

 فاطلب الصرب وخلِّ العتابا  أزمعوا البني وشدوا الركابا
وله أيضا عدد آخر من املدائح النبوية اجليدة، من أروعها قصيدته 

  :احلائية، اليت يقول فيها مناجيا ربه عز وجل
ب عطائه مفتوحكرما وبا  يا من خزائن ملكه مملوءة   
 وجمال فضلك للعباد فسيح  ندعوك عن فقر إليك وحاجة

ح عن العبد املسيء تكرماففاص  إن الكرمي عن املسيء صفوح  
  -:ومنها قصيدته الدالية اليت يبدؤها بقوله

   إهلي على كل األمور لك احلمد
  فليس ملا أوليت من نعم حد 

   لك األمر من قبل الزمان وبعده
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ما لك قبل كالزمان وال بعدو    
   وحكمك ماض يف اخلالئق نافذ

  د١(إذا شئت أمرا ليس من كونه ب( 

 وال بالغة وال ةومن العجيب العجاب أن شعره يف أغلبه ال ميتاز جبود
بروعة كبرية، ولكن مدائحه النبوية وحدها هي اليت نالت من البيان 

 السبق يف كل رهان، واستحوذت على قصب! والبالغة أعلى نصيب
 قد استولت عليه النشوة -أعين الربدة-فتراه يف هذه القصيدة العصماء

ه احلكمة الرائعة، وجعلت بـهذبة البيان من كل جانب، فأنطقته وموه
 فتناوله للمدائح النبوية هو الذي أهله هلذه ،قوله رصينا جزال، وال بدع

وعة والسحر من القول، البالغة، ولذلك السمو يف املعاين، ولتلك الر
وكان ذلك مبثابة العون والرعاية واملكافأة وشد األزر من حضرة سيدنا 
احلبيب صلى اهللا عليه وسلم له على حسن نيته وصدق عقيدته، وعمق 
إميانه، وذلك شبيه بسيدنا حسان بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه 

ه يف الدفاع شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إذ كان شعر
 هو أجود ما عليه وآله وسلم، وعن املسلمنيعن رسول اهللا صلى اهللا 

                                           
 يف ه، كما يف تعليق حممد سامل هاشم على الذخر والعده والدميية الصيبهومن تآليفه الكلمة الطيب  ١

  . البن عالن الصديقيهربدشرح ال
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ظَنوأبلغ ما قال، حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول م 
  .قل وروح القدس معك: له
،  عاما٨٧عن عمر بلغ ) هجرية٦٩٥(اإلمام رضي اهللا عنه سنة  توىفو

يب العباس املرسي رضي اهللا عنه ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أ
  .باالسكندرية

  -:وكتب على قربه األبيات التالية
 يف صادق الشعر أعيت كل حنرير  حممد بن سعيد حاز منـزلة

ون على منوال بردتهجوالناس  باؤوا بعجز وأبدوا كل تقصري  
ها كالرقى أضحت مكررةأبيات  فيشتفي كل منفوس ومصدور  

ينشدهاتتلى بكل بقاع األرض   فم الزمان بإجالل وتوقري  
ة اشتهرتيويف مساء اهلدى اهلمز  كأنـها رقمت يف اللوح بالنور  

 باليمن واألمن تنفيذا ملقدور  ميالده بدالص مث غادرها
 ومنهما جاء تركيب الدالصريي  وقد ترعرع يف بوصري بلدته
يةحتية اهللا ال تنفك هام خ يف الصورفعليه حىت حيني الن    

واتف احلق نادته مؤرخهه )١(وحي القبول على حلد األباصريي    

                                           
: وحي القبول إخل تكون حبساب اجلمل ستمائة وتسعني، وقد ذكرنا اختالفا يف ذلك، فقيل: وقوله  ١

مخسا وتسعني، فهذه مخسة : سنة أربع وتسعني، وقيل: سنة ست أو سبع وتسعني وستمائة، وقيل
  .أقوال
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 وروح روحه، وأفسح ضرحيه، وقدس يرضي اهللا عن اإلمام البوصري
سره، وأنار رمسه، وأدخله اجلنة يف عليني مع األنبياء والشهداء 
والصاحلني، ومجعنا به مع سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حتت ظل 

 . ظله، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيعرش اهللا يوم ال ظل إال
  .انتهى ما نقلته من تعليق الشيخ بسام حممد بارود

  أمساء هذه القصيدة    
وإمنا اشتهرت بذلك ألنه :  وهي أشهر أمسائها، قال الباجوريالربدة .١

ملا نظمها بقصد الربء من داء الفاجل الذي أصابه فأبطل نصفه حىت 
نيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فمسح بيده أعجز األطباء رأى ال

الكرمية عليه ولفه يف بردته فربأ لوقته كما ذكره الناظم يف تعليقه 
 .اهـ

، بـها الربأة ألن املؤلف برأ بـهامسيت : الربأة، قال الباجوري .٢
واليت حقها أن يقال هلا بردة بانت سعاد اليت هي قصيدة كعب بن 

ليه وسلم أجازه عليها بردة حني أنشدها  ألن النيب صلى اهللا ع؛زهري
  .بني يديه صلى اهللا عليه وسلم اهـ

 ه يف مدح خري الربيهالكواكب الدري .٣

 مساها بذلك الشيخ جالل ه يف مناقب أشرف الربيهالكواكب البدري .٤
 . بن قوام بن احلكم كما يف كشف الظنون ا
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  . وكثرة األمساء تدل على شرف املسمى كما هو مشهور 
  يات هذه القصيدةعدد أب
ها على ما اتفقت عليه معظم النسخ الصحيحة مائة أن عدد أبياِتاعلم 

  : وستون بيتا، أوهلا
 ذَأِمنلٍَم كُّتس اٍن ِبِذيرِر ِجي   ِمن مقْلٍَة ِبدِممزجت دمعاً جرى  

  : وآخرها
نا رامبص حاِن ِرياِت البذَبع تح    

لِعيس حاِدي الِعيِس ِبالنغِموأطْرب ا    

  : ذلك قول بعضهم، ومما يشهد على هذا هو املعروف املشهور
اتيِمأب عم نيِست تأت ا قَدائٍَةه    جبـهافَرِم كَرالكَر اِسعا يا ونب  

كما قاله زادوه يف أوهلا، بيت ، فمن ذلك الكن بعضهم زادوا فيها أبيات
  : وهوته على الربدة ي البيجوري يف حاشالعالمة

    اخللق من عدمياحلمد هللا منش

 مث الصالة على املختار يف القدم  
ويف بعض النسخ : وقال الباجوري أيضا. ليس من القصيدةوهو : وقال

  : زيادة هذا البيت
أحيت سائر األمموها العاملني   حىت إذا طلعت يف األفق عم هدا  

  : بعد قوله
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بهاك هم كوافضلمشس فإنه    أنوارها للناس يف الظلميظهرن  
  .وسيأيت أن احلاجي خليفة جعلها مائة واثنني وستني بيتا

ة أبيات بعد قول تسع من شفاء القلب اجلريح زيادة ويف البلسم املريح
  : املصنف

 الِبطَاح ِخلْت أو اداِرٍض جهاِبِبع    
  لٌسيس أو مالي ِمن بِرِم ِميالع ن  

  : وهي
قْملا شكت وعقال له البطحاُءه    

  على الرواِهلىب اِبضهلَّ انِمِج وانس  
فأدز من رت األرضق أمانهات    

ِمعها للناس والن خالِقبإذِن    
وألبستلَ حلال من سندس ووت    

  واألكِمِبضعمائما برؤوس اهلَ  
هادالِئقَو لُج تفالنخل باسقةٌ    

ِمنار على اخلدين والعه البمثلَ    
   وفارق الناس داء القحط وانبعثت

  فْإىل املكارم نسِسكْ النوالب ِمر  
 أحلقت منفخما منها مبنفخم  إذا تتبعت آيات النيب فقد
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   قل للمحاِول شأْوا يف مدائحه
 هي املواهب مل أشدد بـها زميي  

    يل ِبما ذا نلت جيدهاوال تقل
 فما يقال لفضل اهللا ذا ِبكَم  

   ولوال العناية كان األمر فيه على
 حد السواء فذو نطق كَِذي بكَِم  

إن هذه األبيات تقع يف بعض نسخ النظم : قال مؤلف هذا الشرح
الفاضل أبو علي هو  بثابتة، وذكر بعض الثقات أن الذي زادها توليس

   . اهـب األندلسي الغرناطيبن احلبا
ت هذه القصيدة واحدا واعلم أن صاحب بلسم املريح جعل عدد أبيا

لوال اهلوى مل ترق دمعا :  هذه التسعة وبيتا زاده بعد قولهوسبعني بيتا،
  :  وهو..على طلل إخل

ىنرة وضبع ىوال أعارتك لون    
  )١(ِذكْرى اخليام وِذكْرى ساِكِين اِخليِم  
  بيتا .. والكاتبني بسمر اخلط ما تركت إخل: اد أيضا بعد قولهوز 

                                           
  .الربدةوقد ذكر البيجوري أيضا هذا البيت هنا يف حاشيته على    ١



 

٢٩ 

  : وهو
    هم خاطبإن قام يف جامع اهليجاِء

  متذنا ِصت عنه أُصامةُمالص ِمم.  
: هوقال العالمة حممد بن علي بن عالّن يف الذخر والعده يف شرح الربد

  :وأدخل بعضهم بعد قوله
الٍْة ِمنِب صحأذَنْ ِلسٍةواِئمد ك  علَى النِبي ِبمنهلٍّ ومنسِجِم  

  : بينا حسنا ال بأس به وهو
    الصحب الذين علواو ) ١(وآله العز

 أهل الصفا والوفا واجلود والكرم   
  اهـ

  :ني البيتين هذ.. وأذن لسحب صالة إخل: بعد قولهبعضهم زاد و
همواآلِل والصحِب ثُم التاِبِعين فَ    

 أهلُ التقَى والنقَا واِحللِْم والكَرِم 
  ثُم الرضا عن أِبي بكٍْر وعن عمٍر

 وعن عِلي وعن عثْمانَ ِذي الكَرِم 
  

                                           
بالعني املهملة والزاي، كذا يف النسخة اليت بأيدينا، لكن الذي كنت أمسعه من ) وآله العز: (قوله   ١

  .بالغني املعجمة والراء) وآله الغر: (شيخنا الشيخ عبد اهللا بن الشيخ داود علسو



 

٣٠ 

  : آخر كل فصل من فصوهلا هذا البيتهاؤاما يزيد قروكثريا 
مواليلِّ صو لِّسمماًاِئ دداً أب   لَعِبى حِبيكخ ِمِهلِّ كُِقلْ اخلَِري  

  :وبعضهم يزيد بعد هذا البيت
  يا رب ِباملُصطَفَى بلِّغْ مقَاِصدنا

 واغِْفر لَنا ما مضى يا واِسع الكَرِم 
  .واخر الفصولأل ةبسزيادة حسنة مناوهي 

ان  بعد قوله ما رحنت عذبات البوزاد بعض الصاحلني هذه األبيات
  :..إخل

   يا رب ِبالْمصطَفَى بلِّغْ مقَاِصدنا

 واغِْفر لَنا ما مضى يا واِسع الكَرِم  
   واغِْفر إلَِهي ِلكُلِّ الْمسِلِمين ِبما 

 يتلُون ِفي الْمسِجِد األقْصى وِفي احلَرِم  
 مرٍة حبطَي ِفي هتيب ناِه مِبج   

  ِمإوظَِم القَسأع ِمن مقَس همس  
 تِتمخ اِر قَدتخةُ الْمدرِذِه بهو   

  وِفي ختِمواحلَمد ِهللا ِفي بدء  
   أبياتها قَد أتت ِستين مع مائٍَة

   جِمهاِبفَرالكَر اِسعا يا ونباهـ كَر  



 

٣١ 

  : عد هذه األبياتومسعنا بعضهم يزيد ب
   يا رب يف مصطفاك عاف ذا سقم 

 من كل ما فيه من داء ومن أمل  
 وامجع سالمتنا يا واسع الكرم  يا رب باملصطفى سلِّم مسافرنا
 غيثا مغيثا هنيئا واِْبلَ الديِم  يا رب باملصطفى أسق أراضينا
د والكرمسألتك اخلري يا ذا اجلو  واغفر لسامعها وارحم ملنشدها  

  



 

٣٢ 

   أو سبعهاومخسهاأشرح هذه القصيدة فصل فيمن 
 الذي ألفه العالمة )١()كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون(يف 

املوىل مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي املعروف حباجي 
: هـ ما حاصله١٠٦٧هـ املتوىف سنة ١٠١٧د سنة خليفة املولو

 املشتهرة ه يف مدح خري الربيبالكواكب الدريه الربدة املوسومة القصيدة
 امليمية للشيخ شرف الدين أيب عبد اهللا حممد بن سعيد الدالصي ةبالربد

هـ أربع وتسعني وستمائة، ملا أراد براعة ٦٩٤مث البوصريي املتوىف سنة 
املطلع جرد من نفسه شخصا مزج دمعه بدمه فسأله عن علة ذلك فقال 

  :خماطبا له
 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم كر جريان بذي سلمأمن تذ

  -:وهي مائة بيت واثنان وستون بيتا
 وثالثون ،وستة عشر يف ذكر النفس وهواها ،ثنا عشر يف املطلعامنها 

 ،)٢( وتسعة عشر يف مولده،يف مدائح الرسول عليه الصالة والسالم
شر يف وثالثة ع ،القرآنوسبعة عشر يف مدح  ،)٣(وعشرة يف مين دعائه

  ،وأربعة عشر يف االستغفار ،واثنان وعشرون يف جهاده ،ذكر معراجه
  .وتسعة يف املناجاة

                                           
  .٢٩٥ص٢جـ   ١
  .هكذا يف األصل وهو غلط، والصواب وثالثة عشر يف مولد  ٢
  . وعشرة يف دعوته املباركة إىل األشجار-يف األصل واملعىنكذا   ٣



 

٣٣ 

 إىل اهللا سبحانه بـهاأنشأها حني أصابه فاجل فاستشفع روي أنه 
 وملا نام رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فمسح بيده ،وتعاىل

:  بعض الفقراء فقال لهاملباركة فعويف، وخرج من بيته أول النهار فلقيه
 رسول اهللا صلى بـهاد أن تعطيين القصيدة اليت مدحت يا سيدي أري

اليت أوهلا أمن تذكر جريان : أي قصيدة تريد؟ فقال: اهللا عليه وسلم قال
هاء إخل، فأعطاها له وجرى ذكرها يف الناس، وملا بلغت الصاحب ب

إال حافيا وافقا الدين وزير ملك الظاهر استنسخها ونذر أال يسمعها 
ها  هو وأهل بيته ورأوا من بركاِتبـهامكشوف الرأس، وكان يتربك 
  . أمورا عظيمة يف دينهم ودنياهم

ها بالربدة أنه أصاب سعد الدين الفارقي رمد عظيم أشرف وسبب شهرِت
هاء إمض إىل الصاحب ب: منه على العمى فرأى يف منامه قائال يقول

ها على عينيك تفق إن شاء اهللا تعاىل، الدين وخذ منه الربدة واجعل
: فنهض من ساعته وجاء إليه وقال له ما رأى يف نومه، فقال الصاحب

ما عندي شيء يقال له الربدة وإمنا عندي مديح النيب صلى اهللا عليه 
 فأخرجها ووضعها ،بـها فنحن نستشفى ،وسلم أنشأها البوصريي

  . سعد الدين على عينيه فعويف من الرمد
 كثرية وال يزال الناس هاـ القصيدة الزهراء واملدحية الغراء بركاتوهذه

 يف أقطار األرض، وقد يروى يف إنشائه هلا وسبب بـهايتربكون 



 

٣٤ 

 لكن ،اشتهارها بالربدة وجوه شىت، واألقرب إىل القبول ما ذكر ههنا
 مصنفك يف شرحه بعد نقل منامه ورؤيته النيب صلى اهللا عليه قال املوىل

 فلما ،مسح بيدهو عليه الصالة والسالم بردا على عاتقيه ىألق ف:وسلم
استيقظ وجد بدنه صحيحا كله ووجد ذلك الربد على عاتقيه ففرح به 

روي عن بعض الكرباء أنه و:  مث قال،فخرج فذكر إىل آخر القصة
أصابه مرض فطلب القصيدة فجاء صاحبها إليه وقرأها فشفاه اهللا 

سميت بالربدة تيمنا انتهى واهللا فأعطاه بردا سبحانه وتعاىل من ساعته ف
  .سبحانه وتعاىل أعلم

   -:وعليها شروح كثرية منها
شرح للشيخ علي بن حممد البسطامي الشاهرودي املعروف مبصنفك  .١

ئة أوله احلمد هللا الذي جعل منا مخس وسبعني ومثا٨٧٥املتوىف سنة 
لثماين عشرة مت بقصبة بسطام ) يف آخره(وقال . مقادير العلماء إخل

فتتاح وكان اال.  ست وثالثني ومثامنائة٨٣٦مضني من رمضان سنة 
  .  مخس وثالثني ومثامنائة٨٣٥فيه جبامع هراة يف مجادي األوىل سنة 

) الزبدة(وشرحها الشيخ بدر الدين حممد بن حممد الغزي ومساه  .٢
  .  أربع ومثانني وتسعمائة٩٨٤وتويف سنة 



 

٣٥ 

طفى املعروف بشيخ زاده املتوىف والشيخ حميي الدين حممد بن مص .٣
، أوله احلمد هللا احملتجب عن درك العيون بكمال فردانيته ٩٥١سنة 

  . إخل
وشرحها الشيخ القاضي حبر بن رئيس بن اهلاروين املالكي شرحا  .٤

 إرتشاف الشهده(ومساه . اآلالم إخلأوله احلمد هللا كاشف الكروب و
   .)هيف شرح قصيدة الربد

ي صاري املتوىف سنة رناف اهللا حممد بن يعقوب الوشرحها املوىل عبيد .٥
قال صاحب .  ست وثالثني وتسعمائة معزوال عن قضاء حلب٩٣٦

  .  وهو من أحسن شروحها :الشقائق
  . مثان وعشرين ومثامنائة٨٢٨ سنة وشرف الدين علي اليزدي املتوىف .٦
ومشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الزمردي الشهري بابن  .٧

 اأوله أما بعد محد.  ست وسبعني وسبعمائة٧٧٦ائغ املتوىف سنة الص
  .  مدح أنبيائه إخلهي من محدذهللا ال

 أربعني ٨٤٠وكمال الدين حسني اخلوارزمي املتوىف ىف حدود سنة  .٨
  . ومثامنائة 

ومجال الدين عبداهللا بن يوسف املعروف بابن هشام النحوي املتوىف  .٩
  )١( .٧٦١سنة 

                                           
  .وذكره الشوكاين  يف البدر الطالع  ١



 

٣٦ 

خالد بن عبد اهللا األزهرى املتوىف سنة و الشيخ زين الدين  .١٠
 ثالث ٩٠٣ مخس وتسعمائة فرغ من تأليفه ىف رجب سنة ٩٠٥

 ىف شرح قصيدة رحها أوال شرحا مفصال مساه الزبدهوتسعمائة ش
  . مث اختصره .  أما بعد محداهللا مستحق التحميد إخل: أولههالربد
 ٨٦٤ وجالل الدين حممد بن أمحد احمللى الشافعى املتوىف سنة .١١

  . أربع وستني ومثامنائة وهو شرح خمتصر أيضا 
 ٩٤٨وشرحها خري الدين خضر بن عمر العطويف املتوىف سنة  .١٢

  . مثان وأربعني وتسعمائة
وزين الدين أبو العز أبو املظفر طاهر بن  حسن املعروف بابن  .١٣

 مثان ومثامنائة ومساه وشي الربدة ٨٠٨حبيب احلليب املتوىف سنة 
  . ومخسها 

ا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين شرحا وشرحه .١٤
 . وهو شرح عظيم مساه باإلستيعاب ملا فيها من البيان واإلعراب

 ه يف شرح قصيدة الربدله شرح آخر مساه إظهار صدق املودهو .١٥
احلمد هللا الدي خلع على حبيبه حممد بردة عنايته السابقة : أوله

 إحدى ومثانني ٧٨١نة الكربى إخل وهو شرح عظيم وتويف س
  . وسبعمائة



 

٣٧ 

وشرحها أمحد بن مصطفى الشهري باليل شرحا بالعريب مث  .١٦
 إحدى وألف، أول ١٠٠١شرحها بالتركي ثانيا، وأمته يف سنة 

 .  احلمد ملن جعل النظم حلسن الكالم إخل:شرح التركي

  . وشرحه مصطفى بن بايل .١٧
رومي وشرحه املوىل حممد الشهري بابن بدر الدين املنشي ال .١٨

 إحدى ١٠٠١األقحصاري احلنفي شيخ احلرم احملمدي املتوىف سنة 
أفصح ما أفصح :  تم شرِحى أوله:ألف ومساه طراز الربدة وتارخيهو

 مثان ومخسني ٩٥٨عنه بالبل البالغة، وفرغ عن كتابته سنة 
  :وتسعمائة، قال

 أتى تاريخ رشحي تم شرحي  )١( وملا مت ما أمألت بالشام

  .  مثان ومخسني وتسعمائة٩٥٨سنة 
والشيخ رضي الدين يوسف بن أيب اللطف القدسي الشافعي  .١٩

يف جملد أطال فيه وأطنب، أوله احلمد )  ١٠٠٦(املتوىف بعد األلف 
  . هللا الذي أرسل حممدا رمحة إخل

 أربع ٧٩٤وبدر الدين حممد بن بـهادر الزركشي املتوىف سنة  .٢٠
  . وتسعني وسبعمائة

                                           
، ويف وزن هذا الشطر نظر ألنه من كذا يف النسخة اليت بأيدينا، والظاهر أن الصواب ما أمليت بالياء  ١

   .تأمل. حبر الوافر غري ازو فكان من الواجب أن تكون عروضه مقطوفة



 

٣٨ 

  ) إغاثة اللهفان(مد بن يعقوب ومساه وعبيد اهللا بن حم .٢١
وشرحه مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حسن القدسي الربموين  .٢٢

أوله احلمد هللا الذي أظهر من مضمون سره إخل، ذكر فيه أنه شرحه 
 هالنبذ(مبدينة قسطنطينية بالزاوية البايزيدية مجعه من الشروح ومساه 

  . ٩٩٠سنة ) ه لنشر معاين الربدهيف طي العد
ومن شروحها شرح الشيخ جالل الدين اخلجندي نزيل احلرم  .٢٣

احلمد هللا الذي أكرمنا بدين اإلسالم إخل، :  أوله٨٠٣املتوىف سنة 
  . وهو شرح خمتصر مجعه بعض تالمذته من إمالئه يف احلرم النبوي

وشرحها العالمة أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل القدسي  .٢٤
 مخس وستني وستمائة، ٦٦٥ سنة الشافعي النحوي املؤرخ املتوىف

  . سبحان من أخفى سبحات وجهه حبجاب عجائب األنوار إخل: أوله
  . ومن شروحها شرح أيب العباس أمحد األزدي املعروف بالقصار .٢٥
احلمد هللا احملمود الذي خلق : وحسن بن حسني التالشي، أوله .٢٦

 . نور حممد إخل ذكر فيه أنه أنشأه بالقاهرة للوزير على باشا

: شرحها الفاضل مسعود بن حممود بن حيىي احلسيين، أولهو .٢٧
ذكر فيه حبر القصيدة وعروضها . احلمد هللا حنمده ونستعينه إخل

رأيت منه نسخة كتبت عام ) نزهة الطالبني وحتفة الراغبني(ومساه 
  . مخس وستني ومثامنائة



 

٣٩ 

ومن شروحها نتائج األفكار ليحىي بن منصور بن حيىي احلسين  .٢٨
  . اهللا ذا العظمة والسلطان إخلأوله أمحد 

وشرحها اإلمام فخر الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حممد  .٢٩
الشريازي شرحا بسيطا أوله احلمد هللا حنمده ونستعينه ونؤمن به 
ونتوكل عليه إخل، ذكر فيه أنه رواها عن شيوخه، منهم صاحب 

 تسع ٨٠٩القاموس مث شرحها مع أحباث كثرية يف شعبان سنة 
امنائة بعد أن شرحها أوال مقتصرا على حل ألفاظها وشرح ومث

 سبع وتسعني وسبعمائة مبنيا على مخسة ٧٩٧معانيها يف حمرم سنة 
مبادئ، ومقاصد، وتراجم، وتقطيعات، وإعرابات، ومساه : قواعد

  ). نزهة الطالبني وحتفة الراغبني(
ومن شروحها شرح منسوب للفاضل احلسن بن حممد بن احلسن  .٣٠

ديوان أن أول ما ألويت إليه أعنة األقالم يف : ي النخعي، أولهاحلنف
ها ومعناها مبسوطا ورأيت التحيمد إخل، ذكر فيه لغاتـها وإعرابـ

  . نسخة منه
وشرحها حممد بن منال أيب بكر بن حممد بن منال سليمان  .٣١

 مثان وأربعني وألف ١٠٤٨الكردي السهراين احلنفي يف رمضان سنة 
أوله احلمد هللا الذي أوجد املوجودات من كتم باجلامع األزهر، 

  . ه يف شرح الكواكب الدريهالعدم إخل ومساه بالدرة املضيئ



 

٤٠ 

ومن شروحها الفارسية شرح ممزوج لغضنفر بن جعفر احلسيين،  .٣٢
 عشرين ٩٢٠إخل شرحه سنة انك ناظم أين قصيدة دب: أوله

   .وتسعمائة
 الذي علم احلمد هللا: وشرحها جالل بن قوام بن احلكم، أوله .٣٣

بالكواكب (لقصيدة املوسومة قال قد اطلعت علي ا. بالقلم إخل
اليت نظمها ) بالربدة النبوية(وتعرف ) ه يف مناقب أشرف الربيالدريه

البوصريي يف فضائل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترشيح شيء 
 أكثر مما بـهامن معجزاته الباهرة وآثاره املرضية، يتربك ويستشفى 

ك بسائر مدائحه ومعجزاته؛ لكرامة ظهرت على ناظمها منها، يترب
  .  إثنتني وتسعني وسبعمائة٧٩٢وأمته يف مجادى اآلخرة سنة 

ومن أحسن شروحها شرح نور الدين علي القاري املتوىف سنة  .٣٤
  .  أربع عشرة وألف١٠١٤

  . ومن شروحها بالتركي شرح خمتصر للشيخ سعد اهللا اخللويت .٣٥
حامدا هللا العلي العظيم إخل وفرغ منه : لهومن شروحها شرح أو .٣٦

  .  إثنتني ومثانني ومثامنائة٨٨٢سنة 
ومن شروحها شرح الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد  .٣٧

 ثالث وعشرين ٩٢٣القسطالين شارح البخاري املتوىف سنة 
احلمد هللا الذي شرح مبدح نبينا حممد صلى اهللا : وتسعمائة، أوله



 

٤١ 

 يف شرح ومساه مشارق األنوار املضيه. عليه وسلم قلوب أوليائه إخل
  )١(هالكواكب الدري

ومن شروحها شرح أوله لك احلمد والشكر يا ذا النعم إخل ألفه  .٣٨
  . صاحبه للوزير حممود باشا

ومن شروحها بالتركية شرح مبسوط ليحىي بن عبد اهللا الدفتري  .٣٩
املصري أورد فيه ختميسا تركيا وعربيا وترمجة لألبيات، ألفه يف 

  . ر السلطان أمحد خان، وذكر أنه شرح املنفرجة أيضا بالتركيةعص
وشرحها بعض املدنيني بعد القراءة على الشيخ عفيف الدين عبد  .٤٠

اهللا بن حممد بن أمحد بن خلف بن عيسى السعدي املطري يف حمرم 
 ستني وسبعمائة يف الروضة وأشار هو إليه بتعليق حواش ٧٦٠سنة 

  . كالشرح له 
 ٩٢٦ي زكريا بن حممد األنصاري املتوىف سنة وشرحها القاض .٤١

ست وعشرين وتسعمائة وهو شرح ممزوج خمتصر أوله احلمد هللا 
  . ه يف شرح الربدة الفائقهامللك الوهاب إخل مساه الزبدة الرائق

وشرحها عصام الدين إبراهيم بن عربشاه اإلسفرايين املتوىف سنة  .٤٢
  . أربع وأربعني وتسعمائة بالفارسية٩٤٤

                                           
  .وذكره الشوكاين يف البدر الطالع  ١



 

٤٢ 

 شروحها طيب احلبيب هدية إىل كل حمب لبيب جلالل ومن .٤٣
  ٧١٩الدين أمحد بن حممد بن حممد اخلجندي ولد سنة 

  .الصلوات شرحا هلا لإلمام املدين وذكر احلسني الواعظ يف حتفة  .٤٤

 -:ومخسها أيضا مجاعة منهم   

 أربع وعشرين ٩٢٤ سليمان بن علي القراماين املتوىف سنة  .٤٥
  . رىوتسعمائة وعارضها بأخ

  .  تسعمائة٩٠٠وحممد تبادكاين بن صايف املتوىف يف حدود سنة  .٤٦
 اثنتني ٨٧٢وأبو الفضل أمحد بن أيب بكر املرعشي املتوىف سنة  .٤٧

  .وسبعني ومثامنائة
وعبد اهللا بن حممود املعروف بكجوك حممود زادة املتوىف سنة  .٤٨

  .  اثنتني وأربعني وألف١٠٤٢
   . ٧٦٧ويوسف بن موسى اجلذامي املتوىف سنة  .٤٩
توىف وأسعد بن سعد الدين املفيت  من آل حسن جان املشهور امل .٥٠

   . أربع وثالثني وألف١٠٣٤سنة 
  . وحيىي بن زكريا املفيت  .٥١
 احلليب ومخسها الشيخ مشس الدين حممد بن خليل املقري .٥٢

 مساه  تسع وأربعني ومثامنائة٨٤٩ىف سنةاملتواملعروف بابن القباقيب 
  . ه الربي يف مدح خريهالكواكب الدري



 

٤٣ 

  . واملوىل معروف حال كونه قاضيا مبصر وهو خمتصر تركي .٥٣
ومخسها الشيخ األديب ناصر الدين بن عبد الصمد معيد املدرسة  .٥٤

  املالكية بفيوم 
 )١()آثار العشرة(وشعبان بن حممد القرشي ومساه آثار املعشوق  .٥٥

  :أوله
 يا قلب قد فاض دمع العني كالدمي

محد بن حممد احلجازي املتوىف سنة ومخسها اإلمام شهاب الدين أ .٥٦
   . وسبعني ومثامنائةمخس ٨٧٥

وممن مخسها الشيخ جنم الدين حممد بن أمحد بن عبد اهللا  .٥٧
   ست وسبعني ومثامنائة، ٨٧٦القلقشندي الشافعي املتوىف سنة 

  : سبعها مجال الدين حممد بن الوفاء أولهو .٥٨
  .اهللا يعلم ما بالقلب من أمل إخل

: قلت . من كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونانتهى ما نقلته
  :ومن شروحها

أمحد بن حممد بن حجر لمحدث الفقيه  ل)العمده يف شرح الربده(. ٥٩
، ولد سنة ابن حجر يف البشر كالياقوت يف احلجر:  الذي قيل فيهاهليتمي

                                           
  .كذا يف النسخة اليت بأيدينا فليحرر  ١



 

٤٤ 

احلمد هللا الذي وفق أقواما مبدح نبيه : هـ، أوله٩٧٣، وتوىف سنة ٩٠٩
  . جنة النعيم وحباهم على ذلك برضوانالكرمي، و

، ولد رمحه اهللا جوريا الب بن الشيخ حممدإبراهيمالشيخ وشرحها . ٦١
سنة ألف ومائة ومثان وتسعني ببلده الباجور، وهي قرية من قرى مصر، 
وتويف رمحه اهللا يوم اخلميس الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ألف 

  .ومائتني وست وسبعني هـ
 املكي حممد بن عالن الصديقياحملدث الشهري   العالمةهاوشرح. ٦٢

احلمد : أوله، ه يف شرح الربده والعدالذخر: ، ومساه١٠٥٧املتوىف سنة 
هللا الذي شرح مبدح نبينا صلى اهللا عليه وسلم القلوب، وجعل ذلك 

  )١(دة لكشف الكروبع وبردة م،ذخرا وعدة لنا حلوز املطالب
ث عشر ذي القعدة سنة لأليفه يوم األربعاء ثابدأت يف ت: وقال يف آخره

ه يوم السبت آخر يوم من الشهر املذكور مع أشغال ت، وأمتم١٠٤٣
 واملأمول من حبر كرم رسول اهللا صلى اهللا عليه ،كثرية وأمور غري يسرية

وسلم القبول واجلائزة بالشفاعة وبنيل خري الدارين يل وألوالدي 
بسكين من جبل أيب قبيس تقبله اهللا وألحبائي وللمسلمني، وكان ذلك 

  .مبنه
                                           

 خلصته من شرح احملدث الشهري أيب العباس ه يف شرح الربدهومسيته الذخر  والعد: قال ابن عالن )   ١(
أمحد بن أيب بكر القسطالين امللخص هو من شرح احملقق املدقق ابن مرزوق املغريب التلمساين، وزدت 

  .ثريا من املزيد رجاء عموم نفع املستفيدك



 

٤٥ 

الفصل األول يف حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقسمه فصوال
  .ت نصيح الشيب إخلتـهمإين ا: وآخرهوهو من أوله 
 يف الترهيب عن هوى النفس، أوله فإن أماريت بالسوء ما: والفصل الثاين

  . إخلوال تزودت قبل املوت نافلة: اتعظت البيت، وآخره
ظلمت : يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أوله: الفصل الثالث

  .ال طيب يعدل تربا ضم أعظمه إخل: وآخره. سنة من أحىي الظالم إخل
أبان مولده : يف بيان مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوله: الفصل الرابع

  .نبذا به بعد تسبيح ببطنهما إخل: وآخره. عن طيب عنصره إخل
يف دعوة الرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم، أوله : صل اخلامسالف

بعارض جاد أو خلت : وآخره. جاءت لدعوته األشجار ساجدة إخل
  . إخلبـهاالبطاح 

دعين ووصفي : يف عظمة شرف القرآن الكرمي، أوله: الفصل السادس
  .قد تنكر العني ضوء الشمس إخل: وآخره. آيات له ظهرت إخل

يا : يف إسراء ومعراج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوله: الفصل السابع
  .ملا دعا اهللا داعينا لطاعته إخل: وآخره. خري من ميم العافون ساحته إخل

راعت قلوب : يف جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم، أوله: الفصل الثامن
  .كفاك بالعلم يف األمي معجزة إخل: وآخره. العدا أنباء بعثته إخل



 

٤٦ 

خدمته : يف مناجاة اهللا عز وجل وسؤال املغفرة، أوله: سعالفصل التا
  .ومل أرد زهرة الدنيا اليت اقتطفت إخل: وآخره. مبديح أستقيل به إخل

يف الصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : الفصل العاشر
ما رحنت عذبات : وآخره. يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به إخل: أوله

  .وأطرب العيس حادي العيس بالنغم  اهـالبان ريح صبا 
 :وذكر الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي يف كتابه حنت حديد الباطل

 يف كل هالعد: أبو البقاء احلنفي ومسى شرحه: شراحا آخرين منهم
 ذكره الشهاب اخلفاجي يف -، ومنهم السيد الغربيين املقرئهشد

  )١(تارخيه
رحب الفسيح  له امل٨٤٧اين تويف حممد أمحد التلمس وممن شرحها أيضا

 ذكره الشوكاين ه يف شرح الربدوإظهار املوده ،يف شرح اجلامع الصحيح
وشرحها أيضا حممد بن حممد الشاذيل بن عاشور تويف  ،يف البدر الطالع

ورأيت شرحا آخر ،  له شفاء القلب اجلريح يف شرح الربدة١٢٣٤
هذيب وشرح الشيخ ابن  تيسمى البلسم املريح من شفاء القلب اجلريح

 ابن وقال احلافظ ،للدكتور عمر عبداهللا كاملعاشور 
إن الشيخ طاهر بن حسن بن عمر زين الدين  ):٢(حجرالعسقالين

                                           
ِمن برد : وبرده: وقوله.٢١صاحب الربدة صحنت حديد الباطل وبرده بأدلة احلق الذابة على    ١

 هتحون هرلَه وقَشحس القاموس. احلديد.  
  .٣٢٤ ص ٥إنباء الغمر ج  ٢



 

٤٧ 

وقال  ،وعمل شرحا على الربدة ومخسها ،احلليب مهر يف النظم والنثر
إن حممد بن عبد احلق بن إمسعيل األنصاري  :)١(احلافظ أيضا يف اإلنباء

 وذكر .هـ ا٧٧٣  ولد سنة، وشرح الربدةكتب إيل  بناحاص هو
الرمحن بن حممد بن  الزركلي يف األعالم أن من تأليف الشيخ عبد

وذكر أيضا أن حممد بن  ،خلدون العامل االجتماعي البحاثة شرح الربدة
وممن شرح  ١٣١٣كي شرح الربدة مبجلدين وتويف سنةاملبارك اهلستو

عالم للزركلي أمحد بن عبد الوهاب لى األ ع كما يف التقريرالربدة
 اهللا وحيدر بن عبد ،ه يف شرح الربدهالسليماين له اجلوهرة السني

 مساه غاية املرام يف شرح ١٣٠٤أجنزه  ،له شرح الربدة، الداغستاين
د بن سليمان الكرامي  فقيه مالكي  له شرح قصيدة يوسع، الربدة
رح قصيدة الربدة حنفي له شن بن علي القرماين فقيه وسليما ،الربدة
كثري من أهل حضر موت له شرح أ ب وعبد الرمحن بن أمحد٩٢٤تويف 

   .هـ١٠٤٥الشمائل وشرح الربدة تويف 
 اجتمعت به يف ضيافة ، احلنفيالشيخ أخضر اهلندي وشرحها: قلت

  الشيخ موسى عبده يوسف املعروف مبوسى عرببـها أكرمنا
شعبان  من شهر ٢٧ ليلة اخلميسالصومايل اإلسحاقي مبنزله يف جدة

                                           
  .٣١٩ ص ٨إنباء الغمر ج  ١



 

٤٨ 

وأخربنا  ،خضر مهيبا وقورا معمرا ضريراأرأيت الشيخ وقد  ١٤٣١سنة
  . يف اهلند ومفيت األحنافالشيخ موسى عبده أنه إمام الطريقة القادرية

قال الشيخ العالمة مـانع      .ون شرحا وختميسا وتسبيعا   ع وسب فهذا نيف 
 من   إن العشرات  :دة الربدة احلمريي يف كتابه  الرد على من يهاجم قصي        

االعالم والعلماء الراسخني يف العلم شرحوا هذه القصيدة وتفننـوا يف           
 ، الـشرك األكـرب    ميسها وتسبيعها فهل كلهم دعـاة إىل      شرحها وخت 

وهل كلهم جهل ما فهمه ابن       ،وتداوهلا العلماء األعالم كابرا عن كابر     
لشذوذ عـن الـسواد     وعافانا من ا   ،عثيمني وقانا اهللا من مزالق الردى     

فهل ترى  :  وقال الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي      .األعظم هلذه األمة  
أن كل هؤالء الناس من العلماء مل يعلموا أن فيها شـركا وكفـرا أو               

 اجلاهل علمته ونبهت عليه وهم غفلوا عنـه ومـا          أنت أيها  خطأ، أو 
نـاس  نبهوا، أم علموا ذلك وغشوا الناس، فما هذا ورب الناس إال خ           

  .اهـ)١(يوسوس يف صدور هؤالء األرجاس 

                                           
  . ٢١أدلة احلق الذابة على صاحب الربدة صحنت حديد الباطل وبرده ب   ١



 

٤٩ 

  أقوال العلماء يف هذه القصيدة
كان البوصريي من : قال ابن حجر اهليتمي يف املنح املكية شرح اهلمزية

عجائب الدهر يف النظم والنثر، ولو مل يكن له إال قصيدته املشهورة 
ر يف  األطباء، ففكابـالربدة اليت تسبب نظمها عن وقوع فاجل به أعي
 إليه صلى اهللا بـهاإعمال قصيدة يف النيب صلى اهللا عليه وسلم يتشفع 

عليه وسلم، مث به إىل ربه، فأنشأها، فرآه ماسحا بيده الكرمية عليه، 
لقيه عبد صاحل فطلب منه مساعها .. فعويف لوقته، مث ملا خرج من بيته

 بني يديه مسعتها البارحة تنشد:  أحدا، فقالبـهافعجب منه؛ إذ مل خيرب 
صلى اهللا عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب، قال فأعطيته إياها، 

إنه اشتد رمده بعد نظمها، فرآى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : وقيل
لكفاه ذلك .. النوم، فقرأ عليه شيئا منها فتفل يف عينيه فربئ لوقته

ها إىل أن صار الناس يتشرفا وتقدما، كيف وقد ازداد شهرتها دارسون
  . اهـ!!يف البيوت واملساجد كالقرآن ؟

 يف املعارك االسالمية بـهاعضهم يقرؤها أثناء اجلهاد ويستعني بل كان ب
ذكر صاحب الدوحة ) ١() ألخبار دول املغرب األقصىاالستقصا(ففي 

يف ترمجة الشيخ أيب احلسن علي بن عثمان الشاوي قال حدثين غري 
 ملا :قالوا، الوقعة وبعضهم يصدق بعضاواحد ممن يوثق به ممن حضر 

                                           
١
  .١٥٢ص٤دول املغرب األقصا  ج ألخبار االستقصا  



 

٥٠ 

بو احلسن النصارى وسيفه يف يده وهو أهزم الناس اسقبل الشيخ ـان
   .يتلوبردة البوصريي

ويف النور السافر أن الشيخ حممد بن علي بن عراق الكتاين الشافعي 
وراودته : كان جالسا حتت شجرة فمر على خاطره قول البوصريي

 فما استتمت خباطري إال ونظرت إيل : قالاجلبال الشم من ذهب إخل
فهالين ذلك وتضرعت ايل اهللا تعاىل  ،تلك الشجرة قد استحالت ذهبا

  .هـ حبذف يسري ا)١(حىت عادت كما كانت 
مما صاغه اإلمام البوصريي صوغ : وقال الباجوري يف شرحه على الربدة

دة الذهب األمحر ونظمه نظم الدر واجلوهر قصيدته املشهورة بالرب
  .اهـ)٢(
: )العمدة يف شرح الربدة(ليقه على قال الشيخ بسام حممد بارود يف تعو

يغلب على الظن : قال بعض العارفني من أهل اهللا الذين شرحوا القصيدة
أن هذه القصيدة مل يسبصطفى صلى اهللا عليه وسلم  إليها يف مدح املق

 النيب بـها فِصها ووجازة لفظها، وانتقاء األوصاف اليت وحلالوِت
األعظم والرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم اليت مل يشاركه فيها 

وكيف ال يكون من وصل باحملبة املذكورة، واستظل : مث قال. خملوق

                                           
  .٩٧ص١النور السافر ج   ١
  .٦حاشية الباجوري على الربدة ص  ٢



 

٥١ 

بالظالل املأثورة، وتعلق بكنف حبيب رب العاملني، وتعلق بباب نيب اهللا 
، كيف ال يكون أكرم األكرمني، وجاور الكرمي على اهللا سيد املرسلني

، وال )١(عيشه عيشا رغدا، وال ينال عند رب املخلوقات رفعة ويدا
تأيت إليه الفتوحات الربانية ركعا وسجدا، فمىت تعلق املؤمن بأحب 
اخللق على اهللا وجاور بقلبه كنف رسول اهللا، وشرب بكأس أهل الوفا، 
ا ومنح حب املصطفى، وامتألت عروقه وأوصاله وحقائقه ورقائقه مب

عليه به ورو يا حبييب احملب لذاك - تسلفالاه، منحه اهللا وسقاه، ومن
 عما حيصل لك من اللذات الروحانية، والتنعمات الظاهرة -اجلناب

 يف كوالباطنة واللدنية، مع أنك ال خوف عليك وال حزن لديك، ألن
ِلجنة الفردوس اليت خلقت من أجله، ويف رياضات املعارف املسد 

 حسنه، فمن تعلق جبناب عزيز القدر عند اهللا، وانقطع إىل )٢(عليها ستر
حمبة صفوة اهللا، واستظل بأمان اهللا على خلقه، ودخل حتت لواء رسوله 
وعبده عاش عيشا هنيا، وصار يف حياته وبعد وفاته راضيا مرضيا، فال 
خوف عليه يف حياته، وال حزن لديه من األنكاد بعد مماته، ألنه قد 

 إىل األمان األعظم، واتصل خبدمته إىل النيب احملترم، فلله وصل مبحبته

                                           
  .أي جاها ونعمة، فإن اليد تطلق على ذلك كما يف القاموس  ١
  .تار وستر اهـأس: الستر معروف ما ستر به واجلمع: قال يف لسان العرب  ٢



 

٥٢ 

من بركة خاصة حضرة أهل الوداد، ويسر لنا حمبة  احلمد على ما هيأ لنا
  . اهـ)١(ادحبيبه وصفيه، وأصحابه الطاهرين األجم

من عجائب بركتها ما حكاه ابن فضل اهللا ) البلسم املريح(ويف كتاب 
نه حكى له غري واحد ممن يثق به أن رجال أ) مسالك األبصار(يف كتابه 

بـهااب مصر كان مغرما من كتِش مملنافعها وكان له رفيق نصراين عاًي 
 فرمد ابن ذلك الرجل وأتاه به غالم والنصراين إىل جنبه فقال ،فهزأ به

ال : الرجل للغالم اذهب به إىل الكحال ودعه يطببه فقال له النصراين
 نعم واهللا ال أطببه ،ه تزعم أن يف الربدة شفاَءحاجة بك إىل الكحال أمل

بغريها فوضعها على عيين الصيب فما مضى له يومان إال وقد زال ذلك 
ال ظلمة بعد عيان وأسلم وحسن إسالمه : الرمد بتمامه، فقال النصراين

وصي تالمذته اهـ ويف شرح األنطاكي أن بعض الشيوخ كان ي

                                           
 تعليق على كتاب كشف ويف.  ٦٤٧ص) ه يف شرح الربدهالعمد(بسام حممد بارود يف تعليقه على  ) ١(

قدام  حىت قرئت ، اخلواص والعوام مشهورة بني األنام، ويتربك بـها-دةأي قصيدة الرب-هي : الظنون
من التخميسات والتسبيعات  وكتبوا عليها ، األمراض واألسقاماجلنائز واملساجد واستشفى بـها

ذكر السهراين أنه رأى مخسة وثالثني ختميسا مجعها بعض العلماء ورأى تسبيعا  .والنظائر ما ال يعد
عجيبا مبدوءا من أوله إىل آخره بلفظة اجلاللة للشيخ شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا املكي فذكره بعد 

  .شرح كل بيت
صروا على املعىن اللغوى وأعرضوا عن اللطائف واإلشارة وشرحوها بشروح ال حتصى غري أنـهم اقت

لكن الشيخ ابن املرزوق املغريب غري املرزوقي النحوي شرحها شرحا عظيما وبني فيه املعاين التصوفية يف 
  .غاية الطول والِكبر، وكل مصنف شيئا ادعى أنه مل يسبق به منه 



 

٥٣ 

 من بـهاالوسائل إىل اهللا وأنه فاز ها من أعظم إن: بتالوِتها ويقول
ها تؤمن اخلائف وتزيل اهلموم وتفرج الرجال من فاز، وأن تالوت

زل فيه الرمحة والربكة، وكان الكروب، وأن املكان الذي تتلى فيه تن
: ته األبيات وهي من قولهاها بأسرها كفت هإذا مل تتيسر تالوت: يقول

اهـ قال ...)  تدعو إىل الدنياوكيف: (إىل قوله...) واستفرغ الدمع(
 وكل ذلك قليل ،وقد رأيت من بركتها األمر العجيب: بعض تالمذته

 كيف وأنه الوسيلة العظمى ،يف بركة ممدوحها عليه الصالة والسالم
سك جبنابه الرفيع الفوز مبطلوبه، مواملالذ األمحى، فال جرم أن للمت

  .اهـ) ١(وللمتوسل به إىل ربه اإلسعاف مبرغوبه
أبلغ : ٦٨ة صمزيوقال ابن حجر اهليتمي يف املنح املكية يف شرح اهل

  :بيت يف اهلمزية
 يا مساء ما طاولتها مساء  كيف ترقى رقيك األنبياء

  :ويف بردة املديح
لَه سِل اِهللا لَيوسلَ رِبفَِم  فَإنَّ فَض اِطقن هنع ِربعفَي دح 

  :مث يليه
النصارى ِفي نِبيِهِم عته دادع ما     

 واحكُم ِبما ِشئْت مدحاً ِفيِه واحتِكِم  
                                           

  .٧-٦ر عبد اهللا كامل صالبلسم املريح من شفاء القلب اجلريح للدكتور عم  ١



 

٥٤ 

  :مث يليه
رشب هِه أنلَغُ الِعلِْم ِفيبلِْق اِهللا كُلِِّهِم  فَمخ ريخ هأنو 

  :مث يليه
ي ِعلٍْم والْ كَرِمولَم يدانوه ِف  فَاق النِبيين ِفي خلٍْق وِفي خلٍُق  

  .اهـ
  :  يف العمدة يف شرح الربدة يف شرح قوله أيضاوقال ابن حجر

رشب هِه أنلَغُ الِعلِْم ِفيبلِْق اِهللا كُلِِّهِم  فَمخ ريخ هأنو 
  . اهـهذا البيت من أحسن أبيات القصيدة وأمدحها: قال الزركشي

ي املعرف ِلبيخ أمحد بن حممد الغوكان شيخنا العارف باهللا الش: قلت
ِلهومسعت من .  حيب تكرار هذا البيت عند قراءة الربدةبالشيخ أمحد غَب

فَمبلَغُ الِعلِْم ِفيِه أنه بشر  ارتج : بعض مشاخينا أن الناظم رمحه اهللا ملا قال
: عليه الكالم ومل يدر ما يقول، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .واهللا أعلم.  فقاهلا بعده خير خلِْق اِهللا كُلِِّهِمنهوأ



 

٥٥ 

  املرائي
يف  ،  والباجوريهالربد  يف شرحهقال ابن حجر اهليتمي يف العمد

حكي أن بعض الناس رأى يف منامه أن الصديق : ه على الربدةاشيتح
  :عليه وسلم بـهذين البيتني  النيب صلى اهللا)١(يزف

وهو هفَ كَأن دالْلَته  رج ِفي    
 ِفي عسكَر ِحين تلْقَاه وِفي حشم  

   كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ ِفي صدٍف 
ِمنى منِطٍق منه ومبتسِمن معِد    

  :وقال ابن حجر يف العمدةيف شرح قول املصنف. ٢
هاِئحدم أفْكَاِري تمذُ ألْزنمو   

 وجدته ِلخالِصي خير ملْتِزِم  
ا إىل ما أصابه من داء الفاجل الذي بـهذأشار الناظم رضي اهللا عنه 

 بـها يتوسل - أي أجله-أبطل نصفه، وعمل هذه القصيدة من جرائه
 يف إزالته عنه، مث رأى النيب صلى اهللا -إىل النيب صلى عليه وآله وسلم

سح بيده الشريفة عليه، فعويف لوقته من مرضه، عليه وسلم يف النوم مي
: فلما استيقظ وأصبح ميشي يف أزقة بلبيس مربه بعض الصاحلني وقال له

                                           
زف : قال الراغب:  شرح القاموسيف تاج العروسزف العروس إىل زوجها أهداها إليه، و: يقال ١

 فيما يقتضي السرعة، ال ألجل شبِهها ولكن للذهاب بـها على خفة من زفزفة النعامالعروس مستعار 
 من السرور اهـ 



 

٥٦ 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت بـهاامسعين القصيدة اليت امتدحت 
  :مطلعها

ِبدِم ِمن مقْلٍَة عاً  جرىمزجت دم  أِمن تذَكُِر ِجيراٍن ِبِذي سلٍَم   
من : -ومل يكن قد أطلع أحدا عليها -فقال له الناظم رضي اهللا عنه

مسعتها تنشد بني يديه صلى اهللا عليه وسلم وهو : ؟ فقالبـهاأخربك 
  .يتمايل كالقضيب اهـ

ومثله يف حاشية الباجوري على الربدة، والذخر والعدة البن عالن 
   .الصديقي 

ا أنشدت هذه القصيدة بني يديه مم لَومتايله صلى اهللا عليه وسل :قلت
ه صلى اهللا عليه وسلم بيده ومسح ،بـهايدلّ على سروره وارتياحه 

الكرمية على مؤلفها يدل أيضا على اعتنائه صلى اهللا عليه وسلم وشفقته 
  .املباركة ه القصيدةبـهذله لفرحه 

 ، فقد قالوال يستغرب سروره صلى اهللا عليه وسلم بذلك بعد وفاته
 أصحابنا عن العتيب ىحك): مناسك احلجاإليضاح يف (اإلمام النووي يف 
كنت جالسا عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، :  قالمستحسنني له أنه
ولو {: يك يا رسول اهللا، مسعت اهللا يقولالسالم عل: فجاء أعرايب فقال

 أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول



 

٥٧ 

تغفرا من ذنيب متشفعا بك إىل  وقد جئتك مس}لوجدوا اهللا توابا رحيما
  :، مث أنشأ يقولريب

 فطاب من طيبهن القـاع واألكم هيا خري من دفنت بالقاع أعظم

  فيه العفاف وفيه  اجلود والكـرم  نفسي الفداء  لـقرب أنت ساكنه 
  قدمعلى الصراط إذا مـا زلت ال  أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته
  مين السالم عليكم ما جرى القلم  وصاحباك  فال  أنسامها   أبـدا

مث انصرف، فغلبتين عيناي فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال
 )١(يا عتيب احلق األعرايب فبشره بأن اهللا تعاىل قد غفر له: يف النوم فقال

 يف لعتيب ا العلماء بعضعد): اجلوهر املنظم( اهليتمي يف وقال اهـ
  . اهـالشافعي رمحه اهللا تعاىلاإلمام مشايخ 

 ببديع له ان اهللا من غفر األعرايب هذافانظر رمحك اهللا إىل ما وصل إليه
  .ثنائه ومجيل مدحيه له صلى اهللا عليه وسلم

                                           
أبونصر ابن الصباغ يف الشامل، : لماء يف كتبهم منهموقصة العتيب هذه مشهورة ذكرها كثري من الع  ١

وابن قدامة احلنبلي يف املغين، واحلافظ القسطالين يف املواهب اللدنية، وابن حجر اهليتمي يف اجلوهر 
املنظم يف زيارة قرب النيب املعظم، واحلافظ ابن كثري يف تفسريه ويف البداية والنهاية، والسمهودي يف 

وقد رأيت مرارا أبيات ذلك األعرايب مكتوبة يف جدار احلجرة الشريفة . ريهمخالصة الوفاء، وغ
حممد بن عبيد اهللا بن عمرو : والعتيب بضم العني وسكون التاء، وامسه كما يف املواهب اللدنية. النبوية

  .ابن معاوية بن عمر بن عتبة بن أيب سفيان بن صخر بن حرب



 

٥٨ 

ه صلى اهللا عليه وسلم مبا قيل يف حضرته من سروِر-ويأيت يف مبحث 
 يف  أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يسر-األشعار املشتملة على الثناء عليه

  ويتهلل وجهه إذا مدحه املادحون، وذكر حماسنه الواصفون،حياته
وحاله صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته كحاله يف حياته يف كثري من 

إذا مدح املؤمن يف وجهه :  وقد قال صلى اهللا عليه وسلم،)١(األمور
   .)٢(ربا اإلميان يف قلبه

 الناس هلذه القصيدة ما عرفوه من سروره صلى اهللا من أسباب حمبةف
  كما سربـهافيسرون   وإكرامه على مؤلفها ألجلها،بـهاعليه وسلم 

، ومن شأن املؤمنني السرور  سيد اخللق صلى اهللا عليه وسلمبـها

                                           
ليه وسلم يف بعض البالد ترى وهي تتمايل إذا أنشدت وذكر بعضهم أن شعرات من شعره صلى ع  ١

  .عندها املدائح النبوية والشمائل املصطفوية
وقال املناوي يف فيض . قال السيوطي يف اجلامع الصغري رواه الطرباين واحلاكم عن أسامة بن زيد  ٢

بل يكون ذلك سببا  ٍبجاملراد املؤمن الكامل الذي عرف نفسه وأمن عليها من حنو كرب وع: القدير
ه الصفة فاملدح عليه من بـهذ، أما من ليس ؤدي لزيادة إميانه ورسوخ إبقائهالعمل الصاحل امل لزيادته يف

 اهـ وروى البخاري عن أيب واملدح  إياكم:انه إىل اخللل الذي ورد فيه خربأعظم اآلفات املفضية بإمي
: ال يثين على رجل ويطريه يف اِملدحة فقال صلى اهللا وسلم رجمسع النيب: بردة عن أيب موسى قال

  .  اهـأهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل
،  يثين عليه بوصف ال يشهد من نفسهاملؤمن إذا مدح استحيا من اهللا أن: وقال ابن عطاء اهللا يف احلكم

ء  والزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثنا،وأجهل الناس من ترك يقني ما عنده لظن ما عند الناس
  اهـ.  والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من امللك احلق ،من اخللق



 

٥٩ 

قال احلافظ الذهيب يف سري  فقد، بـهاباملرائي الصاحلة وعدم اإلغترار 
   )١(الرؤيا تسر املؤمن والتغره: مام أمحد بن حنبلقال اال: أعالم النبالء

لى رؤوس رة على البوصريي الذين يهتفون عهذه الفرقة املكفّوأما 
الربدة من الشركيات  فتراهم تعبس هاألشهاد بأنه مشرك وقصيدت 

وأصوات ء والصفاهم إذا مسعوا أنغام أهل احملبةوجوههم وتشمئز قلوب 
النبوية باألناشيد  طفى املرتاحني املستلذيناملشتاقني إىل لقاء املص

 على هاِبواألوصاف السنية اليت امنت اهللا  الزكيةاملفصحة عن األخالق 
 ال بل ،سيد الربية ذي املفاخر العلية والكماالت املعنوية واحملاسن البدنية

من االس  عااها فتراهم يقومون سرِتيستطيعون املكث على موضع قراء
  .  الربدة وغريها من املدائح النبوية تقرأ فيهاواحملافل اليت

 دحني جلنابهاامل تفيض دموعهم لدى مساعهم أناشيدفأين هؤالء ممن 
   .العاشقني لرؤية مجاله وبدر كماله  صلى اهللا عليه وسلم وقصائدالرفيع

رسول ذكر زال أهل احملبة من املؤمنني يفرحون ويرتاحون إذا مسعوا  ماو
  حرب األمة عبد اهللاقال كيف وقد ،تلذّذون بهيوعليه وسلم اهللا صلى اهللا 

 قل بفضل اهللا وبرمحته{ :يف قوله تعاىل مابن عباس رضي اهللا عنه
                                           

 احلصري علي مأدخلت إبراهي: قال املر وذي .سري أعالم النبالء عبارة الذهيب يف ترمجة اإلمام أمحد  ١
 اي : فقال،وذكرت اجلنة، إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا: فقال، ا وكان رجال صاحلهللا اأيب عبد

 الرؤيا تسر:  سفك الدماء وقالوخرج على، ونه مبثل هذاأخي إن سهل بن سالمة كان الناس خيرب
  .تغره املؤمن وال
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 فعلى هذا ،الرمحة هنا النيب صلى اهللا عليه وسلم: }فبذلك فليفرحوا
   . الكرميةحنن مأمورون بالفرح به صلى اهللا عليه وسلم بنص هذه اآلية

أخرج أبو الشيخ عن ابن ): الدر املنثور(السيوطي يف فظ وقال احلا
فضل اهللا العلم، ورمحته حممد صلى : عباس رضي اهللا عنهما يف اآلية قال

  . اهـ}وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{: اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل
كون ) روح املعاين(ورجح اآللوسي يف تفسريه ): بلوغ املأمول(ويف 

   اآلية هي النيب صلى اهللا عليه وسلم اهـالرمحة يف
أخرج اخلطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي اهللا ) الدر املنثور(يف و

  النيب صلى اهللا عليه وسلم  اهـ: قال} قل بفضل اهللا{عنهما 
توقريه صلى اهللا عليه وسلم الذي أمرنا اهللا يدل على حبه والفرح وهذا 

}  ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوهلتؤمنوا باهللا{: تعاىل به يف قوله
إن ضمريي تعزروه وتوقروه راجعان : فقد قال غري واحد من املفسرين

اجلامع ألحكام (للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قال القرطيب يف تفسريه 
اهلاء فيهما للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهنا وقف تام، مث ): القرآن
  . الضمائر كلها هللا تعاىل:  أي تسبحوا اهللا، وقيلوتسبحوهتبتدئ 

قد جتمع العرب شيئني يف كالم ): املدهش(جلوزي يف وقال احلافظ ابن ا
ومن رمحته {فريد كل واحد منهما إىل ما يليق به، ويف القرآن الكرمي 
فالسكون } جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
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وتعزروه وتوقروه {: تعاىلبالليل وابتغاء الفضل بالنهار، ومثله قوله 
  . فالتعزير والتوقري للرسول، والتسبيح هللا عز وجل} وتسبحوه

قال ابن عباس وغري } وتعزروه{: وقال ابن كثري مفسرا لقوله تعاىل
من التوقري واالحترام واإلجالل } توقروه{تعظموه، و: واحد

  .هـ ا )١(واإلعظام
أن اهللا } ه وتوقرو إىل- إنا أرسلناك شاهدا{فعلى هذا يكون معىن 

أرسل رسوله ليعظموه وحيترموه وجيلوه فيكون من حكمة بعثته صلى 
  .اهللا عليه وسلم تعظيمه وإجالله 

بذكر اهللا تطمئن  أال(قال ابن عبد الرب عن جماهد يف قوله تعاىل و
  .)٢(  مبحمد وأصحابه:قال) القلوب

  :ولقد أحسن بعض عشاق احلضرة احملمدية حيث قال
نك يا حبيب فراسخبيين وبي ي الفؤاد فراسخفأما الغرام ف    

  :  آخرلقاو
ا   شاهد   ودليلبـهذومعي   كل القلوب إىل احلبيب متيل  

صارت دموع العاشقني تسيل   حممداأما الدليل فإن ذكرت 

                                           
  .٣٨ص املدهش   ١
  اهللا يف أواخر ترمجة إبراهيم بن رسول احلافظ ابن عبد الرب يف اإلستيعاب يف معرفة الصحابةذكره  ٢

  .٧٠ص .  صلى اهللا عليه وسلم
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  .مها كما قال القائلوالفريقني هذين ني فشتان ماب   
بشتان بني مشرق ومغر  سارت مشرقة وسرت مغربا  

  .}إن سعيكم لشىت{: قال اهللا سبحانه وتعاىل
، والظاهر أن !! هذان الفريقان ويصطلحاننيتوافقا أدري مىت وال

يف يوم جتتمع  والسماءاختالفهما يدوم حىت خيتصمان أمام رب األرض 
} مث إنكم عند ربكم ختتصمون{: قال تعاىلفيه اخلالئق لفصل القضاء، 

، وخاب من افتضح فيه من استعلى، وقد أفلح فيه فهنالك املوعد
: واكتسى ثوب الردى، وليكن يف ذهنك أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

  فيكون للمحب معيته صلى اهللا عليه وسلم،)١(املرء مع من أحب
 صلى اهللا ، ويتمسكون بسنتههديه اهللا ممن حيبون حبيبه ويهتدون ِبجعلنا

  .عليه وسلم

                                           
 يف باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  أن  البخاريووى ١

ال : وماذا أعددت هلا ؟ قال: مىت الساعة؟ قال: يب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة، فقالرجال سأل الن
فما فرحنا بشيء  فرحنا بقول : ، قال أنسأنت مع من أحببت:  ورسوله، فقالشيء إال أين أحب اهللا

فأنا أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأبا : ، قال أنساهللا عليه وسلم  أنت مع من أحببتلنيب صلى ا
  . ورواه أيضا مسلم وغريه. إياهم وإن مل أعمل مبثل أعماهلمبكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب
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  ه وسلم حق يف أن رؤيته صلى اهللا عليمالحظة
ل عليها يف قد يتخيل متخيل بأن هذا من املرائي واملنامات وهي ال يعو

قول قد ورد يف السنة الصحيحة أن رؤيته صلى اهللا فن، ثبوت شيء ونفيه
روى البخاري يف قد عليه وسلم حق وأن الشيطان ال يتمثل به ف

صحيحة عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتخيل يب ويف رواية : سلمو

قال رسول :  قال أيضاعن أيب هريرةو . هريرة ال يتمثل الشيطان يبأيب
املؤمن تكذب يا إذا اقترب الزمان مل تكد رؤ: سلماهللا صلى اهللا عليه و

  .ا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءاورؤي
الرؤيا : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أنس بن مالك أن رسو
  . من النبوةا من ستة وأربعني جزءءاحلسنة من الرجل الصاحل جز

: وعن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
روى هذه ا .  وأربعني جزء من النبوةالرؤيا الصاحلة جزء من ستة

  . يف صحيحهلروايات كلها البخاري
الرؤيتان أعين رؤية البوصريي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو  فهاتان

 بعض الصاحلني النيب صلى اهللا عليه ميسح بيده الشريفة عليه ورؤيةَ
يه وسلم من نشاد الربدة بني يديه صلى اهللا علوسلم وهو يتمايل عند إ
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ها جزء من املرائي احلسنة اليت يراها املؤمنون والصاحلون، وقد علمت أن
 .ها ال تكذبوة وأنالنب

 على شرف هذه القصيدة وعلو  به الرؤيتني مما يستأنسفثبت أن هاتني
وفنت التنطع  س السليمة من أمراض البدعتطمئن به النفومماقدرها و

  .والغلو يف الدين
 فقال ةوقد أخرب اهللا تعاىل أن ألوليائه البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخر

 قوله ىل إ اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنونأال إن أولياء{: جل شأنه
، وفسر عليه الصالة } يف اآلخرةوة الدنياو هلم البشرى يف احلي:تعاىل

والسالم هذه البشرى اليت يف احلياة الدنيا بالرؤيا الصاحلة اليت يراها 
 روى احلاكم يف املستدرك عن عبادة بن الصامت فقداملؤمن أو ترى له،
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله عز : رضي اهللا عنه قال

هي الرؤيا الصاحلة يراها : ؟ قال}ة الدنياوهلم البشرى يف احلي{: وجل
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني : قال احلاكم. املؤمن أو ترى له

وأخرجه الترمذي يف اجلامع يف تفسري هذه اآلية، وأخرجه . ومل خيرجاه
 .أيضا غريمها

درداء رضي اهللا عنه السألت أبا : كم عن عطاء بن يسار قالوروى احلا
ما سألين أحد : لاق هلم البشرى يف احلياة الدنيا، ف:عن قول اهللا عز وجل

ما سألين :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها، فقالغريك منذ سألت
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عنها أحد غريك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له 
  . )١( ورواه الترمذي أيضا وغريهاهـ

وروى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم 
الرؤيا : وما املبشرات ؟ قال: مل يبق من النبوة إال املبشرات، قالوا: قال

  .الصاحلة
فاتضح أن رؤية البوصريي ورؤية بعض الصاحلني املذكورتني من 

وذكرنا أيضا أن بعض الناس رأى يف ، رميةالبشرى اليت يف هذه اآلية الك
املنام أن الصديق رضي اهللا عنه يزين بـهذالنيب صلى اهللا عليه وسلم  ف

  : البيتني
 ِفي عسكٍَر ِحين تلْقَاه وِفي حشِم  كَأنه وهو فَرد ِفي جالْلَِتِه

    كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ ِفي صدٍف 
   ىِدنعم ِمنستبمو هنِطٍق منِم م  

ها، ومما يدل على وهذا كله يشهد على شرف هذه القصيدة وعظيم شأِن
تفوقها على كثري من املدائح والقصائد النبوية ما تضمنته من بديع 

ها ورعاية اآلداب  تركيبها وتناسب أبياِتمعانيها وفصاحة مبانيها وحسن
 .هاؤه ذلك مما يزداد به رونق النظم وب وغريالشعرية وقوانينه

                                           
  . ذين الروايتني يف املستدرك يف كتاب تعبري الرؤياذكر أبو عبد اهللا احلاكم ه   ١
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  قدميابـها اعتنائهم  ومزيدتضى حمبة الناس إليهافهذا وذاك هو ما اق
 فهنيئا هم،اين أفهامهم وتباعد أوطاِنوحديثا مع اختالف طبائعهم وتب

ملن رزقه اهللا سالمة الصدر وحسن االعتقاد يف األولياء والصاحلني 
ما أكرمهم اهللاوتصديق به عليهم، وهنيئا ملن من اهللا عليه االنقياد  

للحق، وخمالفة النفس األمارة بالسوء ووسواس الشيطان الرجيم، ورحم 
اهللا امرأ اجتنب من جمالس علماء السوء ومراكز أباطيلهم 

ه  سبحانه وتعاىل أن يهدينا إىل صراط اهللا ونسأل،تـهموضالال
  .بابه أمجعنيل علينا حببه وحب أحاملستقيم، وأن يتفض

   العمل باملرائي النبوية حكمفائدة يف
، لكن ال يتغري  جزء من النبوةأنـها رؤيا املؤمن حق وأن لقد ذكرنا

قد حكى القاضي عياض اإلمجاع على ذلك، ف ،الشريعة حكم بـها
 موافقة للشريعة، وأما نتكا إذا  استحباباويعمل الرائي بالرؤيا النبوية

شرح ( يف اهللانقل اإلمام النووي رمحه فقد  ،بـها إذا خالفتها فال يعمل
 عن القاضي عياض أنه ال تبطل بالرؤيا سنة ثبتت وال )صحيح مسلم

هذا بإمجاع العلماء اهـ مث قال :  سنة مل تثبت، وقالبـها تثبت
 من أصحابنا وغريهم، فنقلوا االتفاق على أنه غريهوكذا قاله : النووي

ال يغييف الشرع، مث قال النووي بعد تقررالنائم ما  بسبب ما يراه ر 
 بفعل ما هو مندوب يأمره وسلمأما إذا رأى النيب صلى اهللا عليه : كالم
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ة فال خالف يف  عن منهي عنه أو يرشده إىل فعل مصلحينهاهإليه أو
 ذلك ليس حكما مبجرد املنام، بل مبا ألنوفقه،  استحباب العمل على

 .اهـ )١(الشيء  من أصل ذلكرتقر

ويف منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول للشيخ عبد 
سئل شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رمحه اهللا : اهللا بن سعيد اللحجي

مر : تعاىل عن رجل زعم أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول له
أميت بصيام ثالثة أيام، وأن يو وا فهل جيب الصوم أطبدوا بعدها، وخيعي

أمركم النيب : يندب أو جيوز أو حيرم؟ وهل يكره أن يقول أحد للناس
عليه الصالة والسالم بصيام أيام ألنه كذب عليه، ومستنده الرؤيا اليت 

 وهل ميتنع أن يتسمى إبليس باسم النيب ، أو منههايمسعها من غري رائ
ويأمره إنه النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ويقول للنائم

 التشكل يف صورته بطاعته ليتوصل بذلك إىل معصيته كما ميتنع عليه
 من  ومب تتميز الرؤية له صلى اهللا عليه وسلم الصادقةُالشريفة أم ال؟

  النوم؟ الكاذبة، وهل يثبت شيء من أحكام الشرع بالرؤية يف

 وال غريه من ال جيب على أحد الصوم: أجاب رمحه اهللا تعاىل بقولهف
بل قد يكره أو حيرم، لكن إن غلب ) ٢(كام مبا ذكر، وال مندوباألح

                                           
  .١١٥ص ١ج شرح مسلم للنووي  ١
  .وال يندب: أنه والظاهر ،كذا يف األصل  ٢
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يري  مل يكن فيه تغ ما مبا دلت عليهعلى الظن صدق الرؤيا فله العمل
 شيء من األحكام؛ لعدم ضبط الرائي ال بـهاحكم شرعي، وال يثبت 

  .للشك يف الرؤيا
أمركم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكذا : وحيرم على الشخص أن يقول

فيما ذكر، بل يأيت مبا يدل على مستنده من الرؤيا، إذ ال ميتنع عقال أن 
إنه النيب : يتسمى إبليس باسم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليقول للنائم

يا الصادقة هي اخلالصة من ؤصلى اهللا عليه وسلم، ويأمره بالطاعة، والر
  ). ٢(إىل آخره. )١(األضغاث

بن ا للشيخ سليمان )شمائل الترمذيةاملواهب احملمدية بشرح  ال(ويف 
ورؤيته صلى اهللا :  ويف العباب ما نصه،عمر الشافعي املعروف باجلمل

 فيما خيالف الشرع، بـهاعليه وسلم بصفته املعروفة حق لكن ال يعمل 
فإن مل ختالفه لكن خالفت مذهب الرائي فهل يعمل مبذهبه أو برؤياه؟ 

 ما يندب أو فيه بفعل مر بأن أهما أوهلما، وإن وافقتهاوجهان أو جه
مصلحة أو نِدهاه عما يكره نبرؤياه، والكذب عليه عمدا  العملُب 

   .كبرية ال كفر وتقبل التوبة منها انتهى

                                           
: الثاين، كأن يرى أنه قطع رأسه، تالعب الشيطان ليحزن الرائي: واألضغاث أنواع، األول: متامه  ٢

ا منيا فرياه كمماتتحدث به النفس يف اليقظة  ت: أن يرى أن بعض األنبياء يأمره مبحرم أوحمال، الثالث
  .هو يف املنام اهـ باختصار

٢
   .٣٣٧-٣٣٦ ص٤منتهى السول ج  
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 أو حفظها عن ظهر م األعالمن األئمة ذكرمن روى الربدة أومسعها
  قلبه

املعجم (العسقالين يف كتابه ابن حجر يخ االسالم أبو الفضل قال ش
القصيدة املعروفة بالربدة من نظم البوصريي  ):ابن حجر املفهرس ملسانيد

على ها على العالمة مشس الدين الغماري النحوي بسماعه هلا قرأت
 العالمة أثري الدين أيب حيان عنه وكتب إلينا أبو اخلري أمحد ابن أيب سعيد

 عن العالئي عن تقي الدين أيب احملاسن يوسف بن عمر بن سامل مساعا
  .الناظم 

 )املنح املكيـة يف شـرح اهلمزيـة       (قال العالمة ابن حجر اهليتمي يف       و
حصلت يل رواية هذه القصيدة يعين اهلمزية وغريها من شـعر           : ٧٣ص

الناظم من طرق متعددة، منها بل أعالها أين أرويها عن شيخنا شـيخ             
ي، اإلسالم خامتة احلفاظ واملتأخرين أيب حيىي زكريا األنصاري الـشافع         

عن العز أيب حممد بن الفرات، عن العز أيب عمر بن البدر بن مجاعة، عن       
  .ناظمها

وعن حافظ العصر ابن حجر عن اإلمام اتهد السراج البلقيين، 
والسراج ابن امللقن، واحلافظ زين الدين العراقي، عن العز بن مجاعة 

  .رمحهم اهللا تعاىل، عن ناظمها



 

٧٠ 

حلافظ السيوطي عن مجاعة منهم الشمين وأرويها أيضا عن مشاخينا عن ا
بعضهم قراءة وبعضهم إجازة عن عبد اهللا بن علي احلنبلي كذلك عن 

  .العز بن مجاعة عن الناظم اهـ
ه على قيقحت مقدمة وقال الفاضل عبد الرزاق النقشبندي اخلالدي يف

: دلة احلق الذابة عن صاحب الربدةكتاب حنت حديد الباطل وبرده بأ
اإلمام املفسر لكتاب اهللا العزيز أبوحيان صيدة قى هذه الممن رو

ب تفسري البحر احاألندلسي حممد بن يوسف بن علي الغرناطي ص
احمليط، واإلمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري 
صاحب السرية الشهرية عيون األثر، واإلمام الفقيه سلطان العلماء عبد 

احملدث حممد الم صاحب القواعد الكربى، واإلمام العزيز بن عبد الس
اإلمام احلافظ زين الدين العراقي، واإلمام  و،بن جابر الوادي آشي

احملدث الفقيه عمر بن علي املعروف بابن امللقن، واإلمام اتهد عمر بن 
رسالن البلقيين، واإلمام احملدث الفقيه زكريا األنصاري، واإلمام احلافظ 

  .وغريهم ممن ال حيصون كثرةجالل الدين 
ممن مسعها أو حفظها من األئمة  :يف مقدمة كتاب حنت حديد الباطلو

 )الضوء الالمع( اإلمام إبراهيم بن علي القلقشندي، كما يف األعالم
  .واإلمام عبد الرمحن بن أمحد بن فهد حفظها واهلمزية . ٧٧ص١ج



 

٧١ 

لعز بن مجاعة ومسعها اإلمام أمحد بن حممد بن حممد اجلخندي على ا
بن اواإلمام أمحد بن خليل . ١٩٩ص٢ ج)الضوء الالمع(كما يف 

. ٣٦٣ص١كيكلدي على يوسف املشهدي كما يف املعجم املؤسس ج
بن حممد الغماري كما يف اواحلافظ ابن حجر العسقالين على حممد 

واإلمام جمد الدين الفريوزأبادي على . ٢٤٦ص٣ ج)املعجم املؤسس(
واإلمام حممد بن أمحد . ٣٩٣ص٢ يف العقد الثمني جالعز بن مجاعة كما

  .الفاسي صاحب العقد الثمني على الفريوزأبادي 
 )الضوء الالمع(ومسعتها عائشة بنت أيب بكر املراغي على العز بن مجاعة 

  .٧٤ص١٢ج
الضوء (ومسعتها ست األهل بنت حممد بن فهد علي أمحد املرشدي 

  .١٤٧٦ص١٢ ج)الالمع
  ة واألربعني بريم أمحد كما يفوحفظتها مع العمد

حنت (نتهى ما نقلته من مقدمة كتاب ا ١٥ص١٢ ج)الضوء الالمع(
  . )حديد الباطل

كان حممدبن عثمان أبو الربكات خريا ):١(وقال احلافظ العسقالين 
حدث عن البوصريي بالقصيدة  ،حسن األخالق حمبا يف أهل احلديث

 .لنبوي امليمية اليت يقال هلا الربدة يف املدح ا

                                           
  .٢٩  ص٢الدررالكامنة ج   ١



 

٧٢ 

  فصل يف بعض خواص الربدة 
كثرية للربدة ذكر العالمة الباجوري يف حاشيته على الربدة خواص 

 شرحه على  لطوهلا قال رمحه اهللا تعاىل يفاقتصر على نقل طرف منها
  :بيت

  واحلب يعترض اللذات باألمل    نعم سرى طيف من أهوى فأرقين
غلب عليه النوم فإنه يرى كرر هذا البيت بعد صالة العشاء حىت ين من إ

  .املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف منامه إن شاء اهللا تعاىل
  : وقال يف شرح بيىت

ي يف اهلَِمِئا اليوم ذِْريى العرةًِذع  
ِملُ مل تتفْصو أنلَ وين إليكِم   

عدتكاِل حال ِسي ي ِبرمسٍرِتت   
 ِنعالو اِةشاِئ وال دي مبنِمِسح:  

فائدة هذين البيتني أنك إذا رأيت منكرا ومل تقدر على إزالته فاكتبهما 
قة بزعفران ومسك وماء ورد ويكون تفصيل الورقة دائرة مث ريف و

اجعلها بني عينيك حتت العمامة فتقوى على إزالته بإذن اهللا تعاىل، وإذا 
ا تـهمائ قرلىأردت أن تقهر نفسك على إقامة شعائر الدين فواظب ع

  .خلف كل صالة 
  : يف أبياتقال و



 

٧٣ 

ظَتعا اتِء موِبالس ِتيارفَإنَّ أم   
 ِمن جهِلها ِبنِذيِر الشيِب والْهرِم  
عدت ِمن الِفعِل اجلَِميِل ِقرىوالْ أَ    

لَم ِبرأِسي غَير محتِشِمضيٍف أَ    
ني ما أُوقِّره لَو كُنت أعلَم أ    

  ِسر تمِمكَتِبالكَت هِمن ا ِليداً ب  
ن من كانت نفسه غالبة عليه وامتنعت من التوبة وعجز عن خمالفة إ

ها النفس فليكتب األبيات الثالثة يوم اجلمعة بعد الفراغ من صالِت
هاوميحوها مباء الورد ويشرب،القبلة ها استمر جالسا مستقبل  فإذا شرب

حىت يصلي العصر واملغرب ويذكر اهللا تعاىل ويكرر هذه األبيات يف 
بعض األوقات أيضا فإنه ال يفارق هذا الس إال وقد انقادت نفسه 

  .وحسن حاهلا إن شاء اهللا تعاىل ويوفقه اهللا للتوبة
  : وقال يف بيىت

   واخش الدساِئس ِمن جوٍع وِمن ِشبٍع 
  بفَرِم مخالت ِمن رٍة شصمخ  

 َألتتٍن قَِد اميع ِمن عمفِْرِغ الدتاسو   
:ِمن الْمحاِرِم والْزم ِحميةَ الندِم    



 

٧٤ 

فائدة هذين البيتني أن من قسا قلبه واستولت عليه نفسه وكررمها ليلة 
ه وكسرا يف أى رقة يف قلباجلمعة عند السحر فإنه ال يصبح إال وقد ر

عليه هوض أعضائه يف العبادة وندم على ما فرط وتاب اهللانفسه ون .  
  : ويف بيىت

   وخاِلِف النفْس والشيطَاْنَ واعِصِهما
  ضحا ممإنْ هفَاو حصالن اكِمِهت  

   والْ تِطع ِمنهما خصماً والْ حكَماً
  دكَي ِرفعت تاحلَكَِمفَأنِم واخلَص  

ة هذين البيتني أن من واظب عليهما غلب نفسه وشيطانه ورزقه يخاص
  .اهللا احلفظ منهما إن شاء اهللا تعاىل 

  :أبياتويف 
   أستغِفر اَهللا ِمن قَوٍل ِبالْ عمٍل 

 لَقَد نسبت ِبِه نسالً ِلِذي عقُِم  
ئْتمرت ِبِهمرتك الْخير لَِكن ما اأَ    

 وما استقَمت فَما قَوِلي لَك استِقِم  
تدوزالْ تاِفلَةً وِت نولَ الْمقَب    

:ولَم أُصلِّ ِسوى فَرٍض ولَم أَصِم    



 

٧٥ 

 أن من دخله العجب أو الرياء يف علم أو عمل ياتب األهخاصية هذ
دى وسبعني مرة مث علق ذلك كتبها عند طلوع الفجر وكررها إح

املكتتب على عضده األيسر مائال جلهة جنبه فإنه يتواضع حينئذ ويصري 
  .آمنا من العجب والرياء 

  : وقال يف أبيات
   ظَلَمت سنةَ من أَحيى الظَّالْم ِإلَى

 أَِن اشتكَت قَدماه الضر ِمن ورِم  
َءه وطَوى وشد ِمن سغٍب أَحشا    

 تحت الِْحجاْرِة كَشحاً مترف اَألدِم  
 عن نفِْسِه فَأراها أيما شمِم  وراودته الِْجبالُ الشم ِمن ذَهٍب 
هترورا ضهِفي هدهز تأكَّدو   

 إنَّ الضرورةَ الْ تعدو علَى الِعصِم  
كَيو نةُ مرورا ضينالد إلَى وعدت ف    

:لَوالْه لَم تخرِج الدنيا ِمن العدِم    
خاصية هذه األبيات أن من ثقل عليه قيام الليل وغلب عليه النوم 
والكسل وال زالت نفسه متتد لراحة الدنيا فليكتب هذه األبيات يف لوح 

نئذ العمل الصاحل وحتدثه نفسه بأمور وجيعله عند رأسه فيتزين له حي
  .اآلخرة



 

٧٦ 

  :ويف بيىت
 دفَالْ أَح اِهيالن ا اآلِمرنِبيِم  نعالْ نو هِل الْ ِمنقَو ِفي رأب 

ِذي ترجى شفَاعتههو احلَِبيب الَّ    
:ِلكُلِّ هوٍل من األهواِل مقْتِحِم    

ن الوقوع يف الشدائد، فمن واظب على ا التخلص متـهمخاصي
ا خلص من الوقوع يف الشدائد، ومن وقع يف شدة قبل تـهمقراء
ا يف جوف الليل وتوسل بالنيب صلى اهللا تـهما وكرر قراءتـهمقراء

  .عليه وسلم رفعت عنه تلك الشدة 
  :وقال يف بيت

   دعا إلَى اِهللا فَالْمستمِسكُونَ ِبِه 
:ونَ ِبحبٍل غَيِر منفَِصِممستمِسكُ    

حفظ اإلميان واألمان من سلبه بأن يقال بعد كل : فائدة هذا البيت
صالة عشر مرات مفتتحة بالصالة والسالم على النيب بصيغة خمصوصة 

ك البشري الداعي إليك بإذنك السراج ياللهم صل وسلم على نب: وهي
  .املنري 

  :ويف بيىت
رهِني الداما سِبِه م ترجتاسماً ويض    

 إالّ وِنلْت ِجواراً ِمنه لَم يضِم  



 

٧٧ 

   والْ التمست ِغنى الداريِن ِمن يِدِه 
:إالّ استلَمت الندى ِمن خيِر مستلَِم    

أن من كان مسجونا أو خائفا من سلطان وداوم :  هذين البيتنيةفائد
 مرة بعد كل صالة فإن اهللا يفرج عنه مهه ة سبع عشراتـهمعلى قراء

  .وجيعل له من أمره خمرجا 
  :ويف هذين البيتني

إنَّ لَه اهيؤر ِمن يحِكِر الونالْ ت   
 قَلْباً إذَا نامِت العيناِن لَم ينِم  

   وذَاك ِحين بلُوٍغ ِمن نبوِتِه

  ِفي كَرني سفَلَيتحالُ مِمِلِه ح:  

 اٍرخ فَفائدة هذين البيتني اخلفة من املرض، من كتبهما يف صحيفِة
وحمامها بشراب  العرقسوس وشربـهما على الريق فإنه خيف بإذن اهللا 

  .تعاىل 
  :وقال يف شرح هذه األبيات

 ِح إلَىالُ املَِديلَ آمطَاوا تفَم   
ِق والشيِمما ِفيِه ِمن كَرِم األخالْ    

   آيات حقٍّ ِمن الرحمِن محدثَةٌ 
 قَِديمةٌ ِصفَةُ املَوصوِف ِبالِقدِم  



 

٧٨ 

   لَم تقْتِرنْ ِبزماٍن وهي تخِبرنا 

 عِن الْمعاِد وعن عاٍد وعن إرِم  

   دامت لَدينا فَفَاقَت كُلَّ معِجزٍة

  ِمِمندت لَمو اَءتإذْ ج  نيِبيالن  

بِقين ِمن شبٍهتُمحكَّماْت فَماْ     

بِغين ِمن حكَِمتَِلِذي ِشقَاٍْق والْ     

   ما حوِربت قَطُّ إالّ عاد ِمن حرٍب 
 أعدى األعاِدي إلَيها ملِْقي السلَِم  

هالْغَتب تداراِرِضهعى موعا د    
 رد الغيوِر يد الْجاِني عِن الْحرِم  

   لَها معاٍن كَموِج البحِر ِفي مدٍد
 وفَوق جوهِرِه ِفي احلُسِن والِقيِم  

   فَماْ تعد والْ تحصى عجاِئبها
سأَِموالْ تساْم علَى اإلكْثَاِر بال    

 تِبقَراهلَه ا فَقُلْتهقَاِري نيع    
 لَقَد ظَِفرت ِبحبِل اِهللا فَاعتِصِم   

   إنْ تتلُها ِخيفَةً ِمن حر ناِر لَظَى
 أطْْفَأت حر لَظَى ِمن ِورِدها الشِبِم  



 

٧٩ 

ِبِه كَأن هجوالو ُضيبت ضا احلَوه    
ن العصاِة وقَد جاُءوه كَاحلُمِم ِم    

   وكَالصراِط وكَاِمليزاِن معِدلَةً 

 فَالِقسطُ ِمن غَيِرها ِفي الناِس لَم يقُِم  
   الْ تعجبن ِلحسوٍد راح ينِكرها 

 تجاهالً وهو عين احلَاِذِق الفَِهِم  
عين ضوَء الشمِس ِمن رمٍد قَد تنِكر ال    

 وينِكر الفَم طَعم املَاِْء ِمن سقَِم  
خاصية هذه األبيات ملن كان ال حيسن العبادة وملن كان ألكن ال 
تستقيم له حجة فليكتب هذه األبيات يف صحيفة فخار مباء ورد 

لنوم فإنه يصري وزعفران وميحيها ويشربـها عند إرادة النوم وقيامه من ا
بإذن اهللا فصيح اللسان وتقوى حجته ويرزقه اهللا القوة على العبادة 

  .تعاىل
  : ويف أبيات

هم مهنلْ عالُ فَساِجلب ماِدمهمص    
  ِفي كُلِّ مصطَدِم ِمنهمىماذَا رأَ  

   وسلْ حنيناً وسلْ بدرا وسلْ أحداً
لَهم أدهى ِمن الوخِمفُصولَ حتٍف     



 

٨٠ 

تدرا وم دعراً بمِض حِدِري الِبيصالْم   
  ِمن اللِّمِمِمن الِعدا كُلَّ مسودٍّ  

كَترا تِر اخلَطِّ ممِبس نالكَاِتِبيو   
 أقْالْمهم حرف ِجسٍم غَير منعِجِم  

ِسي مالِْح لَهالس اِكيشمزهيما تم    
 والورد يمتاز ِبالسيما ِمن السلَِم  

مهرشِر نصالن احِري كإلَي ِديهت   

يِمفَتحِسب الزهر يفْ األكماِم كُلَّ كَ    

   كَأنهم ِفي ظُهوِر اخلَيِل نبت ربى 
   ِم الْ ِمنِة احلَزِشد ِمِمنِة احلُزدش  

 
   طَارت قُلُوب الِعدا ِمن بأِسِهم فَرقاً

:فَما تفَرق بين البهِم والبهِم    
 أو بستان ما دارمن كتبها على باب بلد أو أن خاصية هذه األبيات 

 دامت مكتوبة ال يصل إىل ذلك سارق وال دود وال غري ذلك، قال قائلُ
كتبت :  وقال أيضا، جربت يف القمح والشعري وغريمها قد:هذه الفائدة

 ،هذه األبيات على باب دار فجاء السارق فسمع صوتا يف الدار فرجع
 فأخربوه أن صاحب البيت غائب مجعتني، مث ،مث قال ألصحابه ذلك
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عه اهللا بربكة هذه نما غبت وم: رجع ثاين ليلة فسمع فيه صوتا يقول له
  .األبيات

  :ويف أبيات
مِلووسِبر كُنت نهترصِجِم    اِهللا نِها تامآج ِفي داألس لْقَهإنْ ت 

    منتِصٍرولَن ترى ِمن وِلي غَيِر
  رغَي ودع الْ ِمنقَِصِمِبِه ونم  

   أحلَّ أمته ِفي ِحرِز ِملَِّتِه 
:ي أَجِمكَاللَّيِث حلَّ مع األشباِل ِف    

 بريقه يف كفه وأراها أن من كان خائفا يف حبر أو بر وكتبها: خاصيتها
عنهها تذهب بإذن اهللا تعاىلللسباع فإن .  
  : ويف أبيات

   خدمته ِبمِديٍح أستِقيلُ ِبِه
  مع بواِخلذُنِر وعالش ِفي ىضِمٍر مد  

ى عشخا تم اِْنيإذْ قَلَّدهاِقبو ِهما هدي ِمن النعِمكَأنِني ِب    

   أطَعت غَى الصبا ِفي احلَالَتيِن وما
 حصلْت إالّ علَى اآلثَاِم والندِم  

   فَيا خسارةَ نفٍْس ِفي ِتجارِتـها
 لَم تشتِر الدين ِبالدنيا ولَم تسِم  
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ي نماِجِلِهوِبع هنآِجالً م ِبع    
 يِبن لَه الغبن ِفي بيٍع وِفي سلَِم  

   إنْ آِت ذَنباً فَما عهِدي ِبمنتِقٍض
 ِمن النِبي والْ حبِلي ِبمنصِرم  

 ِتيِميسِبت هنةً مِذم فَإنَّ ِلي   
لِْق ِبالذِّمِممحمداً وهو أوفَى اخلَ    

 ِدياِدي آِخذاً ِبيعم ِفي كُني إنْ لَم   
 فَضالً وإالّ فَقُلْ يا زلَّةَ القَدِم  

مه حاشاه أنْ يحِرم الراِجي مكَاِر    
 أو يرِجع اجلَاْر ِمنه غَير محترِم  

هاِئحدم أفْكَاِري تمذُ ألْزنمِم  وِزلْتم ريخ الِصيِلخ هتدجو 
تِربداً تي هِمن ىالِغن تفُوي لَنو   

 إنَّ احلَيا ينِبت األزهار ِفي األكَِم  
 طَفَتاقْت ا الَِّتيينةَ الدرهز أُِرد لَمو   

:يدا زهيٍر ِبما أثْنى علَى هِرِم    
ها سوع تكتب مباء املطر والورد ومتحى ويشربل األبيات للمخاصية هذه

انتهى ما نقلته من شرح اإلمام الشيخ .ها تزول سريعا بإذن اهللا تعاىلفإن 
  .إبراهيم البيجوري
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ما ذكره الشيخ حسن حممد :  كثرية للربدة منهاوذكروا أيضا خواص
 حممدالرسول شداد بن عمر باعمر يف كتابه كيفية الوصول لرؤية سيدنا 

أخربين السيد : ، فقد قال١٠٥ وص٩٠صلى اهللا عليه وآله وسلم ص
أمحد مشهور طه احلداد أن بعض احملبني جاء إليه وطلب منه أن يرى 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وأمره بقراءة هذا البيت من الربدة 

ه وآله وكلما قرأ هذا البيت مرة واحدة يصلي على النيب صلى اهللا علي
وسلم عشر مرات، وامتثل الطالب ذلك األمر، وقرأ وصلى على سيدنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورآى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :  والبيت قوله يف الربدة،واستبشر بتلك البشرى العظيمة
   نعم سرى طيف من أهوى فأرقين

 واحلب يعترض اللذات باألمل  
قرأ منه عدد خاص وهو أن تقرأ هذا البيت املبارك ي: وقال بعضهم

يكرر هذا البيت إىل أن يغلبه النوم كما : أربعني مرة، وقال آخرون
أخربين بذلك أخي احلاج عمر حممد عبد اهللا شداد، وقد أخربه بذلك 

  .والدنا اإلمام الشيخ حممد عبد اهللا شداد 
بعد املديح وقرأ من قرأ بردة : وعن احلبيب عمر حممد سامل بن حفيظ

  : كل بيت منها
 على حبيبك خري اخللق كلهم  موالى صل وسلم دائما أبدا
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  .تكثر رؤياه النيب صلى اهللا عليه وسلم اهـ
  تنبيه

 أن  الظانّيظنف واملنافع املذكورة  هذه اخلواصقد ال توجد: فإن قيل
هذا غري صحيح وأنه مل يثبت عن أحد يعتمد عليه، فلذا ال طائل حتته 

  .وال فائدة فيه؟
 يف املقصد الثامن يف )املواهب اللدنية( القسطالين يف  احلافظقال: قلت

ههنا : طبه صلى اهللا عليه وسلم  لذوي األمراض والعاهات ما حاصله
أمر ينبغي أن يتفطن له، نبه عليه ابن القيم، وهو أن األيات واألذكار 

ها نافعة شافية،  هي يف نفسبـها ويرقى بـهاواألدعية اليت يستشفى 
ولكن تستدعي قبول احملل وقوة مهة الفاعل وتأثريه، فمىت ختلف الشفاء 
كان لضعف تأثري الفاعل، أو لعدم قبول احملل املنفعل  الذي من شأنه أن 

  أو ملانع قوي فيه مينع أن ينجع فيه الدواء، كما ،يتأثر بقبول الدواء
عدم تأثريها لعدم قبول يكون ذلك يف األدوية واألدواء احلسية، فإن 

ومن أنفع األدوية الدعاء، وهو : الطبيعة لذلك الدواء، مث قال القسطالين
 ويعاجله ويرفعه أو خيففه إذا نزل، وهو سالح هفعاعدو البالء، يد

املؤمن، ومن أقوى األسباب يف رفع املكروه وحصول املطلوب، ولكن 
دعاء ال حيبه اهللا ملا قد يتخلف أثره عنه إما لضفعه يف نفسه بأن يكون 

فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على اهللا ومجعيته عليه 
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وقت الدعاء، وإما حلصول املانع عن اإلجابة من أكل احلرام والظلم 
 واللهو، وقد روى ورين الذنوب على القلوب، واستيالء الغفلة والسهو

  .  من قلب غافل الهعلموا أنَّ اهللا ال يقبل دعاءوا: احلاكم حديث
وإذا مجع مع الدعاء حضور القلب، واجلمعية بالكلية على : وقال أيضا

املطلوب، وصادف وقتا من أوقات اإلجابة، كثلث الليل األخري مع 
اخلضوع واالنكسار والذل والتضرع، واستقبال القبلة والطهارة ورفع 

الم على سيدنا اليدين، والبداءة باحلمد والثناء على اهللا والصالة والس
 يف املسألة وأكثر التملق حممد بعد التوبة واالستغفار والصدقة، وأحلّ

والدعاء والتوسل إليه بأمسائه وصفاته، والتوجه بنبيه صلى اهللا عليه 
وسلم، فإن هذا الدعاء ال يكاد يرد أبدا، ال سيما إن دعا باألدعية اليت 

ها متضمنة االسم ، أو أنها مظنة اإلجابةأنبأخرب صلى اهللا عليه وسلم 
  . للزرقايناألعظم اهـ ملخصا مع زيادة قليلة من شرحه
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  الربدةيف فصل يف رد من طعن 
دة  شرح ابن حجر على الربعلىقال الشيخ بسام حممد بارود يف تعليقه 

  : بيت يف شرح١٣٢املسمى العمدة ص
   عدتك حايل ال سري مبستتر

:عن الوشاة وال دائي مبنحسم    
 بلباس أهل العلم  ولو كان بعضهم يتزىي يف أيامنا هذهالوشاة أكثر وما

 له إال أن يفسد  ال هم،ياوالدين إال أنه حيمل يف صدره قلبا أسود قاس
 يف حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تـهمعلى الناس عقيد

 عدم  بدعوته إىل متظاهرا،حبجة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الغة يف مدح هذا اجلناب الشريف، وال يترك مناسبة من املناسبات املب

املباركة سواء مولد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أو غريها من 
 أو إحياء ،املناسبات اليت اعتاد الناس إحياءها مبديح هذا اجلناب املبارك

 ليلة مولده الشريف إال وينتصب هذا الداعية السوء ملنع الناس عن ذلك
 وإال فقل يل يا أخي املسلم احملب هلذا ،حبجج واهية باطلة فاسدة

 رسول اهللا صلى اهللا عليه ر هل عرف قد: قل يل بربك،الرسول العظيم
 ومهما قالوا هل !؟ فما ذا يقول املادحون مبدحه!؟وآله وسلم إال اهللا

 قل يل بربك وأي شيء يفعله احملتفلون مبولد سيد !؟ من حقهابلغوا بعض
كائنات عليه من اهللا أفضل الصلوات إال قراءة قرآن مث إظهار الفرح ال
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سريته الشريفة املباركة، واحلث على حمبته ب والتلذذ ،مبولد سيد الكائنات
والتأسي بسنته، مث التمدح بذكر مشائله وخصائصه مما حباه اهللا من 

 هل يف املوالد اليت تقام يف العامل !؟ومكارم الصفاتحسن األخالق 
 رسل الشيطان من بين اإلنسان يأبون إال أن  لكن!؟اإلسالمي غري هذا

 فيطلعون عليهم يف كل ،تـهميشوشوا على الناس عقوهلم وعقيد
 والتعبري عنها بتلك تـهمار حمبمناسبة ما مينعهم وحيجبهم عن إظه

حتفاالت، فإياك إياك من مساع كالم قطاع الطرق إىل اهللا وإىل اال
ليه وآله وسلم، وكن على يقني بأنك على ما انتهجه رسوله صلى اهللا ع

وفقنا لنهج والسلف الصاحل الثقات من هذه األمة رضي اهللا عنهم، 
  .اهـمسلكهم على ما يرضي اهللا ورسوله 
نصيحيت أن ): املوسوعة اليوسفية(وقال الشيخ يوسف خطار حممد يف 

ن تنقاد جيب عليك إذا كنت ممن يرضى مبا قال اهللا ورسوله أ: أقول
للحق وختضع، وتصم مسعك عن االفتراء، وال تصحب من كذب 
وافترى، وأن تصون لسانك عن اجلدل واملراء والكدب، وأن تكون 
مفتاحا للخري مغالقا للشر، جتمع املسلمني وال تفرقهم، فقذ قال 

. بشروا وال تنفروا، ويسرو وال تعسروا: املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
 الذاكرين احملبني للصاحلني، وهذا نوع من أنواع وال داعي حملاربة

حتريش الشيطان بني املسلمني، فال تكن بريدا له، وإياك أن تقطع الناس 
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عن طريق الذاكرين الصاحلني، فعند ما تقطعهم عن أهل الذكر 
من وحماربة إبليس وجنوده وما نرى . والصالح يتصيدهم الشيطان

ر وكأنـها كَن واليت حتصل عيانا وال تنالكبائر اليت تـهز عرش الرمح
جائزة فمحاربتها أوىل، وهذا ما يقوله أي إنسان فيه حرارة اإلميان 

  اهـ). ١(الصادق والوعي الناضج
 على أبيات مـن      أن طائفة من املبتدعة أنكرت على البوصريي       علموا

: ه قول  منها ،ه به  أن يتفو   ذي مروءة  يليق ملسلم  ال   الربدة ونسبت إليه ما   
فإن من جـودك    :  وقوله ،أكرم اخللق إخل   يا: أقسمت بالقمر إخل وقوله   

 م ، فلنـتكلّ  لعل رمحة ريب حني يقسمها إخل      : وقوله .ها إخل الدنيا وضرت
 ،تـهمهم ويدحض أباطيلهم ومتويهاهتان مبا يزيل إن شاء اهللا بعلى ذلك

  .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل

                                           
  .٣٧٣صاملوسوعة اليوسفية   ١
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  : البحث عن اعتراضهم علي قوله
إنَّ لَه قشنِر الْمِبالقَم تمأقْس     ِم  ِمنةً القَسروربةً مبقَلِْبِه ِنس  

بيت واعلم أنـهم اعترضوا على البوصريي رمحه اهللا تعاىل يف هذا ال
فقالوا حلف بغري اهللا وقد ورد النهي عن احللف به، فحلفه بالقمر خطأ 

واجلواب ،  صلى اهللا عليه وسلمهى عنه رسول اهللاكبري وارتكاب ما ن
 أقسمت برب القمر، وحذف : واملعىن،أنه يقدر فيه مضافعن ذلك 
جماري الكالم، بل ويف القرآن يف مثل هذا شائع يف املخاطبات واملضاف 

} واسئل القرية{:  كقوله تعاىل مواضع كثرية يقدر فيها املضافالكرمي
رد و قدأمره وقضاؤه، وأي } وجاء ربك{: أي أهل القرية وقوله تعاىل

 روى أبو داود ، فقد يف األحاديث املرفوعة واملوقوفةاحللف بغري اهللا 
 عن أيب سهيل عن وابن حبان وابن خزمية والبيهقي ومسلم واللفظ له

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى  :أبيه أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول
 صوته وال اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس نسمع دوي

نفقه ما يقول حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا 
مخس  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،هو يسأل عن اإلسالم

ال إال أن تطوع، : ؟ قالنهل على غريه: صلوات يف اليوم والليلة فقال
ال إال أن تطوع، : هل على غريه؟ فقال: وصيام شهر رمضان، فقال

هل على غريها؟ :  له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزكاة فقالوذكر
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واهللا ال أزيد على : فأدبر الرجل وهو يقول: ال إال أن تطوع، قال: قال
أفلح وأبيه إن : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منههذا وال أنقص

  .صدق، أو دخل اجلنة وأبيه إن صدق
قوله صلى :  يف باب ال حتلفوا بآبائكموقال احلافظ العسقالين يف الفتح

فيه أجوبة كثرية، منها أن يف الكالم حذفا : أفلح وأبيه: اهللا عليه وسلم
وقال الزرقاين  يف شرح املوطأ يف باب  . اهـ أفلح ورب أبيه:تقديره

 أحسن :أفلح وأبيه إن صدق: جامع األميان قوله صلى اهللا عليه وسلم
إن هذا اللفظ كان : تضاه النووي وغريهاألجوبة ما قاله البيهقي وار

 من غري أن يقصدوا به القسم، والنهي إمنا ورد تـهمجيري على ألسن
يف حق من قصد حقيقة احللف أو أن يف الكالم حذفا أفلح ورب أبيه 

   .اهـ
جاء رجل إىل النيب صلى : وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هربرة قال

أما  :أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقاليا رسول اهللا : اهللا عليه وسلم فقال
، وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل البقاء

متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقدكان  وال
  .لفالن

  أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد اليمينوروى اإلمام مالك يف املوطأ
لى أيب بكر، فشكى إليه أن عامل اليمن قدم فنـزل ع ،جل اليسرىوالِر
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ليل بقد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فقال أبوبكر وأبيك ماليلك 
 ،بنت عميس إمرأة أيب بكر الصديقألمساء هم فقدوا عقدا مث إن ،سارق

 البيت هذامبن بيت أهل فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك 
 األقطع جاءه به فاعترف به فوجدوا احللي عند صائغ زعم أن ،الصاحل

يق فقطع يده اليسرى وقال  فأمر ،هد عليه بهاألقطع أوشبه أبوبكر الصد
 . اهـعندي عليه من سرقته  اهللا لدعاؤه على نفسه أشدو :أبو بكر

هذا قسم على معىن ورب أبيك ): وأبيك(: وقال الزرقاين يف شرح قوله
  . القسمهابـأو كلمة جرب على لسان العرب وال يقصدون 

ابا هي خاص وقد عقد فيه البخاري بواعلم أن احللف باآلباء ورد فيه ن
قال : روى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قاليف النهي عن احللف باآلباء، ف

   .إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم: يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هللا صلى اهللا  اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول ا عبدوروى عن

عليه وسلم أدرك عمر بن اخلطاب وهو يسري يف ركب حيلف بأبيه، 
أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف : فقال

يف هذا احلديث أن : وقال احلافظ العسقالين يف الفتح. باهللا أو ليصمت
احللف لة من حلف بغري اهللا مطلقا مل تنعقد ميينه، واستثىن بعض احلناب

تنعقد به اليمني وجتب الكفارة : فقالبنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 .باحلنث، فاعتل بكونه أحد ركىن الشهادة اليت ال تتم إال به اهـ



 

٩٢ 

 باآلباء مع ورود النهي اخلاص فيه فأوىل يف لفحلا يففإذا جاز التأويل 
ه ممالتأويل غريربيت املذكوالهي خاص به كالقمر يف ا مل يرد فيه ن.  

: هذا وقد كان الصحايب اجلليل عثمان بن أيب العاص حيلف بقوله
حدثنا ابن علية عن : لعمري، فقد قال ابن أيب شيبة رمحه اهللا يف املصنف

كان ميني عثمان بن أيب العاص : عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال
  .وخالفه آخرون فكرهوا هذا اللفظ) ١.(لعمري

  هللا تعاىل عند الشافعيةحكم احللف بغري ا
اعلم أن البوصريي رمحه اهللا كان شافعي املذهب وحكم احللف بغري اهللا 

 ةه ومحلوا النهي الوارد يف ذلك على الكرا،تعاىل عند الشافعية الكراهة
، منهم حمرر املذهب اإلمام النووي تـهمكما صرح به كثريون من أئم

 ينهاكم أن حتلفوا إن اهللا( يف شرح حديث فقد قال يف شرح مسلم
يف هذا احلديث :)بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا أوليصمت
وهو عند أصحابنا ، النهي عن احللف بغري أمسائه سبحانه وتعاىل وصفاته

  . هـامكروه ليس حبرام 
: وقد عقد ابن املقري فصال هلذه املسألة يف كتابه الروض فقال

كالنيب والكعبة وه رك بسبق لسان م اللوقخامل بلف احل:فصل
إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا  : الصحيحنيخلربوجربيل والصحابة 

                                           
  .املصنف يف كتاب األميان والنذور  ١



 

٩٣ 

ال : وخلرب. بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت
 رواه النسائي .حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال حتلفوا إال باهللا

  أخشى أن: الشافعي وقولُ:مام اإل قال، حبان وصححهنواب
نفري من  التبالغة يفمول على امل حم،لف بغري اللّه معصيةن احلكوي

  . اهـنهيف به مل ينعقد ميللو ح فذلك
حتفة احملتاج بشرح (ابن حجر اهليتمي يف صرح بالكراهة أيضا و

 ال : عبارتهيف مغين احملتاج بشرح املنهاج،، واخلطيب الشربيين )املنهاج
ئكة، ال، وجربيل، وامليب الن كوحقات باملخلوق اليمنيتنعقد

إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن : والكعبة، ويف الصحيحني
ك مكروه، وما للف بذاحل و.كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت

 عنهما أنّ النيب صلّى اىلروى احلاكم عن ابن عمر رضي اللّه تع
د قَ  فَوروي. من حلف بغري اهللا فقد كفر: وسلّم قال اللّه عليه

 ما يعتقده عتقد فيما حلف به من التعظيم اأَشرك  محل على من
  .ىلا اللّه تعيف

وأبيه : ه صلى اهللا عليه وسلم قولُلَو كما أُ قسمه هذالويؤفاحلاصل أنه 
 مالم حينئذ على  الهتضح أنفا ،وأبيك:  الصديق رضي اهللا عنهوقولُ

 الكراهة، وإذا أطلقت ل مل يكن عليه غريوالبوصريي، وحىت إذا مل يؤ



 

٩٤ 

العتراض ازيه اليت ال يعاقب عليها، فالكراهة فهي تقع على كراهة التن
رونق وال حيدش  وتكلف مبا ال طائل حتته، عليه مبا يف هذا البيت تعسف

  . فلله احلمد وله الشكر شرف مؤلفها،هذه القصيدة وال 
  : قولهالبحث عن اعتراضهم على

    ما ِلي من ألُوذُ ِبِه) ١(يا أكْرم اخلَلِْق
 ِسواك ِعند حلُوِل احلَاِدِث العِمِم   
 نسبوا و هم اعترضوا على البوصريي رمحه اهللا تعاىل يف هذا البيت         اعلم أن

 نقموا عليه إما أن يكون من النداء        الذي، و  ظلما واعتداء   كل سوء  إليه
خلطاب والنـداء إىل    واخلطاب يف يا أكرم اخللق و سواك فإنهم مينعون ا         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل سائر األنبياء والـصاحلني بعـد             
، وإما أن يكون من التوسل به صلى اهللا عليه وسلم وطلـب             تـهموفا

الشفاعة منه عليه الصالة والسالم، فإنهم ينكرون التوسـل بالرسـول           
إلكـرام،   عند ذي اجلالل وا، ذي اجلاه األعظم   ،األكرم والسيد األفخم  

وبسائر األنبياء والصاحلني، وإما أن يكون من مدحه صـلى اهللا عليـه             
هم إنووسلم بالشعر، فإنهم يكرهون القصائد واملدائح النبوية الشعرية،         

             جيهلون أو يتجاهلون أنه كالنثر، إن كان يف خري كهجاء الكفـار ورد
  .  فهو شراملبتدعة واملوعظة احلسنة وحنوها فهو خري، وإن كان يف شر

                                           
  .ويف بعض النسخ يا أكرم الرسل  ١



 

٩٥ 

فلنتكلم أوال عن معىن هذا البيت، مث عن نظائر هذا البيت اليت أنشدت             
 اليت هنظائرمنكٍَر صلى اهللا عليه وسلم، مث يف حضرة من ال يسكت على   

سـروره  قاهلا بعض أكابر العلماء من بعده صلى اهللا عليه وسـلم، مث             
خلطـاب  عن ا مبدائحه اليت قيلت يف حضرته عليه الصالة والسالم، مث          

والنداء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعـد موتـه وإىل سـائر               
مث عـن االسـتعاذة      مث عن التوسل به صلى اهللا عليه وسلم،       موات،  األ

مث عن األبيات اليت أنشدت يف حضرته برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
 عليـه الـصالة     بــها مث عن األبيات اليت متثل      صلى اهللا عليه وسلم،     

  .سالموال
  معىن هذا البيت

 ليس يل أحد من اخلالئق ألتجئ إليه         هذاالبيت معىن: قال العالمة اهليتمي  
أي نزول األمر احلاصل بعد أن      ) عند حلول احلادث  (أي غريك   ) سواك(

بفتح العني وكسر امليم أي الشامل جلميع اخللق وهو         ) العمم(مل يكن،   
 وأبيه وصـاحبته وبنيـه،      هول يوم القيامة حني يفر املرء من أخيه وأمه        

وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سـكارى ومـا هـم             
نفسي نفسي،  : ئبسكارى ولكن عذاب اهللا شديد، يوم يقول كل امر        

  . اهـ)١(أميت أميت : وتقول أنت يا أكرم اخللق
                                           

  .العمدة يف شرح الربدة البن حجر اهليتمي  ١



 

٩٦ 

 عليه ألفاظ هذا البيت داللة واضحة بال تأويل هذا هو املعىن الذي تدلّ
ه  من عرف اللغة العربية، وب منه كلُّه الذي يفهموتكلف، وهو املعىن

ريرا، فمن أَولَه ق من رأيته ممن وضع عليه شرحا أو حاشية أو تفسره كلُّ
فهو مما توسوس به ولو بعيدا على غري ما دلَّت عليه ألفاظه مما ال حيتمله 

 بغري ما  وسولَ له شيطانه، فعياذا باهللا من إيذاء املؤمنني واملؤمنات،نفسه
اكتسبوا، ومن حتريف معاين األلفاظ وتغيريها، وتزييف احلق وتزيني 

  .الباطل
الشرح يزيل لبسا طرأ على : وقال الشيخ علي زين العابدين اجلفري

عدم فهم ملعاين أبيات منها لقصور يف ل إما  الربدةبعض من قرأ أو استمع
ارئ واملستمع اللغة أو العلم، أو لعدم تفهم بسبب خلفية يف ذهن الق

ونفسه أدى إىل محل الكالم على غري حمله كسوء الفهم الذي وقع من 
   :البعض لقول الناظم

 ِسواك ِعند حلُوِل احلَاِدِث العِمِم  يا أكْرم اخلَلِْق ما ِلي من ألُوذُ ِبِه
 ،األدب مع اهللا، أو ميس التوحيد والعياذ باهللابواعتقاده أن هذا ال يليق 

 والبيت يشري ،ولو تأمل املعترض معىن احلادث العمم لعلم أنه يوم القيامة
إىل الشفاعة العظمى اليت ورد حديثها يف البخاري وغريه من الصحاح، 

 فيعتذرون واحدا تلو اآلخر، حىت إذا ،والذي يلوذ فيه الناس باألنبياء
 مالذ يف  فال،أنا هلا: وصلوا إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم قال



 

٩٧ 

احلادث العمم للشفاعة العظمى سواه صلى اهللا عليه وسلم، وهذا مثال 
لبعض األبيات اليت أشكلت وهي قليلة جيد القارئ يف الشرح حال 

  . اهـ)١(هاملعضالِت
 نظائر كثرية أنشدها بعض الصحابة يف حضرته صلى اهللا  البيتهلذاو

 أنشدها كثري من عليه وسلم وبعد وفاته، وله أيضا نظائر أنشأها أو
التابعني ومن بعدهم من أكابر العلماء املفسرين واحلفاظ احملدثني 

  . نذكر نبذة من ذلك واهللا املوفق،والفقهاء املتقنني

                                           
 علي زين العابدين اجلفري األستاذ احملاضر يف دار املصطفى مقدمة بقلم الداعية اإلسالمي احلبيب  ١

على العمدة يف شرح الربدة البن حجر اهليتمي بتحقيق .. بترمي الغناء زاد اهللا به نفع البالد والعباد
  .وتعليق بسام حممد بارود



 

٩٨ 

  أنشدت يف حضرته صلى اهللا عليه وسلمنظائره اليت 
ده سواد بن قارب الصحايب ملا أتى إىل  ما أنش البيتاذه نظائر منو

  : وأسلم وهي وسلمصلى اهللا عليهالنيب 
 وأنك مأمون على كل غائب  وأشهد أن اهللا ال رب غريه
بن األكرمني األطايب اإىل اهللا يا  وأنك أدىن املرسلني وسيلة   

   فمرنا مبا يأتيك يا خري مرسل
)١(وإن كان فيما فيه شيب الذوائب     

   وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة  
بمبغن فتيال عن سواد بن قار    

  : ويف اإلصابة
شفاعة ذو يوم ال وكن يل شفيعا   
 سواك  مبغن عن سواد بن قارب 

وذكر احلافظ أبو الفضل ابن حجرالعسقالين يف إلصابة يف ترمجة سواد 
بن قارب هلذه األبيات طرقا كثرية بعضها أخرجه البخاري يف تارخيه 

   اهـوالبغوي والطرباين
 الدرر السنية( زيين دحالين يف ونقل قصة سواد بن قارب الشيخ أمحد

وذكرها ابن عبد الرب عن معجم الطرباين الكبري،  )يف الرد على الوهابية
                                           

                                                                                                                                                                    .            ويف االستيعاب البن عبد الرب وإن كان فيماجئت شيب الذوائب ١



 

٩٩ 

سي وذكرها ابن كثري يعاب يف ترمجة سواد بن قارب الدويف االست
   .أيضايف البداية والنهاية يف ترمجته

 ابن عساكر عن جابر رضي اهللا عنه أن روى )حنت حديد الباطل(ويف 
 من قريش عارضت سعد بن عبادة فأنشدت النيب صلى اهللا عليه امرأة

  :وسلم
 لقريش والت حني جلاء   )١(يا نيب اهلدى إليك جلائي

 ض وعاداهم إله السماء  حني ضاقت عليهم سعة األر

   إن سعدا يريد قاصمة الظهـ
 ـر بأهل احلجون والبطحاء  

اية فأخذت من سعد  فأمر بالر،فلما مسع هذا الشعر دخلته رأفة هلم
  .اهـودفعت إىل ابنه قيس 

قال ضرار بن اخلطاب الفهري يوم فتح  ويف االستيعاب البن عبد الرب
  :مكة

  )٣( قريش والت حني جلاءـي   اهلدى إليك جلا حـ) ٢(نيب 

                                           
  .جلا حي قريشويف  االستيعاب   ١
بانيب اهلدى : والصواب.فلعله من حتريف النساخ كذا يف االستيعاب لكن الوزن اليستقيم على هذا   ٢

  .آنفاذكرنا  كما
  .٣١٣االستيعاب  ص  ٣



 

١٠٠ 

مثل ، عند حلول احلادث العمممايل من ألوذ به سواك  :فقول البوصريي
  :ول هذا الصحايب سواد بن قاربق

كن يل شفيعا يوم الذو شفاعةف     
 سواك  مبغن عن سواد بن قارب   

يوم فتح بن اخلطاب   ضرارقاله ونظري ما ،العسقالين والذهيبيف رواية 
  . مكة
روى البيهقي عن أنس رضي اهللا عنه أن أعرابيا : )الدرر السنية(ويف 

  :جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي به، وأنشد أبياتا أوهلا
ى لباندم١(هاأتيناك والعذراء ي(    

 وقد شغلت أم الصيب عن الطفل  
  : إىل أن قال

    وليس لنا إال إليك فرارنا
  )٢(وأىن فرار اخللق إالّ إىل الرسل  

                                           
 وشدة اجلدب من خيدمها من تعطيه ما جتد ال حيث اخلدمة يف نفسها هاالمتهاِن صدرها يدمى أي  ١

 اهـ تاج العروس وغريه لالنسان ويكون ،الثديني بني ما أو وسطه أو الصدر بالفتح واللبان. الزمان
  .ولسان العرب

  .وأين فرار الناس إال إىل الرسل:  نسخ أخرىويف   ٢



 

١٠١ 

ملا أنشد : فلم ينكر عليه صلى اهللا عليه وسلم هذا البيت، بل قال أنس
م جير رداءه حىت رقى املنرب األعرايب األبيات قام النيب صلى اهللا عليه وسل

  ).١(فخطب ودعا هلم فلم يزل يدعو حىت أمطرت السماء
البيهقي بإسناده من غري روى ): ٢()البداية والنهاية(وقال ابن كثري يف 

وجه إىل معمر سعيد بن خيثم اهلاليل عن مسلم املالئي عن أنس بن 
نا بعري ل ك وماقال يا رسول اهللا واهللا لقد آتينافجاء أعرايب : مالك قال

  :ح وأنشديصيب يص ط واليئ
 وقد شغلت أم الصيب عن الطفل  أتيناك والعذراء يدمى لَبانها
   وألقى بكفيه الفىت الستكانة

 من اجلوع ضعفا ما يِمر وال يحِلي 
  وال شيء مما يأكل الناس عندنا

)٣(سوى احلَنظَِل العامي والِعلِْهِز الفَسِل   
 وأين فرار الناس إال إىل الرسل   لنا إال إليك فرارناوليس

                                           
  .٢٧الدرر السنية يف الرد على الوهابية ص   ١
  .٩٨ص٦البداية والنهاية ج  ٢

.  أي يابس أتى عليه عامينبت عامو :يف الصحاحاحلنظل العامي أي اليابس، قال اجلوهري : قولهو  ٣
 ويف النهاية البن . اهـبِر البعري يف سين ااعةطعام كانوا يتخذونه من الدم وو:  بالكسر)الِعلِْهز(و

. هو شيء يتِخذونه يف ِسِني اَاعة يخِلطون الدم بأوباِر اإلِبل مث يشوونه بالنار ويأكلونه: العلهز: األثري
وى  ِس: فَسله وأفْسلَه ومنه حديث االستسقاء:يقال.  هو الرديء الرذل من كل شيء:)الفَسل(و

  .اهـاحلَنظَِل العاِمي والِعلِْهِز الفَسِل 



 

١٠٢ 

 دليل  مبا أنشده هؤالء يف حضرته صلى اهللا عليه وسلمه  تقريرففي
 فكيف جيوز ألحد من أمته أن ينكر ويستبشع ،واضح يف جواز ذلك 

وهو نظري األبيات السابقة اليت .. يا أكرم اخللق إخل: قول البوصريي
 وقد ثبت أنه وجود صلى اهللا عليه وسلم، أنشدت بني يدى سيد ال

شد أصلى اهللا عليه وسلم كان يغضب هللا تعاىل وال يهاب أحدا، وكان 
فلو كان يف هذه   اجلرميات،تبالناس غَرية إذا انتهكت احلرمات وارتك

 الرسول صلى اهللا هاألبيات شيء اليرضاه اهللا ورسوله مل يسكت علي
سكوته  استماعه وهللا عليه وسلم يف فهال اقتدوا به صلى ا،عليه وسلم

 العظمى لكل مؤمن، قال اهللا على نظائر هذا البيت، فإنه اإلمام والقدوة
  .}سوة حسنة يف رسول اهللا إلقد كان لكم{: تعاىل



 

١٠٣ 

 أكابر العلماء من بعده صلى اهللا عليه  بعض اليت قاهلاذا البيته نظائر
   وسلم

   منهم حسان بن ثابت رضي اهللا عنه
قد ذكر ابن إسحق وغريه قصائد  :)البداية والنهاية(ن كثري يف قال اب

 ثابت رضي اهللا تعاىل عنه يف وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه نحلسان ب
ومن أجلّ ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد امللك بن هشام ، وسلم

 ل اهللا صلى  يبكي رسو ثابت قالعن أيب زيد األنصاري أن حسان بن
   :اهللا عليه وسلم

املاضون مثل حممد فقد وما  وما مثله حىت القيامة يفقد  
 وال أعِرفَنِك الدهر دمعِك جيمد  فَبكِّي رسولَ اهللا يا عني عربةً
 على الناس منها ساِبغٌ يتغمد  وما لِك ال تبكني ذا النعمة اليت

 لفقد الذي المثله الدهر يوجد  فجودي عليه بالدموع وأعويل
رشد من هول اخلزايا ويذُِقنوي   على الرمحن من يقتدي بهيدل  

 فمن عنده تيسري ما يتشدد  وإن ناب أمر مل يقوموا حبمله
وقد استحسن احلافظ ابن كثري هذه األبيات اليت هي نظري بيت 

فهال وسع  ،فصيحةها جليلة  عظيمة ووصفها بأن ،البوصريي املذكور
. كثري وغريه من أئمة هذه األمة احملمديةلحافظ ابن لمنكرين ما وسع لل
ي اهللا عنه وهو صحايب  وصف حسان رض:قال يف حنت حدبد الباطلو



 

١٠٤ 

صلى اهللا عليه وسلم بأنه ينقذ من هول اخلزايا وأن ذلك جليل النيب 
  . بسبب داللته وهدايته من يقتدي به ويتبعه

وا حبمله  به أمر مل يستطيع آمنوإن ناب من يقتدي به أي من: مث قال
  اهـ) ١(فمن عنده صلى اهللا عليه وسلم تيسري ما يتشدد من ذلك األمر

  اإلمام أبو حنيفة: منهمو
نقل اإلمام اجلليل ) هل حنتفل ملولد الرسول(ففي الرسالة املسماة 

) فتح القدير يف مناسك الفارسي(الكمال بن اهلمام احلنفي صاحب 
ر أبو حنيفة املدينة وقف أمام ملا زا) شرح املختار من السادة األحناف(و

  :القرب الشريف وقال
   يا أكرم الثقلني يا كَنز  الورى

 جد يل جبودك وارضين برضاك  

   أنا طامع يف اجلود منك ومل يكن
 أليب حنيفـة  يف  األنام سواك  

  

                                           
  .٣٥حنت حديد الباطل وبرده باألدلة الذابة على صاحب الربدة ص  ١



 

١٠٥ 

  احلافظ ابن حجر العسقالين ومنهم 
شيخ حسن بن علي لل) ستغاثةاإلغاثة بأدلة اال( و)احلقشواهد (في ف

 أن احلافظ ابن حجر العسقالين قال  كما يف ديوانه خبط )١(السقاف 
  : القلم

 جباهك أتقي فصل القضاء  نيب اللـه يا خـري الـربايا

 جنته يداى  يا رب احلباء  وأرجو يا كرمي العـفو عما
 إىل  دار  النعيم  بال شقاء  فقل يا أمحد بن علي اذهب

اس يتلوعليك سالم رب الن    
 صالة يف الصباح ويف املساء  

وعلى أولئك الذين : املذكور ما نصه) اإلغاثة(ويف تعليق على كتاب 
ينتقدون أبيات الربدة لإلمام البوصريي أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات 
احلافظ ابن حجر وغريه من احلفاظ الذين يقولون مثل ما يقول 

  .البوصريي، بل أكثر من ذلك اهـ 

                                           
  .٢٩و٢١ص،  واإلغاثة بأدلة االستغاثة ٣٥٢صشواهد احلق   ١



 

١٠٦ 

  املناوي القاهري: نهموم
قال الشيخ حيىي بن حممد بن ): الضوء الالمع(قال احلافظ السخاوي يف 

   :حممد بن حممد املناوي القاهري الشافعي
 إىل اهللا أشكو حمنة أشغلت بايل  

   فمن هوِلها ربع اصطباري غَدا بايل
 وما ِلي مأمول سوى سيد الورى  

    فإين بذاك  اجلـاه علقت آمايل
  : إىل أن قال

 لقد ضاق ذرعي من أمور كثرية  
   وأنت مالذي يف تغـري أحوايل 

  ياموالي عبدا  مقصراوإن كنت  
   فحلمك يا موالي أعلى وأوىل يل 

 ها، وله تصانيف منضاة وتصدى لإلقراء واإلفتاءق اليوكان املناوي قاض
ه سنة هـ ووفات٧٩٨شرح خمتصر املزين، وكانت والدته سنة 

  .هـ٨٧١



 

١٠٧ 

  ومنهم الفقيه العالمة اليمين ابن كبن
بن اإن حممد بن سعيد  )١()الضوء الالمع(قال احلافظ السخاوي يف 

علي بن حممد كبن بفتح الكاف مث موحدة مشددة وآخره نون القرشي 
الطربي األصل اليماين العدين الشافعي القاضي ربيب القاضي حمب 

 ونشأ بعدن من اليمن ٧٧٦  ولد سنة الدين الطربي ويعرف بابن كنب
 يف علوم احىت صار إماما عاملا فاضال مشارك ، وقرأ فنونا شىتبـها
الدرر ( وصنف ،وتصدى للتدريس واإلفتاء ،ومهر يف الفقه ،كثرية

 وهو نكت) الفخاوي( و) النظيم يف شرح بسم اهللا الرمحن الرحيم
وكان جمتهدا يف ، ونظمإىل غريمها من نثر  ،مفيد) على احلاوي الصغري(

وكان معتقدا يف بالد ، حبيث الينام من الليل إال قليال ،خدمة العلم
د ياليمن بأسره يف التدريس والفتوى واحلديث شديد التحرز يف النقل ج

  :هـ بعدن يف اليمن ومن نظمه٨٤٢ مات رمحه اهللا تعاىل سنة ،القرحية
مايل سوى جاه النيب حممد     

بلغ مقصديجاه به أمحي وأ    

كم به زال العنا عين وقدلف    
 أعدمت يف ظن العذول املعتدي  

 

                                           
  .٢٥٣-٢٥٠ص٧الضوء الالمع ج  ١



 

١٠٨ 

   ولكم به نلت املنا من كل ما
 أبغيه من نيل العلى والسؤدد  

   املدين املالكيالعالمة حممد بن حممد بن عبد اهللا  م ومنه
بن عبد احممد بن حممد كان ): الضوء الالمع(قال احلافظ السخاوي يف 

  :قال فيهمما  ويقول الشعر،ن إبراهيم املدين املالكي اهللا ب
فى أتوسل جباه النيب املصط    

 إىل اهللا فيما أبتغي وأؤمـل   
د وأقصد باب اهلامشي حمم  ويف كل حاجيت عليه أعول  

   حللت محى من ال يضام  نزيله 
 فعنه مدى ما دمت ال أحتول  

ه إذا مسىن ضيم أنوه بامس    
اك الضيم عين وينقل فيدفع ذ    

د سيدي أقول حبييب يا حمم    

 مالذي عياذي من به أتوسل   
   عسى نفحة يا سيد اخللق أهتدي 

  من ضاليل إنىن متعطل بـها  



 

١٠٩ 

 القرآن وعدة رسائل بـها وحفظ ٨٥٩ولد هذا الشيخ باملدينة يف سنة 
   .)١( اهـ وعمره ست وعشرون سنة فقط٨٨٥ومات سنة 

 نكتفي منهم لقائلون مبثل بيت البوصريي املذكور كثريون جداوالعلماء ا
لبيت يكفر أيضا هذا ابـخيفى أن من كفّره بقوله   وال،مبن ذكرناهم

وقد  ،ا آالفا كثريةووإن بلغقال مبثل هذا البيت ومن حذا حذوه كل 
اد بن قارب  بن ثابت وسوحسانَمن القائلني مبثل هذا البيت علمت أن 

ذا افعي ،آخرينحنيفة وشيخ اإلسالم العسقالين وإلمام أباالصحابيني وا
  .املسلمنيمن سواهم من رون  الذين يكفّباهللا من رأي اخلوارج

                                           
  .١١٥ص٩ضوء الالمع ج  ١



 

١١٠ 

 سروره صلى اهللا عليه وسلم  مبا قيل يف حـضرته  مـن األشـعار               
   صلى اهللا عليه وسلماملشتملة على الثناء عليه ومدحه

:  دينار عن أبيـه قـال      روى البخاري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن        
  :مسعت ابن عمر يتمثل بشعر أيب طالب

  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
)١(مثال اليتامى عصمة لألرامل   

رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل : ويف رواية عن ابن عمر أيضا قال
كل ) ٢(وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم يستسقي فما ينـزل حىت جييش  

  :ميزاب
ستسقى الغمام بوجههوأبيض ي  مثال اليتامى عصمة لألرامل  

هـذا  :  الباري احلافظ يف فتح  شيخ اإلسالم   وهو قول أيب طالب، قال      
البيت من أبيات يف قصيدة أليب طالب ذكرها ابن إسـحق يف الـسرية    

                                           
: وقوله. أخص أو أعين بإضمار منصوب أو مقدرة برب جمرور وهو الضاد بفتحهو وأبيض : قوله  ١

 أطلق قد والكايف، واملعني واملغيث مطِعموالْ وامللجأ العماد هو امليم وختفيف املثلثة بكسر  اليتامىمثال
 الفقرية وهي أرملة مجع واألرامل يضرهم، مما مينعهم أي لألرامل عصمة :وقوله. ذلك من كل على
  .فتح البارياهـ . هلا زوج ال اليت

جاش الوادي إذا زخر باملاء أي طفا ومتأل،  وجاشت القدر إذا غلت، وجاش : يقال: قال يف الفتح  ٢
  .الشيء إذا حترك، وهو كناية عن كثرة املطر اهـ



 

١١١ 

بطوهلا، وهي أكثر من مثانني بيتا، قاهلا ملا متاألت قريش على النيب صلى             
  . عنه من يريد اإلسالم اهـاهللا عليه وسلم ونفروا

روى أمحد والبزار ورجاله ثقات : )جممع الزوائد(قال احلافظ اهليثمي يف 
إخل  .. يستسقى وأبيض:ا البيتبـهذن عائشة رضي اهللا عنها متثلت أ

فقال ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،وأبو بكر رضي اهللا عنه ينصت
  .وسلم

إنه ملا جاء األعرايب وشكا للنيب : )البداية والنهاية(وقال ابن كثري يف 
صلى اهللا عليه وسلم القحط فدعا اهللا فاجنابت السماء باملطر، قال صلى 

لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه، ومن ينشدنا قوله؟ : اهللا عليه وسلم
  :يا رسول اهللا كأنك أردت قوله: فقال علي رضي اهللا عنه

   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
يتامى عصمة لألراملمثال ال    

  .اهـ) ٢(وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(فتهلل
أخربنا أبو حازم عمر ): تاريخ بغداد(وقال احلافظ اخلطيب البغدادي يف 

بن أمحد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور أخربين علي بن أمحد بن عبد 
العزيز اجلرجاين، حدثين داود بن سليمان بن خزمية البخاري حدثنا 

                                           
إذا مدح املؤمن يف وجهه : روى الطرباين واحلاكم عن أسامة بن زيد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال  ١

   .حديث صحيح: قال الشيخ يعين السيوطي: ه، قال العزيزي يف شرح اجلامع الصغريربا اإلميان يف قلب
  .٩٩ص٦البداية والنهاية ج    ٢



 

١١٢ 

بن املثىن التيمي حدثنا امد بن إمساعيل البخاري حدثنا أبو عبيدة معمر حم
كنت قاعدة أغزل والنيب : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

صلى اهللا عليه وسلم  خيصف نعله فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه 
ما : يتولد نورا فبهت، فنظر إيلّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد : ائشة بـهت؟ فقلتلك يا ع
وما يقول : نورا، ولو رآك أبو كبري اهلذيل لعلم أنك أحق بشعره، قال

  : يقول: قلت: أبو كبري؟ قالت
 وفساد مرضعة وداء مغيل  ومربأ من كل غُبر حيضة
 برقت كربق العارض املتهلل  فإذا نظرت إىل أسرة وجهه

جزاك اهللا :  صلى اهللا عليه وسلم  وقبل بني عيين وقالفقام النيب: قالت
يا عائشة عين خريا، ما سررت مين كسروري منك، ورواه اخلطيب 

قال أبو علي صاحل بن حممد : قال أبو ذر: أيضا بسند آخر، وقال
  ). ١(وسند هذا احلديث عندي حسن اهـ باختصار: البغدادي ما معناه

يب سلمى الصحايب رضي اهللا عنه، ومن ذلك قصيدة كعب ين زهري بن أ
  : أوهلااليت 

 متيم إثرها مل يفْد مكبول  بانت سعاد فقليب اليوم متبول
  

                                           
  .٢٥٢ ص١٣تاريخ بغداد ج  ١



 

١١٣ 

ملا قالي أنه ِوفقد ر :  
 مهند من سيوف اهلند مسلول  إن الرسول لسيف يستضاء به

من : من سيوف اهللا، فأعاد بالبيت وقال: قال له صلى اهللا عليه وسلم
، فأهدى له صلى اهللا عليه وسلم بردته الشريفة، سيوف اهللا مسلول

وسيأيت أنه صلى اهللا عليه  .فلهذا يسمى بعضهم هذه القصيدة بالربدة
  .امسعوا :وسلم قال ألصحابه حني أنشده كعب بيتني من هذه القصيدة

  وإىل سـائر    وسلم بعد موته    رسول اهللا صلى اهللا    إىلاخلطاب والنداء   
  ألمواتا

سفني املتهتكني منعوا النداء إىل األموات واخلطاب اعلم أن بعض املتع
معهم، وزعموا أن ذلك شرك وعبادة لغري اهللا، وادعوا بأن قول اإلمام 

وكتبوا ذلك يف كثري من تآليفهم، يا أكرم اخللق إخل شرك، : البوصريي
 فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ، الشركبومل يستحيوا أن يرموا هذا اإلمام 

  . مزاجهم وقبيح أقواهلموهذا من سوء
 بدينه أن من شرط صحة صالته وال خيفى على أحد له أدىن إملام ومعرفةٍ      

  يف تشهده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـإنَّ            وينادي أن خياطب 
 صاحل صلى اهللا  قول السالم عليك أيها النيب، وقال تعاىل حكاية عن:فيه

غتكم رسالة ريب ونصحت لكم يا قوم لقد أبل{: على نبينا وعليه وسلم 
، وقال تعاىل حكاية عن شعيب عليه وعلى        }ولكن ال حتبون الناصحني   



 

١١٤ 

يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونـصحت        {: نبينا الصالة والسالم  
، وكان هذا اخلطاب والنداء بعد      }لكم فكيف آسى على قوم كافرين     

ـ  تــهم فأخذ{: هالكهم بالرجفة، فإن قبل هاتني اآليـتني       ة  الرجف
 وقد روى البخاري وغريه أن رسول اهللا        ،}فأصبحوا يف دارهم جامثني   

صلى اهللا عليه وسلم نادى وخاطب أصحاب القليب أبا جهل ومن معه            
يف كتاب املغازي يف باب مرض الـنيب        أيضا  وروى   .من كفار قريش  

 ملا مات رسول اهللا صلى اهللا       :صلى اهللا عليه وسلم ووفاته عن أنس قال       
 ياأبتـاه مـن جنـة       ،ياأبتاه أجاب ربا دعاه   : لت فاطمة عليه وسلم قا  

  . ياأبتاه إىل جربيل ننعاه،ردوس مأواهالف
  صلى اهللا عليه وسـلم      أن عمة رسول اهللا    ويف االستيعاب البن عبد الرب    

فممـا  ، ه بعد وفاته صلى اهللا عليه وسـلم       تصفية بنت عبد املطلب رث    
   :قالت

يارسول اهللا كنت رجاءنا أال برا ومل تك جافياوكنت بنا     
هم سنة يثاب عليها فقد روى مسلم يف        موات وخطاب وقديكون نداء األ  

 كان النيب صلى اهللا عليه      :صحيحه عن بريدة  رضي اهللا تعاىل عنه قال        
لـيكم   السالم ع  :وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم        

  لنـا  ن نـسأل اهللا    إن شاء اهللا بكم لالحقو     أهل الديار من املؤمنني وإنا    
   .ولكم العافية



 

١١٥ 

وروى ابن السين عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صـلى اهللا عليـه               
 أنتم لنا فـرط     ، السالم عليكم دار قوم مؤمنني     :فقالوسلم أتى البقيع    
   .تفتنا بعدهم حترمنا أجرهم وال  اللهم ال،وإنا بكم الحقون

  .با ومباحاومندو يكون واجبااألموات إىل نداء الأن فثبت 
واألدلة الواردة يف النداء واخلطاب لألموات واجلمادات كثرية مشهورة،         

غري عبادة ل  شرك و  ذلكولسنا يف حمل حبثها وبسطها، وما زعموه من أن          
،  فهو ختيل باطل ورأي فاسد، ليس له دليل عقلي وال برهان نقلـي             اهللا
تـايب  ذكرت مجلة من أدلة اخلطاب والنـداء إىل األمـوات يف ك           قد  و
  ).املنتخب يف شرح أوراد مرحب(

   وبغريه من الصاحلني واالستنصار ِبهمالتوسل به صلى اهللا عليه وسلم
به صلى اهللا عليه وسلم وباألنبياء والصاحلني ن أدلة التوسل أاعلم 

كتايب ذكرت مجلة منها يف  قد تأليف كثرية، و فيهاكثرية، وقد ألفت
  :أحاديث فقطثالثة وأذكر منها هنا ، )إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني(

مسعت رسول اهللا : حديث عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه قال: األول
 فقال ،صلى اهللا عليه وسلم وجاءه رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره

ليس يل قائد وقد شق علي، فقال رسول اهللا صلى اهللا : يا رسول اهللا
اللهم إين : ، مث قلعليه وسلم ائت امليضأة فتوضأ، مث صل ركعتني

أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب الرمحة، يا 



 

١١٦ 

حممد إين أتوجه بك إىل ريب، فيجلي يل عن بصري، اللهم شفعه يف 
فواهللا ما تفرقنا وال طال بنا احلديث : وشفعين يف نفسي، قال عثمان

ر السنن حىت دخل الرجل وكأنه مل يكن به ضر، رواه الترمذي يف آخ
  . هذا حديث حسن صحيح غريب : يف أبواب الدعوات وقال

 إن هذا احلديث أخرجه البخاري يف )حمق التقول يف مسألة التوسل(ويف 
، وابن ماجه يف صالة احلاجة من سننه، وفيه نص على )تارخيه الكبري(

 وأبو نعيم يف )عمل اليوم والليلة(صحة احلديث، ورواه النسائي يف 
 وغريهم على خالف يسري )دالئل النبوة( والبيهقي يف )حابةمعرفة الص(

يف غري موضع االستشهاد، وصححه مجاعة من احلفاظ يقارب عددهم 
الترمذي، وابن حبان، : مخسة عشر حافظا، فمنهم سوى املتأخرين

  .أبو نعيم، والبيهقي واملنذري اهـواحلاكم، والطرباين و
ممن وافق على تصحيح هذا احلديث و: )الرد احملكم املتني(قال يف : قلت

اإلمام النووي رمحه اهللا يف باب أذكار صالة احلاجة من كتاب األذكار، 
واحلافظ العسقالين يف أمايل األذكار واحلافظ السيوطي يف اخلصائص 

مي يف باب ثالكربى وابن تيمية يف غري موضع من كتبه، واحلافظ اهلي
   . اهـ)١()جممع الزوائد(صالة احلاجة من 

                                           
  .١٥٠رد احملكم املتني ص  ١



 

١١٧ 

حديث أيب سعيد اخلدري الذي رواه الشيخان، ولفظه عند : الثاين
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب سعيد اخلدري قال: مسلم
انظروا هل : يأيت على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون: وسلم

جتدون فيكم أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيوجد 
هل فيهم من رأى :  مث يبعث البعث الثاين فيقولون،الرجل فيفتح هلم به

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيفتح هلم به، مث يبعث البعث 
 انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النيب : فيقال،الثالث
انظروا هل ترون :  اهللا عليه وسلم؟  مث يكون البعث الرابع فيقالصلى

فيهم أحدا  رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم؟  فيوجد الرجل فيفتح هلم به

 عن ١٣٢ ص٤روى أبو يعلى املوصلي يف مسنده ج: )رفع املنارة(يف و
تني على الناس زمان ليأ: جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هل فيكم أحد صحب حممدا       :خيرج اجليش من جيوشهم فيقال
: هل فيكم من صحب حممدا، فيقال: ، مث يقال؟فتستنصرون به فتنصروا

من رأى من صحب : ال، فيقال: ال، فمن صحب أصحابه؟ فيقال
إسناده : قال يف رفع املنارة. أصحابه، فلو مسعوا به من وراء البحر ألتوه

 بلفظ مقارب ٢٠٠ص٤ورواه أبو يعلى أيضا يف مسنده ج. صحيح
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول: عن جابر قال: وهو



 

١١٨ 

نعم، : هل فيكم أحد صحب حممدا؟ فيقال: يبعث بعث فيقال هلم
هل : فيلتمس فيوجد الرجل فيستفتح فيفتح عليهم، مث يبعث بعث فيقال

تمس فال يوجد حىت لو كان من وراء فيكم من رأى أصحاب حممد؟ فيل
قال يف . البحر ألتيتموه، مث يبقى قوم يقرأون القرآن ال يدرون ما هو

  . وسنده صحيح: رفع املنارة
 رواه أبو يعلى من ١٨ص١٠ ج)جممع الزوائد(وقال اهليثمي يف 

  . اهـ)١(طريقني، ورجاهلما رجال الصحيح 
  .  ات الصاحلني هذا احلديث الصحيح استحباب التوسل بذويف و
ولوال دفع اهللا الناس {: قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: لثاالث

روى ابن مردويه بسنده عن ثوبان : }بعضهم ببعض لفسدت األرض
هم متطرون، هم تنصرون وِبال يزال فيكم سبعة ِب: حديثا مرفوعا قال

  .هم ترزقون حىت يأيت أمر اهللاوِب
عن عبادة بن الصامت قال رسول اهللا وروى ابن مردويه أيضا بسنده 

هم هم ترزقون، وِبصلى اهللا عليه وسلم األبدال يف أميت ثالثون، ِب
إين ألرجو أن يكون احلسن منهم : قال قتادة. هم تنصرونمتطرون، وِب

  .اهـ يعين احلسن البصري 

                                           
  .١٨٩-١٨٧رفع املنازرة ص  ١



 

١١٩ 

واألحاديث الواردة يف األبدال كثرية، ذكرت بعضها يف كتايب إقناع 
ك الصاحلني، وألف السيوطي فيهم ويف غريهم جزء بنحو املؤمنني بترب

اخلرب الدالّ على وجود القطب واألوتاد (مثانية عشر صفحة ومساه 
وهذا الكتاب مطبوع يف ضمن كتابه احلاوي ) والنجباء واألبدال
وألف يف األبدال أيضا السخاوي كتابا مساه نظم . للفتاوي فعليك به

 وتعقبه ، وضعفوهألبدال بعض احلفاظ وقد تكلم يف أحاديث ا.الآليل
متواتر، وقال : إن خرب األبدال صحيح، وإن شئت قلت: السيوطي فقال

  .يتقوى حديث األبدال بتعدد طرقه الكثرية: العجلوين يف كشف اخلفا



 

١٢٠ 

  املتوسلون
 باألنبياء والصاحلني خالئق كثريون، ال تسعهم اعلم أن املتوسلنب

 وقد بسطت القول فيهم يف كتايب إقناع الدفاتر، وال حتصيهم احملابر،
  :هم أعياِنمنف املؤمنني بتربك الصاحلني، وأذكر هنا خمتطفات منه،

  نا آدم عليه وعلى نبينا الصالة والسالموأب
أن :   للهيتمي)اجلوهر املنظم( لإلمام السبكي و)شفاء السقام(في ف

طاب رضي اهللا احلاكم أبا عبد اهللا بن البيّع روى بسنده عن عمر بن اخل
ملا اقترف آدم عليه :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال

: يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل، فقال اهللا: السالم باخلطيئة قال
يا رب ألنك ملا خلفتين : يا آدم وكيف عرفت حممدا ومل أخلقه؟ قال

عرش  من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم اليبيدك ونفخت ِف
مكتوبا ال إله  إال اهللا حممد رسول اهللا، فعرفت أنك مل تضف إىل امسك 

صدقت يا آدم، إنه ألحب اخللق إيل، : إال أحب اخللق إليك، فقال اهللا
: قال احلاكم. إذ سألتين حبقه فقد غفرت لك، ولوال حممد ما خلقتك

ملا اعترف آدم عليه السالم، : ويف نسخة. هذا حديث صحيح اإلسناد
وهو آخر  :رواه البيهقي أيضا يف دالئل النبوة وذكره الطرباين وزاد فيهو

  . )١(األنبياء من ذريتك
                                           

  .٦١، واجلوهر املنظم ص١٦٢ -١٦١صشفاء السقام   ١



 

١٢١ 

  سيدنا رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم  : ومنهم
 أن الطرباين روى يف معجميه الكبري واألوسط )الرد احملكم املتني(في ف

مة بنت ملا ماتت فاط: بسنده عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
األسد أم علي رضي اهللا عنهما دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رمحك اهللا يا أمي كنت أمي بعد : وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال
أمي، جتوعني وتشبعيين وتعرين وتكسيين ومتنعني نفسك طيبا وتطعميين 

فلما تريدين بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، مث أمر أن تغسل ثالثا ثالثا، 
بلغ املاء الذي فيه الكافور وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيده، 
مث خلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قميصه فألبسها إياه وكفنها 
بربد فوقه، مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أسامة بن زيد وأبا 
ا أيوب األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالما أسود حيفرون، فحفرو

قربها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بيده، 
 صلى اهللا عليه وسلم  اهللاوأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل فيه رسول

اهللا الذي حيىي ومييت وهو حي ال ميوت اغفر ألمي : فاضطجع فيه وقال
فاطمة بنت األسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها حبق نبيك 

ياء الذين من قبلي فإنك أرحم الرامحني، وكرب عليها أربعا، واألنب
قال يف رفع ، وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي اهللا  عنهما

 .هذا احلديث حسن اإلسناد :املنارة



 

١٢٢ 

  منهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهو
روى البخاري عن أنس رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطاب فقد 

اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا : ى بالعباس بن عبد املطلب فقالاستسق
  . فيسقون: فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال

استسقى : أخرج الزبري بن بكار عن ابن عمر قال: )فتح الباري(ويف 
عمر بن اخلطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد املطلب فذكر احلديث، 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : مر فقالوفيه فخطب الناس ع
 فاقتدوا أيها الناس برسول اهللا صلى ،يرى للعباس ما يرى الولد للوالد

وذكر ابن سعد . العباس واختذوه وسيلة إىل اهللا اهللا عليه وسلم يف عمه
  .)١(١٨وغريه أن عام الرمادة كان سنة 

  ومنهم معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه
روى أبو زرعة : )تلخيص احلبري(احلافظ ابن حجر العسقالين يف قال 

. بن األسوداالدمشقي يف تارخيه بسند صحيح أن معاوية استسقى بيزيد 
  . ورواه أيضا أبو القاسم الاللكائي يف السنة يف كرامات األولياء منه

عن سليم بن عامر اخلبائري : )٢()صفة الصفوة(وروى ابن اجلوزي يف 
قحطت فخرج معاوية بن أيب سفيان وأهل دمشق يستسقون، أن الشام 

                                           
  .٤٩٧ص٢ جيفتح البار  ١
  .٢٠٢ص٤صفوة جصفة ال  ٢



 

١٢٣ 

أين يزيد بن األسود اجلرشي؟ فناداه : فلما قعد معاوية على املنرب قال
الناس قأقبل يتخطى، فأمره معاوية فصعد املنرب فقعد عند رجليه فقال 

بن األسود، يا يزيد ارفع يديك االلهم إنا نستشفع إليك بيزيد : معاوية
رفع يديه، ورفع الناس، فما كان أوشك أن ثارت سحابة يف إىل اهللا، ف

الغرب كأنـها ترس، وهبت هلا ريح فسقتنا حىت كاد الناس أن ال 
  .  اهـيبلغوا منازهلم

سري أعالم (وذكر توسل معاوية بيزيد بن األسود احلافظ الذهيب يف 
  . باختالف يسري يف اللفظ)١()النبالء

   املسلول رضي اهللا عنهومنهم خالد بن الوليد سيف اهللا
وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته : )البداية والنهاية(قال ابن كثري يف 

يوم الريموك وهو يف احلرب، فجعل يستحث يف طلبها فعوتب يف ذلك، 
إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فقال
ـاه)٢( بـهاها ما كانت معي يف موقف إال نصرت وإن .  

كان يف قلنسوة خالد شعر : )هذيب األمساء واللغاتت(وقال النووي يف 
من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستنصر به ويتربك به فال يزال 

  منصورا اهـ

                                           
  .١٣٧ص٤سري أعالم النبالء ج  ١
  .١١٣ص٧البداية والنهاية ج  ٢



 

١٢٤ 

  ومنهم بالل بن احلارث املزين رضي اهللا عنه
:  بسنده عن مالك الدار قال)شفاء السقام(روى اإلمام السبكي يف 

قحط يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فجاء أصاب الناس 
يا رسول اهللا استسق اهللا : رجل إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ائت عمر فاقرأه : هم قد هلكوا، فأتاه رسول اهللا يف املنام فقالألمتك فإن
عليك الكيس الكيس، فأتى : هم مسقون، وقل لهالسالم وأخربه أن

يا رب ما آلو إال :  فبكى عمر رضي اهللا عنه مث قالالرجل عمر فأخربه
  وصححه احلافظان ابن كثري والعسقالين  إهـما عجزت عنه

  ومنهم عبد اهللا بن الزبري
حكى سفيان : )١( البن خلكان)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(في ف

لقد رأيت عجبا، كنا : الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعيب قال
ء الكعبة أنا وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري ومصعب بن الزبري بفنا

ليقم : تـهموعبد امللك بن مروان، فقال القوم بعد ما فرغوا من صال
رجل منكم فليأخذ الركن اليماين وليسأل اهللا حاجته فإنه يعطي من 
 ساعته، قم يا عبد اهللا بن الزبري فإنك أول مولود يف اهلجرة، فقام وأخذ

اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك : بالركن اليماين، مث قال
حبرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيك عليه الصالة والسالم أن ال 

                                           
  .٢٩ص٣وفيات األعيان ج  ١
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 انتهى .سلم على باخلالفة، وجاء حىت جلسمتيتين حىت توليين احلجاز وي
  .) املؤمننيإقناع(ما خلصته من 

وترتفع وتقتنع به النفوس،  مما ذكرناه ما تطمئن به القلوب، فقد علمت
به إن شاء اهللا الشكوك، من مشروعية التوسل واستحسانه، واتضح 

 أيضا أنه ال  وعلمتر شرعا، هو املنكَإنكارالتوسللكل منصف أن 
 )يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به(:  البوصريي يف قوله اإلماممالم على

 األنبياء والصحابة  مما رموه به، وأن له أسوة حسنة يفءإخل، وأنه بري
أعلى  وطلب الشفاعة ممن كان له عند اهللا تـهموالصاحلني يف توسال

   .جاهأعظم شرف و
فليحذر املؤمن من إنكار واستبشاع ما فعله سيدنا رسول اهللا صلى اهللا 

فعله عليهم الصالة والسالم، و وأفضلهم عليه وعليه وسلم آخر األنبياء
   .رضي اهللا عنهم الصحابة أبونا آدم أول األنبياء، وكبار

منهم  ،وأما املتوسلون من التابعني والسلف الصاحل واخللف فكثري جدا
 البخاري، والقسطالين شارح  العيين شارحوالبدر، حممد بن املنكدر

 والسبكي وابنه تاج ،البخاري أيضا، والتفتازاين وابن حزم الظاهري
إقناع (أعياِنهم يف ذكرت مجلة من  والسيوطي، وخالئق آخرون ،الدين

قال يف آخر مقدمة فقد ي  النوو اإلمامه فيهم مل أذكرنومم .)املؤمنني
وهذا حني أشرع يف : لإلمام البخاري) التلخيص شرح اجلامع الصحيح(
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شرح الكتاب مستعينا باهللا تعاىل متوكال عليه، مفوضا أمري إليه، 
لكتاب إىل سننه مستشفعا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املضاف هذا ا

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم يف تيسر إمتامه، مع الصيانة وعموم الفائدة
ملا كثر مرضي ): صيد اخلاطر(قال يف  فقد واحلافظ ابن اجلوزي

وعجزت عن طب نفسي جلأت إىل قبور الصاحلني، وتوسلت يف 
  ).٢(صالحي، فاجتذبين لطف موالي 

                                           
  .٢٨٥ مقدمة  التلخيص شرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ص ١
كنت يف بداية الصبوة : وهذا يف ضمن كالم طويل ذكره يف فصل اخللوة وحالوة املناجاة، وقال فيه ٢

ريق الزهاد بإدامة الصوم والصالة، وحببت إىلّ اخللوةُ، فكنت أجد قلبا طيبا، قد أهلمت سلوك ط
وكانت عني بصرييت قوية احلدة، تتأسف على حلظة متضي يف غري طاعة، وتبادر الوقت يف اغتنام 
الطاعات، ويل نوع أنس وحالوة مناجاة، فانتهى األمر إىل أن صار بعض والة األمور يستحسن 

 إليه، فمال الطبع، ففقدت تلك احلالوة، مث استمالين آخر، فكنت أتقي خمالطته كالمي، فأمالين
ومطاعمه، خلوف الشبهات، وكانت حاليت قريبة، مث جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما 
كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت املخالطة توجب ظلمة يف القلب إىل أن عدم النور كله، 

 ما ضاع مين يوجب انزعاج أهل الس، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن فكان حنيين إىل
طب نفسي، فلجأت إىل قبور الصاحلني، وتوسلت يف صالحي، فاجتذبين لطف موالي إىل اخللوة على 
كراهة مين، ورد قليب على بعد نفور عين، وأراين عيب ما كنت أوثره، فأقفت من مرض غفليت اهـ 

  .ذف يسري، حب٨١صيد اخلاطر ص
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  سلماالستعاذة برسول اهللا صلى اهللا عليه و
   منهم عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

 رسول إىل صفية بعثت: قالت عائشة عنأخرج اإلمام أمحد يف مسنده 
 رأيت فلما عندي، وهو له صنعته قد بطعام وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 فرميت القصعة، فضربت ،)١(لٌكَفْأَ استقلين حىت رعدة أخذتين اجلارية
 فعرفت وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىلّ فنظر :قالت. هاـب

: قالت. اليوم يلعنين أن اهللا برسول أعوذ: فقلت وجهه، يف الغضب
 طعام: قال اهللا؟ رسول يا كفارته وما: قلت: قالت. )٢(أوىل: قال

 اهـ وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد باختالف كإنائها وإناء كطعامها،
غريه باختصار ورواه أمحد رواه أبوداود و: يسري يف بعض األلفاظ وقال

  . حىت استقبلين بدل استقلين: ويف رواية). ٣(ورجاله ثقات
                                           

 ومنه له فعل وال واخلوف الربد من تكون اإلنسان تعلو الرعدة: كأمحد األفكل: يف تاج العروس  ١
 موسى أطع أن البحر إىل تعاىل اهللا أوحى: عباس ابن حديث ويف أفكل فأخذين: سالم ابن حديث
 أو برد من ةالرعد بالفتح فكلاأل : اهـ ويف النهاية يف غريب احلديثأفكل وله فبات لك بضربه
 ،الفعل ووزن للتعريف تصرفه مل به مسيت إذا وهلذا أفعل ووزنه زائدة ومهزته فعل منه يبىن وال ،خوف

  . اهـالغرية شدة من فارتعدت أفكل فأخذين: عائشة حديث ويف
تـهدد : أوىل لك: وقوهلم: ففي القاموس وشرحه تاج العروس التهديد والوعيد:  معناهأوىل: ولهق  ٢

 :ثعلب وقال ،اليك أقرب الشر أي والتهدد التوعد :معناه} أوىل لك فأوىل{:  ومنه قوله تعاىلووعيد،
اهـ يهلكه ما قاربه أي :االصمعي قال، واهللكة من دنوت.  

الفخر الرازي يف التفسري الكبري، والسيوطي يف الدر املنثور يف : وذكر حديث عائشة هذا أيضا  ٣
  .مد يوسف الصاحلي الشامي يف سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العبادالتفسري باملأثور، والشيخ حم



 

١٢٨ 

  ومنهم غالم أيب مسعود البدري األنصاري
 فجعل غالمه يضرب كان أنه مسعود أيبروى مسلم يف صحيحه عن 

 ،فتركه ،اهللا برسول أعوذ :فقال ،يضربه فجعل :قال باهللا أعوذ يقول
 ،عليه منك عليك أقدر هللا واهللا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
  .)١(فأعتقه :قال

احلارث بن يزيد البكري : الصحايب ويقال ومنهم احلارث بن حسان
  رضي اهللا عنه

أن اإلمام أمحد روى بسنده عن أيب : ماحاصله) البداية والنهاية(ويف 
وائل أن احلارث بن حسان خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

يا عبد اهللا، إن يل إىل : ر بالربذة فإذا عجوز من بين متيم، فقالت لهفم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ فحملها 
فأتى املدينة، وإذا راية سوداء ختفق، وبالل متقلد السيف بني يدي 

يريد أن : ما شأن الناس؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
فجلست فاستأذنت عليه، فأذن يل : عث عمرو بن العاص وجها، قاليب

: هل كان بينكم وبني بين متيم شيء؟ فقلت: فدخلت وسلمت، فقال
                                           

، وذكر حديث أيب ٣١٣٧صحيح مسلم باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، رقم احلديث  ١
ابن األثري يف أسد الغابة، وأبونعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة، وعبد الرزاق يف : مسعود هدا أيضا
ندي يف كنـز العمال، وأبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري يف جامع مصنفه، واملتقى اهل

  .والعراقي يف ختريخ أحاديث اإلحياء) صلى اهللا عليه وسلم(األصول يف أحاديث الرسول 
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نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بين متيم فسألتين أن 
أمحلها إليك وها هي بالباب، فأذن هلا فدخلت، مث خاصمته بني يدي 

، تدِعي أنها لبين متيم "الدهناء" عليه وسلم يف رسول اهللا صلى اهللا
إن مثلي ما قال : فقلت: قبيلتها، ويدعي هو أنها لعشريته، قال احلارث

محلت هذه األمة وال أشعر أنـها كانت " معزاء محلت حتفها"اُألولُ 
هيه وما : ، قالأعوذ باهللا وبرسوله أن أكون كوافد عاديل خصما، 

فمر " قيل: " إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا هلم يقال له:وافد عاد؟ قلت
: مبعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه اخلمر ويغنيه جاريتان يقال هلما

اللهم إنك : اجلرادتان، فلما مضى الشهر خرج إىل جبال تـهامة، فقال
تعلم أين مل أجئ إىل مريض فأداويه، وال إىل أسري فأفاديه، اللهم اسق 

 كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، عادا ما
فأومأ إىل سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا، ال تبقي 

وكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هلم : من عاد أحدا، قال أبو وائل
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، . ال تكن كوافد عاد: قالوا

ديث غري واحد من املفسرين كابن جرير وغريه، انتهى ما وأورد هذا احل
 ه ابن كثري أيضا يف تفسريهوذكر .يف البداية والنهاية مبعناه وحذف يسري

 هأخرج): فتح الباري( يف  العسقالينوقال احلافظ .سورة األحقافيف 
  .حسن عن احلارث بن احلسان البكريأمحد بإسناد 
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   )١(حرسِم بنت سودة: ومنهم
:  سودة بنت مسرحقالت): ٢(البن منظور) خمتصر تاريخ دمشق(في ف

 حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمة حضر فيمن كنت
: فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتانا: قالت ،املخاض هاـضرب

 يا لتجهد هاـإن: قلت: قالت، ؟ فديتها ابنيت، هي كيف هي، كيف
 فوضعت: قالت ،بشيء به تسبقيين فال ضعتو فإذا: قال ،اهللا رسول

                                           
 املهملة السني وسكون امليم بكسر مسرح بنت سودة: يف اإلصابة يف متييز الصحابةقال ابن حجر   ١

 بن احلسن الزهراء فاطمة وضع وقت يف وحديثها. الكندية والتشديد املعجمة بالشني وقيل الراء وفتح
:  اهـ وقال ابن عبد الرب يف اإلستيعابعنها فريوز بن عروة طريق من منده بن وصله: قلت. علي
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت لفاطمة قابلة كانت أا جمهول، بإسناد واحد حديث عنها روي

 خرقة يف ولفه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه فنزعها صفراء خرقة يف فلفته احلسن وضعت نيح
  . اهـاحلسن ومساه فيه يف وتفل بيضاء

 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممدهو ): األعالم(قال الزركلي يف   ٢
 ثابت بن رويفع نسل من .احلجة اللغوى ماماإل): العرب لسان (صاحب االفريقى، الرويفعى نصارياأل

 جملد، مخسمائة حنو خبطه ترك وقد ، مصريف توىفو ،الغرب طرابلس يف: وقيل مبصر ولد. االنصاري
 ال: الصفدى وقال. املطولة األدب كتب باختصار مغرى كان: حجر ابن قال .عمره آخر يف وعمي
 هيف مجع جملدا، عشرون) العرب لسان (بهكت أشهر. اختصره وقد إال شيئا األدب كتب يف أعرف
 تاريخ خمتصر(: مث ذكر الزركلي كثريا من تآليفه، وعد منها. مجيعا عنها يغين فكاد اللغة، كتب أمهات
 سرور (كتابه من االول اجلزء وهو أدب،) والنهار الليل يف االزهار نثار (و، )عساكر البن دمشق
 وقد ترمجه أيضا احلافظ ).للسمعاين بغداد تاريخ خمتصر (و جملدين، يف) اخلمس احلواس مبدارك النفس

  ).الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(ابن حجر العسقالين يف 
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول فجاء ،صفراء خرقة يف ولففته) ١(فسررته
 يا: فقلت بين؟ وكيف حاهلا؟ وما فديتها، ابنيت فعلت ما: فقال وسلم
 لقد: فقال. صفراء خرقة يف وجعلته وسررته وضعته اهللا، رسول

 من وسلم عليه اهللا ىصل ورسوله باهللا أعوذ: قلت: قالت .عصيتين
 ،به ائتين: قال. بداً ذلك من أجد ومل اهللا رسول يا سررته معصية،

 يف لفَوت بيضاء خرقة يف هولفّ الصفراء، اخلرقة عنه فألقى به فأتيته: قالت
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال علي فجاء: قالت .بريقه )٢(وألبأه فيه،

 ال،: قال. اهللا رسول يا فراًجع مسيته: قال علي؟ يا مسيته ما: وسلم
: رواية ويف .واحلسني احلسن أبو وأنت حسني، وبعده حسن، ولكنه
  .)٣( اهـاخلري احلسن أبو وأنت

                                           
 ما: بالضم السر أي وهو سره قطع: سرا يسره الصيب سر:  أي قطعت سره، ففي القاموس وشرحه ١

 تقطع ال السرة ألن سرتك: تقل وال سرك يقطع أن قبل ذلك عرفت: يقال سرته من القابلة تقطعه
 أي  مسرورا ولد السالم عليه أنه  ويف النهاية البن األثري اهـالسر منه قطع الذي املوضع هي وإمنا

ا أيض بالضم السر وهو تقطعه ما والسرر القابلة تقطعه مما القطع بعد يبقى ما وهي السرة مقطوع
  .اهـ

ألبأت الولد :  ويف القاموس.الوالدة عند اللَّبن أول: عنب انوز مهموز اللبأ: قال يف املصباح املنري  ٢
  .أرضعته إياه

وقد ذكر هذا احلديث ابن األثري يف أسد الغابة، وابن حجر العسقالين يف اإلصابة يف متييز الصحابة،   ٣
واملزي يف تـهذيب الكمال، وأبونعيم يف معرفة الصحابة، وغريهم بألفاظ خمتلفة وليس فيها كلمة 

  .أعوذ باهللا: اليت بعد قوله) ورسوله(
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  ومنهم رجل من أهل اليمن 
 الربقاين بكر أبو أخربنا): املتفق واملفترق(قال اخلطيب البغدادي يف 

 الصحابة معجم يف إمالء اإلمساعيلي إبراهيم بن أمحد بكر أبو حدثنا
 خالد أخربنا بقية بنا وهب حدثنا حممد بن حممود عبداهللا أبو أخربين

 صلى اهللا رسول على قدم قال زياد أيب بن زياد عن حيىي بن عمرو عن
 عليه اهللا صلى النيب فأتوا اليمن من ركب وسلم آله وعلى عليه اهللا

 أين حاجيت :منهم رجل فقال حوائجهم عن فسألوهم وسلم آله وعلى
 قال .النار من ورسوله اهللا أعاذك :فقال ،النار من ورسوله باهللا أعوذ

  .زياد أيب بن زياد يعين أوال صحبة له أدري ال :اهللا رمحه اإلمساعيلي
 بن حيىي بن عمرو زياد بن أيب زياد عن حدث: وقال اخلطيب البغدادي

 بعض جهوأخر وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النيب عن عنه املدين عمارة
  . اهـصحبة له يثبت وليس الصحابة معجم يف احملدثني الشيوخ

 برسول اهللا صلى اهللا هؤالء الصحابة رضي اهللا عنهماستعاذة في ف: قلت
 على ذلك نص معليه وسلم مع تقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم هل

قد ذكرنا أن صلى اهللا عليه وسلم، وه صريح يف جواز االستعاذة ب
فيه   وقال،مسنده يف أمحد أخرجه اإلمام  رضي اهللا عنها عائشةحديث
ذكرنا أن حديث غالم أيب مسعود كما رجاله ثقات، :  اهليثمياحلافظ

،  وحجةدليالوحده  وكفى به أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه،



 

١٣٣ 

 أبو الفضل احلافظ هن حسحساناحلارث بن أن حديث أيضا ذكرنا و
حجةٌ  حية اليت ال تقبل التأويل الصرفي هذه األحاديث ف،العسقالين

تنطعني لم لهل احلق املعتصمني بالسنة النبوية املطهرة، وإفحامألقطعية 
   .الطاعنني على اإلمام البوصريي رمحه اهللا املتعسفني

   نكتة
 اليت وردت يف ستعاذةااليف قول اإلمام البوصريي والذي اللياذ اعلم أن 

فقد قال ابن ، اللغوي سواءعىن مليف ا  مهااألحاديث النبوية املذكورة
 . الذ فيه وجلأ إليه:عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: منظور يف اللسان

 وانضم به وعاذ إليه جلأ: ولياذا لوذا يلوذ به الذ:  أيضافيهقال و
  . واستغاث

ما  ف به صلى اهللا عليه وسلم،فإذا جاز أحد املتماثلني وهو االستعاذة
 ؟ه الذي هو اللياذ واللجوء إليه صلى اهللا عليه وسلماملانع من جواز نظري

 .، فافهم ذلك أو جهل حمضالتفريق بني املتماثالت عنادمعلوم أن و
  .واهللا اهلادي إىل الصراط املستقيم

االستعاذة بغري رسول اهللا صلى اهللا وقد ورد أيضا يف حديث موقوف 
يف باب ما ) ليلةعمل اليوم وال(، فروى احلافظ ابن السين يف عليه وسلم

إذا كنت : يقول إذا خاف السباع بسنده عن علي بن أيب طالب أنه قال



 

١٣٤ 

) ١(أعوذ بدانيال وباجلب من شر األسد: بواد ختاف فيه السباع فقل
  .اهـ
روى اخلرائطي من طريق : البن كثري ما لفظه) البداية والنهاية(ويف 

بن احلسني عن إبراهيم ابن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة عن داود 
: إذا كنت بواد ختاف السبع فقل: عكرمة عن ابن عباس عن علي قال
  . اهـ) ٢(أعوذ بدانيال واجلب من شر األسد

  األبيات اليت أنشدت يف حضرته صلى اهللا عليه وسلم
 قال ابن    صلى اهللا عليه وسلم كثرية،     هاعلم أن األشعار اليت أنشدت عند     

هللا عنهم للنيب صـلى اهللا عليـه        قد أنشد بعض الصحابة رضي ا     : كثري
) ٣(ِهيـهِ : وسلم مائة بيت، يقول صلى اهللا عليه وسلم عقب كل بيت          

  . يعين يستعظمه فيزيده من ذلك
 مـن    واحلاكم يف املستدرك وابن حبان يف صـحيحه        وروى أبو داود  

حديث أىب بن كعب وبريدة بن اخلصيب وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا             
إن من البيان سحرا وإن     :  اهللا عليه وسلم قال    عنهم أن رسول اهللا صلى    

   .من الشعر ِحكَماً

                                           
  .١٦٩صعمل اليوم والليلة  ١
  .٣٤٤ ص ٢جالبداية والنهاية  ٢

  .بالكسر هي كلمة استزادة) ِهيِه ِهيِه: (أي زدين ففي القاموس   ٣



 

١٣٥ 

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حلسان رضي اهللا           )السرية احللبية (يف  و
  :قل وأنا أمسع، فقال: نعم، قال: هل قلت يف أيب بكر شيئا؟ قال: عنه

 طاف العدو به إذ صعدوا اجلبال  وثاين اثنني يف الغار املنيف وقد
    اهللا قد علموا رسوِلبوكان ِح

 من الربية مل يعدل به رجال  
:  ويف لفظ  ى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه،      فضحك رسول اهللا صل   

ـ )١(صدقت يا حسان، هو كما قلت     : فتبسم، مث قال    والذي يف   . اه
: االستيعاب البن عبدالرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حلسان           

  :أيب بكر شيأ؟ قال نعم وأنشده هذه األبياتهل قلت يف 
من أخي ثقة إذا تذكرت شجوا فعال فاذكر أخاك أبابكر مبا    

 بعد النيب وأوفاها مبا محال  خري الربية أتقاها وأعدهلا
 وأول الناس ممن صدق الرسال  والثاينَ التايلَ احملمود مشهده

 : بيت خامس وهو   ويروى. وثاين اثنني املذكور   :بيت رابع وهو   وفيها
فسر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم         ،املذكور.. وكان حب رسول اهللا   

  .هـ ا أحسنت يا حسان :فقال، بذلك
هـا   أن ويف االستيعاب يف ترمجة خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة         

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع قومها من بين سـليم              
                                           

  .٢١٤ص٢السرية احللبية ج   ١



 

١٣٦ 

 صلى اهللا عليه وسـلم كـان        فذكروا أن رسول اهللا   ، فأسلمت معهم 
  هـ اهيه : فكانت تنشده وهو يقول، هايستنشدها فيعجبه شعر

أخت أميـة بـن أيب      ويف االستيعاب أيضا أن الفارعة بنت أيب الصلت         
 ،قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد فتح طـائف           الصلت  

ثة هل حتفظني من شعر أخيك شيأ؟ فأنشدت له حنو ثال          :فقال هلا يوما  
  .عشر بيتا

 بالـدفوف   نأن جويريات من بين النجار خـرج      : )السرية احللبية (ويف  
  :يقلن

حنن جيا حبذا حممد من جار   من بين جناراٍرو 
: ، ويف رواية  ينأحتببن: فخرج إليهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال        

يف  و اهللا يعلم أن قليب حيـبكن،     : ، فقال نعم يارسول اهللا  : أحتبوين؟ قلن 
ا واهللا أحـبكم،     وأن وأنا واهللا أحبكم،  : واهللا أحبكم، ويف رواية   : رواية

  . ثالثا: قال ذلكوأنا واهللا أحبكم،
وجاء عن ابن عباس مرفوعا أن أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              

ـ :  وجاءت جارية يقال هلـا     )١(وسلم جلسوا مساطني   ين معهـا   ريس
  :  وتقول ختتلف به بني القوم وهي تغنيهم)٢(رهزِم

                                           
  .مساط القوم بالكسر صفهم: مساطني أي صفني، قال يف القاموس: قوله   ١
  .املزهر كمنرب العود يضرب به، وهو أحد آالت الطرب: عجم الوسيطامل و احمليطلقاموسيف ا  ٢



 

١٣٧ 

 إن هلوت من حرج  هل على وحيكم
   .اهـ )١( ال حرج إن شاء اهللا: فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

أعطى رسـول اهللا    : وروى مسلم يف صحيحه عن رافع بن خديج قال        
صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بـن              

منهم مائة من اإلبل، وأعطى      واألقرع بن حابس كلَّ إنسان       )٢(حصن
  :عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس

ـيبهيب ونهب العأجتعل نـ   بني عيينة واألقرع)٣(ـِد  
 يفوقان ِمرداس يف امع  فما كان بدر وال حابس
   اليوم ال يرفع)٤(ومن خيفض  وما كنت دون امرء منهما

  .)٥( عليه وسلم مائةفأمتَّ له رسول اهللا صلى اهللا: قال

                                           
  .٢٤٦ص٢السرية احللبية ج   ١
عيينة بن حصن، وكله : عيينة بن بدر، ويف بعضها: يف بعض الروايات: قال النووي يف شرح مسلم  ٢

فما :  أبيه، وهلذا قال الشاعرصحيح، فحصن أبوه، وبدر جد أبيه، فنسب تارة إىل أبيه، وتارة إىل جد
  .كان بدر وال حابس، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر

  .الغنيمة:  كما يف القاموسبهاسم فرس عباس بن مرداس، والن: العبيد  ٣
  .خيفض اليوم بصيغة اهول، ويف بعض النسخ تخفض بصيغة اخلطاب: ويف فتح امللهم قوله  ٤
  .ء املؤلفة قلوبـهم من كتاب الزكاةصحيح مسلم باب إعطا  ٥



 

١٣٨ 

   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهاثل ِبمت اليت بياتاأل
} وما علمناه الشعر وما ينبغي له     {:  يف تفسري قوله تعاىل    قال ابن كثري  

عن عائشة رضي اهللا عنها سئلت هل كان يتمثل رسول اهللا صـلى اهللا              
  :ت طرفةال إال بي: عليه وسلم بشيء من الشعر؟ فقالت رضي اهللا عنها

   ستبدي لك األيام ما كنت جاهال
 ويأتيك باألخبار من مل تزود  

 تزود باألخبـار،     من مل  :فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
إين لـست   : ليس هذا هكذا، فقال صلى اهللا عليه وسلم       : فقال أبوبكر 

  .بشاعر وال ينبغي يل
كان رسول  :  قالت وروى اإلمام أمحد وغريه عن عائشة رضي اهللا عنها        

ويأتيك : اخلرب متثل فيه ببيت طرفة     صلى اهللا عليه وسلم إذا استراث        اهللا
: وقال الترمـذي  . ورواه الترمذي والنسائي أيضا   . باألخبار من مل تزود   

  .هذا حديث حسن صحيح
ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليـه        : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
  :داوسلم بيت شعر قط إال بيتا واح

املّقَلَتفاءل مبا تهوى يكن فَ  يقال لشيء كان إال حتققا  



 

١٣٩ 

سألت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي عن هذا احلديث : قال ابن كثريو
ـ هو منكر : فقال وثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يوم حـنني          .  اه

  : وهو راكب البغلة يقدم بـها يف حنور العدو
بد املطلبأنا ابن ع  أنا النيب ال كذب  

الـذين  {ويف تفسري ابن كثري يف تفسري سورة النجم عن ابن عباس              
 هـو الرجـل يلـم       :قال} جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم     

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بالفاحشة مث يتوب وقال
 وأي عبد لك ما أملا  إن تغفر اللهم تغفر مجا

هذا حديث صحيح حسن غريـب اهــ        : هكذا رواه الترمذي وقال   
: والبيت من شعر أمية بن أيب الصلت الذي قال فيه صلى اهللا عليه وسلم   

  .)١(ن شعره وكفر قلبهآم
  :أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: وقال عليه الصالة والسالم

 أال كل شيء ما خال اهللا باطل
ابن ماجه عن رواه البخاري ومسلم و: )اجلامع الصغري(قال السيوطي يف 

  :أيب هريرة رضي اهللا عنه اهـ وتتمة البيت
 وكل نعيم ال حمالة زائل

  .أصدق بيت: ويف رواية
                                           

  .٢٥١ص١  اإلصابة يف متييز الصحابة ج ١



 

١٤٠ 

   : أنه ليس يف بيتناهما ذكرن مجلة فقد ثبت واتضح م
   يا أكْرم اخلَلِْق ما ِلي من ألُوذُ ِبِه

 ِسواك ِعند حلُوِل احلَاِدِث العِمِم  

اض، وليس فيه ما حيرمه الشرع بل وال ما هو مكروه،           مطعن وال اعتر  
  .فضال عما فيه شرك وكفر واهللا املوفق

   أن األدلة الواردة على ذم الشعر ليست على عمومها بيان يفتنبيه
ائح النبوية اعلم أنه وردت يف ذم الشعر أحاديث فاستدل ِبها مانعوا املد

 وليس }هم الغاوونوالشعراء يتبع{: ضا بآيةالشعرية، واستدلوا أي
 أنه أنشدت يف حضرة رسول اهللا صلى اهللا ذكرنااألمر كما تومهوا فقد 

 سواء كانت مبدحه صلى اهللا ،األبيات الشعريةالقصائد وعليه وسلم 
بعضها وأهدى ب رسأنه سكت على ذلك، وأنه عليه وسلم أو بغريها، و

 أبياتا من  بل أنشد هو صلى اهللا عليه وسلم، بردته الشريفةالناظمه
: قال عمرو بن اهللا عبدوروى الطرباين يف املعجم األوسط عن  ،الشعر

 فحسنه الكالم، مبنزلة الشعر: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  .الكالم كقبيح وقبيحه الكالم، كحسن

   إسناده حسن اهـ: وقال
 اهللا صلى اهللا رسول سئل: تقال عائشة عن همسندوروى أبو يعلى يف 

 قبيح وقبيحه حسن فحسنه ،كالم هو :فقال ؟الشعر عن وسلم عليه



 

١٤١ 

 عبد وفيه يعلى أبو رواه:  وقال جممع الزوائد وذكره اهليثمي يفاهـ
 وغريه، معني ابن وضعفه ومجاعة دحيم وثقه ثوبان بن ثابت بن الرمحن
     اهـالصحيح رجال رجاله وبقية

 حسنه كالم الشعر :اهللا رمحه الشافعي قال: للبيهقيويف السنن الكربى 
   اهـالكالم كقبيح وقبيحه الكالم كحسن

 واتضح أن األدلة الواردة يف ذم الشعر ليـست علـى إطالقهـا              نيبتف
 وتترتب عليه مفسدة، فهـو     ، بل هي مقيدة مبا ذمه الشرع      ،وعمومها

مباحـا أو   شرع كان حـسنا     يف ال حسنا  منه  حينئذ كالنثر، فما كان     
إن الشعر فيه ما هو مـشروع وهـو هجـاء           : قال ابن كثري  مستحبا،  

بن ثابت وكعب   ااملشركني الذي كان يتعاطاه شعراء اإلسالم كحسان        
بن مالك وعبد اهللا بن رواحة وأمثاهلم رضي اهللا عنهم، ومنه ما فيـه              ا

حكم ومواعظ وآداب كما يوجد من شعر مجاعة من اجلاهلية، ومنهم           
آمن : يب الصلت الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          أمية بن أ  

   .شعره وكفر قلبه اهـ
   إنشاد الشعر يف املساجدجواز 

 صلى النيب شهدت: قال مسرة بن جابرروى اإلمام أمحد يف مسنده عن 
 الشعر يتذاكرون وأصحابه املسجد يف مرة مائة من أكثر وسلم عليه اهللا

   اهـمعهم تبسم رمباف اجلاهلية أمر من وأشياء



 

١٤٢ 

 قلت :قال حرب بن مساك عنأو زهريوروى النسائي يف سننه عن 
 ،نعم :قال ؟وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جتالس كنت :مسرة بن جلابر
 مصاله يف جلس الفجر صلى إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان
 اجلاهلية حديث يذكرون أصحابه فيتحدث الشمس تطلع حىت

   اهـوسلم عليه اهللا صلى ويتبسم ويضحكون الشعر وينشدون
 يف باب فضائل حسان أن حسان أنشد         أيضا روى مسلم يف صحيحه   و

  . د بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلميف املسج الشعر
 جواز ذا احلديثه يف: قال اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم

ذا كان يف ممادح واستحبابه إ ، كان مباحاذاالشعر يف املسجد إإنشاد 
   اهـاإلسالم وأهله

 ،عقد اإلمام البخاري يف صحيحه بابا يف إنشاد الشعر يف املساجدو
 عمر مر :قال املسيب بن سعيد عن يف باب املالئكة من صحيحه ىفرو
 ،منك خري هو من وفيه فيه أنشد كنت :فقال ينشد وحسان املسجد يف
 اهللا صلى اهللا رسول أمسعت باهللا أنشدك :فقال هريرة أيب إىل التفت مث

  . اهـنعم قال القدس بروح أيده اللهم عين أجب :يقول وسلم عليه
 ينشد وهو حبسان مر عمر أن هريرة أيب عنه يف صحيحروى مسلم و

 خري هو من وفيه أنشد كنت قد :فقال إليه فلحظ املسجد يف الشعر



 

١٤٣ 

 صلى اهللا رسول أمسعت اهللا أنشدك فقال هريرة أيب إىل التفت مث منك
  .نعم اللهم قال القدس بروح أيده اللهم عين أجب يقول وسلم عليه اهللا

مسع بن عبد الرمحن بن عوف با سلمة أأن مسلم  البخاري ووروى
دك اهللا هل مسعت النيب صلى اهللا هريرة أنش بن ثابت يستشهد أباحسان 

، ليه وسلمعحسان أجب عن رسول اهللا صلى اهللا   يا:ليه وسلم يقولع
  . اهـنعم: للهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرةا

ـ  يف: قال اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم         ذا احلـديث  ه
  هـ ااستحباب الدعاء ملن قال شعرا من هذا النوع 

  صلى اهللا عليـه وسـلم      ى أن قصيدة الربدة يف مدح رسول اهللا       والخيف
فمن  ،مستحباالدعاء ملصنفها   يكون  ف، ومدح أصحابه رضي اهللا عنهم    

  علـى ذلـك     معاداته وبغضه وتكفريه   العجيب واألمر الغريب   العجب
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان والجتعل يف قلوبنا غال           ﴿

  . ﴾للّذين آمنو ربنا إنك رؤف رحيم
وروى مسلم يف صحيحه أن حسان قال ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه             

  : وسلم
اهللا يف ذاك اجلزاء وعند   عنههجوت حممدا فأجبت  

تقيا برا هجوت حممدا  رسول اهللا شيمته الوفاء  
 لعرض حممد منكم وقاء  فإن أيب ووالده وعرضي



 

١٤٤ 

إن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حلسان        : فقالت عائشة 
روح القدس اليزال يؤيدك ما نافحت عن اهللا وعن رسوله صـلى اهللا             

   .هـا عليه وسلم
وأطال يف   ،وقد نافح البوصريي رمحه اهللا تعاىل عن دين اهللا يف قصائده          

         شبهات أهل الكتاب يف مهزيته والميته اليت يف الرد علـى اليهـود     رد
  بروح القدس كما أيده حبسان بن ثابت       فلعل اهللا تعاىل أيده    ،والنصارى

         م يف  بـه كيـده    وأهلمه يف قلبه ما يدحض به أباطيل أعداء دينه ويرد
 خلقه شؤون وأمـور ال       واهللا خيتص برمحته من يشاء، وله يف       ،حنورهم

   .يعملها غريه
وقدأخرب احلبيب املصطفى أن يف أمته حمدثني  أي ملهمني فيحتمـل أن             

فـصح  أومما يدل على ذلك أن قصائده النبويـة         ، يكون املصنف منهم  
  . رىوأنواع البالغة من قصائده األخوأعذب يف املباين واملعاين 

تأسـيا  وذكر بعض العلماء أنه يستحب استماع قصيدة بانت سـعاد           
، فإنه كان يستمعها ملا أنشدها بني يديه   برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

قال الشيخ العالمة إبراهيم البيجـوري يف حاشـية         وكعب بن زهري،    
  :يف شرح قوله: اإلسعاد على بانت سعاد

:مكة ملا أسلموا زولواببطن   يف فتية من قريش قال قائلهم  



 

١٤٥ 

حني أنشد كعب هذا البيت نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه             
 وكماله يف حاله،    ، وجودة شعره  ،الكرام كاملعجب هلم من حسن مقوله     

   .امسعوا، أخرجه احلاكم والبيهقي: وقال هلم
) طبقـات الـشافعية الكـربى     ( احملقق العالمة التاج السبكي يف       وقال

قد روي أنه ملا أنـشد      :  يف شرحه على قصيدة بانت سعاد      ريباجووال
  :كعب هذا البيت يعين

هليلوما هلم عن حياض املوت ت  ال يقع الطعن إال يف حنورهم  
نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل من كان حبضرته من قـريش              

ويؤخذ من هذا ومـن     : مث قال الباجوري   .كأنه يومئ إليهم أن امسعوا    
فيما تقدم استبحاب مساع هذه القصيدة؛ ملا اشتملت عليه مـن           نظريه  

نعوت احلضرة النبوية، وأوصاف أصحابه املرضية، وغريها من الفضائل         
ـ          .البهية، والشمائل السنية، ومعرفة القواعد العربية، والفوائد األدبية اه

ذا أمر رسول   إ ف ،امسعوا : قوله صلى اهللا عليه وسلم     فانظر رمحك اهللا إىل   
ـ  فما املانع ِمنت سعاداهللا صلى اهللا عليه وسلم باستماع قصيدة ب     ا ا أن ن

  . منصفاا؟ تأمل رمحك اهللاهنقيس قصيدة الربدة عليها ونعطي هلا حكم
  تأثري الشعر وحتريكه للنفوس

        هييجا للنفوس، وإبرازـ و املط اعلم أن للشعر تأثريا يف القلوب، وت ات ي
احلب والبغض، فلذلك ترى املـدائح      ئات الصدور، واشعال نريان     بوخمَ



 

١٤٦ 

الشعرية النبوية املنبئة عن الفضائل والكماالت احملمدية، ومشائله السنية،         
   تثري يف القلوب النيكَ ِةر اِمواحلب والشوق واحلنني إىل حضرة احلبيب       ن 

ولقائه، فتكاد تطري من لذة ما جتده من مساع أوصافه، وحماسن نعوتـه،          
 أحواله، قال ابن حجر     ل ومجي ،عجزاته، ومعايل أخالقه  وزواهر آياته، وم  

  :يف شرح اهلمزية يف شرح بيت: اهليتمي
ـيوامإل السمع من حماسن ميل   

 ـها عليك اإلنشاد واإلنشاء 
من أقوى األسباب الباعثة على حمبته صلى اهللا عليه وسلم : قد قالوا

عربة إذا صادفت مساع األصوات املطربة باإلنشادات بالصفات النبوية امل
 وطربا، وذلك )١(ةي فإنـها حتدث للسامع سكرا وأرحي،حمال قابال هلا

ها يف نفسها توجب لذة قوية ينغمر أن: أحدمها: حيدث عندها لسببني
ل بتلك ص، فيحبـهاها حترك النفس إىل جهة حمبوأن: فيها القلب، الثاين

 صورته من براحلركة والشوق ختيل احملبوب وإحضاره يف الذهن، وقُ
القلب واستيالؤها على الفكر، ويف هذا من اللذة ما يغمر العقل؛ 

                                           
راح لألمر رواحا وراحا وأرحيية هش له وفرح : عجم الوسيطاملاألرحيية النشاط واهلشاشة، قال يف   ١

فالن : رجل أرحيي مهتز للندى واملعروف والعطية، واإلسم األرحيية، ويقال: به اهـ ويف لسان العرب
  .يراح للمعروف إذا أخذته أرحيية وخفة 



 

١٤٧ 

 فيحصل للروح ما هو )١(الجتماع لذة األحلان وكثرة األشجان
وقد  ،أعجب من سكر الشراب، وأقوى يف اللذة من عناق الشواب

جمدين بذلك الصوت : ذكر اإلمام أمحد وغريه أن اهللا تعاىل يقول لداود
أنا : ت متجدين به يف الدنيا، فيقول كيف وقد أذهبته ؟ فيقولالذي كن

أرفيقوم عند ساق العرش وميجده، فإذا مسع أهل اجلنة صوته ،ه عليكد 
 شغلهم صوته عما هم فيه من النعيم،استفرغ نعيم أهل اجلنة اهـ أي 

وابن كثرييف  )املواهب اللدنية(وذكر مثل هذا احلافظ القسطالين يف 
  .والنهاية نقال عن ابن أيب حامتالبداية 

فلهذا أكثر السلف واخللف املدائح النبوية الشعرية يف حياته صلى اهللا 
أن البن : )كشف الظنون(عليه وسلم وبعد وفاته، وتنافسوا فيها، ويف 

 كتابا ٧٣٤سيد الناس فتح الدين حممد بن حممد األندلسي املتوىف سنة 
 األصحاب والتابعون بـهااليت مدح مساه منح املدح، مجع فيه املدائح 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واملدائح اليت له املسماة ببشرى 
  .)٢(اللبيب

وكل : )املنح املكية شرح اهلمزيةمقدمة (وقال ابن حجر اهليتمي يف 
مادحيه صلى اهللا عليه وسلم مقصرون عما هناك، قاصرون عن أداء ما 

                                           
شجنت احلمامة تشجن رددت صوتـها، وتشجن حتزن : عجم الوسيطاملويف لسان العرب و  ١

  .وهاجته ذكرياته، والشجن هوى النفس، واجلمع أشجان 
   .١٨٥٩ص٢كشف الظنون ج  ٢



 

١٤٨ 

حة عن عاله مبا يبهر العقول، ي الكتاب مفصآيتعني من ذلك، كيف و
  : قيلومصرحة من صفاته مبا ال يستطاع إليه الوصول، وقد 

ذا عسى الشعراء اليوم متدحه ما    
  ِزمن بعد ما مدحت حم تيلن  

فعلم أنه لو بالغ األولون واآلخرون يف إحصاء مناقبه صلى اهللا عليه 
ن مواهبه، ولكان وسلم لعجزوا عن استقصاء ما حباه به مواله الكرمي م

امللم بساحل حبرها مقصرا عن حصر بعض فخرها، ولقد صح حملبيه أن 
  :ينشدوا فيه

   وعلى تفنن واصفيه حبسنه
 يفىن الزمان وفيه ما مل يوصف  

  :وإنه حلقيق بقول القائل
 فما بلغت كف امرئ متناوال

 من اد إال والذي نال أطول  
   وال بلغ املهدون يف القول مدحة

 ولو حذقوا إال الذي فيه أفضل  
  :والبن خطيب االندلسي

   مدحتك آيات الكتاب فما عسى
 يثين على علياك نظم مدحيي  



 

١٤٩ 

   وإذا كتاب اهللا أثىن مفصحا
  كل فصيح)١(ارصكان القصور قَ  

: وقد رئي العارف احملقق السراج ابن الفارض رمحه اهللا يف النوم فقيل له
  :  صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالمل ال مدحت النيب

   أرى كل مدح يف النيب مقصرا
 وإن بالغ املثين عليه وأكثرا  

   إذا اهللا أثىن بالذي هو أهله
 عليه فما مقدار ما متدح الورى  

 فاملعاين وإن جلت دون مرتبته، واألوصاف وإن كملت دون أوصافه،
، فال يبلغ إال قليال  تقصري، فيضيق على البليغ النطاقهوكل غلو يف حق

   . انتهى ما نقلته من املنح املكية،من كثري
  :وأجاد السيد جعفرحيث قال يف نونيته

ثان وربك أدرى باحلقيقة ال  فما أدركو واهللا غري خياله  
  

                                           
ار وهو من معىن القصر صاية وكذلك القَ الغ:لقصرلقَصار الغاية كالقُصارى، ففي تاج العروس اا  ١

  .مبعىن احلبس ألنك إذا بلغت الغاية حبستك 



 

١٥٠ 

أيضا الشيخ عبد الرمحن بن أمحد الزيلعي حيث قال يف قصيدته  وأجاد
  :العينية املشهورة

خلِْق عن فَهِم شأِنِهوكَلَّت عقُولُ الْ   

 وأفْحم معنى لَفِْظِه كُلَّ مدِع 
  : البحث عن اعتراضهم على قوله

ها ك الدنيا وضرتفَإنَّ ِمن جوِد  وِمن علُوِمك ِعلْم اللَّوِح والقَلَِم  
نوا وطعهذا البيت بـواعلم أنّ كثريا من املبتدعة اعترض على املصنف 

 وال  ال مطابقة وال التزامامبا ال يدل عليه لفظههم به ريفسذلك لت و،فيه
  :صدق من قال و،تضمنا

 )١(موآفته من الفهم السقي فكم من عائب قوال صحيحا

فسب وه وبدمدح؛ لكنه كفر البيتهذا:  بعضهم فيهقالمما ف وه،ع . 
الصالة الشك أن هذا ضالل ال يرضاه الرسول عليه  :وقال أيضا

   .)٢(. إخل...والسالم

                                           
  :وقال املصنف رمحه اهللا يف الربدة   ١

  وينِكر الفَم طَعم املَاِْء ِمن سقَِم قَد تنِكر العين ضوَء الشمِس ِمن رمٍد 
  

  .هروسهذا ما قاله األلباين يف د   ٢



 

١٥١ 

قد ذكرنا أن كثريا من و ، العظيمبهتانالو هو الضالل املبني، وما قالوه
 ومل أئمة اإلسالم احملدثني واملفسرين والفقهاء شرحوا على هذه القصيدة

غريه، فهل هؤالء األئمة أعلم ال با البيت وبـهذيطعن أحد منهم عليه 
 لكثري من أولياء اهللا ن يضمرون األحقاد الذيوأتقى هللا أم هؤال األغمار

    !!تعاىل وأحبابه
 ،ملتنطعون به هؤالء اهو غري ما تفإشكال معروفيف هذا البيت و: قلت
 وأجابوا عنه ،الطائفةتكلم عنه شراح هذه القصيدة قبل ظهور هذه وقد 

  .ه املنصف املتحرر عن التعصب والتعسفبمبا يقتنع 
أن املراد : والقلم هنا فيه احتماالن، األولواعلم أن املراد من اللوح 

منهما اللوح احملفوظ، والقلم الذي كتب فيه، وهذا هو املعىن املتبادر إىل 
  .األذهان
، وبالقلم الذي أن املراد باللوح هو الذي يكتب الناس عليه: والثاين

 .تبون بهيك
اب فعلى األول يكون يف البيت إشكال أجاب عنه الشراح، وممن أج

يف ) ِمن( و :يف حاشيته على الربدةعنه العالمة الباجوري، فقد قال 
للتبعيض، واملراد بعلومه صلى اهللا عليه وسلم ) ومن علومك: (قوله

املعلومات اليت أطلعه اهللا عليها، فإنه تعاىل أطلعه على علوم األولني 
م يف واآلخرين، واملراد بعلم اللوح والقلم املعلومات اليت كتبها القل



 

١٥٢ 

 اكتب،: أول ما خلق اهللا القلم، فقال لهاللوح بأمر اهللا تعاىل، فإنه ورد 
. اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة: وما أكتب؟ قال: قال

ه صلى اهللا عليه وسلم استشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومو
 علم اللوح والقلم األمور اخلمسة املذكورة يف آخر سورة ةبأن من مجل

ان مع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلمها ألن اهللا قد استأثر لقم
 .بعلمها فال يتم التبعيض املذكور

 يف اللوح ملَ القَبتوأجيب بعدم تسليم أن هذه األمور اخلمسة مما كَ
وإال ال طلع عليها من شأنه  أن يطلع على اللوح كبعض املالئكة 

ب االقلم يف اللوح فاملراد أن بعض ها مما كت وعلى تسليم أن،املقربني
علومه صلى اهللا عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي يطلع عليه املخلوق 
فخرجت هذه األمور اخلمسة على أنه صلى اهللا عليه وسلم مل خيرج من 

 .ه األموربـهذالدنيا إال بعد أن أعلمه اهللا تعاىل 
 اهللا عليه وسلم إذا كان علم اللوح والقلم بعض علومه صلى: فإن قيل

  .فما البعض اآلخر؟



 

١٥٣ 

 ألن ةأجيب بأن البعض اآلخر هو ما أخربه اهللا عنه من أحوال اآلخر
يف تقدم القلم إمنا كتب يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة فقط كما 

 ).١(احلديث
 يف شرحه )٢(وتكلم عن هذا اإلشكال قبل الباجوري العالمة ابن عالّن

  به مبا أجاباه إىل ما ذكرناه عن الباجوري، فاحنلّعلى الربدة مبا يقرب
  .عقدة اإلشكال، وهللا احلمد

إن املراد باللوح ما يكتب الناس فيه : وأما على االحتمال الثاين القائل
وبالقلم ما يكتبون به فال إشكال يف هذا البيت أصال، فإن املعىن يكون 

                                           
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ه عن عبادة بن الصامت قالذا احلديث رواه أبوداود يف سننوه ١

اكتب مقادير : رب وما ذا أكتب؟ قال: اكتب، قال: إن أول ما خلق اهللا القلم، فقال له: وسلم يقول
 كل شيء حىت تقوم الساعة اهـ 

وي، قال اللحجي يف منتهى السول و العامل النحرير املتفنن احملدث الفقيه األصويل النحه ٢
حممد بن علي بن عالّن بفتح العني وتشديد الالم ابن إبراهيم بن حممد عالّن البكري : ٣٤٩ص٤ج

الصديقي حافظ عصره وإمام وقته، فارس التفسري وجهبذ احلديث، وفخر علماء مكة املكرمة، له 
 مطول وخمتصر، فهو سيوطي زمانه، ولد املؤلفات النافعة اليت بلغت أكثر من أربعمائة مولف، ما بني

 .اهـ )خبايا الزوايا(، ترمجه الشيخ حسن العجيمي يف ١٠٥٨ وتويف سنة ٩٨٠سنة 

 ببلدة الباجور، وقد ١١٩٨ هو الشيخ اإلمام إبراهيم بن الشيخ حممد اجليزاوي، ولد سنة والباجوري
 التآليف العديدة النافعة يف خمتلف ، وله١٢٦٣انتهت إليه رياسة اجلامع األزهر يف شهر شعبان سنة 

فإذا علمت أنه قد . ، ودفن بالقرافة الكربى ١٢٦٧ من ذي القعدة سنة ٢٨الفنون، تويف رمحه اهللا يف 
 كالم،  هؤالء املعترضنيمها مل يبق بعد ذلك ألمثال هذا اإلشكال هذان اإلمامان وغريتكلم عن حلّ

مهم أن يعترض بعد ذلك على هذا العامل البوصريي الذي وله معشار عشر عن ال يبلغ علمملوال ينبغي 
 .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل. مل يبلغوا عشر علمه



 

١٥٤ 

لى ألواحهم بعض إن ِعلْم الناس الذي يكتبونه بأقالمهم ع: حينئذ
علومك، وهذا صحيح فإنه ال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل اختص حببيبه 
علوما كثرية مل يعلَمها غريه من اخللق ومل تكتبها أقالم الناس على 

الدكتور عمر عبد اهللا وقد نقل هذا االحتمال عن الشراح . ألواحهم
هناك من جار : )البلسم املريح من شفاء القلب اجلريح(يف فقال كامل 

: على البوصريي وكفّره، ومرد ذلك إىل سوء فهمهم لبعض ما جاء فيها
  : قول البوصريييف فمن ذلك اإلشكال 

 وِمن علُوِمك ِعلْم اللَّوِح والقَلَِم  فَإنَّ ِمن جوِدك الدنيا وضرتـها 
ما يكتبون به، : القلماملراد باللوح ما يكتب الناس عليه، وب: قال الشراح
 ومن علومك علم الناس الذي يكتبونه بأقالمهم يف ألواحهم: فكأنه قال

  .اهـ
وحملُ البيت على أحد هذين املعنيني سائغ وال مرجح ألحدمها على 
اآلخر من حيث الداللة اللفظية، وال يأباه أيضا سياق الكالم هنا، فال 

 إىل األذهان هو املتبادر كان داعي إىل االلتزام باالحتمال األول وإن
وجرى عليه كثري من الشراح، بل ال يستبعد ترجيح االحتمال الثاين 

  . واهللا أعلم وهو املوفق،راملذكولسالمته من إيراد اإلشكال 



 

١٥٥ 

  لعل رمحة ريب إخل: البحث عن اعتراضهم علي قوله
ومما اعترضوا على اإلمام البوصريي رمحه اهللا قوله يف أواخر هذه 

 القصيدة
     لَعلَّ رحمةَ ربي ِحين يقِْسمها

 تأِتي علَى حسِب الِعصياِن ِفي الِقسِم    
معىن هذا البيت أن املعاصي إذا كانت كثرية تكون رمحة اهللا : فقالوا

على العاصي كثرية، وإذا كانت قليلة تكون رمحة اهللا عليه قليلة وهذا 
طالن فإن كثرة املعاصي ال تكون سببا غلط ظاهر وخطأ واضح الب

  .كون سببا لقلة الرمحة كما ال خيفىت ال وقلتها، لكثرة الرمحة
، ومعىن البيت احلقيقي الذي تدل عليه ليس األمر كما فهموه: فنقول

جهت ألطافه على عبده العاصي وغفر له األفاظه أن اهللا سبحانه إذا و
 القلة والكثرة، فمن كانت ذنوبه تكون املغفرة له على حسب ذنوبه يف

ذنوبه عظيمة تكون قسمته من املغفرة أكثر وأعظم من قسمة من كانت 
ذنوبه قليلة، فإنه ال خيفى أن من غفر اهللا له مائة ذنب برمحته مثال ليس 

كمن غفر له برمحته ذنبا واحدا، وليس املعىن أن املعاصي الكثرية تجىز  
  . من اهللا تعاىل برمحة قليلةىزج تةاملعاصي القليلأن برمحة كثرية و

وقال العالمة حممد بن علي بن عالّن الصديقي يف كتابه الذخره والعده 
أي الرمحة املعدة لستر : لعل رمحة ريبيف شرح الربده يف شرح قوله 



 

١٥٦ 

 إذا وزعت عليهم تأيت أقسامها يف العظم حني يقسمهاذنوب العصاة 
محل من املعاصي كثريا كان ما  فمن،غر على حسب قدر العصيانوالص 

  . يسري حبذفيناله من أقسام الرمحة الساتر للمعاصي كثريا اهـ
أي : جوري قال يف شرحه على هذا البيت مانصهامث رأيت العالمة الب

أرجو أن تكون رمحة ريب تأيت يف القسم حني يقسمها بني العصاة على 
ن ما يناله من قدر عصياِنهم، فمن محل من العصيان محال كبريا كا

الرمحة شيئا كبريا، ومن محل من العصيان محال صغريا كان ما يناله من 
الرمحة شيئا صغريا، واملراد الرمحة اليت تنال العصاة ال الرمحة العامة اليت 

إذا قسمت الرمحة حبسب العصيان مل يبق : تنال املطيع أيضا فال يقال
ي أن من كانت ذنوبه كالم الناظم يقتض: للمطيع منها حظ، فإن قيل

أكثر كان ما يناله من الرمحة أعظم وكيف يصح ذلك مع أن من كانت 
 منه من كان طائعا، أجيب بأن  وأقرب،ذنوبه أقل كان أقرب للرمحة

الكالم يف الرمحة اليت تنال العاصي وقسمها على هذا الوجه ممكن جلواز 
  .هـاالعفو عما عدا الشرك 

دل اهللا أن من عباد اهللا تعاىل من بويف البيت لطيفة أخرى وهي 
إال من {: وإحسانه فقد قال اهللا جل شأنه حسنات بفضله تـهمسيئا

 تـهمصاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاعمال تاب وآمن وعمل 
فمن كانت سيآته كثرية يبدل اهللا له بـها حسنات كثرية } حسنات



 

١٥٧ 

 فيتمىن. اومن كانت ذنوبه قليلة يبدل اهللا له حسنات قليلة على قدره
ا روى احلاكم أبو عبد اهللا يف حينئذ أن لو كانت سيئاته كثرية مل

قال رسول اهللا صلى اهللا : املستدرك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
مب يا رسول : ليتمنني أقوام لو أكثروا من السيئات، قالوا: عليه وسلم

ا احلديث  إسناد هذ:وقال.  حسناتتـهمالذين بدل اهللا سيئا: اهللا؟ قال
  .)١(صحيح ومل خيرجاه يعين البخاري ومسلم

 املذكور هذاإيل فيحتمل أن البوصريي رمحه اهللا كان ملحظه ورجاؤه 
حتمال ما قاله يؤيد هذا اال وقد. سناتباحل السيئات تبديل من

  ه وابتهاالته يف قصيدته  اهلمزيةالبوصريي يف تضرعات
)٢(باء الصهاستحالتفيقال     حسناتسيئاتهأو ترى   

  . أن يبدل اهللا سيئاته حسنات ورغبته يففإنه صرح هنا بطموحه

                                           
  .٣٥٨املستدرك كتاب التوبة واإلنابة ج ص ١

   : وقبل هذا البيب ٢
 ذَِهلَت عن أبنائها الرضعاء يا رحيما باملؤمنني إذا ما
ه الربآءـفق من خوف ذنب يا شفيعا للمذنبني إذا أشـ  

  :  إىل أن قال
 ء بغفران اهللا وهي هباء راجيا أن تعود أعماله السو
 فيقال استحالت الصهباء أو ترى سيئاته حسنات

  .اخلمر : والصهباء



 

١٥٨ 

 من هذه القصيدة، ى يف أبيات أخر سخيفةاعتراضاتذه الطائفة وهل
؛ لظهور بطالنـها فأعرضت لكن ال جدوى يف ذكرها واإلجابة عنها

واهللا املوفقعلى ما فيها من السقطات واهلفوات،ها والكالم عن رد .  
  رمحه اهللا على البوصريي  عتداءواالأسباب االعتراض تكملة يف 

 وال يف غريه من أبيات هذه القصيدة  يف هذا البيتمالم عليه أنه الاعلم 
 على هذه الترهاتهلذه الطائفة املتنطعة  احلامل والذي يظهر أن املباركة،

  -: أمورواالعتراضات
د كان احلقد والبغض على الصوفية قدس اهللا أسرارهم، وق :منها

، فقد اشتهر أنـهم يضمرون العداوة لكثري من همتالبوصريي من أئم
كبار أولياء اهللا تعاىل فيسبونـهم وينسبون إليهم افتراء مبا ال أصل له 
ويرمونـهم مبا هم بريئون عنه، وقد ورد الوعيد الشديد يف إيذائهم 

قال رسول اهللا صلى  :عن أيب هريرة قالروى البخاري ف ،تـهموعداو
   . من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: إن اهللا قال:اهللا عليه وسلم

ويف  احللية أليب نعيم أن اهللا تعاىل أوحى إىل موسي عليه وعلى نبينا 
 أنا الثائر هلم : ويف رواية،أنا الثائر ألوليائي يوم القيامة: الصالة والسالم

إذا : اية أخرى ويف رو إىل غريي،تـهميف الدنيا واآلخرة ال أِكلُ نصر
  . فذلل هلم نفسك همتلقي



 

١٥٩ 

،  فقد كان شافعيا،مبغض األشاعرة اليت كان البوصريي منه: ومنها
  وكذلك املالكية، معدودة باألصابعا إال أفرادوالشافعية كلهم أشاعرة

 ني قليلا وأما احلنفية فهم ماتريدية إال أفراد، بال استثناءكلهم أشاعرة
 التاج  العالمة احملقققال سمة وفيهم األشاعرة، واحلنابلة فيهم امنهم،

أنا أعلم أن املالكية كلهم : ) الشافعية الكربىطبقات(السبكي يف 
 قِحأشاعرة ال أستثين أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة ما أستثين إال من لَ

منهم بتجسيم أو اعتزال ممن ال يعبأ اهللا به، واحلنابلة أكثر فضالء 
 مل خيرج منهم عن عقيدة األشعري إال من حلق بأهل متقدميهم أشاعرة

 واحلنفية ،التجسيم، وهم يف هذه الفرقة من احلنابلة أكثر من غريهم
أكثرهم أشاعرة أعين يعتقدون عقد األشعرية ال خيرج منهم إال من حلق 

هل : الثقة الثبتالشهري افظ احلومن كالم ابن عساكر . منهم باملعتزلة
ة واملالكية والشافعية إال موافق لألشعري ومنتسب إليه من الفقهاء احلنفي

بكثرة العلم عليه غري شرذمة قليلة، ٍنثْوراض حبميد سعيه يف دين اهللا م 
  . التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنـزيه تضمر

وذكر شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن عقيدة أيب احلسن 
 ملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة، واألشعري اجتمع عليها الشافعية وا



 

١٦٠ 

وافقه على ذلك من أهل عصره شيخ املالكية يف زمانه أبو عمرو بن 
  .  اهـ)١(احلاجب وشيخ احلنفية مجال الدين احلصريي

وهؤالء الطائفة املتنطعة هم أتباع ابن القيم اجلوزية صاحب النونية 
ى شاكلته يف بغض  علن فقلدوه وماملشهورة اليت يهجو بـها األشاعرة

  السخيفة، وأفكارهم الباطلة، وتعصبوا آلرائهمتـهماألشاعرة وعداو
ويستلذون  ،يسبون األشاعرة وال يرقبون فيهم إالّ وال ِذمةفتراهم 

اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف وثلب أعراضهم، وقد قال بتنقيصهم 
: اكر رمحه اهللاقال اإلمام احلافظ أبو القاسم ابن عس: مقدمة اموع

اعلم يا أخي وفقين اهللا وإياك ملرضاته وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق 
ن حلوم العلماء مسمومة، وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصيهم أتقاته 

معلومة، وأن من أطلق لسانه يف العلماء بالثلب باله اهللا قبل موته مبوت 
 فتنة أو يصيبهم فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم{القلب، 

  .اهـ) ٢(}عذاب أليم
ويتتبعون  خيفون حماسنهم ويبغون هلم العيوب واملساوي، وتراهم
وينتهزون كل فرصة لتنقيصهم   به بكل ما استطاعواهمويؤذون همِتعوارا

هم نسوا أو تناسوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكأنوجرحهم، 

                                           
  . ملخصابقات الشافعية الكربىانتهى مانقلته من ط  ١
  .٦١ مقدمة اموع، ص ٢



 

١٦١ 

ءون بالنميمة الباغون للبرآء العيب اهلَمازون واللّمازون واملشا: قال
  ). ١(حيشرهم اُهللا يف وجوه الكالب

:  عن أمساء بنت يزيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالويف رواية أخرى
الذين إذا رؤوا ذكر : يا أيها الناس أال أنبئكم خبياركم؟ قالوا بلى، قال

كم املشاءون فإن شرار: بلى قال: اهللا، أال أنبئكم بشراركم؟ قالوا
  .بالنميمة، املفسدون بني األحبة، الباغون الربآء العنت

  ).٢ (، العيبالعنتامللتمسون للربآء : ويف رواية أخرى
يا معشر من أسلم بلسانه ومل يدخل اإلميان يف  : حديثالطرباينروى و

 فإنه من يطلب عورة أخيه تـهمقلبه ال تذموا املسلمني وال تتبعوا عورا
  . اهللا ستره وأبدى عورته ولو كان يف ستر بيتهاملسلم هتك

يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص اإلميان : أبو يعلى والبيهقيروى و
 فإنه من يتبع عورة ،تـهمإىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عورا

  .أخيه يتبع اهللا عورته حىت يفضحه اهللا يف بطن بيته
 ومل همت الذين أسلموا بألسنيا معشر :الترمذي احلكيم مرسالروى و

هم ال تؤذوا املسلمني وال تضروهم وال تتبعوا ـيدخل اإلميان يف قلوب
هللا ، ومن تتبع اثرة أخيه املسلم تتبع اهللا عثرته، فإنه من تتبع عتـهمعثرا

                                           
  .ر البن حجر اهليتميرواه أبو الشيخ كما يف الزواجر عن اقتراف الكبائ  ١
املشقَّة والفساد واهلالك واإلثْم والغلَط : البن األثري العنتيف النهاية و. رواه الطرباين يف املعجم الكبري  ٢

  .اهـواحلديث حيتِمل كلَّها .  عليه العنتواخلَطَأ والزنا كُلُّ ذلك قد جاء وأطِْلق 



 

١٦٢ 

ل اهللا وهل على املؤمن ، قيل يا رسوعثرته يفضحه وهو يف قعر بيته
، إن املؤمن ليعمل أكثر من أن حتصى على املؤمنني ستور اهللا: ستر؟ قال

 شيء فيقول اهللا تعاىل بالذنوب فيهتك عنه سترا سترا حىت ال يبقى عليه
، هم يعريون وال يغريونـاستروا على عبدي من الناس فإن: للمالئكة

فتحف عليه املالئكة بأجنحتها يسترونه، فإن تتابع يف الذنوب قالت 
، فلو عمل ختلوا عنه: فيقول للمالئكةا، نرذَا وأقْنبلَيا ربنا قد غَ: املالئكة

ذنبا يف بيت مظلم يف ليلة مظلمة يف جحر أبدى اهللا عنه وعن 
  .)١(عورته

يبصر أحدكم القذى يف عني أخيه وينسى : وقال صلى اهللا عليه وسلم
   )٢(اجلذع يف عينه

ين وعقائدهم أن تواريخ أئمة الدأدىن معرفة بوال خيفى على من له 
 املتمسكون بالكتاب عرة واملاتريدية مها أهل السنة واجلماعةاألشا

 وأنـهما الفرقة الناجية دون باقي الفرق والسنة بدون تأويل باطل،
 معظم األمة احملمدية وعلمائها، ى فمن عاداهم فقد عاد،األخرى

  .فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                           
  .يتميالزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر اهل  ١
  .واه أبونعيم يف احللية عن أيب هريرةر:  قال السيوطي يف اجلامع الصغري  ٢



 

١٦٣ 

كثريا على اعتراض ، فقد محل اجلهل وسوء الفهم: ومنها
هذه من  مبعاين ألفاظ أبيات  اجلهل وسوء الفهمصرييالبو

هؤالء املنهمكني بـ، فقلدوا تقليد األعمى  املباركةالقصيدة
 وأفكار أسالفهم، فهم تـهمباتباع أهوائهم والتعصب آلراء قاد

اليت ةمؤيدون هلم وال يدرون مقاصدهم السيئة وأهدافهم اخلفي 
 تـهمم على ضالاله على كل من ال يوافق القضاء والسيطرةهي

   .ومتابعة أهواءهم
يرمحهم بضعفهم ، فلعل اهللا خمدوعون مستضعفونفهؤالء جهال 

عذر له يف ، فإن اجلاهل قد يتـهمعلى خيانهم يرشدهم ويدلُّو
غتفر له ما ال يغتفر للعامل املتعمد اجلريء على بعض األحوال وي

  . واهللا املوفق، ربه وخمالفة أمرهعصيان
  



 

١٦٤ 

  أن أعداء البوصريي أصدقاؤه حقيقةتنبيه يف 
اعلم أن مما أنعم اهللا به على البوصريي أن كانت له أعداء يسبونه 
ويذمونه بل ويرمون به الشرك، وهذا سنة اهللا يف كثري من عباد اهللا 
الصاحلني، وقَلّما يسلم سادةُ الناس من ألسنة أراذل الناس، فقد روى 

 عن جماهد قال سأل بسنده) ذب املفتريتبيني ك(احلافظ ابن عساكر يف 
حيىي بن زكريا ربه تعاىل قال رب اجعلين أسلَم على ألسنة الناس، 

  .يا حيىي مل أجعل هذا يل فكيف أجعله لك: فأوحى اهللا عز وجل إليه
كنا يف جملس عبد : عن عبد الرمحن بن عمر األصبهاين قال وروى

دنيه حىت أجلسه إىل الرمحن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال ي
يا أبا سعيد إن هذا الشاب : فقام شيخ من الس فقال: جنبه، قال

أعوذ باهللا من : ليتكلم فيك حىت إنه ليكذبك، فقال عبد الرمحن
الشيطان الرجيم إدفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 

 مث ،و حظ عظيمويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذ
كنا يف جملس احلسن : حدثين أبو عبيدة الناجي قال: قال عبد الرمحن

يا أبا سعيد إن ههنا قوما حيضرون : البصري إذ قام إليه رجل فقال
يا هذا إين أطمعت نفسي : جملسك ليتتبعوا سقط كالمك، فقال احلسن

أطمعت يف جوار اهللا فطمعت وأطمعت نفسي يف احلور العني فطمعت و



 

١٦٥ 

نفسي يف السالمة من الناس فلم تطمع، إين ملا رأيت الناس ال يرضون 
 ال يرضون عن خملوق مثلهم اهـأنـهمعن خالقهم علمت .  

وهؤالء وإن كانوا للبوصريي أعداء يف الظاهر لكنهم يف معىن : قلت
 متربعون به يف احلقيقة ثواب أعماهلم أنـهماألصدقاء له يف الباطن، ف

الصالة والصدقة والزكاة وغريها إن كانت هلم حسنات وإن الصاحلة ك
 فتلْقَى عليهم أوزاره، فقد روى مسلم عن أيب  أو فنيتمل تكن هلم

أتدرون : هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إن : املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: من املفلس؟ قالوا
من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت وقد املفلس من أميت 

شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن 

  . يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار اهـ
 د طي صحيفته من غري أجر وأجرة،فهم باعتبار احلقيقة عمال له بع

املغبون ال حممود وال : فمثلهم كمثل املغبون الذي ورد فيه حديث
  ).١(مأجور

                                           
رواه اخلطيب عن علي والطرباين عن احلسن بن علي وأبو يعلى عن : قال يف اجلامع اجلامع الصغري ١

حممد يا : أورده يف الفردوس بلفظ أتاين جربيل فقالو: احلسني بن علي، وقال املناوي يف الفيض القدير
ويف احلديث كالم فارجع إىل املقاصد .  اهـجورمود وال مأال حم ماكس عن درمهك فإن املغبون

 .احلسنة وكشف اخلفاء وفيض القدير وغريهم



 

١٦٦ 

 وهم أيضا خدم خيدمون له كما خيدم الرقيق لسيده، بل هم أحسن منه 
خدمة؛ فإن العبد ال يعطي ثواب أعماله لسيده، وهم يف احلقيقة أعظم 

 ومدحهم تـهمنه؛ إذ ال ثواب له يف حمبنفعا من الذين حيبونه وميدحو
إن هلم ِمنةً على اإلمام البوصريي مل يستبعد ذلك؛ : له، بل لو قيل

الهدائهم له باعتبار احلقيقة ثواب أعماهلم وإن كان ذلك من غري قصد 
 منهم، وال خيفى أن هذا كرم وإحسان عظيم يمتن على اإلنسان مبثله

  . املوفق واهللا فإنه دقيق،فافهم ذلك
 وهذا ليس خاصا بالبوصريي وأعدائه بل هو عام يف كل ظامل ومظلوم

ما رواه اإلمام احلافظ ابن عساكر يف وك ،كما يف حديث مسلم السابق
قيل لعائشة : بسنده عن جابر بن عبداهللا قال) تبيني كذب املفتري(

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : رضي اهللا عنها
أتعجبون من هذا :  ليتناولون أبا بكر وعمر، فقالتأنـهموسلم حىت 

  . إمنا قَطَع عنهم العملَ وأحب أن ال يقطع عنهم األجر 
قيل لعائشة رضي اهللا : ويف روية أخرى عن جابر بن عبد اهللا أيضا قال

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : عنها
ما تعجبون من هذا انقطع عنهم : لون أبا بكر وعمر، قالت ليتناوأنـهم

  . العملُ فلم حيب اهللا أن يقطع عنهم األجر 



 

١٦٧ 

لوال أين أكره أن يعصى اُهللا عز : وروى عن عبد الرمحن بن مهدي قال
 واغتابين، وأي أن ال يبقى يف هذا املصر أحد إال وقع ِفي يتوجل لتمن

ل يف صحيفته يوم القيامة ومل يعملها شيء أهنأ من حسنة جيدها الرج
، وليس من يذكَر بالسوء مغبونا بل الذام له والالعن له بـهاومل يعلم 

يصري ملعونا، وكيف يكون املذكور بسيِء الذكر مرجوما وقد صار 
  . مثابا وذاكره مبا قال فيه مأثوما

مسعت الشافعي : وروى عن حممد بن عبد اهللا يعين ابن عبد احلكم قال
ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال : يقول

  اهـ ).١(ليزيدهم اهللا بذلك ثوابا عند إنقطاع عملهم
: بسنده عن الربيع بن سليمان، قال) حلية األولياء(وروى أبونعيم يف 

ما ساق اهللا هؤالء الذين يتقَولُون يف : قال يل حممد بن إدريس الشافعي
 أيب بكر وعمر وغريهم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم علي ويف

  ).٢(إال ليجِري اهللا هلم احلسنات وهم أموات
 لو كنت :روينا عن ابن املبارك رمحه اهللا قال : النووي يف األذكاروقال

  . اهـمغتابا أحدا الغتبت والدي الما أحق حبسنايت

                                           
 قبيل آخر كتاب تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل -بأسانيده–ذكر ذلك كله احلافظ ابن عساكر   ١

  .اإلمام أيب احلسن األشعري
  .اء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم األصبهاين، يف ترمجة اإلمام الشافعيحلية األولي  ٢



 

١٦٨ 

إن فالنا : ن البصرىقيل للحسويف شرح البخاري البن بطال أنه  
بلغىن أنك أهديت إىل : اغتابك، فبعث إليه طبقًا من الطرف، وقال

   اهـ.هاـحسناتك فأردت أن أكافئك ب



 

١٦٩ 

  نصيحة يف التحذير من تكفري أهل ال إله إال اهللا
 وقد ،لقد ذكرنا أن طائفة من املبتدعة كفَّرت اإلمام البوصريي رمحه اهللا

 كثري من الشبان اجلاهلني، واملتعاملني عصرذا اله  يف التكفري يفتساهل
 هو بل ومبا  وال حرام، مبا ليس بكفراملتهتكني، فتراهم يكفِّرون الناس

 كالتوسل واالستغاثة والتربك بآثار األنبياء والصاحلني مباح أو مندوب
، وال تـهمالف آراء زعمائهم وأفكار أئموغري ذلك من كل ما خي

، وهم )١(تـهمفة ملا يلقي إليهم قاديقبلون من غريهم كلمة خمال
متفاوتون يف التشدد والتنطع، فمنهم غالة يتفوهون مبا يدل على 

رون أئمة الدين  وتعصبهم اجلنوين، وختبطهم العجيب فيكفّتـهمغباو
وقادة اإلسالم من املفسرين واحملدثني والفقهاء والزهاد من األشاعرة 

 ألعداء دين الٌءمعهؤالء الناس أن بعض شاع بني وقد . والصوفية
هم لتشتيت مشل املسلمني وتقسيمهم إىل ـ يستخدمونأنـهماإلسالم، و

فرق متشاجرة وطوائف متناطحة وأحزاب متناحرة، وقد جنحت بعض 
                                           

وهو ) اآلداب املرضية لسالك طريق الصوفية(قال الشيخ بسام حممد بارود يف تعليقه على كتاب   ١
كأن رب العزة سبحانه فوضهم بتوزيع شهادات الشرك والضالل على كل : ما حاصلهيصف هؤالء 

، والويل مث الويل ملن خالفهم يف نـهجهم ولو تـهمله إال اهللا، ما مل يكن من أتباع طريقال إ: من قال
بقراءة قرآن على ميت عزيز عليه، فعليه منهم الويل والثبور، نسأل اهللا السالمة من كل آفة يف الدين 

 اخلسار تـهم جهدك، فإن يف خمالطتـهموالدنيا واآلخرة، فإياك يا أخي وإياهم، واحذر من خمالط

  . ٣٣٣ ص انتهى حبذف
  



 

١٧٠ 

 يف أقطار كثرية من العامل -واألمر هللا-ومكايدهم ذه األعداء ه مساعي
  !!. اإلسالمي، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ن أذكر هنا نبذة قليلة مما ورد يف تكفري املسلمني من الوعيد فأحببت أ
الشديد واخلطر العظيم، نصيحة هلؤالء املتسرعني فيه وحتذيرا هلم مما 

  .األخروي وأنواع الفساد الدنيوييترتب عليه من العقاب 
ورد يف خطر التكفري وذمه ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي مما و

إذا قال الرجل :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: اهللا عنهما قال
 أحدمها، فإن كان كما قال وإال رجعت بـهايا كافر، فقد باء : ألخيه
  .عليه 

وعن أيب ذٍر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عدو اهللا، وليس كذلك إال حار : من دعا رجالً بالكفر، أو قال: يقول

   .عليه متفق عليه
مسع النيب صلى اهللا   عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنهوروى البخاري

عليه وسلم يقول ال يرمي رجل رجال بالفسوق وال يرميه بالكفر 
  .إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك



 

١٧١ 

وروى مسلم يف صحيحه عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١(مها أحدبـهاإذا كفَّر الرجلُ أخاه فقد باء : قال

أميا رجل قال : ويف رواية أخرى: وقال النووي يف شرحه على مسلم
 أحدمها، إن كان كما قال، وإال رجعت بـهاألخيه يا كافر فقد باء 

  . عليه

 قال رسول اهللا صلى اهللا :وروى ابن حبان يف صحيحه عن حذيفة قال
 قرأ القرآن حىت إذا رئيت )٢( إن ما أختوف عليكم رجل:عليه وسلم

لإلسالم، غريه إىل ما شاء اهللا، فانسلخ ) ٣(هجته عليه، وكان ردئاـب
 :منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، قال

 بل الرامي : يا نيب اهللا، أيهما أوىل بالشرك، املرمي أم الرامي؟ قال:قلت
) معرفة الصحابة( وذكره احلافظ أبونعيم األصبهاين يف .)٤(اهـ
  . باختالف يف بعض األلفاظ)ثارمشكل اآل(طحاوي يف وال

                                           
باء مبعىن رجع، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورحع مبعىن : قال النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم  ١

  .واحد اهـ
  .إن مما أختوف عليكم رجال اهـ: ويف رواية رواها أبونعيم  ٢
و أفصح مين لسانا فأرسله وأخي هرون ه{: القوة والعماد والناصر واملعني، قال اهللا تعاىل: الردء  ٣

  .}معي ردءا يصدقين
  .ذكره ابن حبان يف صحيحه  ٤



 

١٧٢ 

كفوا عن أهل ال إله إال اهللا، ال : وكنـز العمالويف اجلامع الصغري 
. تكفروهم بذنب، فمن أكفر أهل ال إله إال اهللا فهو إىل الكفر أقرب

  .رواه الطرباين عن ابن عمر
اب التفرقة قال الغزايل يف كت: )فتح الباري(افظ العسقالين يف احلوقال 

والذي ينبغي االحتراز عن التكفري ما وجد إليه : بني اإلميان والزندقة
سبيال فإن استباحة دماء املصلِّين املِقرين بالتوحيد خطأ، واخلطأ يف ترك 
ألف كافر يف احلياة أهونُ من اخلطإ يف سفك دٍم ِلمسلٍم واحد، وقال 

 ،ِطر وال نعِدل بالسالمة شيئا خوباب التكفري باب: القرطيب يف املفهم
  .اهـ
قال بعض من نظر بعني احلقيقة لو : )البدر الطالع( الشوكاين يف وقال

هما أحق حبسنايت الىت تؤخذ ـكنت مغتابا أحدا الغتبت أىب وأمى ألن
 وال ريب أن أشد أنواع الغيبة ،وما أحسن هذا الكالم .مىن قسرا

 بلغ منها إىل حد التكفري وأضرها وأشرها وأكثرها بالء وعقابا ما
ولعنه راجع على فاعله وسبابه واللعن فإنه قد صح أن تكفري املؤمن كفر 
 وأما من وقع له التكفري واللعن ،فسق وهذه عقوبة من جهة اهللا سبحانه

 ومل يكن ذلك ،والسب فمظلمة باقية على ظهر املكفر والالعن والساب
شر ليأخذ من حسناته أو  بعرصات احمله بل غرميه ينتظر،حد عقوبته

 ومع ذلك فال بد من شىء ،يضع عليه من سيئاته مبقدار تلك املظلمة



 

١٧٣ 

هى يف كتابه ـغري ذلك وهو العقوبة على خمالفة النهى ألن اهللا قد ن
وعلى لسان رسوله عن الغيبة جبميع أقسامها وخمالف النهي فاعل حمرم 

  .ذف يسري حب اهـوفاعل احملرم معاقب عليه
ن اهللا تعاىل أمرنا باالستغفار ملن كان قبلنا من املؤمنني فقال واعلم أ

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين {: تعاىل
سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 

اإلمام روى و، بـهمفليحذر من كان يؤمن باهللا عن ذمهم وس} رحيم
: عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت )١( ابن عساكراحلافظ

أمروا باالستغفار هلم فسبوهم، أما أين مسعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 
  . ال تفىن هذه األمة حىت يلعن آخرها أوهلا: يقول

 وأيديهم تـهمفنداء إىل املتسرعني يف التكفري يف عصرنا أن يكفوا ألسن
هم وأمواهلم، وال ء دماروهم وال يستبيحواعن أهل القبلة وال يكفِّ

 إن فعلوا نـهمإيزرعوا بينهم احلقد والشحناء والتنازع والبغضاء، ف
 تـهم وتضعف شوكتـهمذلك تنافرت قلوب املسلمني وتذهب وحد

وأطيعوا اهللا ورسوله {: فيطمع فيهم عدوهم قال اهللا سبحانه وتعاىل
  .}ا إن اهللا مع الصابرينوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربو

                                           
هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، اإلمام مطلقا الثقة : وهو الذي قال فيه اإلمام النووي رمحه اهللا  ١

  .الثبت



 

١٧٤ 

والذين يؤذون {: إيذاء املؤمنني فقال جل شأنهعن هى اهللا ـوقد ن
  }املؤمنني واملومنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإمثا مبينا

رأيت لالشعري كلمة أعجبتين : )سري أعالم النبالء(وقال الذهيب يف 
بدوي مسعت زاهر بن وهي ثابتة رواها البيهقي، مسعت أبا حازم الع

ملا قرب حضور أجل أيب احلسن االشعري يف : أمحد السرخسي يقول
شهد على أين ال أكفر أحدا من أهل ا: داري ببغداد دعاين فأتيته، فقال

القبلة، ألن الكل يشريون إىل معبود واحد، وإمنا هذا كله اختالف 
 يف وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية: قلت. العبارات

قال النيب صلى : أنا ال أكفِّر أحدا من األمة، ويقول: أواخر أيامه يقول
ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن فمن الزم الصلوات : اهللا عليه وسلم

  . اهـ،)١(بوضوء فهو مسلم
واعلم أن هذه الطائفة املكفّرة على املسلمني هم أتباع ابن تيمية 

يعظمونه ويبجلونه ويقدمونه على ، وقد فتنوا به ف وإليه ينتمونوأصحابه
، ويتبعونه يف آرائه املنحرفة وأفكاره املتطرفة بـهمأئمة املذاهب وأصحا

وقد علمت أن وإن كانت خمالفة على ما اتفقت عليه املذاهب األربعة، 

                                           
ا احلديث ذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء يف ترمجة أيب احلسن األشعري رمحه اهللا، وأخرج هذ  ١

 استقيموا ولن حتصوا، :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ثوبان قالكثريون 
   .ال حيافظ على الوضوء إال مؤمنواعلموا أن خري أعمالكم الصالة، و



 

١٧٥ 

  إىل احلق ومتابعةَيف آخر عمره الرجوعوفّقه  -جلت قدرته-اهللا 
 إمامهم أيب احلسن سئلة وموافقةَمذهب أهل السنة واجلماعة يف هذه امل

انوا  كما ك فعلى أتباعه أن يقتدوا به ويتبعوه يف ذلك،األشعري فيها
ال يكفروا أحدا من األمة ويعضوا على ذلك ف يتبعونه يف غرائبه وتفرداته

 إذا مل يكفر أحد على أحد من املسلمني ائتلفت نـهإبالنواحذ، ف
 وذلك على اهللا ،دهم وعزهمجمهم وعاد إليالقلوب واتحدت الصفوف 

  .يسري، وما ذلك على اهللا بعزيز
يا معشر شباب : وأنصح أيضا لشبان أهل السنة واجلماعة، فأقول هلم

األشاعرة واملاتريدية أنتم املتمسكون حقا بالكتاب والسنة وما استنبط 
منهما، وأنتم السالكون على املنهاج السوي والصراط املستقيم، ولستم 

ق بكل ما سولت له نفسه وينعق مبا زين له شيطانه، وال كَمن كمن ينط
يقلِّد تقليد األعمى الذي يتبع قائده وإن كان يقوده إىل حتف أنفه 
ومصرعه، فالذي ينبغي لكم أن ال تتسرعوا يف تكفري هؤالء املبتدعة إذا 

وإذا تربءوا  ،تـهمم بالشرك الذي على أطراف ألسنكفّروكم ورموك
فال تربءوا منهم بل تربءوا من أعماهلم السيئة فإن اهللا تعاىل قال منكم 

فإن عصوك فقل إين بريئ {: خماطبا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وآمرا له
:  فقل إين بريئ منكم، وقال تعاىل:ومل يقل جلّ شأنه} مما تعملون

وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا {



 

١٧٦ 

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى {: وقال تعاىل} ا تعملونبريئ مم
قال يا {:  يف قصة إبراهيموقال تعاىل }إجرامي وأنا بريئ مما جترمون
قال {:  حكاية عن هودوقال تعاىل }قوم إين بريء مما تشركون

فهذا هو  }إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشرون من دونه
  . واملنهج النبويصراط السوي والرضياخلُلُق امل

ها من الشيطان، وعليكم باهلدوء والتثبت والتأين ـّوإياكم والعجلة فإن
التأين من : وقد ورد يف احلديث. فإن ذلك من دأب الكمل من الرجال

إذا تأنيت أصبت أو : ويف رواية أخرى). ١(اهللا والعجلة من الشيطان
  . )٢(كدت، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت ختطئ

وال حيملنكم حب االنتقام والتشفي على أن تقولوا فيهم مثل ما يقولون 
من اتقى اهللا كَلَّ لسانه ومل يشف : فيكم، فقد ورد يف احلديث

فإنكم إذا فعلتم ذلك تكونون سواء، وقد أجاد املصنف رمحه ).٣(غيظه
  :اهللا حيث قال يف مهزيته

  بالضالِل استواُءأَو للحق   الستويناجحودكُملو جحدنا 

                                           
  .رواه البيهقي عن أنس:  قال السيوطي يف اجلامع الصغري ١
وذكر السخاوي هذين . بن عباس مرفوعارواه البيهقي يف سننه عن ا: قال املناوي يف فيض القدير  ٢

  .احلديثني يف املقاصد احلسنة
وقال املناوي يف . رواه ابن أيب الدنيا يف التقوى عن سهل بن سعد: قال السيوطي يف اجلامع الصغري  ٣

  .ورواه عنه أيضا الديلمي يف مسند الفردوس: فيض القدير



 

١٧٧ 

واصربوا على أذاهم وأغيظوا الشيطان الذي أمرهم بظلمكم، واستعيذوا 
روى ابن باهللا من تزيينه لكم االنتقام كما زين هلم الظلم والطغيان، 

جاء رجل إىل الفضيل بن غزوان : عساكر بسنده عن أيب رزين قال
: يغفر اهللا يل ولَه، قيلألغيظن من أمره، : إن فالنا يقع فيك، قال: فقال

  .)١(الشيطان: من أمره؟ قال
واعلموا أن ضرهم على أنفسهم بتكفري املسلمني أشد من ضرهم 

 فارمحوا هلم وعظوهم وانصحوا هلم وابذلوا قصارى جهدكم ،عليكم
 وا اهللاعلى إرشادهم وإنقاذ أنفسهم من شر أنفسهم، فإن قبلوا فامحد

من همِبوا فما عليكم من حساالذي هداهم بنصيحتكم، وإن أصر 
  .شيء، ولن يعدوا قدرهم، وما يضرون إال أنفسهم

مجهور  فقد كان وإياكم أن تحيدوا عن طريقة أسالفكم ونهج أئمتكم،
   . كما يأيت قريبا إن شاء اهللا ال يكفرون اخلوارجأهل العلم

  ل اخلوارج انبذة من أحو
 أن اخلوارج ) الفرقالفرق بني(ذكر الشيخ عبد القاهر البغدادي يف 

إن الذي جيمع : عشرون فرقة، مث ذكر أمساء هذه الفرق كلها، وقال
اخلوارج على افتراق مذاهبها تكفريهم عليا وعثمان وأصحاب اجلمل 

  .واحلكمني ومن صوبهما أو صوب أحدمها أو رضي بالتحكيم
                                           

  .ري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعريذكره ابن عساكر يف أواخر كتابه تبيني كذب املفت  ١



 

١٧٨ 

  التواتر كما قاله ابن كثري يفحدتبلغ وقد وردت فيهم أحاديث كثرية 
  .البداية والنهاية

    يف أوصافهم وثواب من قتلهم أو قتلوهاألحاديث الواردة
 اجليش يف كان أنهعن زيد بن وهب اجلهين روى مسلم يف صحيحه 

 علي فقال اخلوارج إىل ساروا الذين عنه اهللا رضي علي مع كانوا الذين
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت إين الناس أيها :عنه اهللا رضي
 همـتقراء إىل قراءتكم ليس القرآن يقرءون أميت من قوم خيرج :يقول
 صيامهم إىل صيامكم وال بشيء همـتصال إىل صالتكم وال بشيء
 همـتصال جتاوز ال عليهم وهو هلم أنه حيسبون القرآن يقرءون بشيء

 يعلم لو )١(ميةالر من السهم ميرق كما اإلسالم من ميرقون ،تراقيهم
 عليه اهللا صلى نبيهم لسان على هلم قضي ما همصيبوني الذين اجليش
 له وليس عضد له رجال فيهم أن ذلك وآية ،العمل عن التكلوا وسلم
  .  اهـبيض شعرات عليه الثدي حلمة مثل عضده رأس على ذراع

 إىل طالب أيب بن علي بعث: يقول اخلدري سعيد أيبوروى مسلم عن 
 مل مقروظ أدمي يف بذهبة يمنال من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

                                           
 جهة من الصيد نفذ إذا السهم خروج منه خيرجون معناه: القاضي قال: قال النووي يف شرح مسلم  ١

  .اهـ مفعولة مبعىن فعيلة وهي املرمي، الصيد هي) الرمية( و ،منه شيء به يتعلق ومل ،أخرى



 

١٧٩ 

 حصن بن عيينة بني نفر أربعة بني فقسمها :قال )١(هاتراِب من حتصل
 عامر وإما عالثة بن علقمة إما والرابع اخليل وزيد حابس بن واألقرع

 ،هؤالء من ابـهذ أحق حنن كنا :أصحابه من رجل فقال الطفيل بن
 أمني وأنا تأمنوين أال :فقال ،وسلم عليه اهللا صلى النيب ذلك فبلغ :قال
 غائر رجل فقام :قال ،ومساء صباحا السماء خرب يأتيين السماء يف من

 مشمر الرأس حملوق اللحية كث اجلبهة ناشز الوجنتني مشرف العينني
 أهل أحق أولست ويلك :فقال ،اهللا اتق اهللا رسول يا :فقال اإلزار

 يا :الوليد بن دخال فقال ،الرجل ىولّ مث :قال ،اهللا يتقي أن األرض
 قال ،)٢(يصلي يكون أن لعله ،ال :فقال ؟عنقه أضرب أال اهللا رسول
 اهللا رسول فقال ؟قلبه يف ليس ما بلسانه يقول مصل من وكم :خالد
 أشق وال ،الناس قلوب عن أنقب أن أومر مل إين :وسلم عليه اهللا صلى
من خيرج إنه :فقال )٣(مقف وهو إليه نظر مث :قال ،همبطون 

                                           
 هااِبمل حتصل من تر: ، وقولهِظرقروظ أي مدبوغ بالقَيف أدمي م: قوله :قال النووي يف شرح مسلم  ١

  .أي مل متيز  اهـ
، مع ما جيري يف هذه األيام يف كثري من لعله أن يكون يصلي: فانظر إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم  ٢

، بالد املسلمني من التكفري والتفجري والتدمري وسفك الدماء بغري حق، وقتل األبرياء يف املساجد وغريها
  .فحسبنا اهللا ونعم الوكيل. بال متييز بني الرجال والنساء واألقوياء والضعفاء، والعوام والعلماء

  .أي مولّ قد أعطانا قفاه: وهو مقف: ولهقال النووي يف شرح مسلم ق  ٣



 

١٨٠ 

 ميرقون حناجرهم جياوز ال رطبا اهللا كتاب يتلون قوم هذا )١(ئضئض
 همتأدرك لئن :قال أظنه :قال ،الرمية من السهم ميرق كما الدين من

  . مثود قتل ألقتلنهم
 عليه اهللا صلى النيب أن سعيد أيبروى مسلم يف صحيحه أيضا عن و

 الناس من )٢(فرقة يف خيرجون أمته يف يكونون قوما ذكر وسلم
 أدىن يقتلهم اخللق أشر من أو اخللق شر هم :قال ،قليالتح سيماهم
   . اهـاحلق إىل الطائفتني

 بعث: قال اخلدري سعيد أيب عنوروى البخاري ومسلم واللفظ له 
 اهللا صلى اهللا رسول إىل تربتها يف بذهبة باليمن وهو عنه اهللا رضي علي
 نفر أربعة بني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقسمها وسلم عليه

 الثةع بن وعلقمة الفزاري بدر بن وعيينة احلنظلي حابس بن األقرع
 قال ،نبهان بين أحد مث الطائي اخلري وزيد كالب بين أحد مث العامري
 اهللا رسول فقال ؟انعدوت جند صناديد يِطعأت: فقالوا قريش فغضبت

                                           
 بضادين معجمتني مكسورتني وآخره مهموز -من ضئضئ هذا: ولهقال النووي يف شرح مسلم ق  ١

يف فتح الباري العسقالين  هقالاهـ لكن املراد منه هنا نسل هذا الرجل وعقبه كما وهو أصل الشيء 
 من أي هذا ضئضئ من أراد إمنا: وقال ابن كثري يف البداية والنهاية ويف تفسريه .وابن األثري يف النهاية

 نسله من منهم أحدا أعلم وال بل هذا، ساللة من يكونوا مل اخلوارج الن ؛ وجنسهصفته وعلى شكله
  . اهـحرقوصا بعضهم ومساه التميمي اخلويصرة ذو هو الرجل وهذا .أعلم اهللاو

 افتراق أي الناس، افتراق وقت يف أي الفاء بضم) فرقة (:قولهو: قال النووي يف شرحه على مسلم  ٢
  . اهـاملسلمني بني يقع



 

١٨١ 

 كث رجل جاءف ،ألتألفهم ذلك فعلت إمنا إين :وسلم عليه اهللا صلى
 اتق :فقال الرأس حملوق اجلبني ناتئ العينني غائر الوجنتني مشرف اللحية

 اهللا يطع فمن :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال :قال ،حممد يا اهللا
 الرجل أدبر مث :قال ؟تأمنوين وال األرض أهل على أيأمنين ،عصيته إن

 رسول فقال ،الوليد بن خالد أنه نَوري قتله يف القوم من رجل فاستأذن
 ال القرآن يقرءون قوما هذا ضئضئ من إن :وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 من ميرقون األوثان أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون حناجرهم جياوز
 عاد قتل ألقتلنهم همتأدرك لئن الرمية من السهم ميرق كما اإلسالم

  .اهـ
 النهروان إىل خرجوا ملا  اخلوارجأنّ :)مرآة اجلنان(ذكر اليافعي يف و

 خرياً، به وأوصوا النصراين، وأطلقوا املسلم فقتلوا ونصرانياً مسلماً لقوا
  . اهـوسلم وآله عليه اهللا صلى نبيكم وصية احفظوا :وقالوا

 اخلارجة أقبلت ملا: قيل:  ما نصه)الكامل يف التاريخ(قال ابن األثري يف و
 يسوق رجالً منهم ابةٌعص رأى النهروان من دنت حىت البصرة من

 أنا: قال أنت؟ من: له وقالوا فأفزعوه فانتهروه فدعوه محار، على بامرأة
: له فقالوا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول صاحب خباب بن اهللا عبد

 مسعه حديثاً أبيك عن حدثنا عليك، روع ال: قالوا. نعم: قال أفزعناك؟
 عن أيب حدثين: فقال. به اتنفعن وسلم عليه اهللا صلى اهللا، رسول من



 

١٨٢ 

 قلب فيها ميوت فتنة تكون: قال أنه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا، رسول
 ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً فيها ميسي بدنه، فيها ميوت كما الرجل
 بكر أيب يف تقول فما سألناك، احلديث هلذا: قالوا. مؤمناً وميسي كافراً

 ويف خالفته أول يف عثمان يف تقول ما: قالوا. خرياً عليهما فأثىن وعمر؟
 علي يف تقول فما: قالوا. آخرها ويف أوهلا يف حمقاً كان إنه: قال آخرها؟

 دينه على توقياً وأشد منكم باهللا أعلم إنه: قال وبعده؟ التحكيم قبل
 ال أمسائها على الرجال وتوايل اهلوى تتبع إنك: فقالوا. بصرية وأنفذ
 أقبلوا مث وكتفوه فأخذوه ،أحداً قتلناها ما قتلةً كلنقتلن واهللا أفعاهلا، على

 فسقطت ،)١(مواقري خنل حتت نزلوا حىت متم، حبلى وهي وبامرأته، به
 بغري هاـأخذت: آخر فقال فيه، يف فتركها أحدهم فأخذها رطبة، منه

 أحدهم فضربه الذمة ألهل خنزير همِب مر مث ،فألقاها مثن، وبغري حلها
 فأرضاه، اخلنزير صاحب فلقي األرض، يف فساد اهذ: فقالوا بسيفه،

 فما أرى فيما صادقني كنتم لئن: قال خباب ابن منهم ذلك رأى فلما
 ولقد حدثاً، اإلسالم يف أحدثت ما مسلم إين بأس، من منكم علي

                                           
 موقرة وخنلة محلها كثر أي: النخلة أوقرت: قال يف تاج العروس ولسان العرب: خنل مواقري: قوله  ١

   اهـبفتحها وموقرة القاف بكسر



 

١٨٣ 

 املاء، يف دمه فسال فذحبوه، فأضجعوه. عليك روع ال: قلتم آمنتموين
  .اهـ)١( بطنها فبقروا! اهللا تتقون أال مرأةا أنا: فقالت املرأة إىل وأقبلوا

 اخلوارج قتال أن احلديث ويف: هبرية ابن قال: قال احلافظ يف الفتحو
 مال رأس حفظ قتاهلم يف أن فيه واحلكمة املشركني، قتال من أوىل

 أوىل املال رأس وحفظ الربح، طلب الشرك أهل قتال ويف اإلسالم،
  .اهـ

 أن عنه اهللا رضي طالب أيب بن عليعن وروى اإلمام أمحد يف مسنده 
 كما اإلسالم من ميرقون قوما إن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 قتلهم ملن طوىب تراقيهم جياوز ال القرآن يقرءون الرمية من السهم ميرق

   اهـ )٢(اليد جدخم رجل همتعالم وقتلوه
 :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن سعيد أيبوروى أمحد أيضا عن 

 الفعل ويسيئون القيل حيسنون قوم ،وفرقة الفتخا أميت يف سيكون
 تـهمصال مع صالته أحدكم حيقر تراقيهم جياوز ال القرآن يقرءون
 ال ،الرمية من السهم مروق الدين من ميرقون ،صيامهم مع وصيامه

                                           
ذكر قصة عبد اهللا بن خباب ابن كثري يف البداية والنهاية، والعسقالين يف فتح الباري، والذهيب يف   ١

تاريخ اإلسالم، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، واليافعي يف مرآة اجلنان، والطربي يف تارخيه، وعبد 
  .ادي يف الفرق بني الفرق، وغريهم القاهر البغد

 الدال وفتح املعجمة اخلاء وإسكان امليم بضم املخدج: خمدج اليد قال النووي يف شرح مسلم: قوله  ٢
   اهـاليد ناقص أي



 

١٨٤ 

 قتلهم ملن طوىب واخلليقة اخللق شر هم ،فوقه على يرتد حىت يرجعون
 أوىل كان قاتلهم من ،شيء يف منه وليسوا اهللا كتاب إىل يدعون ،وقتلوه

  . اهـالتحليق :قال ؟سيماهم ما اهللا رسول يا قالوا منهم باهللا
قال رسول اهللا : ابن أيب أوىف، قالوروى أبو نعيم يف احللية بسنده عن 

    اهـ، كالب الناراخلوارج: صلى اهللا عليه وسلم
 أيت ملا: قال غالب أيببري بسنده عن روى الطرباين يف املعجم الكو

 رآهم فلما أمامة، أبو جاء دمشق، درج على فنصبت األزارقة برءوس
 حتت قتلى شر هؤالء النار، كالب النار، كالب :قال مث عيناه، دمعت

 فما: قلت هؤالء، قتلهم الذين السماء أدمي حتت قتلى وخري السماء، أدمي
 اإلسالم، أهل من كانوا همإن هلم، رمحة: قال عيناك؟ دمعت شأنك

 صلى اهللا رسول من مسعته شيئا أم النار، كالب قلت أبرأيك: قلت: قال
 صلى اهللا رسول من مسعته شيئا بل جلريء، إذا إين: قال وسلم؟ عليه اهللا
 يوم{ تال مث مرارا، فعدد ثالث وال ثنتني وال مرة، غري وسلم عليه اهللا

 هو{ وتال  }خالدون فيها{ بلغ حىت }وجوه وتسود وجوه تبيض
 أولو بلغ حىت حمكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي

 منهم اهللا فأعاذك كثري، بأرضك إم أما: فقال بيدي، أخذ مث }األلباب
  .اهـ



 

١٨٥ 

ومنهم من يلمزك يف {: قوله يف قتادة قال: قال ابن كثري يف تفسريهو
 ،لصدقاتا يف          عليك يطعن من ومنهم: يقول} الصدقات

 اهللا رسول أتى بأعرابية، عهد حديثَ البادية أهل من رجال أن لنا وذُكر
 لئن واهللا حممد، يا: فقال وفضة، ذهبا يقسم وهو وسلم عليه اهللا صلى
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب فقال. عدلت ما تعدل أن أمرك اهللا كان

 وأشباهه، هذا احذروا: اهللا نيب قال مث ،بعدي عليك يعدل ذا فمن ويلك
 خرجوا فإذا تراقيهم، جياوز ال القرآن يقرءون هذا، أشباه أميت يف فإن

 أن لنا وذكر. فاقتلوهم خرجوا إذا مث ،فاقتلوهم خرجوا إذا مث فاقتلوهم،
 أعطيكم ما بيده نفسي والذي: يقول كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب

  . اهـخازن أنا إمنا أمنعكموه، وال شيئا
 الناس جعل النهروان، أهل علي قتل ملا:  البن كثري)البداية النهاية(ويف 

 كال: علي فقال ،دابرهم قطع الذي املؤمنني أمري يا هللا احلمد: يقولون
  . اهـ)١(النساء وأرحام الرجال أصالب لفي همإن واهللا

                                           
إنهم لفي : إذا خرجوا فاقتلوهم مث إذا خرجوا فاقتلوهم إخل ومن قول قول علي: قد يؤخذ من قوله  ١

اخلوارج سيخرجون مرارا بعد معركة النهروان، وهذا هو الواقع فعال واهللا أن .. أصالب الرجال إخل
  .أعلم



 

١٨٦ 

  حكم اخلوارج
فظ ار، منهم احلاهم كفّماء فيهم فذهب طائفة منهم إىل أناختلف العل

 القاضي صرح: قال احلافظ العسقالين يف فتح الباري ،أبوبكر بن العريب
 كفار همأن الصحيح: فقالبكفرهم  الترمذي شرح يف العريب بن بكر أبو

 عاد قتل ألقتلنهم ولقوله اإلسالم من ميرقون وسلم عليه اهللا صلى لقوله
 خللقا شر هم :وبقوله ،بالكفر هلك إمنا منهما وكل ،مثود :لفظ ويف
 تعاىل اهللا إىل اخللق أبغض همإن :ولقوله ،الكفار إال بذلك يوصف وال

 ،النار يف والتخليد بالكفر معتقدهم خالف من كل على وحلكمهم
 املتأخرين أئمة من ذلك إىل جنح وممن .منهم باالسم أحق هم فكانوا
 اخلوارج كفر من احتج :فتاويه يف فقال السبكي الدين تقي الشيخ
 صلى النيب تكذيب لتضمنه الصحابة أعالم بتكفريهم لروافضا وغالة

 صحيح احتجاج عندي وهو: قال باجلنة، هلم شهادته يف وسلم عليه اهللا
  .اهـ

لعسقالين يف وذهب مجهور أهل العلم إىل أنهم مسلمون، فقال احلافظ ا
 املسلمني علماء أمجع: اخلطايب قال:  شرح صحيح البخاريفتح الباري

 وأجازوا املسلمني، فرق من فرقة تهمضالل مع وارجاخل أن على
 بأصل متمسكني داموا ما رونفَّكَي ال هموأن ذبائحهم، وأكل همتمناكح



 

١٨٧ 

 غري اخلوارج أن إىل العلماء مجهور ذهب :بطال ابن قال و.اإلسالم
   . اهـاملسلمني مجلة عن خارجني

  .ل اإلسالمإنهم من أه: وقد ذكرنا أن أبا أمامة رضي اهللا عنه قال
 قاله الذي املختار الصحيح املذهب: وقال النووي يف شرح مسلم

 وقال .البدع أهل كسائر يكفرون ال اخلوارج أن: واحملققون األكثرون
 أن العلماء أصحابه ومجاهري الشافعي مذهب: يف موضع آخر منه

 أهل وسائر املعتزلة ومجاهري القدرية وكذلك يكفرون، ال اخلوارج
  .هـ ااألهواء

ر وقد كان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ال يكفّ
 ، بل كان)١(روه واستباحوا دمه ودماء املسلمنياخلوارج الذين كفّ

 ثالثة فناظرهم بعث إليهم عبد اهللا بن عباس و،م هلنصحييناظرهم و
منهم أربعة رجع  ف،فأفحمهم ومهوه من الشبهة عليهم ما ت وردأيام

 همقاتلف من أىب ومتردأما ، ومخلّى سبيلهف واوتاب للحق وااد انقآالف
   .قتلهم قتال ذريعاو

                                           
أي –  أهل النهروانعن فقد روى ابن كثري يف البداية والنهاية أنه سِئل علي كرم اهللا وجهه  ١

 إال اهللا يذكرون ال املنافقني إن: قال أفمنافقون؟ قيل فروا، الشرك من: فقال هم؟ أمشركون -اخلوارج
  .  اهـقليال



 

١٨٨ 

: قال علي ألصحابه: )الفرق بني الفرق( البغدادي يف قال عبد القاهر
. قاتلوهم فوالذي نفسي بيده ال يقتل منا عشرة، وال ينجو عشرة منهم

 تسعة فقتل من أصحاب علي يومئذ تسعة، ومل يفلت من اخلوارج غري
   . اهـأنفس

أخذ ما يف عسكرهم من شيء، فأما  أن عليا  البن األثريويف الكامل
السالح والدواب وما شهر عليه فقسمه بني املسلمني، وأما املتاع 

  . اهـ)١(واإلماء والعبيد فإنه رده على أهله حني قدم
، وجيش ومائيت فارسمثانية وستني ألف فارس  يِل عوكان جيش

  . اثنا عشر ألفا وقيل غري ذلككانوا:  قيلاخلوارج
ال يكفِّرون أهل  فكانوا هجه ِمن بعده كثري من األئمةوسار على ن

  . هرةاظاألهواء إال بدليل واضح وحجة 
احا صرح به أئمة املذاهب يف كتب كفرا بو املبتدعة من رأى يفنعم 

ض الفقه فال حرج عليه أن يكفّرهم ويوبخهم بل قد جيب ذلك يف بع
قد كفَّر اإلمام الشافعي رمحه اهللا حفصا الفرد، فقد روى و ،األحوال

: اإلمام أبو نعيم يف حلية األولياء بسنده عن أيب شعيب املصري قال
بن عبد احلكم، وعن يساره احضرت الشافعي وعن ميينه عبد اهللا 

يوسف بن عمرو بن يزيد، وحفص الفرد حاضر، فقال البن عبد 
                                           

  .الكامل يف التاريخ البن األثري   ١



 

١٨٩ 

ليس إال؟ مث : قال. أقول كالم اهللا: قال.  القرآنما تقول يف: احلكم
فجعل الناس يومئون أن . سأل يوسف بن عمرو، فقال له مثل ذلك

. يا أبا عبد اهللا، الناس حييلون عليك: يسأل الشافعي، فقال حفص الفرد
ما تقول يا أبا : فقال للشافعي: دع الكالم يف هذا، قالوا: فقال: قال

فناظره . أقول القرآن كالم اهللا غري خملوق: لعبد اهللا يف القرآن؟ قا
وحتاربا يف الكالم حىت كفّره الشافعي فقام حفص مغضباً، فلقيته من 

رأيت ما فعل يب الشافعي أمس؟ : الغد يف سوق الدجاج مبصر، فقال يل
أما إنه مع هذا ما أعلم إنساناً : مث مضى مث رجع، فقال: كفرين، قال

  .أعلم منه
كنا عند حممد بن : أيضا بسنده عن حرملة بن حيىي قالوروى أبو نعيم 

القرآن : -وكان صاحب كالم-إدريس الشافعي، فقال حفص الفرد 
  .كفرت: خملوق، فقال الشافعي

اعلم أن أئمة املذاهب األربعة رمحهم اهللا وضعوا بابا يف الفقه يبحثون و
ينا فيه عن الردة وأحكامها وما يترتب عنها، وفصلوا ذلك تفصيال ب

وأكثروا فيها النقول عن الكتاب والسنة وأقوال األئمة املستنبطني 
  ). ١(هاِبهو مبحث الردة وما يتعلق وحده منهما، فالفقه 

                                           
 وقد أخطأ يف هذا الالّمذهبيون الذين يدعون أنهم جمتهدون وأنهم يأخذون األحكام من الكتاب  ١

والسنة فقط، فيبحثون هذه املسئلة من كتب الكالم والتفسري واحلديث فصاروا حيارى يف طلبهم من 



 

١٩٠ 

اإلعالم بقواطع (ألف يف هذا الباب كتاب قد وإن أحسن ما رأيت 
شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي احملدث لإلمام الفقيه ) اإلسالم

 فإنه أطال فيه الكالم عما يفضي إىل الردة من قول الشافعي رمحه اهللا،
وفعل واعتقاد، واستقصى يف ذلك وأكثر فيه النقول عن العلماء 
اتهدين أئمة املذاهب وغريهم رمحهم اهللا، فعليك به فإنه ال يستغين 

ه املسئلة من التفاصيل بـهذما يتعلق عالباحث  الطالب وعنه
  .والتحقيقات واهللا املوفق

                                                                                                           
من غري موضعها فليس بواجدها، فاهللا يهدينا وإياهم إىل سواء غري موضعها، فإن من طلب ضالته =

  .السبيل



 

١٩١ 

  الصةاخل 
 ،ية وأفصحهابو من أعظم املدائح الن هي امليمونةهذه القصيدةإعلم أن 

 وأجناس العباد؛ فلهذا ،ا يف خمتلف البالدوأكثرها بركة وشهرة وانتشار
هم نطاوهم، املتباعدة أمشارباعتىن خبدمتها كثري من األئمة املختلفة 

خالهلا ما  منهم يفهم، املتغايرة علومهم ومالحظهم، ورأى كلوأزمان 
يسقد {ناسب فنونه،  ناظره، ويشفي غليله، ويوافق قوانني علومه، وير

فوضعوا عليها شروحا كثرية، وختميسات }همعلم كل أناس مشرب ،
ي ما فيها من مشائله صلى ِدب منهم ي احملدثريث فاألة،بديعوتسبيعات 

 رتبته علو و، وعظيم جاهه عند ربه، وآياته وإرهاصاته،اهللا عليه وسلم
واآلثار الواردة،   الشريفة مستدال باألحاديث،ورفعة قدره وسين جمده

 مبحثه ها اللغوية، والنحويواللغوي يبحث عن معاين األلفاظ ومدلوالِت
اإلعراب ورعاية األلفاظ من اللحن واخلطإ وغري ذلك من مباحث 

 ،راتاالستعاأنواع  و،النحاة، والبيانيون ملحظهم اللطائف البديعية
  واحلقيقة وااز، الكلماتركيب ت وحماسن، والتشبيه، والكنايةوالتورية

 وغري ذلك من مباحث فنون البالغة، وبعضهم كانوا ،العقلي واللغوي
 فأوسعوا اال وخاضوا البحار، وخلطوا ،متبحرين يف فنون كثرية

 الطيب بالطيب، فأودعوا يف شروحهم كل ما حيتاج إليه الطالب،
، فيا  به املسامع، وتلتذُّ عني املطالعِه ِبرقَ وتمعينه الراغب،من توي وير



 

١٩٢ 

ي الذهب األمحر، والبدر األنور، ههلا من درة غالية، وجوهرة سامية، ف
، بـها، ومريض استشفى بـها من مهموم تربك واملسك األذفر، فكم

إسناده يت بإذن اهللا حوائجهم، وكم من عامل رواها بِضهم وقُفنالوا مآرب
 كشيخ اإلسالم أيب الفضل احلافظ ابن حجر العسقالين إىل مؤلفها،

املعجم ( كما ذكره يف )فتح الباري شرح صحيح البخاري(مؤلف 
 عزالدين بن عبد السالم  اإلمام اتهد، وسلطان العلماء)املفهرس

 وكم من وغريمها ممن ذكرناهم يف مبحث من روى الربدة أو حفظها،
وحفظها مث علّمها، وكم من حمب لرسول اهللا صلى اهللا مها طالب تعلّ

تلذذا مبا انطوت عليه من سين بـهانشدها أو يستنشد عليه وسلم ي 
  . خصاله أخالقه وشريف، وحماسناهر آياتهبوصفاته، 

 ،فعليك أيها احملب أن ال تصغي إىل إرجاف املرجفني واعتراض اجلاهلني       
وتقتفي آثـار    لني،م العلماء العا  سلك مسالك أن ت والت املبطلني،   وتقو 

   .عباد اهللا الصاحلني
 يتبع غري   ويتيه يف أودية الردى و    ، يعرض عن اهلدى   أن تكون ممن  وإياك  

 وقد علمت أن كثريا من أكابر       بترهات املفسدين،   رويغتسبيل املؤمنني،   
وضع الشروح عليها، وبالغوا    باحلفاظ واحملدثني والفقهاء املتقنني اعتنوا      

 ومدح مؤلفها، منهم العالمة عبد الرمحن بن إمساعيـل          مجيل وصفها يف  
، واإلمام فخـر  ٦٦٥ املتوىف سنة ،أبوشامة الشافعي شيخ اإلمام النووي 



 

١٩٣ 

الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حممد، ونور الدين علي بن سلطان              
، واحلافظ شهاب الدين أمحـد بـن حممـد          ١٠١٤قاري املتوىف سنة    
 ، وشيخ اإلسـالم   ٩٢٣صحيح البخاري املتوىف سنة     القسطالين شارح   

الرملـي  وي شيخ ابن حجـر اهليتمـي         أبو حيىي زكريا األنصار    املعمر
تلميـذه  ، و نوواخلطيب الشربيين وعبد الوهاب الشعراين وخالئق آخر      

ابن حجر  : بن حجر اهليتمي الذي قيل فيه     ااحملدث الفقيه أمحد بن حممد      
، والعالمـة الـشيخ     ٩٧٣املتوىف سنة   يف البشر كالياقوت يف احلجر،      
، والعالمة احملدث حممد بن عالن      ١٢٧٦إبراهيم البيجوري املتوىف سنة     

، ومجال الدين عبد اهللا بن يوسـف        ١٠٥٧الصديقي املكي املتوىف سنة     
، والشيخ زين الـدين     ٧٦١املعروف بابن هشام النحوي، املتوىف سنة       

جالل الدين حممـد     األصويل   هخالد بن عبد اهللا األزهري، واحملقق الفقي      
، وأبو عبداهللا حممد بن أمحد      ٨٦٤بن أمحد احمللي الشافعي املتوىف سنة       ا
قيه األصويل بـدر    ، والعالمة الف  ٧٨١بن مرزوق التلمساين املتوىف سنة      ا

ـ    ، وغريهم،  ٧٩٤ املتوىف سنة     الشافعي هادر الزركشي الدين حممد بن ب
ـ س أو   يخملتاوقد بلغ عدد من وضع عليها الشروح أو          فـا  يع ن يسبالت

 األصوليني،و   التفسريوحمققي الفقهاء  ني من حفاظ احلديث وأئمة    وسبع
   .والنحاة وغريهم



 

١٩٤ 

ـ فعليك أيها العاقل املنصف أن تقتدي        جلـة  هؤالء العلمـاء واأل   ـب
ون يف هـذه    عنت مبا يشيعه املفسدون ويذيعه املت     ، وإياك أن تغتر   الفضالء

 نسبة الـشرك إىل   وتشويه وجه حماسنها، و    كتمان فضائلها    األزمنة من 
   . اإلمام البوصرييمؤلفها

 أن تعتقـد أن هـؤالء املـذكورين       من اخلطإ اجللي والغلط الفاحش      و
من أئمة اإلسالم ومحلة الـشريعة املطهـرة         حذوهم اهم ممن حذ  وغري  
   .ا كلهم وأصاب هؤالء املرجفون واجلهلة املتهتكونأوأخط

ابعة الرعيل األول من األئمـة األعـالم،        عليك بالسواد األعظم ومت   و
 ورثة سيد األنام، عليه من اهللا أفضل الصالة والسالم،          والسادة الكرام، 

وعلى آله وأصحابه مصابيح األنام، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم           
  .الدين، وعلينا وعلى الوالدين واملشايخ واألحباب أمجعني



 

١٩٥ 

بة لرسول اهللا صلى اهللا عليه  يف ذكر نبذ من أحوال أهل احملخامتة
  وسلم

 اِمنملا كانت هذه القصيدة املباركة من أقوى األسباب املهيجة كَو
احلب النبوي يف القلوب الصافية من األمراض االعتقادية، ومن أعظم 
مثريات الغرام يف الصدور النقية الطاهرة، أحببت أن يكون ختام هذا 

لصاحلني واشتياقهم إىل حبيب رب التأليف بذكر نبذ قليلة من حمبة ا
نظر تالعاملني وسيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم؛ ليكون ذلك آخر ما 

  . سمع به آذان السامعنيتإليه أبصار القراء و
 واعلم أن حبه صلى اهللا عليه وسلم من أفضل القربات وأجنح املساعي،

ه يف من أحبه صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا حبا صادقا يكون معو
  . القيامة

فقد روى البخاري يف صحيحه يف باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  أن رجال سأل النيب صلى اهللا 

وماذا أعددت هلا؟ : مىت الساعة؟ قال : عليه وسلم عن الساعة، فقال
، أنت مع من أحببت: ال شيء إال أين أحب اهللا ورسوله، فقال: قال

 :فما فرحنا بشيء  فرحنا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أنس
فأنا أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم : أنت مع من أحببت، قال أنس



 

١٩٦ 

وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن مل أعمل مبثل 
  .  اهـأعماهلم

 :الكم بن أنس قال :قال املسيب بن سعيدوروى الترمذي يف سننه عن 
 تصبح أن قدرت إن بين يا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يل قال

 من وذلك بين يا :يل قال مث ،فافعل ألحد غش قلبك يف ليس ومتسي
  . اهـاجلنة يف معي كان أحبين ومن ،أحبين فقد سنيت أحيا ومن ،سنيت

وقد كان لبعض أئمة السلف الصاحل ومن بعدهم من علماء اخللف 
 لفة، وأذواق متنوعة، عند ذكر امسه الشريف ومساع أوصافهأحوال خمت

 حبسب اخلواطر اليت ختطر يف قلوبـهم، وختتلج يف صدورهم، اجلميلة
فمنهم من تعتريه اهليبة والدهشة واالنزعاج واالهتزاز عند مساع امسه 

وإين لتعروين لذكراك : صلى اهللا عليه وسلم، على حد قول القائل
 صلى اهللا غلبهم الطرب والشوق واحلنني إىل لقائه، ومنهم من ي)١(هزة

 فيبكون حىت ال تبقى يف عيونـهم الدموع، ومنهم من عليه وسلم،
متلك احملبة شعوره وختتلط بشغاف قلبه فيزول إحساس بدنه كصواحب 
يوسف عليه السالم الاليت قطعن أيديـهن ومل يشعرن بأملهن لفرط 

  . والسالمحمبتهن له عليه وعلى نبينا الصالة 

                                           
  .كما انتفض العصفور بلله القطر:  وعجزه،هذا صدر بيت  ١



 

١٩٧ 

ومنهم من يستغرق يف حبار حبه صلى اهللا عليه وسلم، فيختل نظام 
لذي اوقد يتكلم بكالم خمتلط ك، صل له نوع خفة وطيشحي وتدبريه
، فقال من يف حبر الفرح والسرورفغرق  ه اليت أيس منهاراحلت ةًتغبوجد 

  . )١(أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك: شدة الفرح
أليب نعيم  أن عبد اهللا بن ) حلية األولياء( و)٢()سري أعالم النبالء(يف و

عمر رضى اهللا عنه كان يتبع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآثاره 
. وحاله ويهتم به، حىت كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك

ليه لو نظرت إىل ابن عمر إذا اتبع رسول اهللا صلى اهللا ع: وعن نافع قال
وكان إذا رآه أحد ظن به شيئا مما يتبع آثار . وسلم لقلت هذا جمنون

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك وكل وهلم عجائب وأحوال أخرى حبسب بواعث احلب وأسبابه، 

سري (دليل على احلب الصادق والشوق احلقيقي، فقد قال الذهيب يف 
:  عليه وسلم  ما نصهبعد كالم  يف زيارة قربه صلى اهللا) أعالم النبالء

                                           
 هللا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن:  رواه مسلم يف صحيحه ونصه ١

 وعليها منه فانفلتت فالة بأرض احلتهر على كان أحدكم من إليه يتوب حني عبده بتوبة فرحا أشد
 هو إذا كذلك هو فبينا راحلته من أيس قد ظلها يف فاضطجع شجرة فأتى منها فأيس وشرابه طعامه

 شدة من أخطأ ،ربك وأنا عبدي أنت اللهم :الفرح شدة من قال مث خبطامها فأخذ عنده قائمة هاِب
  .الفرح

  .٢١٣ص ٣سري أعالم النبالء ج  ٢



 

١٩٨ 

واهللا ما حيصل االنزعاج ملسلم والصياح وتقبيل اجلدران وكثرة البكاء 
إال وهو حمب هللا ولرسوله، فحبه املعيار والفارق بني أهل اجلنة وأهل 

  .)١(النار اهـ
 السختياين إذا  أيوبكان: للحافظ القسطالين) املواهب اللدنية(ويف 

  . حىت نرمحهذكر النيب صلى اهللا عنده بكى 
كثري الدعابة والتبسم، وإذا ذكر عنده النيب صلى  وكان جعفر بن حممد

  . اهللا عليه وسلم اصفر لونه
وكان عبد الرمحن بن قاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق إذا ذكر النيب 

منه الدم وقد جف ) ٢(صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل لونه كأنه قد نزف
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلملسانه يف فمه هيبة لرسول 

 وكان عبد اهللا بن الزبري إذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  بكى 
  . حىت ال يبقى يف عينه دموع

وكان الزهري حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن هشام من أهنأ 
الناس، فإذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  فكأنك ما عرفته وال 

  . عرفك

                                           
  .٤٨٤ ص ٤ م النبالء جسري أعال  ١
  .أي سال عنه الدم ومل يبق منه شيء بضم النون وكسر الزاي :قد نزف: قوله  ٢



 

١٩٩ 

 من املتعبدين اتهدين، فإذا ذكر -السني بضم -وكان صفوان بن سليم
عنده النيب صلى اهللا عليه وسلم  بكى، فال يزال يبكي حىت يقوم الناس 

  . عنه ويتركوه
  .وكان قتادة إذا مسع احلديث يقرأ عنده أخذه العويل والبكاء

إلمام كان ا: قال مصعب بن عبد اهللا: للقاضي عياض) الشفاء(ويف 
مالك إذا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يتغري لونه وينحين حىت يصعب 

لو رأيتم ما رأيت ملا : فقال: ذلك على جلسائه، فقيل له يوما يف ذلك
أنكرمت علي ما ترون، ولقد كنت أرى حممد بن املنكدر وكان سيد 

 ولقد كنت. القراء ال تكاد تسئله عن حديث أبدا إال يبكي حىت نرمحه
آيت عامر بن عبد اهللا بن الزبري، فإذا ذكر عنده النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم  بكى حىت ال يبقى يف عينيه دموعه
) الزهد(للحافظ ابن حجر العسقالين و) ابةاإلصابة يف متييز الصح(ويف 

للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن حممد ابن زيد بن عبد اهللا بن عمر 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال  عمر رسولَما ذكر ابن: مسعت أيب يقول

  .بكي، وال مر على ربعهم إال غمض عينيه 
ما كان خالد يأوي إىل فراش : وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت

إال وهو يذكر من شوقه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإىل 
هم أصلي وفصلي، : أصحابه من املهاجرين واالنصار، يسميهم ويقول



 

٢٠٠ 

إليهم حين قليب، طال شوقي إليهم فاجعل رب قبضي إليك حىت يغلبه و
  . النوم

: وروي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
 يعين –والذي بعثك باحلق إلسالم أيب طالب كان أقر بعيين من إسالمه 

  .  وذلك إن إسالم أيب طالب كان أقر لعينك-أباه أبا قحافة
أن تسلم أحب إيل : ر بن اخلطاب قال للعباس رضي اهللا عنهوعن عم

من أن يسلم اخلطاب، ألن ذلك أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  . وسلم 

وعن زيد بن أسلم رضي اهللا عنه خرج عمر رضي اهللا عنه ليلة حيرس 
  : فرأى مصباحا يف بيت عجوز تنفش صوفا وتقول

طيبون األخيارصلى عليه ال   على حممد صالة األبرار  
 يا ليت شعري واملنايا أطوار   قد كنت قواما بكا باألسحار

)١( هل جتمعين وحبييب الدار    ...  
  .فجلس عمر يبكي

اكشفي يل قرب رسول اهللا : ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي اهللا عنها
 : وقد أجاد القائل. صلى اهللا عليه وسلم  فكشفته هلا، فبكت حىت ماتت

 نال كل املطلب    حبه من ميت يف
                                           

  .األبيات من حبر السريع ازو  ١



 

٢٠١ 

وعن ابن إسحاق أن امرأة من األنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم 
ما فعل رسول اهللا : أحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

أرنيه : خريا، هو حبمد اهللا كما حتبني، قالت: صلى اهللا عليه وسلم؟ قالوا
  . بعدك جللكل مصيبة : حىت أنظر إليه، فلما رأته قالت

: أن عبد الوهاب املدين قال: للحافظ الذهيب) سريأعالم النبالء(ويف 
مررت باملدينة فإذا أبو هريرة : بلغين أن رجال دخل على معاوية ، فقال
حدثين خليلي أبو القاسم : فقال جالس يف املسجد حوله حلقة حيدثهم،

ثين خليلي حد:  مث استعرب فبكى، مث عاد فقال)١(صلى اهللا عليه وسلم
  . صلى اهللا عليه وسلم نيب اهللا أبو القاسم مث استعرب فبكي، مث قام

وسئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كيف كان حبكم لرسول اهللا 
كان واهللا أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا : صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

  . وآبائنا وأمهاتنا، ومن املاء البارد على الظمأ

                                           
 :٥٠٨ ص)السيف املسلول على من سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم(قال اإلمام السبكي يف   ١

كنيته أبو : د كين أيضا بأيب األرامل، وقيلوكنيته صلى اهللا عليه وسلم املشهورة أبو القاسم، وق
  .القاسم؛ ألنه يقسم اجلنة بني اخللق يوم القيامة اهـ
حكاه السيوطي عن بعضهم يف الرياض األنيقة يف : وقال أياد أمحد الغوج يف تعليقه على هذا الكتاب

ه إمنا كين بابنه والذي جزم به اجلمهور منهم أهل السري أن: ، مث قال٢٧٣شرح أمساء خري اخلليقة ص
  القاسم اهـ



 

٢٠٢ 

 الصاحلون من السلف واخللف معروفني مبحبته صلى اهللا وباجلملة كان
عليه وسلم، وكان للصحابة رضي اهللا عنهم احلظ األوفر والنصيب 
الكامل منها، فقد مأل حبه صلى اهللا عليه وسلم  قلوبـهم ومل يترك 

  : فيها فراغا، وكانوا كما قال القائل
 فإن ترد الزيادة هات قلبا متلّك بعض حبك كل قليب

علم أن احملبة والشوق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن وا
خاصا بالعقالء، بل ما زالت البهائم واجلمادات ترى فيها آثار احملبة 

  .  وأمارات الشوق إليه صلى اهللا عليه وسلم
فمن ذلك جبل أحد واجلذع الذي كان عليه الصالة والسالم خيطب 

أقبلنا مع : وك عن أيب محيد قالعليه، روى البخاري يف باب غزوة تب
النيب صلى اهللا عليه وسلم من عزوة تبوك، حىت إذا أشرفنا على املدينة 

هذه طابة، وهذا أحد، جبل حيبنا وحنبه، ورواه مسلم يف آخر احلج : قال
يف باب فضل املدينة عن أنس بن مالك، ويف باب معجزات النيب صلى 

الصحيح املختار أن معىن : مسلمقال النووي يف شرح .  اهللا عليه وسلم
هذا احلديث أن أحدا حيبنا حقيقة، جعل اهللا تعاىل فيه متييزا حيب به كما 

، وكما حن }وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا{: قال سبحانه وتعاىل
  .اجلذع اليابس، وكما سبح احلصى إىل آخر ما قاله



 

٢٠٣ 

ى اهللا عليه وروى البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان النيب صل
وسلم  خيطب إىل جذع، فلما اختذ املنرب حتول إليه، فحن اجلذع فأتاه 

  .فمسح يده عليه
روى أبو يعلى املوصلي عن : للحافظ القسطالين) املواهب اللدنية(ويف 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوم : أنس بن مالك بلفظ
طب الناس فجاءه اجلمعة يسند ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد خي

أال أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منربا له : رومي فقال
درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
على املنرب جأر اجلذع كجؤار الثور، وارتج املسجد جلؤاره حزنا على 

 صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فنـزل إليه رسول اهللا
وسلم من املنرب فالتزمه وهو خيور، فلما التزمه سكت،مث قال رسول اهللا 

والذي نفس حممد بيده لو مل ألتزمه ملا زال هكذا : صلى اهللا عليه وسلم
حىت تقوم الساعة حزنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمره به 

  .صحيح غريب: ترمذي وقالورواه ال. صلى اهللا عليه وسلم  فدفن
فكان احلسن البصري إذا حدث : ورواه أبو القاسم البغوي وزاد فيه

يا عباد اهللا اخلشبة حتن إىل رسول اهللا : بـهذا احلديث بكى، مث قال
 ويف تفسري ابن. شوقا إليه ملكانه من اهللا، فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه

  .كثري يف آخر سورة احلشر مثل هذا
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باب واسع، وقد واحملبني له ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباب احملبة لرس
ما أكثر ذكرت مجلة منه يف إقناع املؤمنني بتربك الصاحلني، وقد نقلت 

فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا وأحبتنا حمبته صلى  ذكرته هنا منه،
رؤف جواد كرمياهللا عليه وسلم ومتابعته ومعيته يف اآلخرة، إنه بر .  

واحلمد يف حماسن الربدة وما يتعلق بذلك،        آخر ما قصدت كتابته      وهذا
  . هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

وأسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن يتقبل مين بفضله ولطفـه مـا    
 كتبته من ذكر بعض فضائل هذه القصيدة املباركـة، ويعفـو زللـي            

   .جبوده وإحسانه وكرمه وامتنانه وهفوايت
لهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أسـتغفرك وأتـوب            سبحانك ال 

إليك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الـذنوب إال             
  .أنت

وصلى اهللا وسلم وشرف وبارك على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آلـه            
وأصحابه وعباد اهللا الصاحلني، وعلى سائر املؤمنني واملؤمنات األحيـاء          

  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وآخر .منهم واألموات
 يوم األحد الثالث عشر من شهر ري طَلْيببلدة ععن مسودته  توقد فرغ

وقد تـم تبييـضه أول حمـرم سـنة          . هـ١٤٣٠مجادى األخرة سنة    
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حممد   وصلى اهللا على سيدنا وحبيبنا     ،واحلمدهللا أوال وآخرا   هـ١٤٣٢
   . آله وأصحابه الكرام أمجعنيىوعل
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  جع واملصادراملرا
  التفسري

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للقرطيب  اجلامع ألحكام القرآن   )١
  للسيوطي  الدر املنثور يف التفسري باملأثور   )٢
  البن كثري  تفسري القرآن العظيم   )٣

 احلديث وعلومه

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  لإلمام البخاري  صحيح البخاري   )٤
   بن احلجاجلإلمام مسلم  صحيح مسلم   )٥
  لإلمام مالك  املوطأ    )٦
  للعسقالين  فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٧
  للنووي  املنهاج شرح صحيح مسلم   )٨
    فتح امللهم شرح صحيح مسلم   )٩

  البن أيب شيبة  املصنف )١٠
  لإلمام أمحد  مسند اإلمام أمحد)١١
  للنسائي  سنن النسائي)١٢
  للطرباين  معجم الكبري )١٣
  البن حبان  صحيح ابن حبان)١٤
  للعالمة عالء الدين اهلندي  العمال يف سنن األقوال واألفعالكنـز )١٥
  للبيهقي  سنن الكربىال)١٦
  أليب يعلى  مسند أيب يعلى)١٧
  للحاكم  املستدرك على الصحيحني)١٨
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  للنووي  التلخيص شرح اجلامع الصحيح)١٩
  للسيوطي  امع الصغرياجل)٢٠
  للمناوي  فيض القدير شرح اجلامع الصغري)٢١
  يللهيثم  جممع الزوائد)٢٢
  للنسائي  عمل اليوم والليلة)٢٣
  للنووي  األذكار )٢٤
  للعسقالين  تلخيص احلبري)٢٥
  للعجلوين  كشف اخلفا)٢٦
  للسخاوي  املقاصد احلسنة)٢٧
  للطحاوي  مشكل اآلثار)٢٨
  للبيهقي  الزهد)٢٩
  للقاضي عياض  الشفاء )٣٠
  البن السين  عمل اليوم والليلة )٣١

 التاريخ والتراجم

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للعسقالين  اإلصابة يف متييز الصحابة)٣٢
  البن عبد الرب  االستيعاب)٣٣
  البن كثري  البداية والنهاية)٣٤
  البن األثري  الكامل يف التاريخ)٣٥
  للذهيب  تاريخ اإلسالم)٣٦
  للطربي  تاريخ الرسل وامللوك )٣٧
  للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد)٣٨
  أليب نعيم األصبهاين  معرفة الصحابة )٣٩



 

٢٠٨ 

  البن اجلوزي  صفة الصفوة)٤٠
  البن خلكان  وفيات األعيان)٤١
  للذهيب  سري أعالم النبالء)٤٢
  أليب نعيم  حلية األولياء)٤٣
  البن السبكي  طبقات الشافعية الكربى)٤٤
  للشوكاين  البدر الطالع)٤٥
  لليافعي  مرآة اجلنان )٤٦
  للزركلي  األعالم )٤٧
  العيدروس اهللا عبد بن القادر عبد  النور السافر)٤٨
  للسخاوي  ضوء الالمعال)٤٩
  للخطيب البغدادي  املتفق واملفترق)٥٠
  البن منظور  خمتصر تاريخ دمشق)٥١

 الفقه 

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  البن حجر اهليتمي  حتفة احملتاج بشرح املنهاج)٥٢
  للخطيب الشربيين  مغين احملتاج بشرح املنهاج)٥٣
  للنووي  مقدمة اموع)٥٤
 السرية

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للقسطالين  واهب اللدنيةامل)٥٥
  سليمان بن عمر الشافعي  املواهب اللدنية شرح الشمائل الترمذية)٥٦
  للبيهقي  دالئل النبوة)٥٧
  عبد اهللا بن سعيد اللحجي  منتهى السول على وسائل الوصول)٥٨
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  للزرقاين  شرح الزرقاين على املواهب)٥٩
    السرية احللبية)٦٠
  للهيتمي  املنح املكية شرح اهلمزية)٦١
  البن عالن الصديقي  ذخر والعده يف شرح الربدةال)٦٢
  للباجوري   على الربدهيحاشية الباجور)٦٣
  للهيتمي  العمده يف شرح الربده)٦٤
  عمر عبد اهللا كامل  البلسم املريح من شفاء القلب اجلريح)٦٥
  للبوصريي  قصيدة اهلمزية)٦٦

  التصوف والرقائق
  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم

  بسام حممد بارود   الطريق الصوفيةاألداب املرضية لسالك)٦٧
  للهيتمي  الزواجر عن اقتراف الكبائر)٦٨

 اللغة واملعاجم

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للفريوزأبادي  القاموس احمليط)٦٩
  للمرتضى الزبيدي  تاج العروس)٧٠
  البن املنظور  لسان العرب)٧١
  للنووي  تـهذيب األمساء واللغات)٧٢
  للجوهري  الصحاح)٧٣
  البن األثري   غريب احلديثالنهاية يف)٧٤
  للفيومي  املصباح املنري)٧٥
  زين الدين الرازي  خمتار الصحاح)٧٦
  خنبة من العلماء  عجم الوسيطامل)٧٧
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  للزخمشري  أساس البالغة)٧٨
 الردود

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  البن عساكر  تبيني كذب املفتري)٧٩
  دحالين  الدرر السنية يف الرد على الوهابية)٨٠
  حممد علوي مالكي   ملولد الرسولهل حنتفل)٨١
  للكوثري  حمق التقول يف مسألة التوسل)٨٢
  عبد اهللا بن الصديق الغماري  رد احملكم املتني)٨٣
  حممود سعيد ممدوح  رفع املناره)٨٤
  للسبكي  شفاء السقام)٨٥
  للهيتمي  اجلوهر املنظم)٨٦
  عبد القاهر البغدادي  الفرق بني الفرق)٨٧
  للنبهاين  شواهد احلق)٨٨
  للسقاف  ثة بأدلة االستغاثةاإلغا)٨٩
  حممد علوي مالكي  بلوغ املأمول )٩٠

 املتنوعات

  اسم املؤلف  اسم الكتاب  رقم
  حاجي خليفة  الفنونوكشف الظنون عن أسامى الكتب )٩١
  البن اجلوزي  صيد اخلاطر)٩٢
  البن اجلوزي  املدهش)٩٣
  البن حجر العسقالين  رس ملسانيد ابن حجرهاملعجم املف)٩٤
  حسن حممد شداد   رؤية سيدنا الرسولكيفية الوصول ل)٩٥
  يوسف خطار حممد  املوسوعة اليوسفية)٩٦
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  الصاحلني بتربك املؤمنني إقناع )١
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 إكماهلا يف التيسري تعاىل اهللا من ونرجو بعد، تكمل مل أخرى مصنفات أيضا وله

 . واملوفق املستعان فإنه وطبعها،
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