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ملخص البحث :
ري هام قام به البیضاوي، وهو أن ینظم الشاعر خمسة أشطار على هذا العمل انجاز شع

روي صـــدر البیــــت لشــــاعر اخــــر، فیعـــود البیــــت مؤلفــــًا مــــن ســـبعة أشــــطار، ویســــتمر حتــــى نهایــــة 

القصیدة. وهكذا كان تسبیع البیضاوي لبردة البوصیري، فقد اضاف البیضاوي الكثیر مـن االخبـار 

ة، وقمنــا بتحقیــق هــذا الــنص البــدیع الــذي یقــوم علــى مــدح واالراء والتوضــیحات الجدیــدة علــى البــرد

وذكــــر ســــیرته واخبــــاره وصــــحابته وتــــاریخ االســــالم وغیــــر ذلــــك لیبقــــى خالــــدًا عبــــر الرســــول 

العصور ...

Al-Busairi Burda of Seven
Fore Divisions by Baidawi (685H.)

Study and Verification

Dr. Ahmed Hussain Muhammed Al-Sadani
University of Mosul - College of Basic education

Abstract:
The present work is an important poetic accomplishment by Al-

Baidawi. The poet composes five fore divisions go with the rhyme of the

fore lines of another poet. The verse of the Kasida then is composed of

seven fore divisions and continues till the end of the poem and thus Al-

Baidawi done for Al-Busairi Burda. The researcher has investigated this

splendid text which praises prophet Muhammed (Peace be upon him), the

mention of his life affairs and his companions.
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أسمھ وحیاتھ :
، )٢(، أو ابـــو ســـعید)١(هـــو عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي آبـــو الخیـــر البیضـــاوي

.)٦(، بشیراز)٥(، المولود في مدینة البیضاء)٤(، الشافعي)٣(الشیرازي

ــــدًا زاهــــداً  لتفســــیر "، كمــــا كــــان "عارفــــًا بالفقــــه وا)٧(كــــان "إمامــــًا مبــــرزًا نظــــارًا صــــالحًا متعب

، قاضــــي القضــــاة وصــــاحب المصــــنفات وعــــالم اذربیجــــان وتلــــك )٨(واألصــــلین والعربیــــة والمنطــــق"

، یمـارس )١١(ثـم رحـل عنهـا، واسـتقر فـي تبریـز)١٠(، ولي القضاء بشیراز فتـرة مـن الـزمن)٩(النواحي

.)١٣(هـ ٦٩١، أو سنة )١٢(هـ٦٨٥فیها القضاء، ویؤلف الكتب حتى وفاته سنة 

بین القضاء وتألیف الكتب المهمة في علوم –كما اسلفنا –حیاته هذا وقضى البیضاوي 

القرآن وعلوم العربیة وغیرها من الموضوعات ... ومن أهمها :

، )١٤(التفسیر المعروف بتفسیر البیضاوي، وأصـل عنوانـه: (أنـوار التنزیـل واسـرار التأویـل)

صوى في اصول الفتوى في الفقـه ، الغایة الق)١٦(، المصباح في اصول الدین)١٥(الطوالع في الكالم

، بغیــــة الوعــــاة ٣٨٨/ ٢١، عیــــون التــــواریخ ١٥٧/ ٨، طبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى ٣٠٩/ ١٣) البدایــــة والنهایــــة ١(

، تفســـــیر ٤١٨/ ٤، دائـــــرة المعـــــارف االســـــالمیة ٩٧/ ٦، معجـــــم المـــــؤلفین ١٨٦/ ١، كشـــــف الظنـــــون ٢/٥٠

  .٢٤٨/ ٤)، االعالم ٣البیضاوي (مقدمة المحقق: 

   .٢٤٨/ ٤)، االعالم ٣، تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ٩٧/ ٦، معجم المؤلفین ١٨٦/ ١كشف الظنون ) ٢(

(مقدمــة ، تفســیر البیضــاوي٩٧/ ٦، معجــم المــؤلفین ٣٨٨/ ٢١، عیــون التــواریخ ٣٠٩/ ١٣البدایــة والنهایــة ) ٣(

  .)٣المحقق 

  ).٣ ، تفسیر البیضاوي  (مقدمة المحقق٩٧/ ٦معجم المؤلفین ،١٨٦/ ١كشف الظنون ) ٤(

: مدینـة مشـهورة مـن كبـرى مـدن اصـطخر، وسـمیت بالبیضـاء الن فیهـا قلعـة یـرى بیاضـها مـن بعـد، البیضاء) ٥(

  ).٥٢٩/ ١(معجم البلدان 

   ).٣تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ) ٦(

   .٢/٥٠، بغیة الوعاة ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ٧(

   .٥٠/ ٢بغیة الوعاة ) ٨(

  ).٣تفسیر البیضاوي  (مقدمة المحقق ،٣٠٩/ ١٣البدایة والنهایة  )٩(

  ).٣، تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ٤١٨/ ٤دائرة المعارف االسالمیة ،١٥٨/ ٨طبقات الشافعیة  )١٠(

، تفسـیر البیضـاوي ٤١٨/ ٤، دائـرة المعـارف االسـالمیة ٨٧/ ٦معجم المـؤلفین ،١٥٨/ ٨طبقات الشافعیة ) ١١(

  ).٣(مقدمة المحقق 

  .٢/٥٠، بغیة الوعاة ٣٠٩/ ١٣البدایة والنهایة ،٣٨٨/ ٢١اریخ عیون التو ) ١٢(

   .١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ١٣(

  .٤١٨/ ٤، دائرة المعارف االسالمیة ٩٧/ ٦، معجم المؤلفین ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ١٤(

، دائـرة ٩٧/ ٦، معجـم المـؤلفین ٢/٥٠، بغیـة الوعـاة ٣٠٩/ ١٣، البدایة والنهایـة ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ١٥(

  ).٣، تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ٤١٨/ ٤سالمیة المعارف اإل

  ).٣، تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ٢/٥٠، بغیة الوعاة ٣٠٩/ ١٣، البدایة والنهایة ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ١٦(
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، شـرح المصـابیح )٣(، مختصر الكشاف في التفسـیر)٢(، الفقه والمنهاج في اصول الدین)١(الشافعي

، لــب اللبــاب فــي علــم)٦(، شــرح التنبیــه)٥(، شــرح مختصــر ابــن الحاجــب)٤(المصــابیح فــي الحــدیث

ذلك رسائل عدة فـي ، الى جانب )٨(، وشرح مصابیح السنة للبغوي سماه (تحفة األبرار))٧(االعراب

.)٩(في مختلف الموضوعات

كــل هــذه وغیرهــا دلیــل كــاٍف علــى براعــة البیضــاوي وقدرتــه، یضــاف الیهــا تســبیعة لبــردة 

فیه، وقد  ةالبوصیري، كي ال یبقى علم من العلوم الشائعة في زمانه، دون ان یكون له باع ودراس

سالمیة ....بیة واإلاجاد فیها جمیعًا، فله سجل خالد في تاریخ علماء امتنا العر 

تسبیع البردة :
وظهـــور االســـالم، تعلـــق الكثیـــر مـــن الشـــعراء بشـــخص الرســـول منـــذ بعثـــة الرســـول 

 ومبادئ الـدین الجدیـد، فأخـذوا یمدحونـه ویـذكرون سـیرته منـذ الـوالدة والبعثـة والهجـرة وحـرب

غیر ذلك باسلوب جمیل تثیـر الكفار ومعجزاته وصحابته، وشرف القرآن الكریم والزهد في الدنیا، و 

.)١٠(العاطفة والشوق الى تلك االیام الخوالد واالماكن المقدسة

وتطور هذا االسلوب وازدهر عبر العصور، وبخاصة بعد احتالل بغداد من قبل هوالكو، 

وتــوالي الــویالت والمحــن، عنــدما أحــس المســلمون بــالخطر والضــعف تجــاه العــدو الغــازي فظهــرت 

انتشـــر المـــدیح و ، )١١(لهـــذا الســـبب وغیرهـــا مـــن االســـبابفـــي مـــدح الرســـول القصـــائد الكثیـــرة

 ٦٩٥النبوي على نطاق واسع، وكان افضـل الشـعراء لهـذه الفتـرة هـو محمـد بـن سـعید البوصـیري (

، وغیرهـا مــن )١(، الـذي بـرز بقصـائده المشــهورة فـي المـدیح الـدیني والنبــوي كـالبردة والهمزیـة)١٢(هــ)

، ٢/٥٠اة بغیـــة الوعــــ،٣٨٨/ ٢١، عیـــون التــــواریخ ٣٠٩/ ١٣، البدایــــة والنهایـــة ١٥٧/ ٨طبقـــات الشـــافعیة ) ١(

  ).٣، تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ٤١٨/ ٤معجم المؤلفین 

  .٣٨٨/  ٢١، عیون التواریخ ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ٢(

  .٢/٥٠، بغیة الوعاة ١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ٣(

  .١٥٧/ ٨طبقات الشافعیة ) ٤(

  .٢/٥٠بغیة الوعاة ،٣٨٨/ ٢١، عیون التواریخ ٣٠٩/ ١٣البدایة والنهایة ) ٥(

   .٣٨٨/ ٢١، عیون التواریخ ٣٠٩/ ١٣البدایة والنهایة  )٦(

  ).٣تفسیر البیضاوي (مقدمة المحقق ) ٧(

   .٧٨/ ٦معجم المؤلفین ) ٨(

   .٤١٨/ ٤ینظر : دائرة المعارف االسالمیة ) ٩(

   .١٨أثرها –تطورها –ینظر : البدیعات في االدب العربي : نشأتها ) ١٠(

   .٣٩، البدیعات في االدب العربي ٨٣الوسیط االدب العربي في العصر ) ١١(

  . )١٣٩/ ٦، األعالم ١٠٥/ ٣ینظر ترجمته في : (الوافي بالوفیات ) ١٢(
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الناس في مختلف البالد االسالمیة، فأخـذوا یبارونهـا ویعارضـونها ویضـمنون القصائد التي شغلت 

بعــــض ابیاتهــــا، ویترجمونهــــا، ولــــم یكتفــــوا بهــــذا االمــــر بــــل أخــــذ بعضــــهم یشــــطرون هــــذه القصــــائد 

. وظلـــت المنافســـة حامیـــة بـــین الشـــعراء لكســـب رضـــى اهللا ســـبحانه وتعـــالى واظهـــار )٢(ویخمســـونها

آخـــر جدیـــد لبـــردة البوصـــیري علـــى یـــد معاصـــره البیضـــاوي فـــي الشـــاعریة والتفـــوق، فظهـــر نمـــوذج

تسبیع البردة.

فیعود لشاعر اخروالتسبیع : هو ان ینظم الشاعر خمسة اشطار على روي صدر البیت

البیت مولفًا من سبعة اشطار بعـد ان كـان مؤلفـًا مـن شـطرین ...، فتصـبح القصـیدة بعـد ذلـك فـي 

عـــرض قابلیتـــه فـــي دمـــج بیـــت الشـــاعر ضـــمن اشـــطاره نســـیج شـــعري جدیـــد، یحـــاول الشـــاعر أن ی

الخمسة.

وي الـذي التـزم ذكـر لفـظ الجاللـة (اهللا) االبیضـ–حسـب اطالعـي –وأول من سـبع البـردة 

في بدایة كل تسبیع من أول البردة حتى آخرها، وبدأها بقوله :

ومن غرام بأحشائي ومن سقماهللا یعلم ما في القلب من ألم

فقلت لما همى دمعي بمنسجمفي حرمعلى فراق فریق حل

(أمن تذكر جـیران بذي سلمعلى العقیق عقیقًا غیر منحسم

)٣(مزجت دمعا جرى من مقلة بدم)

ــًا –وتــدرج البیضــاوي فــي تســبیعه مــع ابیــات البــردة محــاوًال  أن یوضــح أو یشــرح –احیان

واالستغفار :المعنى الذي ذكره البوصري، مثال ذلك قوله في توضیح فكرة العفو 

وعن خطایا عظیمات وعن خللاهللا یعفـو بفضل منه عن زلل

فكن على زمن التفریط في وجلجنیتها في زمان ضاع في كسل

(استغفر اهللا من قـول بال عملقد طال من أملماوال تمل نحو

)٤(لقد نسبت به نسال لذي عقم)

او معجزاتــــه ة الرســــول وكــــان كثیــــرًا مــــا یضــــیف فكــــرة أو معلومــــة جدیــــدة عــــن ســــیر 

واوصافه وغیرها مما لم ترد في البردة، مثال ذلك قوله :

شهرًا لمطردهأنى یكن حـولاهللا ناصـره بالرعب والمـدد

   .٢١٠ – ١٩٠، ٢٨ – ١دیوان البوصیري ) ١(

   .٢٠٨االدب العربي في العصر الوسیط ) ٢(

 .١ت  ) ٣(

 .٢٦ت ) ٤(
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وان بدا مفردًا یومًا على أحـدكسرى وقیصر كانا منه في رعد

(كالشمس تظهر للعینین من بعدظنوه في جحفل بالخیل والعـدد

)١(الطرف من أمم)صغیرة وتكل

وأحیانــًا أخــرى نجــده یظیــف تمهیــدًا لفكــرة البوصــیري، فتــاتي المعــاني متوافقــة جمیلــة مثــال 

في غار حراء ونزول الوحي وبعثة الرسول یقول : ذلك ذكره لخلوة الرسول 

فكان یأوي حـراء في تحیتـهحب وحـدتهه ـإلیاهللا ألقى 

(إقرأ) فلم یفـهم لنحوتـهقال:و فجاءه الوحي في أوقات خلوته

باء دعوتهن(راعت قلوب العدى أفضمـه فوعى منه بضمـته

)٢(كنبأة أجفلت غفًال من الغنم)

الى غیر ذلك من الحاالت التي ظهرت فیها براعة البیضاوي، وكـان التزامـه لفـظ الجاللـة 

لتوسع واالستزادة منهـا (اهللا) في بدایة كل تسبیع، وبقاؤه ضمن افكار البوصیري وموضوعاته مع ا

بطریقــة فنیــة جمیلــة مــن االمـــور المهمــة التــي جعلــت القصـــیدة كلهــا تتــرابط وتتوحــد دون أن تفقـــد 

وحدتها الموضوعیة والعضویة.

ونظــرًا لطــول البــردة والتــزام البیضــاوي فــي تســبیع كــل بیــت بــروي صــدر بیــت البوصــیري، 

–الخطـاء بـالرغم منـه، مثـال ذلـك : وجـدنا مما یستوجب جهدًا كبیرًا، وقد یقع الشاعر في بعـض ا

روي صدر البیت عند البوصیري منونًا بـالفتح، هـذا االمـر حـتم علـى البیضـاوي أن یقـدم –أحیانًا 

–اشــطار هــذا التســبیع منونــًا ایضــًا لــتالئم قافیــة صــدر البــردة المنونــة، وبــذلك اجتــرح البیضــاوي 

نها قوله :ضرورة غیر موجودة في كتب الضرورات، م–مضطرًا 

في لوحه قـدمًا كانت مسـطرةاهللا ألقـى أمـورات مقــدرة

دموعـهم بالـدما باتت معـكرةقلوب أهل الهوى أضحت مكسرة

(یا الئمي في الهوى العذري معذرةوحالهم أصبحت بالوجـد مخبرة

)٣(مني الیك ولو أنصفت لم تلم)

وهما من الوقوف كي یتم التفعیلـة نجد ان الشاعر قد نون في موضع العروض والضرب 

لروي شطر البردة (معذرة).استجابة التالیة 

 .٤٩ت ) ١(

   .١١٨ت ) ٢(

 .٩ت ) ٣(



حسین محمد السادانياحمد 

٢٣٨

تسبیعه، بل یحاول اطالة الشرح وتكرار وفي حاالت قلیلة ال یقدم البیضاوي أي جدید في

المعنى، مثال ذلك قوله في محاربة هوى النفس :

ان كنت للنصـح یا هـذا بمستمعاهللا یخلیـك من خب ومن خدع

وجوعة فتنت في الخلق مـن ورعكلة اهلكت من غیر ما وجعكم ا

(واخش الدسائس من جوع ومن شبعفكن بما جاء في قوت بمقتنـع

)١(فرب مخمصة شر من التخم)

هـــذا وحـــاول البیضـــاوي ان یكـــون اســـلوبه مقاربـــًا الســـلوب البوصـــیري، ونجـــح فـــي معظـــم 

اتسم بطول النفس والتفصـیل واالستقصـاء "الحاالت، وقصر عنه في حاالت قلیلة، هذا االسلوب 

فــي المعـــاني، والمیـــل الـــى الحجـــاج والمناقشـــة، واالعتمـــاد علـــى االدلـــة الحســـیة والمعنویـــة والعقلیـــة 

. ومهما یكن فان هذا التسبیع یعد من االعمال الجدیـدة، والجـدیرة بالبحـث والدراسـة، ")٢(والمنطقیة

خبـار واالفكـار واالراء الجدیـدة ووضـح امـورًا اخـرى حاول فیها البیضاوي ان یضیف الكثیر من اال

بعرضه الجمیل، طالبًا المغفرة من اهللا والنجاح في دنیاه.

منھج التحقیق :
تم العثور على تسبیع البیضاوي ضمن مخطوطات عدة في مكتبة اوقاف الموصل، وفي 

لــم یســمعوا بتحقیــق هــذا حینهــا ســألت أهــل العلــم والدرایــة عــن هــذا التســبیع، وكــان رد الجمیــع انهــم

التســبیع، وخــالل مراجعتــي تــراجم البیضــاوي لــم آجــد أحــدًا یــذكر تســبیع البیضــاوي، وجــّل مــا أكــدوا 

علیه هو تفسیره المشهور ومؤلفاته االخرى ...

وعلیــه تــم االتكــال علــى اهللا وعزمــت علــى تحقیــق هــذه القصــیدة النــادرة، طالبــًا رضــى اهللا 

فــي مكتبــة محفوظــٍة االصــیل، واعتمــدت علــى ثــالث نســخ مخطوطــة أوًال، ورغبــة فــي نشــر تراثنــا

اوقاف الموصل وهي : 

، )٣() مــن مخطوطــات حســن باشــا الجلیلــي٢٥/  ٥٧نســخة بــرقم (–مجمــوع مجهــول الجــامع .١

وهي نسخة جیدة مكتوبة بخط واضح وجمیل وهي اسلم من غیرها وجعلتها النسخة االم.

) مـــن مخطوطـــات المدرســـة الرضـــوانیة ١٨/  ١١٨نســـخة بـــرقم (–مجمـــوع مجهـــول الجـــامع .٢

، ورمزت لها (بالرضواني األول) النني وجدت فـي المكتبـة المـذكورة علـى مجمـوع )٤(بالموصل

 .٢٢ت ) ١(

   .٢١٠دب العربي في العصر الوسیط اال) ٢(

   ٢٥١/ ١فهرس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصل  )٣(

   .١٧٧/  ٨م. ن : ) ٤(
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آخـــر للمدرســـة نفســـها فیهـــا تســـبیع البیضـــاوي، وهـــي نســـخة جیـــدة، وخطهـــا اقـــل وضـــوحًا مـــن 

النسخة األولى.

وطـــات المدرســـة الرضـــوانیة ) مـــن مخط١٨/  ١١٩نســـخة بـــرقم (–مجمـــوع مجهـــول الجـــامع .٣

ـــاتي بعـــد )١(بالموصـــل ـــة، وت ـــاني)، وهـــي كـــذلك واضـــحة ومتكامل ورمـــزت لهـــا (بالرضـــواني الث

النسخة االولى في الجودة والوضوح. علمًا ان االختالفات بین هذه النسخ قلیلة جدًا. 

واعتمــدت فــي التحقیــق علــى ضــبط النصــوص بالشــكل، والعنایــة بــذكر القــراءات المختلفــة 

ایات البیت في النسخ االخرى، وشـرح مـا یحتـاج الـى شـرح مـن مفـردات النصـوص فـي موضـع لرو 

ذكرهــا األول، مــع العنایــة باالشــارات القرآنیــة والحدیثیــة، والمعجــزات النبویــة، وكــل مــا یحتــاج الــى 

ح واهتممت اخیرًا بضرورات الشاعر ما كان منهـا جاریـًا علـى المـأثور مـن كتـب الضـرورات یتوض

مخالفًا لذلك ...وما كان 

التحقیق
التخریج : 

  )٦٤٤ -١ظ (ب   ١٣ –ظ  ١مجموع حسن باشا الجلیلي : 

  )٦٤٤ - ١ظ (ب  ١٥١ -و  ١٣٢مجموع الرضواني االول : 

  )٦٤٤ - ١و (ب   ٨٢ –و  ٦٤مجموع الرضواني الثاني : 

]من البسیط [البوصیري للمفسر للبیضاوي :)*(تسبیع بردة

ومن غرام بأحشائي ومن سقمفي القلب من ألماهللا یعلـم ما-١

)٢(فقلت لما همى دمعي بمنسجمعلى فراق فریق حل في حرم

)٣((أمن تذكر جیـران بذى سلمعلى العقیق عقیقًا غیر منحسم :

مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم)

)٤(ال ینطفي حرها یومًا بساجمةاهللا لـوع أحشائي بضـارمة-٢

)٥(هل جاء فیح قبا منها بناسمة ؟لت ونفسي غیر سالمة :وكم سأ

   .١٧٧/  ٨م. ن :  )١(

.٢٠١ – ١٩٠تنظر البردة في دیوان البوصیري )*(

، المنسجم : الدمع السائل. )٢٤٤/ ٢الحرم : حرم مكة. (معجم البلدان  )٢(

ذو           والعقیق الثانیـة : الـدموع. )١٣٩/  ٤: واد علیه أموال أهل المدینة (معجم البلدان ىاالولالعقیق ) ٣(

  . )٢٢٠/  ٣الحجاز (معجم البلدان بذو سلم : وادي 

ساجمة : دموع العین.) ٤(

الرســول قبــا : قبــاء : قریــة علــى بعــد میلــین مــن المدینــة، علــى یســار القاصــد مــن المدینــة الــى مكــة، مــر بهــا ) ٥(

 الناسمة : الریح اللینة.٣٠٣ - ٣٠١/ ٤في هجرته. (معجم البلدان (
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)١((أم هبت الریح من تلقاء كاظمةأم من لواعج اشواق مالزمة ؟

)٢(واومض البرق في الظلماء من اضم)

فال تراني لغـیر الحب ملتفـتااهللا أفهـم قلبي منـذ كنـت فتى-٣

لي بالعذل ماسكتاكم عاذل عادمتى خال منهم طي الضمیر متى ؟

(فما لعینیك ان قلت اكففاهمـتاوصاحب صاح بي لما الي أتى :

وما لقلبك ان قلت استفق یهم)

)٣(من الغـرام وفي أحشائه الماهللا یشهـد ان الصب منكـظم-٤

ودمع عینیه من جفنیه منسجمكأن فاه من الكتمـان ملتـجم

الصب ان الحب منكتم(أیحسبمن حر نار لها في قلبه ضرم

)٤(مابین منسجم منه ومضطرم)

)٥(ومن سقام حشا االحشاء من عللاهللا یذهب ما بالقـلب من غلل-٥

)٦(بـزورة لفریـد حـل في حـللومن دموع جرحن الخد من بلل

(لوال الهوى لم ترق دمعًا على طللان حلها مذنـب اخلته من خلل

)٧()العلموال أرقت لذكر البان و 

اسلت طرفي من االجفان ما خمدتاهللا یطفي نـارًا بالحشا اتقـدت-٦

شهود وجدي على خدي بما وجدتأشار طرفي لقلبي عندما وردت

(فكیف تنـكر حبًا بعـدما شهدتفكم اشارة وجد منك قد وجدت

به علیك عدول الدمع والسقم)

)٨(الف السهد حتى خالف الوسناما خاهللا یرحـم صبًا بالهـوى افتتنـا-٧

الست قد فهمت عن اسرارهم علنا ؟وانت تخفي الهوى والوجد والحزنا

(معجم البلـــدان ن البصـــرة، اكثـــر الشـــعراء مـــن ذكرهـــا: جـــو علـــى ســـیف البحـــر فـــي طریـــق البحـــرین مـــكاظمـــة) ١(

٤/٤٣١( .  

).٢١٤/  ١اضم : وادي المدینة المنورة في جبال تهامة. (معجم البلدان ) ٢(

مسك على ما في نفسه.منكظم : م) ٣(

مضطرم : القلب المشتعل بالحب.) ٤(

الغلل : شدة الشوق والحرارة.) ٥(

  ).٢٤٤/  ٢: ما جاوز الحرم. (معجم البلدانالزورة : البعد. الفرید : الذي ال مثیل له في مودته. الحلل) ٦(

الحجـاز، یـرد ذكـره كثیـرًا فـي الشـعر البان : نوع مـن الشـجر ، یكثـر فـي بـالد الحجـاز. العلـم : جبـل فـي بـالد) ٧(

).١٤٧/  ٤العربي القدیم. (معجم البلدان 

السهد : األرق. الوسن : النعاس.) ٨(



…تسبیع بردة البوصیري 

٢٤١

(واثبت الوجد خطى عبرة وضنىوقلت : قد نلت من هجرانهم محنا

)١(مثل البهار على خدیك والعنم)

وهـم همي بأحـزاني یحرقنياهللا عـن حي أهـل الحي أفرقني-٨

فقلـت لما أتى نـومي لیسرقنيهمع الدمـع أغرقـنيوالغـم عم و 

(نعم سرى طیف من أهوى فأرقنيوالطیف ضیفي أتى باللطف یطرقني:

والحب یعترض اللذات باأللم)

)٢(في لوحه قـدمًا كانـت مسطرةً اهللا القـى أمــورات مقــدرة-٩

)٣(ـرةدموعهـم بالدما باتـت معكقلوب اهل الهوى اضحت مكسرة

(یا الئمي في الهوى العذري معذرةوحالهـم اصبحت بالوجد مخبرة

مني الیك ولو أنصفت لم تلم)

فال مفر من المحتـوم في القدراهللا ولعني بالحب من صغـري-١٠

اال ترى الدمع من عیني كالمطرالى متى اللوم یا خاٍل من الفكر؟

)٤(تـك حالي ال سري بمستتر(عدبریح والغیرتوالجسم ذاب من ال

سم)حعن الوشاة وال دائي بمن

من الـذي یا لئیـم اللؤم یمنعـهاهللا سر الهوى في القلـب یودعه-١١

من المـالم ولیس اللـوم ینفعـه ؟یا الئمي كیف قلب الصب یوجعه

)٥((محضتني النصح لكن لست اسمعهسالتـك اهللا ان اللـوم یصدعـه

حب عن العذال في صمم)ان الم

عنـد الممـات وهذا منتهى أملـياهللا أرجـوه بالتوحید یختـم لي-١٢

وجا بنصحي مشیب الرأس في أجليمضى زماني ولم اصلح به عملي

(اني اتهمـت نصیح الشیب في عذلولست أصغي لنصح منه واخجلي

والشیب أبعد في نصح عن التهم)

ویصطفیها بقول الصدق ان لفظترشد ان وعظـتالنفسي اهللا یلهـم -١٣

البهار : ورد أصفر. العنم : ورد أحمر.) ١(

(نون  )).٨٥، ٢٢"بل هو قرآن مجید، في لوح محفوظ ..." ((البروج، االیتان في البیت افادة من قوله تعالى) ٢(

اعر في موضع العروض والضرب، وهما من الوقوف ضرورة لكي یتم التفعیلة التالیة).(نون الش

).١١٦االشبیلي –ضرورة. (ضراء الشعر قصر الممدود في ((الدماء))) ٣(

عدتك : تجاوزتك.التبریح : الشدة. الغیر : غیر الدهر، أحواله المتغیرة. ) ٤(

محضتني النصح : أخلصته لي.) ٥(
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)١(وكلما قلت : رقي للنهى غلظـتكم ذا وعظت وهي للوعظ مالحظت

)٢((فان أمارتي بالسوء ما اتعظـتوفي مزاج الهوى نامـت وما یقظت

من جهلها بنذیر الشیب والهرم)

)٣(ـوى سمراالنها تركتنـي في الهاهللا یحجب عنها العجب والبطرا-١٤

ولیس تتلـو الى من قبلـها سطراعجزت في أمرها كم أقدح الفكرا

(وال اعدت من الفضل الجمیل قرىمن الملـوك وأهل العلم والفقـرا

ضیف ألم برأسي غیر محتشم)

وكسر قلبـي بالغفران یجبـرهاهللا ارجوه ان الذنـب یغفـره-١٥

شیبي الذي قد كنت أحذرهوجاءمضى زمان الصبا واهللا یستره

(لو كنـت أعلم اني ما أوقـرهمخبـرًا ان عمري راح أكثره

)٤(كتمت سرًا بدا لي منه بالكتم)

)٥(لعل تحظى بخیـر في نهایتهااهللا یحرس نفسي من عمایتها-١٦

وكم تروم مزیـدًا عن كفایتهاني ذنوبًا في بدایتـهاتملكم حّ 

(من لي برد جماح من غوایتهاوالیتـهاولیس تأمر خیرًا في

)٦(كما یرد جماح الخیل باللجم)

بهوة اللهو اذ تهـوي بشقوتـهااهللا یحفظـها من سوء كبوتها-١٧

وان دعتـك ألمر دع لدعوتـهاهنها وذرها وال تركن لذروتها

(فال ترم بالمعاصي كسر شهوتهاهي التي احرقتني سوء قسوتها

یقوي شهوة النهم)ان الطعام

النـها البستني في الهـوى حلالاهللا یرفع عنها الجبن والكسال-١٨

وكن عن اللهو یا مغرور معتزالفال تدعها تسیر العجب والخیال

)٧((والنفس كالطفل ان تتركه شب علىواسمع لما قال فیها شیخنا مثال:

حب الرضاع وان تفطمه ینفطم)

ضرورة.لمتحرك من ((هي))سكن ا) ١(

االمارة بالسوء : النفس.) ٢(

سمرا : ساهرا.) ٣(

الكتم : نبت یخضب به كالحناء.) ٤(

العمایة : االلتباس أو الضاللة. لعل تحضى : حذف اسم لعل على غیر القیاس ضرورة.) ٥(

التي توضع في فم الفرس.اللجم : جمع لجام، وهي الحدیدة) ٦(

في دیوان البوصیري "تهمله" بدًال من "تتركه"..: الشاعر البوصیريله ((شیخنا))اراد بقو ) ٧(



…تسبیع بردة البوصیري 

٢٤٣

على هوى النفس رخصها تغلیـهـًال كي تعلیهاهللا اتـاك عق-١٩

على فـؤادك واجـهد ان تحلیـهونوره فاجتـهد حتى تجلیه

)١((فاصرف هواها وحاذر أن تولیهبزینة الزهد فیها كي تخلیه

)٢(ان الهوى ما تولى یصم أو یصم)

وانهـا بـأمـور الشـر عـالمـةاهللا أكبـر ان النفـس ضالمـة-٢٠

)٣(فاحرص هواها اذا ما هي مخاصمةم لو انها للعقـل خاضمـةترو 

)٤((وراعـها وهي في االعمـال سائمةواعكس رضاها الن النفس المة

وان هي استحلت المرعى فال تسم)

ان انت رجعت نفسًا منك خاتلةاهللا یؤتیـك في الدارین نافلـة-٢١

)٥(لب یا مغرور غائلةفجنـب القفانهـا لم تـزل للغش مائـلة

(كـم حسـنت لـذة للمرء قاتلةمنها ودعـها مدى االیام خاملة

حیث لم یدر أن السم في الدسم)من

)٦(ستمعمان كنـت للنصح یا هـذا باهللا یخلیـك من خب ومن خدع-٢٢

)٧(وجوعة فتنت في الخلـق من ورعكم أكلة أهلكت من غیر ما وجع

(واخش الدسائس من جوع ومن شبعنعتن قوت بمقفكن بما جـاء م

)٨(فرب مخمصة شر من التخم)

خوفـًا ورعبًا وتخلیصًا بها هدئـتاهللا یرضى اذا ما النفس قد ملئت-٢٣

)٩(وان تـراها بعیـن اهللا قـد كلئـتفـان تـرم أنها مما بها برئـت

)١٠(عین قد امتألت(واستفرغ الدمع منفحثـها للتقى حثًا ولـو كـألت

)١١(من المحارم والزم حمیة الندم)

أن تولیه : تجعله والیًا علیك.) ١(

من أصمى. ویصم : یصیب، من وصم.،یصمي : یقتل )٢(

خاضمة : مستوعبة، واعیة.) ٣(

السوم : الرعي في العشب المباح.) ٤(

الغائلة : الفساد والشر.) ٥(

الخب : الخش والخداع.) ٦(

)).٢٩٧/ ١في البیت افادة من المثل : ((رب اكلة تمنع أكالت)) ((مجمع االمثال ) ٧(

المخمصة : الجوع.) ٨(

كلئت : حفظت، حمیت.) ٩(

كألت : تأخرت.) ١٠(

الحمیة : االمتناع عن الشيء.) ١١(
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ت ما یأتي به نعماـت حققـان انر واأللماـع عنك الضـاهللا یرف-٢٤

)١(ك الندماـدم الخوف واجعل همـفقوان تكن بجمیل الستر معتصما

)٢((وخالف النفس والشیطان واعصهماط سحهماـومقلتیك على التفری

)٣(النصح فاتهم)وان هما محضاك

م للقلب قد قصماـباهللا زورًا وكا كم أقسما قسماـاهللا یخزیهم-٢٥

ق ال بالحق وابتسماـللخلق بالملفاحذرهما فهما كم هتكا حرما

(وال تطع منهما خصمًا وال حكماهماـم متـفكن اذا حكما للحك

فأنت تعرف كید الخصم والحكم)

وعن خطایا عظیمات وعن خللن زللو بفضل منه عـاهللا یعف-٢٦

فكن على زمن التفریط في وجلجنیتها في زمان ضاع في كسل

ول بال عملـن قـ(استغفر اهللا موال تمل نحو ما قد طال من امل

لقد نسبت به نسًال لذي عقم)

)٤(ت للنصح یا هذا بمنتبهـان كنب ومن شبهـك من ریـاهللا یحمی-٢٧

ان تسع ما خاب ساع في تسببهكي تحظى بمشربهوتسمع الوعظ 

)٥((أمرتك الخیر لكن ما أتمرت بهبهـى في تلهـب المعنـودع قلی

وما استقمت فما قولي لك أستقم)

للخیر والشر واالنصاف مائلةلةـذي النفس قابـاهللا یجعل ه-٢٨

لةـلت راحـاذا اتیت وكم حملةـوم الحشر غائـلعل تامن ی

)٦(ل الموت نافلةـ(وال تزودت قبالذنوب وكم اوسقت زاملةمن

ولم أصل سوى فرضي ولم أصم)

الـه بـوم عم فیـت لیـاذا اتیاهللا یذهب عني الوجد والوجال-٢٩

: یارب ها قد جئت مبتهالأقولوقیل هذا الذي لم یسلك السبال

لضالم الى(ظلمت سنة من أحیا اولیس قدمت لي علمًا وال عمال

أن اشتكت قدماه الضر من ورم)

الرضواني الثاني : "بجمیل الصنع". )١(

"ومقلتاك".الرضواني الثاني :) ٢(

محضاك : اخلصا لك. )٣(

الشبه : االلتباس. )٤(

المعنى : الذي اصابه جهد ومشقة. )٥(

) اوسقت زاملة : ِحمال ثقیًال.٦(
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)١(ق في احكامه بهوىـفلیس ینطه أوىــا ان الیــه آواه لمـالل-٣٠

ومعظم الفضل ان اهللا عنه زوىولیس عن غیر مواله الكریم روى

)٢(وىـ(وشد من سغب احشاءه وطجمع الحطام ولو رام الكنوز حوى

)٣(دم)تحت الحجارة كشحًا مترف األ

م واألدبـلـًة بالعـوزاده رفعبـواه من رتـاهللا واله ما یه-٣١

)٤(اشاح عنها ولم یركن الى رغباه بال تعبـم وجاءته دنیـنع

)٥(ال الشم من ذهبـ(وراودته الجبوعاش فیها قلیل المال والنشب

عن نفسه فأراها أیما شمم)

دل والبذل واالحسان سیرتهـعوالهـرتـر خیـره فالخیـه خیـالل-٣٢

)٦(كم كان یطوي وفي االنعام جیرتهوالعفو والصفح واالنصاف میرته

هـده فیها ضرورتـدت زهـ(وأكا سریرتهـانـو لدنیـولیس تصب

)٧(ان الضرورة ال تعد وعلى العصم)

نـواله في كل االمور ركـلما لمو حسنـه بالحسن فهـاهللا رتب-٣٣

)٨(وت منذ سكنـالیبتغي من دیار المسر له وعلن]في[اهللا اوى الى

(وكیف تدعو الى الدنیا ضرورة منسوى الحالل لقوت او لستر بدن

لواله لم تخرج الدنیا من العدم)

)٩(عسى یرى لي بین المادحین حلييـن علـدح للمختار مـاهللا بالم-٣٤

ى من له فضل یشیر اليمالي سو اذا اتیت القرا الصحف من عملي

)١٠(ن والثقلیــید الكونیـد سـ(محمهو الذي لم یشب وجه القبول بلي

ــــــي العجــــــز افــــــادة مــــــن قولــــــه تعــــــالى "ومــــــا ینطــــــق عــــــن الهــــــوى ان هــــــو اال وحــــــي یــــــوحى  )١( ((الــــــنجم             …"ف

)). ٣ -٢االیتان 

الدنیا الفانیة.  السغب : الجوع.الحطام : مال  )٢(

الكشح : ما بین الخاصرة الى الضلع.  المترف : المنعم. )٣(

الرغب : السؤال والطلب. )٤(

النشب : المال والعقار. )٥(

المیرة : الطعام، وقد أراد بها صفته.  یطوي : من الطوي : وهو الجوع. )٦(

العصم : جمع عصمة، وهي الحفظ والمنع. )٧(

زیادة من الرضواني االول.ما بین العضادتین )٨(

الحلي : صفة الرجل وخلقه. )٩(

بلي : بقوة وغصب، أي ما نسمیه بلي الذراع. )١٠(
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ن والفریقین من عرب ومن عجم)

)١(ال زوج ال والد كال وال ولدلك منفردـال بالمـاهللا رب الع-٣٥

یفیض منها علوم كلها رشدأوحى الى الرسل آیات له مدد

ر الناهي فال أحدـ(نبینا االمدـ معتمول اهللاـم برسـوكله

أبر في قول " ال " منه وال " نعم ")

)٢(فلیس في الكون من أوتي براعتههـر طاعتـر كل البـاهللا اكب-٣٦

هـا ضراعتـة تحمینـوفي القیامهـه جماعتـر فنالتـأتى بخی

هـ(هو الحبیب الذي ترجى شفاعتكما حمتنا من االعدا شجاعته

لكل هول من األهوال مقتحم)

هـاء بـلق نبي یستضـبدا بخهـالى في تحجبـي تعـاهللا رب-٣٧

حتى أتانا وجمع الناس في شبهمازال مستترًا في حجب غیهبه

)٣(كون بهـ(دعا الى اهللا فالمستمسر مشتبهـن غیـام فیها بدیـفق

مستمسكون بحبل غیر منفصم)

ذاك نجى به ابراهیم من حرقـكرقـًا من الغـه نوحـاهللا نجى ب-٣٨

)٤(]خلق االنسان من علق[وحق من قـت باهللا رب الناس والفلـاقسم

اق النبیین في خلق وفي خلقـ(فان الذي أخجل االقمار في الغسق

ولم یدانوه في علم وال كرم)

فمذ صفا فصفا مشروب وردهممـدهـرًا لمـه بحـاهللا جاعل-٣٩

د سام فوق وجدهمـم وجـفنالهدهمـم شربوا منه بجهـجمیعه

مـد حّدهـه عنـون لدیـ(وواقففال زموا مذهب الهادي لقصدهم

)٥(من نقطة العلم أو من شكلة الحكم)

)٦(والناس في فترة والوقت منعكسدرسـه والعلم منـاهللا أرسل-٤٠

ــم یولــد )١( ــد، ول ــه تعــالى : "قــل هــو اهللا أحــد، اهللا الصــمد، لــم یل ســورة ((االخــالص، …"فــي البیــت افــادة مــن قول

)).٤ - ١االیات 

).٨٩ضرورة. (ضرائر الشعر (أوتي))سكن الیاء من ( )٢(

غیر مشتبه : غیر ملتبس. )٣(

خلـق االنسـان مـن …، وفي العجز اقتبـاس مـن قولـه تعـالى " في الصدر اشارة الى سورتي " الناس والفلق " )٤(

)).٢سورة العلق اآلیة … " (( علق 

الحكم : جمع حكمة، وهي وضع االشیاء في مواضعها. )٥(

الضعف والتخلف.الفترة :  )٦(
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)١(حیث الجود منحبسوجاد بالجود ور وأن االمر ملتبسـأتى بن

ول اهللا ملتمسـم من رسـ(وكلهفما من الرسل اال منه مقتبس

)٢(غرفًا من البحر أو رشفًا من الدیم)

ولم تزل في رضى المولى بصیرتههـرتـن هللا غیـل مـاهللا كم-٤١

)٣(زاب سورتهـت عصب االحـوفرقه ضرورتهـولیس تبدو لراجی

ورتهـاه وصـذي تم معنـو الـ(فهیرتهمن بعد ما حقق الباسا عش

)٤(ثم اصطفاه حبیبًا بارئ النسم)

هـفاستخرج الدر یزهو من معادنهــزائنـى خـه أعلـاهللا ملك-٤٢

هـر الكفر في أقصى أماكنـودموزعزع الشرك حقًا من مساكنه

(منزه عن شریك في محاسنهنعم وجاد علینا من میا منه

غیر منقسم)فجوهر الحسن فیه

مـوا جمعًا بغیهـمن بعد ما هلكمـم لحیهـاهـاهللا أحیا باحی-٤٣

مـوا منه اال عند ربهـلم یرجعمـفكم أتوه حیارى عند غیه

(دع ما أدعته النصارى في نبیهمزهى وزاد مزایا فوق زیهم

واحكم بما شئت مدحًا فیه واحتكم)

وق كل صفيـة من فـه رفعوزادداره فصفيـن اكـاهللا صفاه م-٤٤

ن یفيـا للمؤمنیـدن بهـجنات عه في الكائنات وفيـنعم وصرف

(وانسب الى ذاته ما شئت من شرفزده مدیحًا فان الفضل غیر خفي

وانسب الى قدره ما شئت من عظم)

)٥(هـه أنزلـأمین وحي بذكر مناهللا أوحى الیه حین كمله-٤٥

)٦(هـل جللـة والتبجیـوبالمهابللهوبالغمامة انى سار ض

(فان فضل رسول اهللا لیس لهوللشفاعة یوم البعث اهله

فــي االصــل : ((أتــى بنــور وان العلــم منــدرس))، مكــرر لمــا فــي البیــت الســابق ســهوًا، والصــواب مــا اثبتنــاه مــن  )١(

الرضواني الثاني.

الرشف : المص ، الدیم : جمع دیمة وهي المطر. )٢(

سورته : السورة : القوة والشدة. )٣(

النسم : جمع نسمة ، وهي االنسان. )٤(

البیت اشارة الى الوحي جبریل علیه السالم، والى نزول الذكر (القرآن الكریم). )٥(

فـي مسـیره مـع عمـه (ابـو طالـب) فـي تجارتـه في صـدر البیـت اشـارة الـى معجـزة الغمامـة التـي اضـلته  )٦(

).١٩٢/ ١الى الشام. (السیرة النبویة 
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حد فیعرب عنه ناطق بفم)

ن القوها الى العلماـعلى النبییاـه حكمـي آیاتـزل فـاهللا ان-٤٦

)١(وحاولوا ان یكونوا للنبي خدماوا في مدحه قدماـم اطنبـفكله

)٢(ه عظماـدره آیاتـ(لو ناسبت قعقد الرسل قد ختمالكن به اهللا 

أحیا اسمه حین یدعى دارس الرمم)

هـي تطلبـدًا فـا رآه فریـلمهـز مطلبـاهللا خوله في كن-٤٧

فواضح الحق في منهاج مذهبهوزاده رفعة في عز منصبه

ول بهـ(لم یمتحنا بما تعیا العقهـفمذ أتانا بدین غیر مشتب

)٣(صًا علینا فلم نرتب ولم نهم)حر 

وألبس الشمس منه النور والقمراـه السورالاهللا كـرر في تبجی-٤٨

فهاك عذري فكم مثلي قد اعتذراوأخجل البحر من یمناه والمطرا

(أعیا الورى فهم معناه فلیس یرىان الذي أعجز المداح والشعرا

)٤(للقرب والبعد فیه غیر منفحم)

)٥(أنى یكن حوله شهرًا لمطـرد ناصـره بالرعـب والمـدداهللا-٤٩

وان بدا مفردًا یومًا على أحـدكسرى وقیصر كانا منه في رعد

(كالشمس تظهر للعینین من بعدظنوه في جحفل بالخیل والعدد

)٦(صغیرة وتكل الطرف من أمم)

طریقتـهوالرسل واالنبیا أموااهللا قبـل الورى أبـدى خلیقتـه-٥٠

)٧(تا اهللا ان الدنـا كانت طلیقتـهكم أرمـد قد شفي اذ مس ریقته

)٨((وكیف یدرك في الدنیا حقیقتهونفسه في رضى المولى طریقته

).٩١ضرورة. (ضرائر الشعر حفف المشدد من (النبي) )١(

…"فــي الصــدر افــادة مــن قولــه تعــالى "ومــا كــان محمــد ابــا احــد مــن رجــالكم ولكــن رســول اهللا وخــاتم النبیــین  )٢(

)).٤٠((االحزاب، االیة 

لم نهم : لم نضل. )٣(

في الدیوان : (في القرب). المنفحم : الساكت عجزًا في المناظرة. )٤(

بالرعب، یرعب مني عدوي على مسیرة شهر ...)) : (( ... ونصرت) البیت اشارة الى حدیث الرسول ٥(

  )).٦١/ ١١...)) ((المعجم الكبیر 

بعید.من تكل : تتعب. من أمم : ) ٦(

من رمد یوم حنین، وقد شفیت بعد ان داواهمـا في صدر البیت اشارة الى شفاء عیني على بن طالب ) ٧(

   )).٢٦٤/ ٢ ، السیرة النبویة٣٤ – ٣٢/ ٦بریقه. ((الروض األنف داواهما الرسول 

بدًال من ((طریقته)).الرضوان الثاني : ((رفیقته))) ٨(



…تسبیع بردة البوصیري 

٢٤٩

قوم نیام تسلوا عنه بالحلم)

ماالعقل في كنهه ما الفهـم ماالفكراهللا آتـاه سـرًا فهـو مـستتـر-٥١

ماالطل في جوده ما البحر ماالمطرشمس ماالقمرماالفجر مع نوره ما ال

)١((فمبلـغ العلـم فیـه أنـه بشـرمن شاء یطنب أو من شاء یختصر

وأنه خیر خلق اهللا كلهم)

وكان عمدتها في وسط مضر بهااهللا ملكـه العـلیـا بـأطنبهـا-٥٢

منه النبـوة مبـدي عز منصبهاوفاز من حضرة المولى بأقربها

(وكل أي أتى الرسل الكـرام بهاوهو الذي قد أتى ختمًا لموكبها

فانما اتصلت من نوره بهم)

فأرسل الرسل فانجابـت سحائبهـااهللا قـدر أن تجلى غیاهبهـا-٥٣

لكن خیر الورى في األصل صاحبهاأتوا باي فال تحصى عجائبها

واكبهـا(فانـه شـمس فضل هـم كومن ضیا نوره تزهو ثواقبها

یظهرن أنوارها للناس في الظلم)

على لسـان نبـي وجهـه طلـقاهللا منـه الینا الخیـر متسـق-٥٤

والمسك من ریحه في االفق تعتبقوالشمس من نوره والبدر والفلق

(أكـرم بخلـق نبي زانـه خلـقوالجود من كفه في الخلق مندفق

)٢(بالحسن مشتمل بالبشر متسم)

في كـل حاالتـه ستـرًا لمكتنفاهللا جـاعلـه غـوثـًا لمـلتهـف-٥٥

)٣(لینـًا وحسنًا ومنهـا ًال لمغتـرفان رمت تشبیهه المروي عن السلف

(كالزهر في ترف والبدر في شرفوعزمـه القـت الكفـار في تلـف

والبحر في كرم والدهر في همم)

فاه ختامًا في رسالتـهحتى اصطاهللا شاهـد مـن حسن حـالته-٥٦

)٤(وان بدا وهو یزهو في غاللتـهونـزل الذكـر في مغنى مقالته

(كأنـه وهو فـرد من جاللتـهترى الصنادید تخشى من بسالته

في عسكر حین تلقاه وفي حشم)

مبلغ العلم : غایته.) ١(

متسم : متصف.) ٢(

).٩١ضرورة. (ضرائر الشعر من (المروي)خفف المشدد) ٣(

 ر.یزهو في غاللته : داللة على حسن صورته وجماله صلى اهللا علیه وسلم، والغاللة : ما یلبس تحت الدثا) ٤(
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لما رأى فیه من لین ومن عطفاهللا مكنـه مـن ذروة الشـرف-٥٧

هو المصرف في الجنات والغرفوحسن عفو على جان ومقتـرف

(كأنما اللؤلؤ المكنـون في صدفومدحه قد أتى في سائر الصحف

من معدني منطق منه ومبتسم)

من قبل ایجاده والرسل أخدمهاهللا بالمدح في التنزیـل أكرمه-٥٨

وقبـره حـرم واهللا عظمـهوفي القیامة رب العرش حشمه

)١((الطیب یعدل تربًا ظم أعظمهـهفیا له حـرمًا ما كان أعظم

)٢(طوبى لمنتشق منه وملتثم)

اذا أتینـا جمیعًا تحت منبـرهاهللا نرجـوه یروینـا بكوثره-٥٩

كذاك آبـاؤه باهـوا بمنـورههو الذي نسله سادوا بمفخرة

(أبان مولده عن طیب عنصرهنعم وظاهـرة ینبي بمضمره

)یا طیب مبتداء منه ومختتم

)٣(لما أتى النور في لیل أجنهماهللا قـد منـع الكهـان جنهـم-٦٠

)٤(فحققـوا كلما قد كان ظنهموبالهدى عن طریق الزیغ عنهم

)٥((یوم تفرس فیه الفرس أنهموأیقنـوا أنهـم یخلـون كنهـم

قد أنذروا بحلول البؤس والنقم)

لتقى والزهـد والورعفیه، وفیه ااهللا یعلـم أن الخیـر مجتمـع-٦١

)٦(المـوبذان تولى وهـو مرتـدعلما راى نوره في الكون یرتفع

)٧((وبات ایوان كسرى وهو منصدعوقال : البد هذا المـلك ینتزع

كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم)

)٨(لما بدا سید االشـراف والشرفاهللا حیرهـم في ظلمـة السدف-٦٢

وقال: جاء الذي یخشون من كلففي شغفأتى الموكل بالنیـران

في الرضواني الثاني : ((فیا له حرم ما صار أعظمه)).) ١(

تثم : من یقبله.لالمنتشق : من یشمه. والم) ٢(

في لیل أجنهم : حل الظالم علیهم، كنایة عن التخلف والظلم.) ٣(

عنهم : أبعدهم.) ٤(

كنهم : من المكان الضیف،  تفرس : تعرف بالظن الصائب.) ٥(

للمجوس كقاضي القضاة للمسلمین. ((لسان العرب : مادة موذ)).الموبذان :  )٦(

)).١٢٨/ ١. ((الخصائص الكبرى في العجز اشارة الى تصدع ایوان كسرى یوم مولد الرسول ) ٧(

) السدف : الظلمة.٨(
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)١((والنار خامـدة االنفاس من أسفوماء ساوة بعد الجري في نشف

)٢(علیه والنهر ساهي العین من سدم)

وظن فارس ان تحمى نویرتهااهللا قـدر ان تطفى جمیرتها-٦٣

)٣(وأیقنـت أنهـا تخلى دویرتهـالم تـدر اال وعمتها جویرتها

)٤((وساء ساوة أن غاضت بحیرتهاأما البحیرة قد جفت حویرتها

ورد واردها بالغیظ حین ظمي)

وهم یظنـون هذا أفضل العملاهللا أشغلهـم بـالنـار والشعـل-٦٤

فأصبح القوم في وجد وفي وجلحتى أتى سید االمـالك والرسـل

ء من بـلل(كأن بـالنار ما بالماوأرض ساوة بعد الخصب في محل

حزنًا وبالماء ما بالنار من ضرم)

للمتقیـن وللكفـار قـامعـةاهللا آیاتـه بـالحـق رادعـة-٦٥

وجنـة الخلـد باالزهار یانعةمنها المال في العال هللا خاضعة

(والجن تهتف واالنوار ساطعةوأهل ملتـه في الجود طامعة

والحق یظهر من معنى ومن كلم)

لم یظلـم اهللا مخلوقـًا أسا وظلمفي لوحه أجرى خطـوط قلماهللا-٦٦

)٥(باعوا الجنان وما فیها ببخس سلمبل انهم خبطوا بالجهل وسط ظلم

(عموا وصموا فاعالن البشائر لمولم یروا نوره المشهور فوق علم

)٦(تسمع وبارقة االنذار لم تشم)

عـذاب وكي تعلو أماكنهممن الاهللا ارسل خیـر الرسل یأمنهم-٦٧

)٧(فالشك والشرك والشیطان فاتنهمزلوا وظلـوا وان اهللا ماحنهم

م كاهنهما(من بعدمـا أخبر االقو تحققوا عنـدما تخلى مساكنهم

یـرة یـوم وقـد غاضـت البح )).١٧٩/ ٣) ساوة : بحیرة في مدینة سـاوة، تقـع بـین الـري وهمـدان. ((معجـم البلـدان ١(

  )).١٢٨/ ١. ((الخصائص الكبرى مولد الرسول 

ساهي : ساكن.  السدم : الحزن. )٢(

) جویرتها : لعله اراد بها جیرانهم من العرب.٣(

حویرتها : حوضها، أو دائرتها. )٤(

)). بــبخس ســلم : الســلم فــي البیــع وهــو البیـــع ٨٤ســكن المتحــرك مــن ((وســط)) ضــرورة . ((ضــرائر الشـــعر ) ٥(

المؤجل الدفع.

تشم : تنظر.) ٦(

ماحنهم : من العذاب الشدید، أي : سیعذبهم.) ٧(
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بأن دینهم المعوج لم یقم)

)١(بكـل قـرن الى قـوم ببعث نبـياهللا أظهـره في سالف الحقـب-٦٨

وقد رأوا وصفه المشهور في الكتبمن أعجب العجب ؟ألیس بهتانهم 

(وبعدما عاینوا في األفـق من شهبوأیقنـوا أنـه من أشرف العرب

)٢(منقضة وفق ما في االرض من صنم)

)٣(بالفتـح مفتتـح بـالنصر مختتـماهللا رافـع دیـن لیس ینخـرم-٦٩

ى كهانهـم كلـمولیـس یلقـى البمن بمولـده قـد زالـت الظلم

(حتى غدا عن طریق الوحي منهزمومارد الجـن بالنیران یرتجـم

من الشیاطین یقفوا اثر منهزم)

رامـوا السـماع آلیات منزهـةاهللا رامیهـم مـن أي ماجهـة-٧٠

یلقیهـم حرها في كـل مكرهـةباسهـم لشرار النـار مشبهـة

)٤(هربـًا أبطـال أبرهـة(كأنهم ـةهحتى تمزقهـم في كـل مهم

)٥(ه رمي)یأو عسكر بالحصى من راحت

جودًا وفضًال لمن واالهما كرمااهللا خــص یمینیـه وعـمهمـا-٧١

ألیس یوم حنیـن قال حین رمى:ومن یحاربـه یشـرب منهما ألما

)٦((نبـذًا به بعـد تسبیح ببطنهمـاشاهت وجوه العدى عم الجمیع عما

لمسبح من أحشاء ملتقم)نبذ ا

فنـال ما كان مـن مواله أملـهاهللا مـواله فـي علیـاه خولـه-٧٢

)٧(كقاب قوسیـن والرحمـن جملهفحضرة القدس فیها الحـق أنزله

الرضواني الثاني : ((اهللا أرسله)).) ١(

وفق : الموافقة ، أي : المماثل.) ٢(

ینخرم : ینقطع، ینقص، یزول.) ٣(

المهمة : المغازة البعیدة ، البلد المقفر.) ٤(

)).١٠٧- ١٠٦المشركین بالحصى یوم بدر.((الروض االنف، الرسول البیت اشارة الى معجزة رمي في) ٥(

یـــوم حنـــین، عنــدما رمـــى العــدو بقبضـــة مــن تـــراب وقـــال ســول ر فــي صـــدر البیــت اشـــارة الــى معجـــزة ال) ٦(

  )).١٨٧٢/ ٤)) ((صحیح مسلم بشرح االمام النووي …((شاهت الوجوه

ال انــه كــان مــن المســبحین للبــث فــي بطنــه الــى یــوم یبعثــون. وفــي بیــت البوصــیري افــادة مــن قولــه تعــالى (فلــو 

  ).١٤٣الصافات، االیة 

في البیت اشارة الى قصة االسراء والمعراج.) ٧(
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)١((ال تنكر الوحي من رؤیاه ان لهبتـاج عـز وباالكـرام كملـه

)٢(قلبًا اذا نامت العینان لم ینم)

)٣(فال یمیـل الى لهـو بشهوتـهمـه من أصل نبوتـهاهللا عاص-٧٣

یستعجبـون وفي زاكي مروتهكانت رجال قریش في فتوتـه

(وذاك حیـن بلوغ من نبوتـهوفاق فخرًا على أعلى أبوتـه

)٤(فلیس ینكر فیه حال محتلم)

فال یمیـل الى لهـو وال لعـباهللا بـرأه مـن جملـة الریب-٧٤

وفاز من ربـه بالسؤل واالربجاء باالعجاب والعجببل انه 

(تبـارك اهللا ما وحي بمكتسـبونال منزلـة جلت عن الطلب

وال نبي على غیب بمتهم)

ولیس في الخلق من أوتي رجاحتهاهللا آتـاه مـا تتلى فصاحتـه-٧٥

احتهبكم فرجـت كربـًا منـه صأقسمت باهللا ال تحصى نصاحته

)٥((كم أبرأت وصبـًا باللمس راحتهت نعمًا فینـا سماحتهكم اسبغـ

)٦(وأطلقت أربًا من ربقة اللمم)

ال یظهر الحزن ان عمته بلوتهاهللا صفـاه فالمختـار صفوته-٧٦

وحضرة القدس فیهـا تم جلوتهوال تمیل الى الكونیـن شهوته

)٧(ء دعوته(وأحیت السنة الشهبـاولیس اال لمولى العرش نخوته

حتى حكت غرة في األعصر الدهم)

فنالـت الخلـق منه كل مطلبهااهللا جاعلـه نـورًا لغیهبهـا-٧٧

)٨(كـذلك األرض أهتزت بأرحبهالما دعا جاءت الدنیا بصیبهـا

)٩((بعارض جاد أو خلت البطاح بهاواخرجت كلها من بعد مشربها

). ٨١ - ٧٢أبیات البوصیري، ینظر دیوانه : (البیت: لبعض ظهر هنا تقدیم وتأخیر ) ١(

ي وحي من عند اهللا. في المنام هفي بیت البوصیري اشارة الى أن رؤیا النبي ) ٢(

النبوة : الخطأ، أو الزلة، أي : أبعده اهللا عن كل زلة منذ بدایة حیاته.) ٣(

كما یقول وحي ال ینكر.المحتلم : الذي یرى الحلم في النوم، فحلم النبي  )٤(

الوصب : المریض.) ٥(

األرب : المحتاج. الربقة : أصلها الحبل. اللمم : الجنون.) ٦(

). ١٠٧ - ١٠٣/ ٣ألهلـــه بعـــد الجـــدب. (الـــروض األنـــف یـــت البوصـــیري اشـــارة الـــى استســـقائه فـــي ب) ٧(

السنة الشهباء : المجدبة.

الصیب : السحاب الممطر.) ٨(

البطاح : جمع ابطح وهو مسیل الماء.) ٩(
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)١(سیب من الیم أو سیل من العرم)

أضحت له بالهدى والوحي شاهدةاهللا آتـاه آیـات مشـاهـدة-٧٨

ال یستطیـع لها الواشي معانـدةواصبحت للعدى بالحق كامدة

)٢((جاءت لدعوتـه االشجار ساجدةوقال من قد رأى اآلیات واردة

تمشي الیه على ساق بال قدم)

ا االفالك دائرةعن وصفه منذ ماهللا یعلم أن الخلـق قاصـرة-٧٩

)٣(وخیله صحبـة االفالك غائـرةمن اصبعیه عیون الماء فائرة

(مثل الغمامـة أنى سار سائـرةمنها االعادي بعون اهللا نافرة

)٤(ر حمى)یجهتقیه حر وطیس بال

)٥(والشمس ردت الیه بعـدما غربتاهللا أوحى الیـه سورة اقتربـت-٨٠

)٦(والوحش ناجاه واالشجار قد ذهبتن غیثها سكبتوالسحب لما دعا م

(كأنمـا سطرت سطرًا لمـا كتبتلـه تخـط الثرى لمـا له طلبت

)٧(فروعها من بدیع الخط في اللقم)

أنـى لكفـر بدیـن اهللا بـدلـهاهللا للخلـق بـالقـرآن أرسلـه-٨١

ل أفضلهلقـد أتـاه من التفصیـفكـم كذوب أبى القرآن زلزلـه

(أقسمـت بالقمـر المنشق ان لهونال من معظم التبجیل أجز له

من قلبه نسبًة مبرورة القسم)

السیب : الجري.  والعرم : الوادي.) ١(

ثـم رجوعهـا الـى مكانهـا (الخصـائص ى الرسـول في بیت البوصیري اشـارة الـى معجـزة سـعي الشـجرة الـ) ٢(

).٣٠٢ - ٣٠١/ ١الكبرى 

).١١٩/ ٢(الروض االنف .في صدر البیت اشارة الى معجزة نبع الماء من بین اصابع الرسول ) ٣(

في الدیوان ((للهجیر)).) ٤(

وانشـق القمـر...، القمـر، اآلیـة في صدر البیت اشارة الى معجزة انشقاق القمر لقوله تعـالى ((اقتربـت السـاعة ) ٥(

. وفـــي عجـــز البیـــت اشـــارة الـــى معجـــزة تـــأخر المغیـــب وقـــت العصـــر. (انســـان العیـــون فـــي ســـیرة االمـــین ))١١

).١.٣/ ٢المأمون 

 -٢٧٥/ ٢. (الخصائص الكبـرى واعترافه بنبوة الرسول في عجز البیت اشارة الى معجزة تكلم الضب) ٦(

٢٧٦ -٢٧٥.(

.اللقم : وسط الطریق) ٧(
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على رفیقیـن فاق الخلق في الهممل سترًا منـه لـم یضمـاهللا أسب-٨٢

)١(تـاهللا انهمـا كـانـا علـى قـدمهذا الصدوق وذا الصدیق من قدم

)٢((وما حوى الغار من خیر ومن كرمالحكمال خلف بینهما في الحكم و 

وكل طرف من الكفار عنه عمي)

وللمهیمـن مولـى العرش قد أویااهللا اعماهـم عمـن بـه ثویـا-٨٣

قالوا: هما نزال في األرض أم علیا ؟!لما اقتفوا اثر من في الغار اختفیا

)٣(ر والصدیق لم یریا(فالصدق في الغاتا اهللا انهمـا بالحـق قـد نجیـا

)٤(وهم یقولون ما بالغار من أرم)

وارسل الطیر باضت حیثما نزالاهللا فوقهما ستر الرضا سد ال-٨٤

قالوا: الى ها هنا الشك قد وصالوالعنكبوت بباب الغار قد غزال

(ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت علىلكن هما أبدًا ما هـا هنا دخال

م تنسج ولم تحم)خیر البریة ل

)٥(كما نجى المرتضى من شر طائفةاهللا أنجاهمـا من غیـر راجفـة-٨٥

طوبى لنفس الرضى لیست بخائفةببابـه بسیـوف الهنـد واقفـة

(وقایـة اهللا أغنـت عن مضاعفةمن عصبة بالهوى المذموم حائفة

)٦()من الدروع وعن عال من األطم

هـدى عمانـا بنـور یستضاء به یحاط بـهاهللا مولى تعالى ال-٨٦

یحط أثقالـه مـن حـول مطَنبـهمن رام نیل مناه عند مأربـه 

(ما سامني الدهر ضیمًا واستجرت بهوحق ربي تعالى في تحجبـه

اال ونلت جوارًا منه لم یضم)

في نیـل مقصـدههلباب ساداتاهللا یـهـدي فـؤادي فـي تـردده-٨٧

هو الذي مهجتي في حسن مشهدهرى المصطفى في یوم موعدهعسى ی

..  والصدیق : أبو بكر الصدیق الصدوق : الرسول ) ١(

ومالحقــة المشــركین لــه، دون أن یهتــدوا الیــه بفضــل اهللا ســبحانه فــي االبیــات اشــارة الــى هجــرة الرســول ) ٢(

).١٣٠ - ١٢٣/ ٢وتعالى. (السیرة النبویة 

في الدیوان ((لم یرما)). ) ٣(

األرم : األثر.) ٤(

الـذي بـات فـي فـراش الرسـول األول : ((اهللا نجاهما)). المرتضى : علي بن طالـب الرضواني ) ٥(

لیلة الهجرة.

األطم : الحصون.) ٦(



حسین محمد السادانياحمد 

٢٥٦

(وال التمست غنى الدارین من یدهال یـشتفـي داؤها اال بمـولــده

اال استلمت الندى من خیر مستلم)

في یوم مولده منها الورى انبهرتاهللا آتـاه آیـات قـد اشـتهـرت-٨٨

)١(جن باالحراق كم قهرتوالشهب للجنات عدن مع الكونیـن قد زهرت

(دعني ووصفي أیـات له ظهرتواالرض من رجسها لما أتى طهرت

ظهور نار القرى لیال على علم)

وللمدیح لخیـر الرسل یلتـزماهللا حسب الذي باهللا یعتصم-٨٩

وفى له الرسل واألمالك واألممهو الذي مدحه تعلو به الهمم

(فالدر یزداد حسنًا وهـو منتظموكلما زاد زاد الجود والكرم

)ولیس ینقص قدرًا غیر منتظم

وزاده رفعـة لمـا الیه عـالاهللا اعطـاه في الداریـن ما سأال-٩٠

وقام في اهللا حتى أوضح السبالفهو الذي عطـل االدیـان والملال

)٢((فمـا تطاول آمال المدیـح الىوهو الذي مدحه في الذكر قد نزال

فیه من كرم االخالق والشیم)ما 

تجري على الخلق لكن هي مؤجلةاهللا في علمـه أشیـا مؤیـدة-٩١

وللهـدى والتقى والدیـن معلمـةكذاك آیاته بالحـق محكمـة

)٣((آیات حـق من الرحمـن محدثةوبالمدیح لخیر الرسل معلنـة

قدیمة صفة الموصوف بالقدم)

وعن طریق الهدى والزیغ تزجرناتنذرنـااهللا أنزلها بالحـق -٩٢

وبالهـدى والتقى والزهـد تأمرنافان أتانا عدو فهي تنصرنا

(لم تقتـرن بزمـان وهي تخبرناعلى لسان نبي جاء یبشرنا

عن المعاد وعن عاد وعن ارم)

)٤(تظـن آیاتها لیسـت بمبـرزةاهللا حافظها من كـل مغمـزة-٩٣

یعیش قارؤهـا في ألف معززةا دنیـا ومنجزةمـن الجلیل له

(دامت لدینا ففـاقت كل معجزةلم یلق كیدًا وال یرمى بمعجزة

في العجز افادة من قوله تعالى : "ولقد زینـا السـماء الـدنیا بمصـابیح وجعلناهـا رجومـًا للشـیاطین ... / الملـك، ) ١(

" .٥اآلیة 

صول الیه.تطاول الى كذا : طلب الو ) ٢(

محدثة : انزالها محدث.) ٣(

المغمزة : العیب.) ٤(
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من النبیین اذ جاءت ولم تدم)

لها ضیـاء یـراه كل منتبـهاهللا أبـرزها من علـم غیهبـه-٩٤

بها الى اهللا في مأمول مطلبـهیا سعد من كان یدعو في تطلبه

(محكمات فما تبقیـن من شبـهقـد أزالـت كل مشتبـهالنها 

لذي شقاق وما تبغین من حكم)

كالشمس نورًا وكاألقمار والشهباهللا اظهرهـا للعجـم والعـرب-٩٥

ثم اغترفنا الذي نرجوه من طلبمنها اكتسبنا علوم الدین واألدب

رب(ما حوربت قط اال عاد من حوحقها قسمًا فافهـت بالكـذب

)أعدى األعادي الیها ملقي السلم

ًا وتطهیرًا بفائضهاـعلمًا وحكمل عارضهاـن وبـا مـاهللا امطرن-٩٦

قولوا لمن قد أتى جهًال بناقضهادى اال بوامضهاـا الهـا رأینـفم

(ردت بالغتها دعوى معارضهایصغي الى سرها الخافي وغامضها

رد الغیور ید الجاني عن الحرم)

)١(دـر معتمـي خیـعلى تقي نقدـر والرشـالخیـا بـزلهـاهللا أن-٩٧

ها وبالرمدـم شانیـاء بالسقـوبل معتقدـها الهدى في كـفبان من

ا معان كموج البحر في مددـ(لهل مرتشدـدق تنجي كـات صـآی

وفوق جوهره في الحسن والقیم)

أن تجلى سحائبهاللمؤمنین، و لو كواكبهاـأن تعـاهللا من ب-٩٨

هاـم أطایبـن، وتأتیهـللمتقیري سواكبهاـة تجـكأنها جن

هاـ(فما تعد وال تحصى عجائبنعم وتجلى لهم فیها كواعبها

)٢(وال تسام على االكثار بالسأم)

ل أهلهـل الفضـالى نبي لكهـله القرآن نزلـن فضـاهللا م-٩٩

ق لهـاعیظ ، تالیها یحفیه مو یا سعد من في ظالم اللیل رتله

(قرت بها عین قاریها فقلت له:دمع أسبلهـجنات عدن اذا ما ال

لقد ظفرت بحبل اهللا فاعتصم)

)٣(اه بها لفظاـر ان فـوفاه بالذكظاـها حفـن الفاظـظ مـاهللا یحف-١٠٠

الرضواني االولى : "اهللا نزلها". )١(

تسام : تعرض، تّقدر.  السأم : الملل، أو عدم االكتراث. )٢(

).٩(الحجر ، االیة …"في صدر البیت افادة من قوله تعالى : "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون  )٣(
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أي عظام بها الرحمن قد وعظاراقت ورقت، ورقت من بها اتعظا

(ان تتلها خیفة من حر نار لظىا لحظاـًا بمـعینارؤها ـر قـفق

)١(أطفات حر لظى من وردها الشبم)

)٢(یرجو النجاة بها في سوء مكسبههـد في تحسبـب عبیـاهللا حس-١٠١

تریه نورًا یرى في ورد مشربههـا مناه في تسببـن راهـوم

)٣(ه(كأنها الحوض تبیض الوجوه بهـز مطلبـوتكسه حلة من كن

من العصاة وقد جاؤوه كالحمم)

ةـام مفصلـالت ولألحكـمفصةـا مرتلـق أوحاهـاهللا بالح-١٠٢

أضحت بها أوجه الخیرات مقبلةةـفلم تزل ألعادي اهللا مخذل

راط وكالمیزان معدلةـ(وكالصل بل تعلوه منزلةـكأنها العق

فالقسط من غیرها في الناس لم یقم)

ق ینصرهاـكما حماها لمن بالحرهاـان یذخـك لالیمـاهللا الش-١٠٣

یا فوز من في ظالم اللیل یذكرهال یدحرهاـعلى عدو أتى بالجه

ود راح ینكرهاـ(ال تعجبن لحسسرًا وان زاد منه الوجد یجهرها

تجاهًال وهو عین الحاذق الفهم)

)٤(دـى أحـعلم ـال غیـب بـفال تغیا كالشمس في األسدـاهللا اظهره-١٠٤

دـقم والكمـن ضلها بالسـل مـفظمن سار في نورها تحبوه بالرشد

(قد تنكر العین ضوء الشمس من رمداه بالحسدـن فـال تركنن الى م

وینكر الفم طعم الماء من سقم)

وفالق الصبح قد أزهى صباحتهساحته–ل یـمما ق–اهللا برأ -١٠٥

یا خیر من للورى یبدي نصاحتهفجملة الخلق ما وافوا رجاحته

)٥(ون ساحتهـ(یا خیر من یتمم العافك راحتهـأتى الفقیر یرجي من

)٦(سعیًا وفوق متون األینق الرسم)

الشبم : البارد.دیوان : ((أطفات نار لظى)).ال )١(

)).٣((الطالق، االیة …"في صدر البیت افادة من قوله تعالى : "ومن یتوكل على اهللا فهو حسبه  )٢(

الرضواني الثاني : ((وكسته حلًة)). )٣(

 )٤٠االسد : من ابراج السماء. (كتاب االنواء  )٤(

العافون : طالب الرزق.   )٥(

ینق : النیاق.  الرسم : التي ترسم االرض، أي : تعلمها.) األ٦(
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)١(ویحفظ القلب من ریب ومن كدرقرـن لظى سـاهللا ینجي لجسمي م-١٠٦

ومن یرجي لما نخشاه من ضرربجاه خیر الورى المبعوث من مضر

رـو االیة الكبرى لمعتبـ(ومن هرب والضجرـن یشفع یوم الكـوم

ومن هو النعمة الكبرى لمغتنم)

كما تحصنت باألحكام والحكمرمـرام والكـك باالكـاهللا خص-١٠٧

مع النبیین في االسراء كالحشموسرت بالمالء األعلى على قدم

)٢((سریت من حرم لیًال الى حرموف بالقدمقبل الدنو من الموص

كما سرى البدر في داج من الظلم)

لةـات مفصـأراك ملكًا وآیةـت مبجلـة أمسـاهللا في لیل-١٠٨

)٣(ك المال والرسل مقبلةـوقدمتةـرحلت من مكة للقدس مرحل

(وبت ترقى الى أن نلت منزلةً ةـأضحت صالتكم الغراء مقبل

)٤(قوسین لم تدرك ولم ترم)من قاب 

وز بصافي ورد مشربهاـا تفـكیمهاـز منصبـاهللا والك أعلى ع-١٠٩

)٥(لما سریت بمسرى الشمس مغربهاا بمعر بهاـات جاءتنـبك التحی

هاـاء بـع االنبیـك جمیـ(وقدمتوقام جمع المال األعلى بموكبها

والرسل تقدیم مخدوم على خدم)

ك فهمـفكل علم رواه الناس عنمـواك قسـاك ماال في سـآتاهللا -١١٠

)٦(مـت ختـوكأس وحیهم ّلما أتیولیس في الرسل اال عن نباك علم

(وانت تخترق السبع الطباق بهمواك خدمـولیس بالمأل األعلى س

في موكب كنت فیه صاحب العلم)

)٧(رقى اشرف الطرقعلى براق لتاهللا رقاك في داج مـن الغسـق-١١١

الرضواني األول : ((ینجي أدیمي)) وهي حسنة. )١(

الحرم االولى : مكة المكرمة، والثانیة : القدس الشریفة، وهي اشارة الى لیلة االسراء والمعراج. )٢(

   ).٢٢صرف مكة ضرورة. (ضرائر الشعر  )٣(

).٩، ٨(سورة النجم، االیتان …"فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى ثم دنا لى "قوله تعافي العجز افادة من  )٤(

بمعر بها : ببیانها. )٥(

) وفـي العجـز افـادة مـن قولـه تعـالى "ومـا كـان محمـد ١١٦ضـرورة. (ضـرائر الشـعر قصر الممدود من (نبأ) )٦(

).٤٠، االیة (االحزاب…"محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخاتم النبیین 

في لیلة االسراء والمعراج.البراق : الدابة التي ركبها الرسول  )٧(
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رایـت بالقلب وجه اهللا والحدقلما تصفیت یا صاٍف من العلـق

بقت(حتى اذا لم تـدع شأوًا لمسلقد تناهیت في خلق وفي خلـق

)١(من الدنو والمرقى لمستنم)

)٢(یا من الیه فـؤادي بالغرام جبذاهللا یشـهـد ان القلـب فیـك جـذد-١١٢

)٣(من الذنوب ووجهي بالجحیم حنذباري في المعاد نبذكن لي اذا مااصط

)٤((خفضـت كل مقام باالضافة اذفلیـس بالسمع والرؤیـا سواك لـذذ

)٥(نودیت بالرفع مثل المفرد العلم)

ثم اجتبـاك من االمالك والبشراهللا برك في التبجیـل في السـور-١١٣

منزلة جلـت عن الفكرقد حزتقـدرىعلجایا واحد الدهر یا من

(كیما تفـوز بوصل أي مسـتتروالف اهللا نـور القلـب والبصـر

عن العیون وسر أي مكتتم)

)٦(فجزت حجبًا وكم جاوزت من حبكاهللا ناجـاك فـي لیـل دج حـلك-١١٤

وكـم مررت بال ریـب على ملكوكم علوت الى العلیـا على فـلك

(فحـزت كل فخـار غیر مشتركي ملكحتى سمعت عظیم الذكر ف

وجزت كل مقاٍم غیر مزدحم)

فضًال وفخرًا على االعجام العرباهللا والك یا من جـاء بالعجـب-١١٥

لما علوت على االفـالك والحجبوحزت مرتبًة جلـت عن الطلب

(وجل مقـدار ما ولیـت من رتبوفزت بالسمع والرؤیـا بال تعب

أولیت من نعم)وعز ادراك ما 

على كثیـر وباالسـالم خولنـااهللا بالمصطفى المخـتار فضـلنا-١١٦

مذ الح نور الهدى فینا وهل لناونرتجـي أنـه للفـوز أهـلنـا

(بشرى لنا معشر االسالم ان لنانادى منادي الرضا في حینا علنا:

من العنایة ركنًا غیر منهدم)

المستنم : طالب الرفعة الى السنام، وهو أعلى الشيء. )١(

جذذ : تقطع.  جبذ : مال الیه. ) ٢(

حنذ : احترق.) ٣(

باالضافة الى مقامك. ) ٤(

عند النحاة.الرفع : االرتفاع، وفیه توریة برفع االعراب) ٥(

حلك : شدید السواد.  الحبك : سیر النجوم.) ٦(
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ان المراحم من سامي بضاعتهـن براعتهاهللا شاهـد مـن حس-١١٧

حتى استجیب دعاه في جماعتهمازال یبكي ویدعو في ضراعته

(لما دعـا اهللا داعینـا لطاعتهونـال ما یرتجیـه في شفاعته

باكرم الرسل كنا أكرم األمم)

فكـان یأوى حـراًء في تحیتهاهللا القى علیـه حـب وحدتـه-١١٨

)١(وقال:"اقرأ" فلـم یفهـم لنحوتهأوقـات خلوتهفجاءه الوحي في

(راعت قلوب العدى أنباء بعثتهفضمـه فوعي منـه بضمتـه

)٢(كنبأة أجفلت غفًال من الغنم)

)٣(بالعزم والحزم واألصحاب والملكاهللا ثبتـه في كـل محتبـك-١١٩

فلكلم یختشوا دوران الدهر والهـذا واعداؤه كالبـحر والسمك

(مازال یلقاهـم في كل معتركویشتهون اللقا في النور والحلك

)٤(حتى حكوا بالقنا لحمًا على وضم)

)٥(ومن لیوث حمـاة حول مضربهاهللا أذهلهـم مـن حد مضر بـه-١٢٠

كم من هزیـم ینادي في تحربهذیـن بـهئأنى یكن فیكونـوا ال

)٦(الفرار وكانوا یغبطون به(ودواكـم من صریع تركنا في تلهبه

)٧(أشالء شالت مع العقبان والرخم)

وبالحمـاة التي أصفـت مودتهااهللا دمـر باالســالم مـدتهـا-١٢١

)٨(ولت وألقت مـن البأساء عدتهامن بعدما أظهـرت بالغي شدتها

)٩((تمضي اللیالي والیدرون عدتهاثم اشتكت من سیوف الهند حدتها

البیتان اشارة الى نزول الوحي وقول جبریل علیه السالم : "اقرأ باسم ربك الذي خلق ..." (سورة العلق، االیـة ) ١(

). لنحوته : ألول مرة.١االیة 

) كنبأة : كصرخٍة.٢(

كل محتبك : الشدائد.) ٣(

علیها اللحم.الوضم : كل خشبة یقطع ) ٤(

حد مضربه : حد سیفه، حول مضربه : حول داره، حول حدوده.) ٥(

الرضواني الثاني : ((تركت في تلهبه)).) ٦(

العقبان : جمع عقاب، من كواسر الطیر قوي المخالب. الرخم: جمع رخم : طائر غزیر الشعر، ابیض اللون ) ٧(

اللون مبقع بسواد.

عدتها : اسلحتها.) ٨(

تها.عدتها : مدّ ) ٩(
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ما لم تكن من لیالي األشهر الحرم)

بعصبة طالما أبـدوا نصاحتهماهللا أذهـب في الداریـن راحتهم-١٢٢

فصبحوهم فلم یرضوا صباحتهمفي الحرب والسلم قد نلنا سماحتهم

)١((كانما الدیـن ضیف حل ساحتهمواستأسروهم وظنـوهـم أجاختهم

)٢(بكل قرم الى لحم العدى قرم)

)٣(فأصبحت أرضهم في ألف نائحةاهللا رامیهـم منــه بجائحـة-١٢٣

فصفقة القوم أضحت غیر رابحةفي كل ناحیة ترمي بفاضـحة

)٤((یّجر بحـر خمیس فـوق سابحةلّما أتاهم بنفـس غیـر جامحة

یرمي بموج من االبطال ملتطم)

ـادي اهللا بالقضبفحاربوا ألعاهللا أنقـذهم مـن سائـر العـرب-١٢٤

وأیقنوا مـن سیوف اهللا بالعطبحتى تولوا وظنوا الفوز في الهرب

)٥((مـن كـل منتـدب هللا محتسبوهـم یقولـون: یاهللا مـن عجب !

)٦(یسطو بمستأصل للكفر مصطلم)

أال وصحبًا بهم ركن الظالل هدماهللا آتى رسـول اهللا حیـن قـدم-١٢٥

وفـاز بالسلم من واال هـم وسلمعقل له وعدمعدوهم عاد ال 

(حتى غدت ملة االسالم وهي بهمكم عامل منهم هللا حین علم

من بعد غربتها موصولة الرحم)

هم االشداء ال یخشون من عطباهللا اتحفهـم بالمـدح في الكتب-١٢٦

)٧(كم جحفل مزقوا بالخط والقضبما بینهم رحمـا كاألهل والنسب

(مكفولـًة أبدًا منهـم بخیـر أبكیما تكـون لها العلیا على رتب

وا علیهم.ر اجاختهم : سیط) ١(

القرم : السید،  والقرم : بالتحریك، شدة الشهوة الى اللحم.) ٢(

الجائحة : المصیبة.) ٣(

السابحة : الخیل.) ٤(

المنتدب : المجیب.) ٥(

مصطلم : قاطع ، مبید.) ٦(

الكفـار رحمـاء بیـنهم ..." (سـورة صدر البیت افادة من قولـه تعـالى "محمـد رسـول اهللا والـذین معـه اشـداء علـى ) ٧(

).٢٩الفتح، االیة 
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)١(وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم)

في كل هول ویوم البعث راحمهماهللا رب العـال الزال عاصمهـم-١٢٧

وباء بالذل من أضحى مخاصمهممسالمهـمىففاز بالعـز من أمس

فسل عن مصادمهـم(هم الجبالكم من عزیز بكى یخشى عزائمهم

ماذا رأى منهم في كل مصطدم)

شهیدهـم في جنان الخلد قد لحدااهللا نـولهـم مـا لـم ینـل أحـداً -١٢٨

فسل متى شئت حادي القوم حیث حدا
)٢(دا؟حهل بیضهم تركت من للنبي ج

  )٢(دا؟حج

)٣((وسل حنینًا وسل بدرًا وسل أحداأو فـي الكتـاب الـذي جانابه لحدا

)٤(فصول حتف لهم أدهى من الوخم)

تدنـار ببـدر بفضـل اهللا قد بـر اهللا أنـزل نصرًا عندما اتقـدت-١٢٩

عن الرسول اذا ما المشركـون بدتعصابة الدین ال ولت وال شردت

(المصدري البیض حمرًا بعدما وردتشاهد حرب معه قد شهدتموكم 

)٥(من العدى كل مسود من اللمم)

مدائـن الفـرس والفرسان قد نهكتاهللا آتـاهـم نصـرًا بـه ملكـت-١٣٠

لوجـوه ببیض الهند كم فتكتابیض استار كسرى بهم والروم قد هتكت

بیـن بسمر الخـط ما تركتت(والكاوالناسخین السم الكفـر قد سفكت

)٦(أقالمهم حرف جسم غیر منعجم)

عن الحساب وال للوزن یعوزهـماهللا في الحشر یوم النشر یحجزهم-١٣١

ولیـس للنفع والهیجا یعجزهـموللجبـان بـال ریـب یجوزهـم

(شاكي السالح لهم سیما تمیزهـموبـالمهابـة والتأییـد یعززهـم

)٧(والورد یمتاز بالسیما عن السلم)

لم تئم : لم تفقد زوجها.) ١(

البیض : السیوف.) ٢(

لحدا : مال عن الحق.) ٣(

الوخم : الوباء.) ٤(

اللمم : جمع لمة ، وهي الشعر اذا جاوز االذن.) ٥(

الـى النقاط على الحروف، ثم رمز في عجز البیت اشارة الى كثرة الطعن في االعداء، فاالعجام معناه وضع) ٦(

ضرب الرماح والسیوف فشبهها باعجام الحروف.الى 

السیما : العالمة.  السلم : نوع من الشجر. )٧(
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وانزل اهللا فـي القرآن شكرهـماهللا أظهـر في الكونیـن ذكرهم-١٣٢

ومزقوا بالقنـا والبیض كفرهـمظهروا لعـداة اهللا فخرهـممـذ أ

(تهدي الیك ریاح النصر نشرهمأفاح رب العال في الكون عطرهم

)١(فتحسب الورد في االكمام كل كمي)

مهاجریـن النصـار لـه نجبـااهللا آوى رجاًال أصبحـوا غربـا-١٣٣

فكم قد دمروا عصبـاهم اللیوث كالهمـا كم أتى في الذكر فیه نبا

ت رباب(كانهم في ظهور الخیل نیوم العجاج وكم قد أظهروا عجبا

)٢(من شدة الحزم ال من شدة الحزم)

في السهل والوعر من أسیافهم فرقااهللا فـرق أعدا من الیـه رقـا-١٣٤

)٣(أو ریح عـاد من الخـزان منطلقاظنوا الموكل باألرواح قد صعقا

(طارت قلوب العدى من بأسهم فرقاطیعوا الصحاب النبي لقالم یست

)٤(فما تفرق بین البهم والبهم)

في السلم والحرب واالسالم شهرتهاهللا اكبـر والتوحیـد فخرتـه-١٣٥

)٥(وتستطیـل على االعـداء أسرتـهبها تصول حواریـه وعترتـه

ول اهللا نصرته(ومـن تكـن برسـحتى تعم الذي تـأواه حسرتـه

)٦(ان تلقه األسد في آجامها تجم)

أنى یكونوا فال یخشوا من الضررم بالنصـر والظفـرـهاهللا خصّ -١٣٦

)٧(شهیدهم فـاز من مـواله بالوطركم جحفل مزقوا بالمرهف الذكر

)٨((ولن ترى مـن ولي غیر منتصروخصمهم باء باالحراق في سقر

)٩(رمنقصم)به وال من عدو غی

ان المكـارم مـن سامي جبلتهاهللا أظهـر فـي عالي أدلتـه-١٣٧

یا من یخاف كخوفي سوء زلتهمـن رام عـزا فیأتـه بذلتـه

في الدیوان : ((فتحسب الزهر)).  الكمي : الشجاع البس السالح.) ١(

.الحزم : قوة الثبات .  والحزم : جمع حزام ، وهو ما یشد به سرج الفرس ونحوها) ٢(

الخزان : لعلة اراد بها خازن بین النار.) ٣(

البهم : جمع بهیمة، وهي السخلة، والبهم : جمع بهمة، وهي الشجاع.) ٤(

وصفوته.  عترته : نسله ورهطه وعشیرته.حواریه : من خاصة الرسول ) ٥(

اآلجام : جمع أجمة، وهو الشجر الكثیر الملتف.) ٦(

اد.المرهف الذكر : السیف الح) ٧(

السقر : النار.) ٨(

المنقصم : المنقطع.) ٩(
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(أحـل أمتـه فـي حـرز ملتهان الذي قـد نجى راجي محلته

)١(كاللیث حل مع االشبال في األجم)

)٢(من كل حاف من االعـدا ومنتعلاهللا یكلؤه فـي السهـل والجبـل-١٣٨

وجاد بالجود في خصب وفي محلهو الذي قـد أرانا أوضح السبل

)٣((كم جدلـت كلمات اهللا مـن جدلوفاق فخرًا على االمالك والرسل

)٤(فیه وكم خصم البرهان من خصم)

منه الینا فأضحت منه مبرزةً اهللا أبـرز آیـات معـززةً -١٣٩

)٥(یاویل مـن ظنها منه مرجزةً ریقین الزالت ممیزةً بین الف

(كفاك بالعلم في األمي معجزةاال تراها لكل الخلق معجزة

تم)یفي الجاهلیة والتأدیب في ال

أن الرسول ضیـاء یستضاء بهاهللا قـدر في مكنـون غیهبه-١٤٠

ومشرق العمر یهوي نحو مغربهبي غیـر منتبهیلما رایـت قل

(خدمتـه بمدیـح أستقیـل بـهباللهو والسهو واالمهال والشبه

ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم)

والجهر والسوء في الدنیا یجانبهاهللا یهدي الذي راقت مشاربه-١٤١

)٦(شعر وحرص بعمر ضاع غالبهفالعبد كـم تأته یومًا مآربـه

تخشى عواقبـه(اذ قلـداني ما وقلبه منهمـا ضاقـت مذاهبه

)٧(كأنني بهما هدي من النعم)

عسى أرى سبل الخیرات بعد عمااهللا یلهمني رشـدًا یلـي حكمـا-١٤٢

)٨(مذالح شیبي على فـودي وابتسماعیني وقلبي على التفریط قد ندما

ت غي الصبا في الحالتین وماع(أطبكیت حتى رأیت الدمع صار دما

في الدیوان : ((في أجم)).) ١(

یكلؤه : یحفظه.) ٢(

جدل : صرع، والجدالة : االرض.  والجدل : كثیر الجدال.) ٣(

خصمه : غلبه .  والخصم : شدید الخصومة.) ٤(

بقـــول شـــاعر قلـــیًال مـــا تؤمنـــون..." (ســـورة مرجـــزة : أي رجـــزًا (اشـــعارًا)، اســـتنادا الـــى قولـــه تعـــالى : "ومـــا هـــو )٥(

  ).٤١الحاقة، االیة 

).١١٠كم تأته : جزم الفعل ((تأتیه)) من غیر جازم ضرورة. (ضرائر الشعر ) ٦(

الهدي : ما یهدى الحرم لیذبح.) ٧(

الفود : جانب الرأس مما یلي االذن.) ٨(
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والندم)حصلت اال على اآلثام

على فؤادي لتهـوى في حقارتهااهللا یعـزل نفـسي عـن أمارتها-١٤٣

وهـدم بنیانـها أعـلى عمارتهاارتهادفقلعها عن هواهـا في انح

(فیـا خسـارة نفس في تجارتهاوربحها في رضاها من خسارتها

)١(لم تشتر الدین بالدنیا ولم تسم)

)٢(هـادى في تجاهلـد تمـالنه قئلهؤادي من غواـااله ینجي ف-١٤٤

ا یجنى بباطلهـان بمـباع الجني مقاتلهـاًة فـال یستطیع نج

لهـه بعاجـع آجًال منـ(ومن یبواستبدل الخلد بالفاني كجاهله

)٣(یبن له الغبن في بیع وفي سلم)

)٤(النه من هوى دنیاه في مضضذ قلبي من هوى الغرضـاهللا انق-١٤٥

)٥(ال یستطیع دفاعًا ما علیه قضىهامها فیه تصمو وهو كالغرضس

)٦((ان آت ذنبًا فما عهدي بمنتقضلكن عظم الرجا فیه على غرض 

من النبي وال حبلي بمنصرم)

يـًا غوثي لتلبیتـه دائمـالنه سیئتيـو بفضل منـاهللا یمح-١٤٦

)٧(ا طول تهنیتيفیا سروري به یه أوصافي واثنیتيـبجاه من فی

)٨(ه بتسمیتيـًة منـه ذمـ(فان لبأحمد أرتجي في الحشر تمنیتي

محمدًا وهو أوفي الخلق بالذمم)

بجاه خیر الورى المبعوث بالرشدديـًا زاد في كبـاهللا یطفي لهیب-١٤٧

)٩(یا خالق الخلق یا سري ویا سنديد وهى جلديـذنبي عظیم ومنه ق

(ان لم تكن في معادي آخذًا بیديديـا ذخري ومعتمویا مالذي وی

فضًال واال فقل یا زلة القدم)

و راحمهـزل بالعفـم یـالنه لةـي مآثمـب عن قلبـاهللا یذه-١٤٨

شتري : طلب شراءها.لم تسم : سام البائع السلعة : عرضها للبیع، وسامها الم) ١(

الغوائل : جمع غائلة ، وهي الفساد والشر. )٢(

السلم في البیع : هو البیع المؤجل الدفع. )٣(

الرضواني االول والثاني : ((اهللا ینقذ قلبي ...)). الغرض : الخطیئة. )٤(

تصمو : تصیب.   الغرض : الهدف. )٥(

الغرض : الحاجة.) ٦(

اثنیتي : عطفي. )٧(

).٢٢ضرورة. (ضرائر الشعر صرف ((احمد)) )٨(

جلدي : صبري. )٩(
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تسعى بنا نحو من نرجو مراحمهیا من یخاف كما خوفي جرائمه

)١((حاشاه أن یحرم الراجي مكارمههـا غمائمـي لیبكي مبكانـنبك

أو یرجع الجار منه غیر محترم)

بفضل من قد آتى القران مادحههـا الزال فاتحـاب الرجـاهللا ب-١٤٩

م سابحهـل عـه یم فضـفانذي لم یزل بالفضل مانحهـهو ال

ت افكاري مدائحهـ(ومنذ الزممدحي له طول عمري لن ابارحه

وجدته لخالصي خیر ملتزم)

لنا اذا النار من غیظ قد التهبتتـد وجبـا وقـاهللا شفعه فین-١٥٠

ا سحبتـوطالما سحب انعام لنتـا وهبـا بیمین طالمـیرده

)٢((ولن یفوت الغنى منه یدًا تربتوفیض فائضها منه البقاع ربت

)٣(ان الحیا ینبت األزهار في األكم)

ها عطفتـبولیس اال على أحبادى تلفتـاهللا یرحم روحًا باله-١٥١

)٤(تـها اال اذا وقفـفالروح راحتتـي وكفـفال مالم اذا ما مقلت

(ولم أرد زهرة الدنیا التي اقتطفتبباب من جوده منه الورى غرفت

)٥(یدا زهیر بما أثنى على هرم)

كالحوض ینجو الذي یحضى بمشربههـورًا یستضاء بـاك نـاهللا آت-١٥٢

هـي تحجبـت وقلبي فـوان عصیهـعذبد رجوتك ترویني بأـوق

)٦(هـن الوذ بـ(یا أكرم الخلق مالي مي تلهبهـار حنیذًا فـفاآلن ص

)٧(سواك عند حلول الحادث العمم)

یا من یرجى لما أرجوه من طلبل نبيـو أجـن هـاهللا عالك یا م-١٥٣

لبيوم منقـع لذنبي یـانت الشفییا زاكي االصل واالوصاف یاعربي

(ولن یضیق رسول اهللا جاهك بيت في سبيـوانت غوثي اذا ما ضق

المرد بصدر البیت : دعاء االستسقاء. )١(

تربت : افتقرت. )٢(

األكم : جمع أكمة، وهي الربوة. )٣(

وكفت : سال منها الدمع. )٤(

في البیت اشارة الى مدح زهیر بن أبي سلمى لهرم بن سنان، وعطاء هرم لزهیر. )٥(

حنیذًا : محترقًا.  في الدیوان : ((یا أكرم الرسل ..)). )٦(

الحاث العمم : یوم القیامة ، الن هوله یعم الخلق. )٧(
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)١(اذا الكریم تحلى باسم منتقم)

)٢(رتهاـؤتیها مسـویصطفیها ویهاـن نفسي معرتـب عـاهللا یذه-١٥٤

)٣(رتهاـواستغیث بمن ینفي مضي الحشر قرتهاـرى فـلعلها ان ت

)٤(ان من جودك الدنیا وضرتها(فد الرسل ان النفس نصرتها ـیا سی

ومن علومك علم اللوح والقلم)

كم حملتني من االوزار كم ظلمتتـها أثمـي انـرحم نفسـاهللا ی-١٥٥

ت النفس قد ندمتـفقلت لما رأیوكم تجرت على اآلثام واجترمت

(یا نفس ال تقتنطي من زلة عظمتعلى الخطایا وباب اهللا قد لزمت :

)٥(ر في الغفران كاللمم)ان الكبائ

هاـها وأكتمـت فأخفیـمـوان علهاـًا لست أعلمـاهللا یمحو ذنوب-١٥٦

ولیس أرجو سوى الرحمن یرحمهاهاـالن عندي من اآلثام أعظم

ن یقسمهاـي حیـة ربـ(لعل رحمت لمن بالفضل ینعمهاـاذا أنب

تأتي على حسب العصیان في القسم)

)٦(وم أتوني طالبي فلسيـاذا الخصل ملتمسيـه كـاهللا غوثي ومن-١٥٧

واله لم یئسـن رضى مـلكنه مقلبي جریح ودمعي غیر منحبس

(یارب واجعل رجائي غیر منعكسسـور أجفاني ومقتبـه نـالن

)٧(لدیك واجعل حسابي غیر منخرم)

لهـاه وبالطاعات یشغـالى رضولهـي ان یحـو لقلبـاهللا أرج-١٥٨

)٨(وسوء قسمي برى جسمي وأنحلهظیم وزري على ظهري فأثقلهع

(والطف بعبدك في الدارین ان لهلهـه یا الهي ما یؤمـب لـفه

صبرًا متى تدعه االهوال ینهزم)

)٩(م جاءت بهادمةـق كـالنفس الخلةـاهللا یؤتیه رشدًا عند صادم-١٥٩

تحلى : اتصف.  المنتقم : من اسماء اهللا تعالى. )١(

المعرة : الشدة. )٢(

قرتها : قرارها. )٣(

ضرتها : االخرة. )٤(

اللمم : صغار الذنوب. )٥(

لسي : لعله أراد بها إفالسه من اآلخرة، بداللة االبیات التي تلیها.ف )٦(

المنخرم : المنقطع. )٧(

القسم : جمع قسمة وهو ما یقسمه اهللا تعالى لخلقه. )٨(

الرضواني الثاني : ((ان جاءت)). )٩(
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ن خاتمةـسوهب له یا الهي حةـه لزالت مالزمـوال تدع

(وائذن لسحب صالة منك دائمةمن بعد زورته سكان كاظمة

)١(على النبي بمنهل ومنسجم)

لت مدیحي للرجا سبباـد جعـوقاـه لي أربـد ما أبغیـاهللا شاه-١٦٠

)٢(ذي أوحى الیه سباـصلى علیه الغریب مدح حال في سید الغربا

)٣(باـت عذبات البان ریح ص(مارنحواآلل والصحب واألتباع والنجبا

)٤(وأطرب العیس حادي العیس بالنغم)

ب ملتحفيـت وثوب الذنـاذا أتیًا أختشي تلفيـوه یومـاهللا أرج-١٦١

)٥(وقد عجزت وكم أرفو ولیس رفيب یراه الناس غیر خفيـوكل عی

)٦(ت من خلفيـدي وما اعقبـ(ووالیمحو ذنوبي وما قدمت من سرفي

مسلمین من االعراب والعجم)وال

المنهل : السائل بشدة . المنسجم : السائل بهدوء ورفق. )١(

ي القران الكریم، ذكر الجزء وأراد الكل.سبا : سورة سبأ ف )٢(

رنحت : أمالت.  عذبات البان : أغصانه. )٣(

العیس : االبل البیض. )٤(

أرفو : من رفأ الثوب اذا أصلحه. )٥(

البیت االخیر غیر موجود في دیوان البوصیري. )٦(



حسین محمد السادانياحمد 

٢٧٠

المصادر والمراجع
المخطوطات :

–نسخة مكتبة االوقاف العامة في الموصل –مجهول الجامع -مجموع حسن باشا الجلیلي -

حسن باشا الجلیلي). – ٢٥/  ٥٧رقم : (

نسخة مكتبة االوقاف العامة في الموصل، رقـم –مجهول الجامع –مجموع الرضواني االول -

المدرسة الرضوانیة). – ١٨/ ١١٨(: 

–نسـخة مكتبـة االوقـاف العامـة فـي الموصـل –مجهـول الجـامع -مجموع الرضـواني الثـاني -

المدرسة الرضوانیة). – ١٩/ ١١٩رقم : (

المطبوعات :
الموصل –دار الكتب للطباعة والنشر –د. ناظم رشید –االدب العربي في العصر الوسیط -

١٩٩٢.

.٤ط – ١٩٧٩بیروت –ر الدین الزركلي خی –االعالم -

علـي بـن برهـان الحلبـي –الشـهیر بالسـیرة الحلبیـة –انسان العیـون فـي سـیرة االمـین المـأمون -

.١ط – ١٩٦٤القاهرة  –هـ)  ١٠٤٤(ت 

مصر . د. ت.–مطبعة السعادة  –هـ)  ٧٧٤البن كثیر (ت –البدایة والنهایة -

 ١٩٨٣بیـروت –علـي أبـو زیـد –أثرهـا –تطورهـا –نشـأتها –البدیعیات فـي االدب العربـي -

.١ط –

 –هـــ)  ٩١١للحــافظ جــالل الــدین الســیوطي (ت –بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة -

.١ط – ١٩٧١ –القاهرة  –مطبعة عیسى البابي الحلبي وأوالده 

الــدین ابــي تفســیر البیضــاوي المســمى (أنــوار التنزیــل واســرار التأویــل) لالمــام القاضــي ناصــر-

هـــ). حققــه : الشــیخ عبــد القــادر عرفــان العشــا  ٦٨٥ســعید عبــد اهللا بــن عمــر البیضــاوي (ت 

.١٩٩٦ –بیروت –دار الفكر للطباعة والتوزیع –حسونه 

أو كفایة الطالب اللبیب فـي خصـائص الحبیـب لجـالل الـدین السـیوطي  ٠الخصائص الكبرى -

.١٩٦٧هرة القا –هـ) تحقیق : محمد خلیل هراس  ٩١١(ت 

احمــد –الترجمــة العربیــة اعــداد وتحریــر : أحمــد زكــي خورشــید –دائــرة المعــارف االســالمیة -

القاهرة. د. ت. –د. عبد الحمید یونس –الشناوي 

.١ط – ١٩٥٧القاهرة  –تحقیق : محمد سید كیالني  –هـ)  ٦٩٥دیوان البوصیري (ت -

 –هــ)  ٥٨١بـد الـرحمن السـهیلي (ت ع –الروض األنف في شـرح السـیرة النبویـة البـن هشـام -

.١٩٧٠القاهرة  –تحقیق : عبد الرحمن الوكیل 
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ابــراهیم –تحقیــق : مصــطفى الســقا  –هـــ)  ٢١٣عبــد الملــك بــن هشــام (ت –الســیرة النبویــة -

د.ت. –بیروت –عبد الحفیظ شلبي –االبیاري 

.١ط – ١٩٢٩بیروت  –هـ)  ٦٧٦صحیح مسلم بشرح یحیى بن شرف النووي (ت -

دار االنـــدلس –تحقیــق : الســید ابــراهیم محمــد –البــن عصــفور االشـــبیلي –ضــرائر الشــعر -

.١ط – ١٩٨٠

لتـــاج الـــدین ابـــي نصـــر عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي –طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى -

–محمـــود محمـــد الطنطـــاوي –تحقیـــق: عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو  –هــــ)  ٧٧١الســـبكي (ت 

.١ط – ١٩٧١ –مصر 

تحقیـق : د. فیصـل السـامر  -٢١هــ) جــ  ٧٦٤محمد بن شاكر الكبتي (ت –ون التواریخ عی-

.١٩٨٠بغداد –دار الحریة –نبیلة عبد المنعم –

الموصـل –سـالم عبـد الـرزاق احمـد –فهرس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصـل -

١٩٨٢.

–الهنـد –حیـدر آبـاد الـدكن –بـة عبد اهللا بن مسـلم بـن قتی–كتاب االنواء في مواسم العرب -

١٩٧٨.

مصـطفى بـن عبـد اهللا الشـهیر بــ (حـاجي خلیفـة) –كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون -

.١٩٤١استانبول  –هـ)  ١٠٦٧(ت 

دار  –هــ)  ٧١١البي الفضل جمال الدین بن محمد بـن كـرم بـن منظـور (ت –لسان العرب -

.١٩٥٦ –بیروت –بیروت للطباعة والنشر 

تحقیق :  –هـ)  ٥١٨البي الفضل احمد بن محمد النیسابوري المیداني (ت –مجمع االمثال -

.١٩٥٥ –مصر –مطبعة السنة المحمدیة –محمد محیي الدین عبد الحمید 

.١٩٥٧بیروت  –هـ)  ٦٢٦لیاقوت بن عبد اهللا الحموي (ت –معجم البلدان -

تحقیــق :  –هـــ)  ٣٦٠مــد الطبرانــي (ت للحــافظ ابــي القاســم ســلیمان بــن اح–المعجــم الكبیــر -

.٢ط – ١٩٨٢الموصل –عبد المجید السلفي 

دار احیــاء التـــراث –عمـــر رضــا كحالـــة –تـــراجم مصــنفي الكتـــب العربیــة –معجــم المــؤلفین -

د.ت. –بیروت –العربي 

باعتنـاء :  – ٣جــ –هــ)  ٧٦٤لصالح الدین خلیـل بـن ایبـك الصـفدي (ت –الوافي بالوفیات -

  .١٩٥٣دمشق  –غ س دیدرن


