الباب الثاني
لمحة عن حياة اإلمام البوصيرى
أ .مولده
البوصَتل ىو اإلماـ شرؼ الدين زلمد بن سعيد بن محاد بن
زلسن ،الصنهاجي اجلد الدالصي ادلولد ،ادلغريب األصل ،البوصَتل
ادلنشأ 1.كلد البوصَتل بقرية "دالس" احدل قرم بٍت سويف من
سعيد مصرم .ككاف مولد البوصَتل يوـ الثالثاء يف أكؿ شواؿ عاـ
 6۸۰ق =  7من ماريس  ۲۱۲۱ـ كتويف باإلسكندرية سنة .۲۱21
ألسرة ترجع جذكرىا قبيلة " صنهاجة" احدل قبائل الرببر ،اليت
استوطنت الصحراء جنويب كادلغريب األقصى ،كنشأ بقرية "بوصَت"
القريبة من مسقط رأسو ،مث انتقل بعد ذلك إىل القاىرة حيث تلقى
علوـ العربية كاألدب.
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كبدأ حياتو الدراسة كما يبدؤىا معاصركه كذلك حبفظ القرآف
الكرمي كدراسة علوـ الدين كاللغة کا لنحو كالصرؼ كالعركض ،كما
درس األدب كالتاريخ اإلسالمي كخباصة السَتة النبوية ،مث اذبو ضلو
التصوؼ فتلقي على يد أيب العباس ادلرسي الطريقة الصوفية ،كدرس
اداهبا كأسرارىا .ككاف البوصَتل غليد فن اخلط ،كمنشدا للمدائح
النبوية ،كما زكاؿ مهنة كتابة األلواح اليت توضع شواىد على القبور،
كقرأ ادلؤلفات اليت كضعها النصارم كاليهود تأييدا ألدياذلم ،كقد رأل
فيها انكارا لنبوة زلمد عليو الصالة كالسالـ كقد شغلو ذلك فأقبل على
دراسة اإلصليل كالتوراة دراسة دقيقة كما درس تاريخ ظهور ادلسيحية
لَتد على أصحاب تلك الديانات زلاكال إقناعهم بأف األناجيل اليت بُت
أيديهم التدؿ على الواىية عيس ،كإظلا تدؿ على نبوتو ،كأف ىذه
األناجيل زبربنا بظهور نيب من أبناء إمساعيل.
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ككاف حياة البوصَتل جحيما ،فقد رزؽ كثَتا من األكالد لدرجة
أنو كاف يلوـ زكجتو لكوهنا كلودا ،فتمٌت لو كانت عقيما ،كىجره
أصدقاؤه كقاطعوه الشدة فقره كعلى الرغم من ذلك قاـ باداء فريضة
احلج عن طريق الرب ،كعند عودتو نظم قصيدتو اذلمزية النبوية ،لعل من
أىم قصائده (الربدة) كاليت مساىا الكواكب الدرية يف مدح خَت الربية.

3

البوصَتل تتلمذ على عدد من اعالـ عصره ،كما تلمذ عليو عدد كبَت
من العلماء ادلعركفُت ،منهم :أبو حياف أثَت الدين زلمد بن يوسف
الغرناطي األندلسي ،كفتح الدين أبو الفتح زلمد بن زلمد العمرم
األندلسي كاإلشبيلي ادلصرم ادلعركؼ بابن سيد الناس...كغَتعلا.

حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،
4

احلكوايت،
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ب .شخصيته وثقافته
يُعرؼ البوصَتل بأنو صويف ،أحد أتباع الطريقة كاخلبَت يف
صناعة الشعر (الندمي) .أشار إليو بن حجر اذلتمي على أنو الشيخ
كاإلماـ كالعريف كالكامل كاحلماـ كادلطفنُت كاحملقق كالليغ كاألديب
كادلدقق كاإلماـ .سيوارا كأسياركؿ العلماء كبليغ الفوشة كأفشاىيل
بوالغا .تُظهر ىذه التسميات أف ابن حجر كاف يعرؼ بالبوصَتل
كشخص كانت معرفتو عميقة ،ككاف حاصل على درجة معينة يف
معاريف باهلل كلديو معرفة كاسعة يف رلاؿ األدب العريب .أظهر اإلماـ
صوارة أف البوصَتم كاف قائد شعراء عصره ،كأظهر كتاب أشعار
العلماء أف معرفتو مل تكن مقصورة على األسئلة ادلتعلقة باللغة العربية،
أيضا.
بل باإلسالـ ن
يقوؿ بساـ زلمد باركد يف العمدة شريعة بردة أف البوصَتل
شخصية حازمة كذكية كلديها كتابات جيدة .يتمتع البوصَتل بالكتابة
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اجليدة ككجد عمالن يف القاىرة كالعديد من األماكن األخرل .كما عمل
تَتا يف بلبيس ،كىي منطقة قريبة من مصر .من ادلعركؼ أف
سكر ن
البوصَتل مقرب من الشيخ عباس ادلرسي ،كادلعركؼ باسم قطب الوايل
كالطالب الرئيسي لإلماـ أبو حسن الصقلي ،مؤسس مجعية السياحة
السورية .أثر ىذا على البوصَتل كشكلو ككاتب ككصويف .البوصَتل
أيضا ؽلأل ىذه الكلمات
ليس ن
جيدا يف تأليف كلمات مجيلة ،كلكنو ن
بأحبة من احلب هلل كرسلو‘.علي مبارؾ قاؿ :البوصَتل كابن عثيلة
السكندرم كانا من طالب أيب عباس ادلرسي .لقد منح خربة البوصَتل
الشعرية ،كركل ابن عثيلة ،صاحب احلكم ،خربة (الكتابة غَت
الشعرية).
ككاف من بُت الطالب ادلشهورين يف البوصَتل اإلماـ أبو حياف
كاإلماـ اليعمورم أبو الفتح بن السيدين ناس كالزازك بن جامع كآخرين.
لسوء احلظ ،نادران ما تذكر األعماؿ الببليوغرافية تارؼلو الكامل .ىذا
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جعل ادلًتجم يتساءؿ كيف كانت شهرتو تشَت بعض اإلشارات إىل
سَتة البوصَتل إىل ادليناء الفكرم البن حجر اذليثمي.
تويف البوصَتل عاـ  694ىػ  1294 /ـ عن عمر يناىز 87
كدفن قرب قرب الشيخ أبيل عباس ادلرسي يف اإلسكندرية ،مصر.
عاماُ ،
ن
بعض أعمالو :الكواكب الدرية يف ماده خَت البارية (ادلعركؼ باسم
"الربدة") .عن اؽلاف الرسوؿ احلمزية ،عن إؽلاف النيب ،احلياة ،عن عبادة
النيب ،الدالية ،عن عبادة النيب ،هتذيب الفاضل العامية.

5

يشار إىل البوصَتل أيضا باسم الشاعر يف القصر ثركة من
خالؿ تأليف قصائد اإلطراء للحكاـ كانت ساللة ادلماليك يف السلطة
يف مصر يف ذلك الوقت .البوصَتل ال

5

Mohammad Nasef, “Menyelami Makna Maulid Burdah”, Komunitas
Literasi Pesantren (KLP) Pare Kediri, https://islami.co/biografi-al-bushiri/
(diakses pada 20 Agustus 2019).
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انتبو إىل ما إذا كاف احلاكم الذم ؽلتدحو ىو احلاكم اخلَت أك احلاكم
السيئ .كمع ذلك ،حدث ىذا قبل أف ؼلتار البخَتم الطريق احلياة
الصوفية أك قبل تأليف شعر الربدة .زائف
دليل كاحد حوؿ ذلك ىو كجود عدة الشعر من بيتا يف الربدة اليت
ربتوم على ندـ عميق من البوصَتل دلا فعلو من قبل .يف بردة أيضا
كاضح جدا بوضوح حوؿ اذباه البوصَتل استيقظ الصوفية عميقة
أساسا من رتبة
للغاية قصائده عن اإلغراء ىول نفس كاف الصوفيوف ن
الرماد الشظلية يف الواقع ،كضع البوصَتل كأحد الشخصيات العظيمة
يف دكائرىم .كيقاؿ إنو كصل إىل زلطة عالية يف الصوفية .ػلظى باحًتاـ
كبَت عند عبور الطريق مث الناس يهرعوف لتقبيل يده حىت األطفاؿ
الصغار القتاؿ أيضا لتكوف رلرد قادرة على دلس يده النبيلة .ادلعركؼ
باسم جحود ،كذبنب األفعاؿ السيئة ،توضح ،تبتسم دائما كنشر
رائحة حلوة على جسده.
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كنظم البوصَتل الشعر منذ حداثة سنو كلو قصائد كثَتة ،كؽلتاز
شعره بالرصانة كاحلراثة ،كمجاؿ التعبَت ،كاحلس ادلرىف ،كقوة العاطفة،
كاشتهر دبدائحو النبوية اليت أجاد استعماؿ البديع فيها ،كما برع يف
استخداـ البياف ،كلكن غلبت عليو احملسنات البديعية يف غَت تكلف؛
كىو ما اكتسب شعره كمدائحو قوة كرصانة كشاعرية متميزة مل توفر
الكثَت شلن خاضوا غمار ادلدائح النبوية كالشعر الصويف 6.كقد جارم
البوصَتم يف كثَت من شعره شعراء عصره يف استعماؿ األلفاظ ادلولدة،
كما كانت لو ذبارب عديدة يف األىاجي ادلقذعة ،كلكنو ماؿ بعد
ذلك إىل الشك كحياة الزىد ،كاذبو إىل شعر ادلدائح النبوية .كتعد
قصيدتو «الربدة» من أعظم ادلدائح النبوية ،كقد أمجع النقاد كالشعراء
على أهنا أفضل ادلدائح النبوية بعد قصيدة «كعب بن زىَت» الشهَتة
 6اإلماـ البوصَتی شرح شيخ اإلسالـ شيخ شرؼ الدين زلمد بن سعيد بن محاد الصنهاجي-
رمحو اهلل ،ضبطها كعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ف:
 ،39..868من منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .3

38

«بانت سعاد» .كلو أيضا القصيدة «اذلمزية» يف مدح النبيها ،كىي ال
تقل فصاحة كجودة عن بردتو الشهَتة.
ج .بئته األدبية
منذ الطفولة درس الدين مع كالده .مث كاصل دراستو إىل القاىرة
كبَتا .كشخص متعطش للمعرفة ،ال يقتصر على دراسة
كأصبح باحثنا ن
دركسا ركحية على الصوفيُت ادلشهورين مثل أبو
العلوـ الدنيوية .مث أخذ ن
حسن بصفتو سياديل .لذلك ،يشار إليو على نطاؽ كاسع بأنو عامل
صويف كاتيمبانج.
يف اجملتمع ،شغل منصب كيل اذلبة (نوع من ىيئة الرقابة
الشرعية) شلا يدؿ على أنو خبَت يف الفقو ادلعتدؿ .يف عاـ  ،663احتج
السلطاف الزاىر من قبل الشعب بسبب قرار تعيُت قضاة من سلتلف
مدارس القانوف .كاف يعترب أف يسبب االنقساـ .كلكن يف عيوف
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البوصَتل ،كاف القرار ىو تنفيذ احلديث إختلف امة رمحة .مث قاـ
بتأليف القصيدة اليت تستهدؼ األشخاص الذين عارضوا قرار الزاىر.
صنع القوايف ىو يف الواقع ىوايتو كالعاطفة .الكثَت من
القصائد ادلكتوبة ألم شخص كألم مشكلة .حىت يوـ كاحد ،اقًتح
زين الدين يعقوب بن الزبَت على البوصَتل تأليف عدة قصائد لرسوؿ
اهلل .كمع ذلك ،يف منتصف عملية كتابة القصيدة ،شهدت البوصَتل
شلل نصفي الشلل التاـ .ال أحد يعتقد أف البوصَتل قد مر هبذا
احلادث ادلشؤكـ .مل يستطع فعل شيء سول قراءة الذكر كتالكة
الصلوات على أمل شفاعة الرسوؿ مث سقط نائما كحلم بأف يزكره
النيب .فرؾ الرسوؿ جسده كأعطى الربدة (نوع من البطانية/شاؿ) لو .مث
استيقظ البوصَتل كاستطاع الوقوؼ طويالن .مثل عدـ مواجهة الشلل
على اإلطالؽ.
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مث خرج البوصَتل كالتقى برجل فقَت استجوبو عن الشعر
لرسوؿ .يف ادلناـ ،مسع الرجل قصيدة هتتف أماـ الرسوؿ حىت يتأرجح
جسد الرسوؿ.كما أخرب البوصَتل شعر الرجل الفقَت بوردة كبسرعة
شعره على نطاؽ كاسع .مع مركر الوقت ،يبدك أف ىذه بيتا تغٌت هبا
ادلسلمُت إىل ما ال هناية .غالبنا ما تتم قراءة ىذه بيت الشعر يف
رلموعات .تتكوف ىذه القصيدة بالفعل من إلقاء يسهل تذكره كلو
أيضا حو نارا حىت شعر القارئ ح نقا
معٌت عميق .شكلت ىذه القصيدة ن
أنو كاف يف حوار مباشر مع الرسوؿ .شعور احلب بعض غلعل ىذه
القصيدة الشعر احلب الركمانسية للرسوؿ .لقد كاف الكثَت من الناس
مفتونُت جبماؿ ىذه القصيدة كرسالة الشعر األخالقية ،حىت أف النسخ
الًتكية كالفارسية كادلاليزية كاإلصلليزية كالفرنسية كاألدلانية كاإليطالية من
الربدة.
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مقطعا يتكوف من رسائل أخالقية،
ربتوم الربدة على 163
ن
كالثناء على الرسل ،كجاللة القرآف ،كالصلوات ،كمدح جاللة اهلل .لقد
سحر مجاؿ القدر الشعرم يف بردة خرباء األدب مثل دم ساسي،
مراقب األدب العريب من فرنسا .لدرجة أنو قاؿ إنو ال يوجد شعراء
عرب معاصركف ؽلكنهم تقليد الربدة .ؼلتلف عن اجلراد اآلخر ،على
الرغم من أف شعر بردة قد تلقى الكثَت من الثناء ،إال أف ىناؾ من
يناقض ىذه القصيدة .ىم أتباع ابن تيمية .يقولوف أف البوصَتل
ادلطوعة يف مهدم الرسوؿ أك اجلماعات
ينتمي إىل مجاعة الغوؿ َّ
الصوفية ادلتطرفة يف مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .لكن بصرؼ
النظر عن إغلابيات كسلبيات الربدة ،اهلل تعاىل كادلالئكة يتممركف على
النيب .أيها ادلؤمنوف ،صلوا من أجلو كأحييهم باحًتاـ ربيايت .لذا فإف
مدح النيب للحب أمر طبيعي .تعترب قصة شعر بردة مؤشرا على أف ىذا
التقليد ادلتمثل يف مدح الرسوؿ قد مت احلفاظ عليو منذ آالؼ السنُت.

42

كليس خطيئة إذا شاركنا يف احلفاظ على ىذا التقليد من خالؿ ىتاؼ
قرأة الصلوات.

7

قصيدة الربدة ىي كاحدة من أكثر األعماؿ شعبية يف الكنوز
األدبية لإلسالـ .زلتوياتو ،قصائد ادلديح للنيب زلمد صلى اهلل عليو
كسلم ،كالرسائل األخالقية ،كالقيم الركحية ،كركح النضاؿ ،ال تزاؿ تُقرأ
حىت اآلف يف بعض أزمنة السلف كيف ذكرل مولد النيب .سبت ترمجة ىذا
الكتاب إىل لغات سلتلفة مثل الفارسية كالًتكية كاألردية كالبنجابية
كالسواحيلية كادلعكركنة كادلاليزية كاذلندية كاإلصلليزية كالفرنسية كاألدلانية
كاإليطالية.
حيث مت تضمُت قصائد ادلديح للنيب يف األدب العريب يف نوع
ادلدفع النبوية ،بينما يف األدب الفارسي كاألكردك ادلعركؼ باسم أدب
النعائية (الكلمة اجلمع من نأت ،كىو ما يعٍت الثناء) .الكاتب ادلصرم
7

Muhammad Ulul Arham, Imam al-Bushiri dan Kasidah Burdahnya,
https://islami.co/imam-al-bushiri-dan-kasidah-burdahnya/, (diakses 20 Agustus
2019).
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مطوال عن ادلدفع النبوية.
ادلشهور ،زكي مبارؾ ،كتب كتابنا مع كص نفا ن
ككفقا لو ،مت تطوير ىذه الشعر من قبل الصوفيُت كوسيلة للتعبَت عن
ادلشاعر الدينية اإلسالمية.
من خالؿ كصفو للحياة الشعرية للنيب ،مل يغرس البوصَتل
أيضا بتدريس األدب
حب ادلسلمُت يف أنبيائو فحسب ،بل قاـ ن
كالتاريخ اإلسالمي كالقيم األخالقية للمسلمُت .لذلك ،فليس من
دائما يف مراكز السلف ،كحىت يتم
ادلستغرب أف يتم قراءة الربدة ن
تدريسها يومي اخلميس كاجلمعة يف جامعة األزىر ،القاىرة ،كالبوصَتل
يعيش يف فًتة انتقالية من نقل السلطة يف عهد األسرة األيويب إىل
مسؤكؿ ادلماليك البحرينية ،االضطرابات السياسية مستمرة ،كالركح
ادلعنوية آخذة يف االطلفاض ،كادلسؤكلُت احلكوميُت متابعة ادلوقف
كالرفاىية .مث كاف ظهور قصيدة رد فعل على الوضع السياسي
كاالجتماعي كالثقايف يف ذلك الوقت ،حبيث كانوا دائما تقليد حياة

44

النيب الذم كاف دبثابة اسوة حسنو (ظلوذج قدكة جيدة) ،كالسيطرة على
الشهوة ،كالعودة إىل تعاليم الدين النقي ،القرآف كاحلديث.
البوصَتل ىو أيضا شخص كرسطلوغ .قرأ كثَتا التوراة كاإلصليل
كاألعماؿ كتبو ادلسيحيوف اليهودية .مع ىذه اخلربة ،اإلماـ البوصَتل
يظهر دائما يف جدلية كزلاربة النقاش ادلسيحي اليهودم .يقاؿ ذلك،
كتب البوصَتل كتاب سلرج كمردع النشارة كاليو الذم كاف ينتشر ذات
مرة أمحد فهمي زلمد القاىرة عاـ  1372ىػ  1953 /ـ ىذا ادلقاؿ
ػلتوم على االنتقادات ضد ادلعتقدات الدينية اليهودية النصارل .كما
كتب بعنواف هتذيب الفهد العامية ،كىذا الكتاب كاف أيضا يف طباعة
يف القاىرة .لذلك يا ابن ىاجر اذليثمي ذكرت ذات مرة البوصَتل
معجزة اهلل يف قصائده .كمع ذلك ،اخلربة البوصَتل يف أعمالو النثرية ال
يزاؿ ادلشكوؾ فيو ألنو يف الواقع نادرا ما يعمل النثر سجع يبدك .على
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عكس احلاؿ مع خربتو يف رلاؿ القافية .يف ىذا اجملاؿ ،ال أحد يشك
يف القدرة البوصَتل.
يف ػلتوم احلقل األديب للبوصَتل على الكثَت من الشعر.
بشكل عاـ ،ينقسم موضوع شعره إىل قسمُت ،دبعٌت عن الدين (مداح
النبوية) كعامة (شكاكل القلب ،تعبَت عن السعادة كاحلمد أك النقد).
قصائده يتم التعرؼ على كجود قيمة أدبية عالية للغاية ،كخاصة يف
الشعر مداح النبوية .كف نقا دلراقيب األدب العريب .البوصَتل تعترب رائدة
يف كتابة تراتيل ادلديح قاؿ رسوؿ اهلل نشر أفضل صديق .فيما يلي
بعض األمثلة عن أعمالو الشعرية الحظ زلمد عديح (-18 .2339
 ،)19عن الثناء على قاؿ النيب:
 .1الكواكب الدرعية يف مدؾ خَت البارية ،يانغ ادلعركؼ الح نقا
باسم الربدة الذم ندرسو يف ىذا الكتاب.
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 .2القصيدة احملمدية ،شعر بلغ رلموعو  15مقطع أصبحت
كاحدة من األغاين يف ألبوـ اجملموعة األكؿ لنغتاف يف حوايل
عاـ .1997
 .3اذلنزيهي ادلدل مدل األمم ادلتحدة  427مقطع ،لذلك يعترب
أحد أعظم أعماؿ شركة البوصَتل.
 .4ذخر ادلاعدم كزف بارات سعاد ،شعره حوايل  234ادلقطع
الذم قاـ بتأليفو كإشارة بيت الشعر بنات سعاد التكوين
األسطورم للكعب بن زىَت.
 .5القصيدة ادلضرية يف الشريعة على خَت الربية ،يبلغ عددىم
حوايل  39مقطع.
 .6حكم اذلول ،شعر بلغ رلموعو  33بيتا ربتوم على حوايل
خطر االنغماس يف الشهوة .فيما يلي بعض القصائد اليت
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ربتوم على شكاكل القلب ،عبارات السعادة ،كالثناء أك النقد
ما لشخص.
 )1كتاب ادلصيب ،الشعر الذم يبلغ تعداده حوايل 141
مقطع معربا عن إعجابو بساديت الطريقتُت السيديلزية اليت
يلتزـ هبا ،كىي أبو احلسن السياديل.
 )2اسياادلوت السيئة ،تتكوف القصيدة من أربع الشعر ربتوم
على قلقو بعد البث قد كافتو ادلنية شخص.
 )3مستخدؽلُت كسياطُت ،قصائد رقم أربعة بكفالة يانغ
تألف كرد فعل بعد اختفاء محاره ادلفضل سرقها الناس.
 )4فديبتا أكؿ ،عدد القصائد أكثر من  153مقطع قاؿ
إعجابو بسلطاف العز أيباؾ ،حاكم دمشق ،قمة متنوعة
إصلازاتو يف ىذا اجملاؿ التعليم.
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كتعد قصيدتو الشهَتة (الكواكب الدرية يف مدح خَت الربية)،
كادلعركفة باسم (الربدة) من عيوف الشعر العريب ،كمن أركع قصائد
ادلدائح النبوية ،كدرة ديواف شعر ادلدح يف اإلسالـ ،الذم جادت بو
قرائح الشعراء على مر العصور ،كمطلعها من أبرع مطالع القصائد
العربية .كقد ظلت تلك القصيدة مصدر إذلاـ للشعراء على مر
العصور ،ػلذكف حذكىا كينسجوف على منواذلا ،كينهجوف
هنجها.آثار البوصَتم الشعرية كالنثرية ،ترؾ البوصَتم عددا كبَتا
من القصائد كاألشعارضتها ديوانو الشعرم الذم حققو (زلمد سيد
كيالين) ،كطبع بالقاىرة سنة ( ۲۱۳6ق= ۲211ـ) ،كقصيدتو
الشهَتة الربدة (الكواكب الدرية يف مدح خَت الربية) ،كالقصيدة
(ادلصرية يف مدرج خَت الربية) ،كالقصيدة (اخلمرية) ،كقصيدة (ذخر
ادلعاد) ،كالمية يف الرد على اليهود كالنصاری بعنواف( :احملرـ كادلردكد
على النصارل كاليهود) ،كقد نشرىا الشيخ (أمحد فهمي زلمد)
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بالقاىرة سنة ( ۲۱۳1ق= 1453ـ) ،كلو أيضا (هتذيب األلفاظ
العامية) ،كقد طبع كذلك بالقاىرة .كتويف اإلماـ البوصَتم
باإلسكندرية سنة ( 695ق=1295ـ) عن عمر بلغ  ۰۳عاما.

8

د .عن قصيدة البردة للبوصيرى
 .1تاريخ قصيدة البردة
ككاف اإلماـ البوصَتل فقيها ككاتبا كشاعرا ذاعت
شهرتو بعد قصيدتو اليت صاغها يف مدح خَت الربية ،كاشتهر هبا ،دلا
ركل قصة حلمو بالرسوؿ كالتحافة بَتدتو صلى اهلل عليو كسلم،
كمسيت قصيدة البوصَتل بالربدة تشبيها ذلابردة كعب بن زىَت اليت
نظمها مدىا يف الرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو كسلم مستشفعا دبا
عنده كخلع عليها ىذا األسم ألف الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ
 8اإلماـ البوصَتی شرح شيخ اإلسالـ شيخ شرؼ الدين زلمد بن سعيد بن محاد الصنهاجي-
رمحو اهلل ،ضبطها كعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ف:
 ،39..868من منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .4-5
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خلع علی کعب بردتو حينما مسع شعره فيو .ككذلك بردة البوصَتل
نظمها مدحا يف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حُت أصيب
(بالفلج) كاستشفع هبا إىل النيب كإىل اهلل أف يعافيو مث ناـ فرأل النيب
صلی اهلل عليو كسلم ؽلسح على كجهو بيده ادلباركة كألقى عليو
بردتو الشريفة ،فانتبو من منامو معايف قد برمء من علتو .كنسج
البعض حوؿ ىذه القصيدة الكثَت من القصص كاخلياالت ،بل
كضعوا ذلا شركطا عند قرأهتا مثل استقباذلم القبلو كالوضوء كغَتعلا،
مث جعلوا ذلا ادلناقب كالفضائل ،كما احتقر نسخها كتأجَتىا،
كشاعت ىذه القصيدة كخباصة يف حلقات الذكر كادلريدين
كغَتىم.
ىناؾ أسباب خاصة لصنع قصيدة الربدة ،عندما
أصيب بالبوصَتل بالشلل ،لذلك مل يتمكن من اخلركج من سريره،
كقدـ قصائد اليت اشتملت على النيب ،بنية التذرع بشافاه .يف نومو،
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كاف ػللم بلقاء النيب زلمد .حيث فرؾ النيب كجو البوصَتل ،مث
خلع النيب رداءه ككضعو على جسد البوصَتل ،كعندما استيقظ من
حلمو ،تعاىف على الفور من مرضو .اإلماـ تعاليم إف أىم تعاليم
اإلماـ البوصَتل يف بردة لو ىي مدح النيب زلمد .كصف كيف
صباحا ينَت عادلُت :البشر كاجلن،
أرسل النيب إىل العامل ليصبح م ن
قادة الشعبُت :العرب كليس العرب .إنو مثل جوىرة ال تقدر بثمن،
شخص غارؽ يف ذبربة ركحية عالية.
ال يقتصر مدح البوصَتل للنيب على صفاتو الشخصية
كصفاتو ،كلكنو يكشف عن القوة العليا للنيب ،أم أعظم معجزة يف
شكل القرآف ،معجزة أبدية .القرآف ىو كتاب ال ػلتوم على
شكوؾ ،كال يتحملو الزمن ادلتغَت ،ناىيك عن تفسَته كفهمو
حبكمة بادلعرفة كادلكركبات .تتمتع حكمة القرآف كزلتواه بأعلية
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دائما سياؽ كاسع بأحداث تارؼلية
أبدية على مر الزمن كلديو ن
مؤقتة.
كتاب القرآف ما زاؿ حيان إىل األبد يف ذكريات كأركاح
عددا
ادلسلمُت ،إىل جانب الربدة كاسدة ،كتب البوصَتل ن
أيضا ن
من القصائد األخرل ،دبا يف ذلك ،يتميز اجلانب اآلخر من
البوصَتل حبياتو الصوفية ،اليت تنعكس يف محاستو ،كيثابر يف
العبادة ،كيكره الفخامة كالعظمة الدنيوية .كتب السيد زلمود فيض
ادلنويف يف كتابو مجرة العليا .أف البوصَتل ظل ثابتنا يف حياتو كصويف
حىت كفاتو .قربه ،الذم يقع يف اإلسكندرية ،مصر ،اليزاؿ مكانا
للحج .القرب رلاكر دلقربة معلمو أبو عباس ادلرسي.

9

9

Mohammad Luqman Firmansyah, Biografi Pengarang Maulid AlBurdah Al-Imam Abu Abdillah Al-Bushiry, https://m.facebook.com/notes/
mohammad-luqman-firmansyah/biografi-pengarang-maulid-al-burdah-alimam-abu-abdillah-al-bushiry/10150089345890135/ (diakses pada 21 Agustus
2019).
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 .2أفكار اإلمام البوصيرى في قصيدة البردة
جزء اإلماـ البوصَتل قصيدتو الربدة اليت مدح هبا
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 13.تشمل أقساـ قصيدة الربدة عشر
أجزاء رئيسة ،كقد قسمها الدراسوف إىل فصوؿ أساسية تتناكؿ
مايلي من موضوعات:
 )1التسيب النبوم

11

12

يف اجلزء األكؿ صلد اإلماـ البوصَتل يسَت على درب غَت من
الشعراء يف قصيدتو ،فهو يبدأ بالنسيب كيتحدث عن معامل
ذم سلم يف احلجاز كشوقو كحنينو كتلهفو إىل الديار ادلقدسة،
لكنو مل ينغمس انغمايی غَت من الشعراء يف الغزؿ ادلادم ،كإظلا
10

حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،

(diakses pada 12 Desember 2018) http://www.shamela.ws

 11حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،
(diakses pada 12 Desember 2018) http://www.shamela.ws
12

أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،

كشخصية مبدعها( ،ماليزيا :اجلامعة اإلسالمية العادلية2334 ،ـ) ،ص .۲۱
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التزـ العفة كاإلحتشاـ خالؿ أبياتو .كقد أكد بعض األدباء أف
على الشعراء الذم ؽلنحوف النيب صلى اهلل عليو كسلم أف
يلتزموا االحتشاـ كالتأد.

13

 )2التحذير من ىول النفس

14

كيف اجلزء الثاين يتحدث اإلماـ البوصَتل عن النفس اإلنسانية
كالتحذير من ىواىا .فنتبُت من خالؿ ىذه األبيات كاليت
بلغت سبعة عشر بيتا أنو عرب عن معاناة الشاعر من النفس
األمارة.

13

15

حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،

http://www.shamela.ws
)(diakses pada 12 Desember 2018

 14أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
 15حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،
http://www.shamela.ws
)(diakses pada 12 Desember 2018
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 )3مدح الرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو كسلم

16

كينتقل اإلماـ البوصَتل بعد أف ربدث عن النفس كأمرىا
بالطهر كاإلبتعاد عن غواية الشيطاف كملذات الدنيا كبعد أف
جعل نفسو طاىرة كاستعدا نفسيا للمدح كاحلديث عن
الرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو كسلم.
 )4مولده صلى اهلل عليو كسلم

17

18

يف اجلزء الربيع من بردتو ليتحدث عن مولد الرسو اهلل صلى
اهلل عليو كسلم كعن ادلعجزات اليت حدثت أثناء الوالدة كقد
استغل اإلماـ البوصَتل .يف ىذا اجلزء كثَتا من ادلوضوعات
اليت تراىا يف السَتة النبوية كلعلنا ال نستطيع تأكيدىا كإظلا
 16أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
 17حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،
http://www.shamela.ws
)(diakses pada 12 Desember 2018

 18أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
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علينا طرحها كما حبَتة ساكة العظيمة خسفت هبا األرض
كجف ماؤىا ،كتلك أحداث ذكرىا اإلماـ البوصَتل عند
حديثو عن مولد النيب الكرمي صلى اهلل عليو كسلم .كعلينا أف
نصدقها كمعجزات كإظلا على غَتنا تأكيد صحتها كإثبات
حقيقتها ،كنستطيع أف نقوؿ أف اإلماـ البوصَتل استعاد من
خالؿ ىذا اجلزء اخلظات اليت سبقت مولد النيب صلى اهلل
عليو كسلم ليكوف ىذا مقدمة للحديث عن معجزات الرسوؿ
بعد البعثو.

19

 )5معجزاتو صلى اهلل عليو كسلم

23

اجلزء اخلامس ليطرح اإلماـ البوصَتل فيو معجزات النيب يف
ستة عشر بيتا كتلك ادلعجزات مؤيدة دبا كردت يف األحاديث
19

حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،

http://www.shamela.ws
)(diakses pada 12 Desember 2018

 23أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
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كشلا ركل عن أصحاب الرسوؿ الكرمي رضواف اهلل عليهم فهي
معجزات كاقعية المكاف للشك فيها كأكؿ ىذه ادلعجزات
سجود الشجرة كمعرفة الراىب مسات النبوة يف الرسوؿ صلى
اهلل عليو كسلم كىو طفل صغَت ،كيطلب من أيب طالب أف
يعود بابن أخيو ،ككذلك الغمامة اليت تظللو ،كانشقاؽ القمر،
كغَتىا من ادلعجزات كيظل اإلماـ البوصَتل.
 )6القرآف الكرمي

21

22

اجلزء السادس يتحدث اإلماـ البوصَتل عن معجزة أخرل
أعظم مكانة يف الرسالة احملمدية كىي معجزة القرآف الكرمي
يتحدث عنها يف سبعة عشر بيتا كلعل اإلماـ البوصَتل ظل
يتحدث حوؿ معجزات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كىو
21

حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،

http://www.shamela.ws
)(diakses pada 12 Desember 2018

 22أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
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يدرؾ كأف ىناؾ ىاتفا يسألو :مابالك تعدد ىذه ادلعجزات،
فيطلب منو أف يدعو يف تلك اللحظات الركحانية ليتلذذ هبا
كتطيب خالذلا نفسو كليستمد من نورىا تورا لقلبو كركحو ،مث
يتعرض دلعجزة القرآف الكرمي دبا فيها من شفاء كرمحة كماهبا
من مالئمة ،كيقف أماـ ادلعارضُت الذين تصدكا لبالغة القرآف
أمثاؿ (مسيلمة الكذاب ،كطليحة ،كسجاح ،كادلثٌت) ،كيبُت
بأهنم فشلوا فيما سعوا اليو ،مث يورد بعد ذلك قصص
السابقُت ،كيعظم مكانة القرآف الكرمي دبا فيو من اخلَت كالعظة
كاإلرشاد كالعدؿ كأف القرآف قد حفظو اهلل فلم ؽلسو تغيَت أك
تبديل.

23

23
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 )7اإلسراء كادلعراج

24

اجلزء السابع من قصيدتو للحديث عن اإلسراء كادلعراج كمن
خالؿ ثالثة عشر بيتا يتناكؿ فيها اإلماـ البوصَتل قصة
اإلسراء كادلعراج يف تسلسل منطقی مستمدة من القرآف الكرمي
مادار حوؿ ىذا احلدث التارؼلي العظيم.

25

 )8جهاد الرسوؿ اهلل صلی اهلل عليو كسلم كغراكاتو

26

اجلزء الثامن من القصيدة فيصف فيو اإلماـ البوصَتل بعثة
الرسوؿ صلی اهلل عليو كسلم ،ككيف فزعت منها قلوب

 24أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱
 25حسن حسُت ،ثالثية الربدة بردة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم،
http://www.shamela.ws
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 26أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱

63

الكفار ،مث يتحدث عن الغزكات كشجاعة الرسوؿ كشجاعة
ادلسلمُت خالؿ اثنُت كعشرين بيتا.
 )9التوسل كالتشفع

27

28

اجلزء التاسع كعدد أبياتو أثنا عشر بيتا يتحدث فيها عن
أسفو دلا قاـ يف سابق عهده من نظم الشعر كادلدح دلن ال
يستحق ىذا ادلديح تقربا إىل ذكل الشأف كيتحدث عما فعلو
يف أياـ صباه كيقر بذنوبو كلكنو يأمل اخلَت كادلغفرة دبدحو
لرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كما سينالو ذلذا ادلدح كبُت ما
قاـ بو زىَت حينما مدح ىرـ بن سناف كأجزؿ لو ىرـ العطاء،
كيشَت إىل أف عطاء الرسوؿ ال ينقص ،فهو عطاء مستمر يف

27
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 28أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱

61

الدنيا كاألخرة .أما عطاء ىرـ فهو عطاء دنيوم فحسب،
كينهي ىذا اجلزء برفض ملذات الدنيا ،كقد تبُت أف اذباه
اإلماـ إىل مدح النيب كاف لالطمئناف بأنو سيناؿ خَت اجلزاء،
بل سيناؿ ادلغفرة لتلك الذنوب اليت اقًتفها خالؿ أيامو
ادلاضية.

29

 )13ادلناجاة كالتضرع

33

اجلزء العاشر كاألخَت ينهى العاشَت قصيدتو متوسال كمناجيا
رسوؿ اهلل عليو الصالة كالسالـ كىو بيت القصيدة كيعطي
لنفسو األمل كالثقة مث يتوجو بالدعاء إىل ربو عزكجل .كيف
ىذا اجلزء ثالثة ندات لإلماـ البصَتم ،نداء لنفسو

29
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 33أمحد زلمد حسُت حسوبة ،قراة يف بردة اإلماـ البوصَتم كمعاهنا ،كظركؼ إنشادىا،
كشخصية مبدعها ،...ص .۲۱

62

كادلخطئة ،كنداء لشفاعة الرسولو ،كنداء إىل اهلل ليغفرلو
الذنوب كاخلطايا.

31

 .3نص قصيدة البردة اإلمام البوصيرى
نص قصيدة الربدة للناظم الشيخ زلمد البوصَتم من الفصوؿ
األكؿ إىل العاشر كالذم ػلتوم على  163بيت الشعر يعٍت عن ذكر
عشق رسوؿ اللو ،يف منع ىول النفس ،مدح رسوؿ اهلل ،مولد النيب،
معجزاتو رسوؿ اللو ،يف ذكر شػرؼ الػػقرآف ،ذكر إسرائ كمعراج ألنيب
زلمد ،ذكر جهاد النيب زلمد ،يف طلب مغفرة من اللو كشفاعة من
رسوؿ اللو صلى اللو عليو كسلم كادلناجاة كعرض احلاجات.

32

مت

إنشاء قصائد اإلماـ البوصَتم بشفافية اإليقاعات كادلوسيقى اجلميلة

31
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 32اإلماـ البوصَتی شرح شيخ اإلسالـ شيخ شرؼ الدين زلمد بن سعيد بن محاد
الصنهاجي-رمحو اهلل ،ضبطها كعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب،
القاىرة-ف ،39..868 :من منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .6-23

63

كترتيب الكلمات الشعرية يف فضائلها .يتكوف بيت القضاه من عشرة
مواضيع يف ىذا ادلوضوع ،كرسم خرائط زلتول قبيلة الربدة على النحو
التايل:
الرقم

عدد

المواضيع

الشعر

1

12

الفصل األكؿ :يف ذكر عشق رسوؿ اللو صلى اللو عليو كسلم

2

16

الفصل الثاين :يف منع ىول النفس

3

31

الفصل الثالث :يف مدح رسوؿ اللو صلى اللو عليو كسلم

4

13

الفصل الرابع :يف مولد النيب صلى اللو عليو كسلم

5

17

الفصل اخلامس :يف معجزاتو رسوؿ اللو صلى اللو عليو كسلم

6

17

الفصل السادس :يف ذكر شػرؼ الػػقرآف

7

13

الفصل السابع :يف ذكر إسرائ كمعراج ألنيب صلى اهلل عليو

8

23

الفصل الثامن :يف ذكر جهاد النيب صلى اهلل عليو كسلم

9

12

الفصل التاسع :يف طلب مغفرة من اللو كشفاعة من رسوؿ اللو
صلى اللو عليو كسلم

13

16

الفصل العاشر :يف ادلناجاة كعرض احلاجات

كسلم

64

