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حري   البّذ الفىفي في كفُذة البردة للبـى

ى/ د   ِبذ الشءوف  هُيُذي أبُأَو

ىؽ، وخضة اللٛت الٗغبُت ا، ظامٗت والًت اٚل  هُجحًر

 ذمتلم

 ,٢هُضة البرصةومجها  جبحن لىا ؤن ٢هُضة اإلاضًذ الىبىي ٖىضٍ,بٗض ٢غاءة واؾٗت لجمُ٘ ٢هاثض صًىان البىنحري, 

 ىال جىٟهل ًٖ باقي ٢هاثض الضًىان بط الؿمت الٛالبت واإلامحزة لخل٪ ال٣هاثض هي ٚغى اإلاضح ٖمىما و٧ل ٚغ 

مخض بلُه بهلت. وجيخٓم خىلها ظمُ٘ ؤقٗاٍع مضًدا   ُٞما بٗض, ٞحرجبِ ضوع في ٞل٨ه ٍو بهظا الٛغى الغثِـ, ٍو

, والخُغ الظي حهضص ٦ُان ٧ا ظٍ الباعة هي بخؿاؽ الكاٖغ بإػمت ٖهٍغ ت ؤم ق٩ىي, َو هذ ؤم هجاء ؤم سخٍغ

سُت. ٞٗبر ٖجها في ؤقٗاٍع باؾخمغاع.  ألامت ؤلاؾمامُت. ُا ق٣ُا بخل٪ ألاػمت الخاٍع  و٢ض زل٤ لضًه َظا ؤلاخؿاؽ ٖو

 فً اإلاذًذ الىبىي 

ا ومؿاعا ٞىُا زانحنب , ٞهى جمجُض شخو الغؾى٫ دمحم هه ًٞ اجسظ لىٟؿه مىيٖى  ملسو هيلع هللا ىلص.: ٞباليؿبت للمىيٕى

ً اليؿِب. واإلاضًذ الىبىي ُوؤما باليؿبت للمؿاع الٟجي ٞ خ٣اَ٘ م٘ ٦شحر مً الٟىىن مجها ًٞ اإلاضًذ الٗام ٞو

اح الهابت, والبرو١ المامُت, والخماثم الهاجٟت, وال خُاالث الُاثٟت ًخًمً "الدكى١ والخظ٦غ إلاٗاَض ألاخبت بالٍغ

اة الغؾى٫, ومً زم )0(َما٫ الضاثغة"ألا وآزاع الضًاع الٗاُٞت, وؤشخام  . ٦ما ؤن ًٞ اإلاضًذ الىبىي  ٢ُل بٗض ٞو

 ولٗل طل٪ ًغظ٘ بلى الخ٣اعب ال٨بحر ما بحن  الٟىحن. ٧ان اإلام٨ً ؤن ًىٗذ بالغزاء, بال ؤن وٗذ اإلاضًذ خل مدله.

اة الغؾ بلى بقاعةوهجض في البرصة   ).3(ى٫ ٖىض ٢ى٫ البىنحري ٞو

 َىبى إلاىدك٤  مىه وملخشم ال َُب ٌٗض٫ جغبا يم ؤٖٓمه  

 مىه ومسخخمب ًا َُب مبخض  ؤبان مىلضٍ ًٖ َُب ٖىهٍغ   

ً اإلاضًذ الىبىي ًغنض مؿاع خُاة   ت. ٞو وم٘ طل٪ ال جىن٠ ٢هُضة البرصة ؤجها عزاء, بل مضًذ ٦باقي اإلاضاثذ الىبٍى

  غي. وبظل٪ ٞهى ًخ٣اَ٘ م٘ ًٞ الترظمت والؿحرة.هبِىا  بإؾلىب قٗغي وقاٖ

 خُاة  الؽاِش 

ه   362وماث ه,  313بض هللا بً َما٫ الهجهاجي ٍاإلاٛغبي. ولض ٖام ٖٞهى دمحم  بً ؾُٗض بً خماص بً مدؿً بً 

ذ البىنحري مكهىع   تإلباباإلاغؾخان  اإلاىهىعي بال٣اَغة. ويٍغ وفي  ن ق٣ُا في بِخه,اٞالبىنحري ٧ .ؾ٨ىضاٍع

 طل٪ ؤن اإلاىصة, ٌ الؼوظت.ٛق٣اء مىبٗه ال٣ٟغ والٟا٢ت  و٦ثرة الُٗا٫ والكُسىزت واإلاغى وب ٖما٢خه الؼوظُت,

ت  بحن الؼوظت,  وج٨ك٠  ًٖ ٦شحر  جهما مً وص,بُجالحها جل٪ الٗىامل ختى جٟؿض ما ٧ان  بجدؿغ  بنمهما ٧اهذ  ٢ٍى

ت جخُما ال ًُا١. ولؿم اظخمٗذ ٖلُه جل٪ الٗىامل  ،ىء خٔ البىنحري ً الخىا٢ًاث. ٞدؿخدُل الخلت ألاؾٍغ

                                                           
1

 ٛٔزكي مبارك, ادلدائح النبوقة يف األدب العريب, ص       

 ٜٗٔص ، مٜ٘٘ٔ ،ه ٖٗٚٔ ،ط ا، مكتبة مصطفى احلليب مبصر، دقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين    ٕ
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ؿخضع هىاله  .٧لها وظٗله ٌٗغى ٖلى ٦براء ال٣ىم وؾاصاتهم لؿىء خاله ومإؾاجه ٖسخى ؤن ًجلب ُٖٟهم َو

٩اَت. ؤما  .)0(وال عجب ؤن ًمُل الى ال٩ٟاَت  في خا٫ الكضة  اإلاإؾاة بإؾلىب قٗغي  ال ًسلى مً ط٧اء وه٨خت ٞو

ىه ٞلم حكغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي جغظمذ للبىنحري بما  باليؿبت لش٣اٞت البىنحري  ُٞه  ال٨ٟاًت  بلى ج٩ٍى

دمحم ؾُض ٦ُماوي ًٟخذ باب الاظتهاص بالخضؽ والاٞتراى جاعة  ولٗل َظا ما ظٗل مد٤٣ صًىاهه, .يالش٣اف

, .ووبال٣ُاؽ والاؾخيخاط جاعة ؤزغي  ؿخيخج طل٪ ٌ لكاطلي.اوبسانت مباصت  ٢ض حكب٘ البىنحري بمباصت الخهٝى

٣ت ؤبي الخؿً الكاطلي وجلمُظٍ ؤبي الٗباؽ اإلاغسخي.امً ؤقٗاٍع و  ٣ٞض ْل الكاٖغ  َخمامه الخام بكُش الٍُغ

٣ت ٌٗىص ح. بن اعجباٍ البىن)3(ٖلى خبهما واللهج بمباصئهما في خُاتهما وبٗض مىتهما ماصخا وػاثغا ري بهظٍ الٍُغ

ى٫ وخب الكاٖغ له مً خبه للغؾى٫ وآله, ؤما الؿبب الشاوي لؿببحن: ؤولهما ؤن الكاطلي ًيخهي وؿبه الى الغؾ

٣ت مٗخضلت وصٖىة بنماخُت جامً بالجهاص ومداعبت الٟؿاص.  بطٞحرظ٘ لُبُٗت الكاطلُت ومباصئها:   هي ٍَغ

 ألابّاد الفىفُت في اللفُذة

ُت, زمانتها ؤن البهحري ؤنِب بمغى الٟالج ال ظي ؤبُل ههٟه, بن ٢هُضة  البرصة  ٢ض عا٣ٞتها ٦غامت نٞى

مت ٖلى ظؿضٍ, ٞإوكإ  َظٍ  ال٣هُضة. ٞهب ٢اثما  و٢ض قٟى, ٞسغط  مً  ٞجاءٍ الغؾى٫ في اإلاىام ٞمغ بُضٍ ال٨ٍغ

٧ان ما ؤزبر  بطؤمً جظ٦غ ظحران  بي ؾلم, ٞخعجب مىه,  بِخه ٚضوة ٞةطا بٌٗ ال٣ٟغاء ٌؿخيكضٍ ٢هُضة ؤولها:

ُت اإلاىظىصة في ال٣هُضة ُٞما ًلي: هتر٦ؼ ٖلى بٌٗ .ٟٞكا الخبر بحن الىاؽ به ؤخضا.  ألاهماٍ الهٞى

 بحن ًذي ملام الخىبت     .0

والخصخُذ ال  الخىبت مٟهىم صًجي ووُْٟخه هي جصخُذ ؾلى٥ الٗبض واٖخ٣ضٍ في يىء ألاوامغ والىىاهي ؤلالهُت.

لىامت" التي جىبهذ مً وبهظا هغي البىنحري ًخلٟٔ "بجها الىٟـ ال ًخم بال بطا ٧ان َىا٥ وعي بالظهب والىضم ٖلُه.

وبهظا  هللا. والظي ٧ان وعاء طل٪ ٧له َى خب الغؾى٫. بلىوؤزظث جساَب "الىٟـ اإلااعة ؾىء" ختى حٗىص  ؾباتها,

قٝغ ٖلى الهما٥ ٞدكٗل هحران الخب في ٢لبه وجيبٗض جل٪ ؤالخبحن ٦ك٠ الدجاب ًٖ البىنحري ٩ٞان و٢ض 

 ):2(لبىنحري ًٖ بقغا٢ه طل٪ الىىع الظي ؤ٣ًٓه مً ٟٚلخه ٣ٞا٫و٢ض ٖبر ا الىحران بةعاصجه لماهتهاى للخضاع٥.

 مؼظذ صمٗا ظغي مً م٣لت بضم ؤمً ج٨غ ظحران بظي ؾلم        

ذ مً جل٣اء ٧اْمت     وؤومٌ البر١ في الٓلماءمً ايم ؤم َبذ الٍغ

بضو ؤن البىنحري والخظ٦غ ٌٗجي ؤن َىا٥ لخٓت ؾاب٣ت هي خا٫ اليؿُان والٟٛلت: بط ال جظ٦غ بال بٗض وؿُان ٍو

سغظه مً ْلمت الٟٛلت واليؿُان.  ٢ض وسخي مدبىبه ختى الح له مً بُٗض: ل٩ي ًظ٦ٍغ بٗهض املخبت والىنا٫, ٍو

ولئن ٧ان البىنحري ٢ض ٖبر في البِخحن الؿاب٣حن   وبهظا ٠٣ً البىنحري ٖلى ؤو٫ ٖخبت الخىبت ؤي الٗلم بالظهب.

ُت, ٞةهىا هجض ت نٞى دتًٖ َظا اإلاٗجى بلٛت قٍٗغ  ٣ُٞى٫:  .ٍ في ال٣هُضة ٌٗبر ٖىه بلٛت واضخت ونٍغ

 ؤن اقخ٨ذ ٢ضماٍ  الًغ مً وعٍم  ْلمذ ؾىت مً خُا الٓمام بلى  

 

                                                           
1

      ٗٙص  , بردة البوصَتي,دمحم فتح هللا    

  ٚٚ- ٜٙدقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين, مبصر, ص    ٕ
3

   .ٜٔدقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين, ص    
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تراف بالزهب 7  . الخذًث ًِ الىفغ والِا

باٖتها والخدظًغ مجها مً بحن اإلاباصت ألا  مغ٦ؼ الكهىة ؾاؽ في اإلاظَب الكاطلي و ٞهي "بن الخضًض ًٖ الىٟـ َو

ث ومغ٦ؼ الكهىة في الُاٖاث ومغ٦ؼ الكهىة في اإلاُل بلى الغاخاث وؤزحرا مغ٦ؼ العجؼ ًٖ ؤصاء في الخالٟا

       ):3(و٢ض خاو٫ البىنحري ؤن ٌٗبر ًٖ َظا اإلابضؤ مً ججغبخه الظاجُت ٣ٞا٫ .)0(اإلاٟغوياث"

 خب الغيإ  وان جُٟمه ًىُٟم والىٟـ ٧الُٟل بن تهمله حكب ٖلى   

 بن الهىي ما جىلى ًهم ؤو ًهم  جىلُه       ٞانٝغ َىاَا وخاطع ؤن 

 وان هي اؾخدلذ  اإلاغعى ٞما حؿم  وعاٖها وهي في الٗما٫ ؾاثمت      

 مً خُض لم ًضع بن الؿم في الضؾم .  ٦م خؿيذ لظة للمغء ٢اجلت             

ت ,بإؾلىب جسُُلي قٗغي, ؤؾاؾه الدك بُاث,في ألا  والبىنحري, بُه  والاؾخٗاعة. ًدضص زهاثو الىٟـ البكٍغ

ت حؿعى  ٞالىٟـ ٧الُٟل مً باب الخاظت بلى التربُت. والظي ٌؿخٟاص مً الهىعجحن  مٗا َى ؤن الىٟـ البكٍغ

اَا   صاثما وعاء اإلالظاث وخب الكهىاث صون ؤن جغجض مً جل٣اء طاتها. ومً زم ٞهي في خاظت مؿخمغة لغإ ًٖغ

اب َظا الغاعي ؤو اإلاغبي  وجغ٦ذ ٖلى سجُتها, ٞمألها الهما٥  والؿ٣ٍى  في املخالٟاث. ,ومغب بٗل مً ؾلى٦ها. ٚو

 ظخغفاس مً الزهىب إلا .3

لم ؤن له عبا ٌٟٛغ  اؾخٟٛاع في اللٛت َلب للٟٛغان واإلاٟٛغة. وما إلا لبىنحري بال بوؿان ػلذ به ٢ضمه ٞإطهب ٖو

 :)2(الظهىب ظمُٗا ٞىظه بلُه ٣ٞا٫

 ه وؿما لظي ٢مل٣ض وؿِذ ب  ؤؾخٟٛغ هللا مً ٢ى٫ بما ٖمل   

 وما اؾخ٣مذ ٞما ٢ىلي ل٪ اؾخ٣م  ؤمغج٪ زحر ل٨ً ما اثخمغث به     

 ولم ؤنل ؾىي ٞغضخي ولم ؤنم   وال جؼوص بل اإلاىث هاٞلت  

ًٗىا البىنحري ؤمام َبُٗت طهىب وآزامه. ولٗل ؤولها "ال٣ى٫  بما  وفي َظٍ ألابُاث, وفي ؾُا١ الاؾخٟٛاع ٍو

ت ججٗلىا هدـ ؤن الظي ًضٖى ٞٗل الخحر وال  ٖمل". ولخٗم٤ُ نىعة َظا الظهب ٢ضم البىنحري نىعة قٍٗغ

ج باقي طهىب البىنحري في َظٍ ألابُاث وهي َاٖت غي خًإجُه ٦مً ًضعي  الىلض  لغظل ٣ُٖم  لِـ مىه. ووؿخي

ً الضولت اإلاملى٦ُت.   قباب في ٢ى٫ الكاٖغ, والخضمت في صواٍو

 للُامت. في سحاء ؼفاِت الشظٌى أمام هللا ًىم ا4

ل٣ض مغ بىا في م٣ام الخىبت ؤن البىنحري ٣ٖض الٗؼم ٖلى ؤلا٢مٕا ًٖ الظهب هاصما, ماصخا لغؾى٫ هللا ٖسخى َظا 

 ):1(اإلاضح ؤن ٩ًىن ال ٌؿخ٣بل به طهىبه ٦ما في ٢ىله

 طهىب ٖمغ مطخى في الكٗغ  والخضم  زضمت  بمضًذ ؤؾخ٣بل  به    

                                                           
1

 ٖٗٔ, د.خ ,ص عبد احلليم زلمود, ادلدرسة الشاذلية وإمامو أبو احلسن, دار الكتب احلدقثة, القاىرة     

  ٜٔٔدقوان البوصَتي ,ص     ٕ
3

    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص      

4
    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص     
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جماؽ قٟاٖت الغؾى٫ ؤمام عب الٗاإلاحن. ٞخىظه بلُه  بالضٖاء, ٞاإلاضًذ الىبىي بطن ؾُٛضو َى ػص البىنحري الا

 ، ٣ُٞى٫:والاخخماء به ٖلى ٖاصة اإلاخىنٟت

 ؾىا٥ ٖىض خضور الخاصر الٗمم    ًا ؤ٦غم الغؾى٫ ما لي مً ؤلىط به 

م  جدلى باؾم مىخ٣م  ولً ٤ًًُ عؾى٫ هللا ظاَ٪ بي      بطا ال٨ٍغ

ٛلب الغظاء ٖلى الخٝى ٖىض البىنحري  ٖىض ما ًخظ٦غ ؤن له بغا ٟٚىعا, عخُما بٗباصٍ, لُُٟا. خُيئظ ًخىظه بلى  َو

    ):0(هللا مباقغة  ٦ما في ٢ى٫ البىنحري 

غة الضهُا ؤي ا٢خُٟذ                                  حر بما ؤزجى ٖلى َغم. ولم ؤعص َػ  ًضا َػ

ض في الضهُا   ُت.في َظا البِذ جخمشل في جىظه البىنحري  هدى الَؼ لب  ال٣ٟغ بض٫ الٛجى, ٖلى ٖاصة الهٞى   َو

 الخاجمت

ال ٩ًاص الباخض في ٢هُضة اإلاضًذ الىبىي ًىٟخذ ٖلى الٗالم الكٗغي ٖىض البىنحري ختى ًجض هٟؿه ؤمام ؤمحر 

ً ؤؾهمىا في حكُِض نغح   بُان َظا "الجيـ  لكٗغي" دمحم بً ؾُٗض البىنحري بط ؤن َىا٥ قٗغاء ٦شحًر

ت   ش  ٢بل ؤن جهل بلى جهاًت هطجها  وا٦خما٫ ٖىصَا م٘ البىنحري. بن البدض في البٗض ال٣هُضة الىبٍى ٖبر الخاٍع

ى  ؤًًا بدض  ًالهىفي في ٢هُضة البرصة ٖباعة ٖ تي الغئٍت والىعي اللخحن ؤَل مجهما البىنحري ٖلى ٖاإلاه َو ػاٍو

 الضاللُت.في اإلاغاظُٗت  الٟلؿُٟت التي ؤؾهمذ  في حك٨ُل ًٞاءاث ال٣هُضة وؤبٗضَا 

 

          

 

 

 

 

 

                                                           
1

    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص     




