
  

 ٢١

  

ــِذي ســلَِم  ١مزجت دمعاً جرى ِمـن مقْلَـٍة ِبـدمِ          أَِمــن تــذَكُِّر ِجــرياٍن ِب

 أَم هبِت الريح ِمـن ِتلْقَـاِء كَاِظمـٍة  ٢وأَومض الَبرق ِفي الظَّلْماِء ِمن ِإضـمِ      
                                                 

عركة الـهوى ذاتا أخرى مبالغة يف صفة احلب   جرد الناظم من ذاته الطرحية يف م 1
وجترع غصصه وكثرة البكاء وخاطبها خطاب مستفهم عن سببه مرتكبا مطية الـشك             

  .اليت هي من ملح الشعر وطرف الكالم ناسجا كالمه بذينك األمرين 
  .وإن مزج الدمع بالدم كناية عن كثرة البكاء 

بة النازلني بذي سلم سببا لكثـرة       وحاصل معىن البيت االستفهام عن كون ذكر األح       
البكاء لصلوحيته لذلك أما تراه ميثل منازل احلبيب ويثري الشوق وما مخد من لـهيب              

  . فتحن النفس إىل عهود متقادمة ويضاعف حتسرها على ما فات من زفراا املتراكمة
  

  
زجـت    واملعىن أمن ذكرك باختيارك أم من ذكرك هبوب الرياح وملـع الـربق م   2
وهذا وجه آخر الختيار صيغة التفعل فيما تقدم وذلك أن هبوب الريح وملع الربق              .اخل

من نواحي األحبة إمنا يوجبان البكاء من حيث أما يثريان الذكر وينبهان القلب مـن               
غفلته أما مها يف ذاما بال نظر ملا يترتب عليهما من ذلك فال يظهر لـهما وجـه يف                  

  .الشواهد البكاء وسيتضح ذلك ب
 قالوا والريح إذا أفرد كان للشر ، وإذا مجع كان للخري إال لقرينة ، وعليه اسـتعمال                 
القرآن ،ولذا كان عليه الصالة والسالم إذا رأى رحيا قال اللهم اجعلـها رياحـا ال               

ناحيتـها  :وتلقاء كاظمة   . رحيا قالوا ولذا أفردها الناظم ألا هيجت أحزانه وفيه نظر           
  . بقرب املدينة املشرفة وهي موضع

                                     



  

 ٢٢

  ِإنْ قُلْـت اكْفُفَـا همتـافَما ِلعينيك   ٣وما ِلقَلِْبـك ِإنْ قُلْـت اسـتِفق يِهـمِ       
                                                                                                                                            

  
إن مل يكن لك حـب وشـوق   :   الفاء الفصيحة إلفصاحها وإنبائها عن مقدر هو  3

  . اخل...يهيجه التذكار فما لعينيك 
واملعىن إن مل تكن ذا حب فأي سبب قضى بعدم متكنك من الكف عن الدمع وإفاقـة                 

إرادتك من قبلك وجوارك وما ذاك إال لذي سطوة وسلطان وما هو            القلب وبانعكاس   
  .إال احلب فإنه غالب كل غالب

  .وخص ظهور سلطانه بالعني والقلب ألن أثره التام ما 
ويف ذلك سر لطيف فإن سبب احلب يف الغالب النظر ومنه ينساق حسن املنظور إليـه                

ن يسطو احلب على القوى ويـذكو       إىل القلب فيشتغل بالتفكري يف لطف مشائلـه إىل أ        
  .حر الصبابة واجلوى 

فجعل الـهيمان والـهيام عقوبة لـهما على ما تسببا فيه وقد صرح بذلك بعض يف              
  :البكاء فقال

ــر  فيها جرت بالـدمع أو سـالت دمـا         ــري مفك ــني غ ــذبن الع  ألع
ــذه  حىت يعـود علـى اجلفـون حمرمـا          ــاد لذي ــن الرق ــرن م  وألهج

 سفكت دمـي فألسـفحن دموعهـا  ت فكانـت أظلمـا     وهي اليت ابتـدأ   
ويف البيت نوع من أنواع املذهب الكالمي وهو إفحام السائل بذلك السؤال حيث ال              

  .جيد منه خملصاً إال اإلقرار باحلب
  

  
  



  

 ٢٣

 أَيحسب الـصب أَنَّ احلُـب منكَـِتم  ٤ما بـين منـسِجٍم ِمنـه ومـضطَِرمِ        
                                                 

  ملا كان الغرض من البيت السابق إفحام املسؤول لريتدع عن إنكاره بني لــه يف                 4
 لذي صبابة مثلـه اإلنكار مع مهيان الدمع وهيام القلب إذ ال            هذا البيت أنه ال يتأتى    

يستتر ما أنكره بني منسجم من الدمع ومضطرم من القلب ، وفيه إشارة إىل تقريعـه                
والصب مـن   .  اخل   فكيف تنكر حباً  على ذلك اإلنكار كما سيصرح به يف قولـه         
. واالنسجام السيالن . تر  واملنكتم املست . الصبابة وهي رقة الـهوى كما يف القاموس        

  .واالضطرام االلتهاب
وأما احلب فهو يف اللغة صفاء املودة ومبعناه صفاء احلال بني احلبيب وحبيبه وأما عنـد              
احلكماء فقال بقراط هو امتزاج النفس بالنفس كاملاء مبثلـه والنفس ألطف من املـاء              

لكه وخفي عن األبـصار     وأرق مسلكاً فلذا ال يزيلـه مر الليايل دق عن األوهام مس          
موضعه وحارت العقول دون كيفية متكنه غري أن ابتداء حركته وعظم سـلطانه مـن               
القلب مث يعم األعضاء فتبدو رعدة األطراف وصفرة األلوان وجللجة الكالم وضعف            

فإن اشتد ذلك كان عشقاً     . اهـ. الرأي وثقل اللسان حىت ينسب صاحبه إىل النقص       
  . ون بالشهوةغري أنه يف الغالب مقر
  :مث احلب لـه أقسام

 أعالها قدرا حب اهللا ورسولـه وعالمته فعل املأمورات واجتناب املنهيات واتبـاع            
ال يؤمن : "السنة كما هو مبني يف كتب األحاديث وهذا حب العامة من املؤمنني حلديث 

ثالث مـن   "ويف حديث أخر    " أحدكم حىت يكون اهللا ورسولـه أحب إليه مما سوامها        
ن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسولـه أحب إليه مما سوامها وأن حيـب                ك

." املرء ال حيبه إال للـه وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقـذف يف النـار                  
وحب اخلاصة مشروح يف كتب القوم ،ومثالـه ما قيل مواطأة القلب مبرادات            . اهـ



  

 ٢٤

                                                                                                                                            

 حيبهم وآخره حيبونه وبينهما مهـج تـذوب         احلب أولـه : الرب وقال بعض العارفني   
وأعلى من ذلك حب خواص اخلواص املشار إليـه بقـول           . وأرواح تطري إىل احملبوب     

بعضهم احلب فناء احملب يف بقاء احملبوب ومعناه أن ال يشاهد يف الوجود سوى الذات               
  .العلية وهو مقام الفناء عندهم 

لغرض وانتفاع بل للـه وعالمتـه أن ال         القسم الثاين من أقسام احلب حب العبد ال         
يزيد بالرب وال ينقص باجلفاء نقلـه الشهاب اخلفاجي عن ابن معاد وهو ممدوح شرعاً              

سبعة يظلـهم اهللا بظلـه يوم ال ظل إال ظلـه إمام عادل وشـاب نـشأ يف                "حلديث  
ـ              ا عليـه   طاعة اهللا ورجل تعلق قلبه باملساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وافترق

ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تـصدق بـصدقة               
   )١(." فأخفاها حىت ال تعلم مشالـه ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه

القسم الثالث العشق مع التعفف وكف النفس وهو ممدوح أيضاً ملا روي عـن ابـن                
من عشق فعف فكتم    :" اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قال        عباس رِضي اُهللا عنهما أن رسول     

  )٢(." فمات فهو شهيد
املذموم شرعاً وعقالً وهو احلب مع اتباع الـهوى املوجـب للـنقص            : القسم الرابع 

  .والدناءة
واعلم أن مراتب احلب كثرية األوىل الـهوى ، والثانية العالقة وهي احلب الـالزم،              

و شدة احلب ،والرابعة العشق ،واخلامسة اللوعة والالعـج وهـو           والثالثة الكلف وه  
إحراق احلب للقلب مع لذة جيدها احملب ،والسادسة الشغف وهو أن يبلغ احلب شغف        

  القلب 
  ١٢/٢١١ شرح النووي على صحيح مسلم – ٢/١٤٤فتح الباري ) ١(
  )٢٥٣٨ -٢/٣٤٥خلفاء كشف ا(أخرجه احلاكم يف تاريخ نيسابور ، واخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٢(

  



  

 ٢٥

 لَولَا اهلَوى لَم تِرق دمعاً علَـى طَلَـٍل  ٥وال أَِرقْت ِلـِذكِْر الــباِن والعلَـمِ       

 وال أَعارتــك لَــوني عبــرٍة وضــنى  ٦ي الِْخـيمِ  ِذكْرى الِْخياِم وِذكْرى ساِكنِ   
                                                                                                                                            

أي جلدته ،والسابعة اجلوى وهو الـهوى الكامن ،والثامنة التتيم وهـو أن يـستعبد              
احلب صاحبه ومنه تيم اهللا أي عبد اهللا ،والتاسعة التبل وهو فناء احملـب بالــهوى،                
والعاشرة التولـه وهو ذهاب العقل واألخرية الـهيام وهو متام احلرية وانعدام العقل            

  .س فيلحق صاحبه باانني واحلوا
                                  

وملـا  .   معىن البيت أنك لو مل تكن ذا هوى ملا أرقت دمعك على جسمك البـايل  5
مزقت باألرق ديباج الليايل لكنك أرقت وأرقت فأنبأت عن وجد متقـادم وهـوى              

  . مضاعفة احلرارة متراكم وإمنا كان األرق ناشئاً عن الذكر ألنه يوجب كما تقدم
 هذا وقد سلك الناظم بالبيت طريقة عربية بدوية فحسن لـه عطف العلم على البان              

  . الجتماعهما يف خيال سكان اخليام وإن مل يكونا كذلك عند أرباب احلاضرة
  

  
  ومعىن البيت لوال الـهوى مل تعرك ذكر اخليام وساكنيها محرة الـدمع وصـفرة    6

ني أنه ال حقيقة لإلعارة يف املقام فإما أن يقال شبه إثارة الذكرى ملزج              ومن الب . الضىن  
الدمع بالدم وللضىن وصفرته باإلعارة جبامع أن كالً يوجب حصول الشيء ال علـى              

شبه الـهيئة املنتزعـة مـن إثـارة        : وجه االستقرار فتكون يف الفعل تبعية ،أو يقال         
 املعري للشيء واستعمال اللفظ املوضـوع       الذكرى لـهما بالـهيئة املنتزعة من إعارة     

للثاين يف األول على طريقة التمثيل ،والغرض من االستعارة التنبيه على عـدم أصـالة              
اللونني فيه فيتم ما االستدالل وعلى شدة تأثري الذكرى فيهما حـىت كأمـا مـن                



  

 ٢٦

 فَكَيف تنِكر حباً بعـد مـا شـِهدت  ٧ِبِه علَيك عـدولُ الـدمِع والـسقَمِ       

 وأَثْبت الْوجد خطَّـي عبـرٍة وضـنى  ٨ِمثْلَ البهـاِر علَـى خـديك والْعـنمِ        
                                                                                                                                            

لـشأن يف   أمالكها وعلى أن محرة الدمع وصفرة الضىن مما يتزين ما احملب كما هو ا             
وعليها فاإلضافة إضافة مشبه  إىل      .  اخل ثويب عربة ويف رواية عن املصنف     .املستعار  

  .مشبه به جبامع االشتمال
ويف اجلمع بني ذكرى اخليام وذكرى الساكنني وإعادة املضاف مع الثاين إميـاء إىل أن               

ي يف شـرح    قال املنـاو  . لذات ديار األحبة نصيباً من احلب ألا مطالع مشوس املودة         
  .اهـ. اجلامع الصغري عالمة صدق احملبة أن حيب كل ما ينسب إىل احملبوب

  
            

  
وشهدت مبعىن أخـربت مـن   . واإلنكار ضد االعتراف .    كيف استفهام تعجيب  7

شهد عند القاضي إذا أخرب مبا يعتقد يف حق املشهود لـه وعليه وعدول مجع عـدل                
  . ور وأصلـه املصدري ضد اجل

  . والسقم املرض وهو يف البيت بفتحتني ويضم أولـه ويسكن ثانيه 
واملعىن كيف يتأتى لك إنكار احلب وقد قام بأعبائه شاهدان ال ترد شهادما يف شرعة 

  .الـهوى مها الدمع والسقم 
   

  
ويف مفـردات  .    الوجد احلزن وخطي تثنية خط وهو معروف والبهار ورد أصفر 8

والعنم شجرة حجازية لـها مثرة محراء      . نقالً عن الصقلي أنه النرجس البستاين     الفاسي  



  

 ٢٧

 نعم سرى طَيف من أَهـوى فَـأَرقَِني  ٩حــب يعتــِرض الَّلــذَّاِت ِبــاَأللَِموالْ
                                                                                                                                            

تشبه البنان املخضوب كذا يف القاموس واملراد باخلطني األثر الناشئ عن كل من العربة              
  .والضىن فأثر األول جراحات اخلد بكثرة جريان الدمع عليها وأثر الثاين صفرته

اخلطني على اخلد تتميما لشهادة الدمع والـسقم        ومعىن البيت أن احلزن أثبت ذينك       
كما يفعل احلاكم بوثائق الشهادة داللة على قبولـها وثبوت احلق ا وقد أجـاد يف               

  .ذلك كل اإلجادة وناسب بني البيتني غاية املناسبة
    

  
.   كلمة نعم حرف أفاد التصديق فيما ادعاه السائل من كون املسؤول ذا هـوى   9

والطيف اخليال يف النوم ويعترض     . رى مبعىن سار ليالً فحدثه خاص بالليل        وسرى وأس 
واللذة واألمل من الكيفيات الوجدانية ،فاللذة إدراك ونيل لوصول ما هو           . مبعىن ينقص   

كمال وخري عند املدرك من حيث أنه كمال وخري ، واألمل إدراك ونيل لوصول ما هو                
ومجع بـني اإلدراك والنيـل ألن جمـرد         . وشرآفة وشر عند املدرك من حيث أنه آفة         

اإلدراك الذي هو حصول مثايل ال يوجب لذة وال أملاً ونيلـه من غري إدراك وصولـه               
  .ال حيصل به شيء منهما

ومعىن البيت أنه سرى طيف من هويته فأيقظين فرحا به فتبني أنه أمر خيايل وثار احلزن 
للذة باألمل ومينعها وقد منع لذة والتفكر وحصل األرق وكذا عادة احلب ينقص ا

جارياً .  اخلواحلبوقد أتى بقولـه . الوصول اخليايل واستبدلـها باألرق واحلزن 
  .جمرى املثل متضمنا لكون احلب ذلك ديدنه فيتسلى به احملب بعض تسل

   
  



  

 ٢٨

 يا لَاِئِمي ِفي الْهوى الْعـذِْري معـِذرةً  ١٠مني ِإلَيك ولَو أَنـصفْت لَـم تلُـمِ        
                                                 

  الالئم العاذل ومبعنامها الالحي والعذري نسبة إىل بين عذرة قبيلة مـن العـرب    10
تنسب إىل عذرة بن سعد بن هذمي بن زيد بن كعب بن سود بن أسلم بن احلرث بـن                   
قضاعة وكان لـهذه القبيلة يف احلب شأن عظيم وشهرة طبقت اآلفاق والك خارج             
عن املعتاد يف أوان الصبا وزمن الشبيبة أفضى م إىل سكىن القبور واختصوا ذا األمر          

  :ائهموصار شعاراً لـهم حىت قال بعض شعر
ــل    ــقني دخي ــذاك ورب العاش  إذا خلص العذري من ميتة الــهوى  ف

  .واإلنصاف العدل
ومعىن البيت أيها الالئم يف الـهوى الذي ال ميكن زوالـه وانفصالـه إين أعـذرك              
عذراً مين إليك جبهلك حقيقة الـهوى وعدم مكابدتك الشوق واجلوى،ومع ذلك لو            

تلم فإن من غلب عليه الشوق والـهيام ،وصارت        ارتكبت طريقة اإلنصاف والعدل مل      
  . حالـه بني انسجام واضطرام ال خياطب باملالم 

إمياء إىل وجه _ كما بينا_ويف وصف الـهوى بكونه عذرياً املكىن به عن عدم زوالـه 
ويف قولـه . عدم اإلنصاف يف اللوم ألنه إذا علم أن احلب ال يزول فال معىن للوم فيه 

لو أنصفتإشارة إىل أن لومه فضول من حيث اشتغالـه ببلية غريه وما ال . خل ا
واللوم من لوازم احلب غالباً وسببه . يعود عليه منه ضرر فإن ضرر احملب على نفسه 

وقد يكون . يف الغالب دخل يف قلب الالئم إما من جهة احملب وإما من جهة احملبوب 
 الكراهة عنده لـما فيه من معارضة الصبابة رد الرأفة باحملب إال أنه ملحق باألول يف

  .وقد يستعذب ملا يتضمنه من ذكر احلبيب فترتاح إليه نفس احملب . ومضاعفتها 
   

  



  

 ٢٩

  ِســري ِبمــستِتٍرعــدتك حــاِلي  ال  ١١عِن الْوشـاِة وال داِئـي ِبمنحـِسمِ       

 محضتِني النصح لَِكن لَـست أَسـمعه  ١٢ِإنَّ الْمِحب عِن الْعذَّاِل ِفـي صـممِ       
                                                 

ما عليه اإلنسان مـن  : واحلال.جاوزتك وهو كناية عن عدم اإلصابة :    عدتك 11
ومستتر .ر  ما يكتم كالسريرة ومجع األول أسرار والثاين سرائ       : والسر.خري وشــر   

والوشاة مجع واش وهو النمام الذي ينقل احلـديث         .مغطى من سترت الشيء غطيته      
وأصل الداء املرض   .لإلفساد بني الناس مسي بذلك ألنه يشي كالمه أي يزينه ليقبل منه             

واملنحسم املنقطـع مـن     .وقد كثر استعمالـه يف البلية مطلقاً ،واحلمل عليه هنا أوىل           
  . ومنه احلسام للسيف القاطعاحلسم مبعىن القطع ،

ومعىن البيت أن حايل بينة ملن الشان املبالغة يف اإلخفاء عنه وهو الواشي فإنه الستراقه 
السمع ليدخل به بني احملب وحبيبه يكون أهم غرض احملب التحفظ من اطالعه على 
 ظاهر حالـه فإذا بلغ يب األمر إىل أن أطلع الوشاة على خفيات أسراري فقد اتسع

اخلرق على الراقع ،ومل يبق لسلطان صبابيت مدافع ،وتبني أن هواي ال ينحسم داؤه 
وال ينجح لطبيبه دواؤه كما هو شأن الـهوى العذري ، فلم يكن لومي حينئذ من 

  .اإلنصاف 
  

  
  

. أخلصه ،ومنه احملض للنب اخلالص الـذي ال مـاء فيـه   : حمض الشيء وأحمضه  12
ولـست  ."لغش مصدر نصح ،وتعديته بالالزم أفصح       والنصـــح كالنصيحة ضد ا   

كناية عن عدم القبول ،والصمم سدد يف األذن ومنه صمام ملا تسد بـه يقـال                " أمسعه
صممتها مبعىن سددا وأصممتها جعلت لـها صماما قال اخلليل ومسي رجب باألصم            



  

 ٣٠

 ِإني اتهمت نِصيح الشيِب ِفي عـذَِلي  ١٣والشيب أَبعد ِفي نصٍح عـِن الـتهمِ       
                                                                                                                                            

شـهر  ألنه ال يسمع فيه صوت مستغيث وال حركة قتال وال قعقعة سالح ألنه من األ              
احلرم واملعىن أخلصت يل نصحك أيها العاذل ولكين ال أمسعه ألين حمب وكل حمب يف               

  .صمم عن العذال 
ومل يقل " إن احملب:"واملعىن أنا حمب وكل حمب شأنه ذلك وأتى بالقضية العامة فقال 

. جنوحاً إىل تقوية احلكم وكونه ضابط كلية وبه يعلم أن ال التفات فيه كما زعموا"أنا"
اخل حيث جعل الصمم كاحلصن يدخلـه احملب " يف صمم"د تلطف يف قولـه وق

  .للسالمة من العذال 
   

  
 املعىن أين استربت الشيب يف نصحه واحلال أنه بعيد من االام فكيف حال مـن   13

هو أهل لالام من العذال فإن لـهم أعراضاً بينة حتملـهم على العذل ومعىن اامـه               
ن نصحه فنقول أنه إذا حل الشيب أمر لسان حالـه بـاإلقالع عـن              يتوقف على بيا  

. املالهي وإتباع أحوال الشيبة ومقتضى حرارة الفتوة لبعد التناسب وعدم املالءمـة             
خري شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من        "ولذلك ورد يف احلديث الشريف      

ال املوجـب الشـتغال      وآذن بضعف القوى وقرب املنية واالرحت      )١(" تشبه بشبابكم 
النفس اليقظى وبالتزود من التقوى واألعمال الصاحلة والندم على الفائت وإن شـئت          

رب ِإنـي وهـن     يقيناً يف ذلك فانظر ما حيكيه علت كلمته عن زكريا عليه السالم             
واعلم أن الشيب نور     . ياًالْعظْم ِمني واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن ِبدعاِئك رب شقِ         

   )٢("من شاب شيبة يف اٍإلسالم كانت لـه نوراً يوم القيامة"للمؤمن يوم القيامة حلديث 

  

  ٢٠٢ -٢٢/٨٣املعجم الكبري للطرباين  )١(
  ٢٩٨٣ -٧/٢٥١صحيح ابن حبان  )٢(



  

 ٣١

     ِر الـشـِذيا ِبنِلههج ـرمِ  ِمنالْهِب و١٤ي  ظَـتعـا اتوِء مِتي ِبالـسـارفَِإنَّ أَم 
                                                                                                                                            

             لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صاُهللا ع ِضيالَى   قال: "وعن أنس رعاهللا ت 
وعزيت وجاليل وفاقة خلقي إيل إين ألستحي من عبدي وأميت يشيبان يف اإلسـالم أن               
أعذما مث بكى صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فقيل لـه ما يبكيك يا رسول اهللا فقال أبكي ممن                 

   .)١(" يستحي اهللا منه وهو ال يستحي من اهللا
  

  
مر واملراد ا النفس من حيث ميلـها للـشهوات واتبـاع     األمارة فعالة من األ 14

الـهوى وأصلـه أن النفس اليت هي حقيقة املشار إليه بقولك أنـا لطيفـة ربانيـة                
تنقـسم  _ علـى رأي    _روحانية لـها تعلق بالقلب وهي املسماة بالروح الروحاين         

 يـا   ولـه عز امسه    أعالها املطمئنة املخاطبة يف ق    :باعتبار أحوالـها إىل أقسام ثالثة      
 وحالتها أن تسكن حتت األمر      أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً       

وتليها اللوامة املقسم   . وتثبت لـها العصمة من املعاصي بسبقية السعادة من اهللا تعالَى           
  وحالتها أال     الِْقيامِة وال أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامةِ     ال أُقِْسم ِبيومِ  ا يف قولـه جل ثناؤه      

يتم لـها السكون وأن تكون مانعة للشهوات راجعة على نفسها باملالم إذا وقعت يف              
وأدىن األقسام األمارة وحالتها أن تذعن ألمر الـشهوات ،وال          . خمالفة بسابق القضاء    

اسم جـامع   : ها االنبعاث إىل السوء ،والسوء    متيل إىل طريق رشاد ،ويكون غالب أمر      
واالتعاظ مطاوعة الوعظ وهو النصح وتذكري العواقب وقـد قيـل           .  جلميع القبائح 

واجلهل ضد العلم وقد يطلق على      . السعيد من وعظ بغريه ،والشقي من اتعظ به غريه          
  املعاصي كما هنا لكوا 

  ٧٧٧٠ -٦/٢٠٨ميزان االعتدال ) ١(



  

 ٣٢

 وال أَعدت ِمن الِْفعِل الْجِميـِل ِقـرى  ١٥ضيٍف أَلَم ِبرأِْسـي غَيـر محتـِشمِ       
                                                                                                                                            

ِإنما التوبةُ علَى اهللا ِللَِّذين يعملُونَ السوَء       لفخر يف تفسري قولـه تعالَى      تنشأ عنه قاله ا   
  .اآلية.. ٍ ِبجهالَة

 واملعىن أن نفسي األمارة مل تتنبه من جهلـها وغفلتها واماكها يف اتباع الـشهوات              
وت املفوت للتوبة   بالشيب وكرب السن ،ومها نذيران خيوفان من حيث إيذاما بقرب امل          

واألعمال الصاحلة وبفوات الرفق من احلفظة ،والدخول حتت ريقـة ضـبط األمـر              
يؤمر احلافظـان أن ارفقـا      "ويف ربيع األبرار عن عبادة بن الصامت مرفوعاً         . وحتقيقه

  . اهـ . )١(" بعبدي يف حداثة سنه فإذا بلغ  األربعني قال احفظا وحققا
ة على نبيها أفضل الصالة والسالم قصر أعمارها بالنسبة         ولذا كان من كرامة هذه األم     

قال حذيفة قالوا يا رسول اهللا ما أعمار أمتك قال مصارعهم ما بني             . "إىل األمم السالفة  
اخلمسني والستني قالوا يا رسول اهللا فأبناء السبعني قال قل من بلغها من أميت فرحم اهللا  

  . )٢( أبناء السبعني ورحم اهللا أبناء الثمانني
واعلم أن من العقل عدم الرضا عن النفس واامها يف مجيع األحوال وخمالفتها يف مجيع               
مطالبها وأن ال ينظر إليها نظر استحسان وكمال كما فعل النـاظم اقتـداء برابـع                

ِإنَّ النفْس لَأَمـارةٌ    احملكي عنه يف قولـه عزت كلمته       ) يوسف عليه السالم  (الكرماء
  .ِإلَّا ما رِحم ربيِبالسوِء 

  
  

   املعىن أن نفسه للؤمها مل يئ ضيافة الشيب النازل بالرأس ضيفاً من أفعال الرب  15
  واألعمال الصاحلة ووصف الضيف بعدم االحتشام كناية عربية عن كرمه ألن موجب 

  ٥٢٢ -١/١٤٦الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي  )١(
  ٢٨٤٢ -٧/٢٦٢مسند البزار  )٢(



  

 ٣٣

 هلَو كُنـت أَعلَـم أَنـي مـا أُوقِّـر  ١٦كَتمت ِسراً بدا ِلـي ِمنـه ِبـالْكَتِم         

 من ِلي ِبـرد ِجمـاٍح ِمـن غوايِتهـا  ١٧كَما يرد ِجمـاح الْخيـِل ِبـاللُّجِم         
                                                                                                                                            

  
شام الضيف عدم االختالط باملضيف وظنه إدخال الكلفة عليه والكرمي ال يرى من احت

نفسه ذلك كما هو بني ولذا قيل ال يأىب الكرامة إال لئيم ويف ذلك زيادة بيان للؤم 
وقد جاء احلث على إكرام الضيف . نفسه فإن عدم االعتناء بالضيف الكرمي أدل عليه

  ."ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه م"يف قولـه عليه الصالة والسالم 
   

  
 ما لَكُم ال ترجونَ ِللـه وقَاراً   أوقره أعظمه من التوقري مبعىن التعظيم ومنه  16

والكتم بالتحريك والكتمان بالضم نبت . أي ال ختافون للـه عظمة قالـه االخفش
ـه إذا طبخ كان منه مداد للكتابة خيلط باحلناء وخيضب به الشعر فيبقى لونه وأصل

واملعىن لو كنت أعرف أين ال أعظم الشيب ألخفيت أول ما بدا منه . كذا يف القاموس
وهو سره خلفائه باخلضاب حىت ال يظهر غري موقر وقد أخذ توقريه مما روي أن أول من 

ال يا رأى الشيب إبراهيم عليه السالم فقال ما هذا يا رب فقال وقار يا إبراهيم فق
  .رب زدين وقاراً فأصبح وقد عمه الشيب

    
  

  اجلماح بالكسر مصدر مجح الفرس كمنع مجحاً ومجاحاً ومجوحا أعجز فارسـه   17
  .وغلبه فهو فرس مجوح 



  

 ٣٤

ــنِهِم ــهوةَ ال ي شــو ــام يقَ ا  ١٨ِإنَّ الطَّعِتهوـهش راِصـي كَـسعِبالْم مرفَال ت 
                                                                                                                                            

أنه يطلب على وجه التضرع واالستعطاف من يتكفل لـه برد نفسه من : واملعىن
ألظهر أن يكون الطلب استبعادياً فإا غوايتها براد قوي كما يرد مجاح اخليل باللجم وا

ملا مل ترعو بالشيب وقرينه املؤذنني بقرب الرحيل استبعد أن حيصل على متكفل لـه 
مث الغرض من ذلك .  بيان جلماح تشبيهاً لـها به من غوايتهاوقولـه . بردها 

وايتها ومن االستبعاد اإلمياء إىل صعوبة األمر وشدة مقاساة األهوال يف رد النفس عن غ
أفضل اجلهاد جهاد " مث مسي جهاداً بل أعظم اجلهاد كما قال عليه الصالة والسالم 

وكان الصحابة رضوان اهللا عليهم إذا رجعوا من قتال العدو قالوا . )١(" نفسك وهواك
رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب ومن مث رتب عليه الثواب اجلزيل يف قولـه 

   .ما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن الـهوى فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوىوأَعز امسه 
   

  
  

املعىن ال تطلب صرف النفس عن شهوا بارتكاب املعاصي ظناً منك أا إذا   18
 قضت وطرها منها صدت عنها وملتها فيكون صرف عناا إىل املعاصي رداً لـها بلني

ورفق مث ضرب لذلك مثالً وهو النهم فإنه إذا أكل من الطعام تقوت شهوته ورمبا 
كانت ساكنة قبل فكذا حال النفس إذا أخذت يف املعاصي قويت شهوا وصعب 

إقالعها عنها إللفها ا وألن بعض الشر يقود إىل بعض ولذا ي عن الوقوع يف 
  .مشتبهات األمور 

   
  

  ٢/٢٣٤ للترمذي نوادر األصول) ١(



  

 ٣٥

 فِل ِإنْ تهِملْه شب علَـىوالنفْس كَالطِّ   ١٩حب الرضـاِع وِإنْ تفِْطمـه يـنفَِطمِ       

 فَاصِرف هواهـا وحـاِذر أَنْ تولِّيـه  ٢٠ِإنَّ الْهوى ما تولَّى يـصِم أَو يـِصِم          
                                                 

  املعىن أن النفس إذا تركتها وشهواا متادت عليها وألفتها وإذا صـرفتها عنـها    19
انصرفت كما هي حالة الطفل وفيها إشارة لتضاعف شهوا باملعاصي وعدم إنكسارها            
وإمياء إىل جبلـها على حب الشهوات حيث كانت لـها كالرضاع للطفل الذي بـه              

ع صاحبها وحتت رغبته حبيث ال متييز لـها بني النافع والـضار            قوامه وإىل أا يف طو    
  : وأصل هذا املعىن أليب دلف يف قولـه

ــع   ــل تقنـ ــرد إىل قليـ  والـــنفس راغبـــة إذا رغبتـــها  وإذا تـ
  . وتصرف فيه الناظم بالتشبيه فعذب وزاده حسناً بإمجال وجه الشبه مث تفصيلـه

  
  

حترز من أن  جتعلـه أمريا عليها تتصرف علـى   املعىن ادفع هوى النفس عنها و 20
طاعته ومتتثل أوامره فإن الـهوى ملك سوء إذا توىل قتل بسرعة أو أحدث العيـب               
والعار وذلك فساد ألمر الرعية فباحلري أن ال يوىل ومن األمثال من استرعى الـذئب               

تابعته حتدث  فقد ظلم أو حترز من متابعة النفس إياه واصرفه عنها من أول األمر ألن م              
مث املراد التكنية عن عدم طاعته واتباعه كما هـو          . أحد األمرين كما هو قرين السوء     

شأن اآلمر واملتابع أي الذي تكررت تبعيته فال مزية إلحدى الروايتني عـن األخـرى             
باعتبار املقصود وبالنظر إىل متام التحذير ببيان صولة الـهوى املزية لألوىل واعلـم أن              

تمالن احلقيقة فرياد باألول قتل احلدود كرجم الزاين احملصن وحنوه ويـراد            األمرين حي 
بالثاين وقوع الناس يف عرضه وسقوطه من أعني الناس ورميـه بـاملراذل والـدنائس               

  .وباجلملة أنه تطلق فيه مقيدات األلسن ويصري غرضاً لكل سهم من القبائح



  

 ٣٦

 وراِعها وهي ِفـي اَألعمـاِل سـاِئمةٌ  ٢١وِإنْ ِهي استحلَِت املَرعى فَال تـسِم        

 كَــم حــسنت لَــذَّةً ِللْمــرِء قَاِتلَــةً  ٢٢نَّ السم ِفي الدسِم     ِمن حيثُ لَم يدِر أَ    
                                                                                                                                            

  
  

  
 األعمال الصاحلة وانتقالـها من عمل إىل    املعىن الحظ النفس يف حال تقلبها يف 21

عمل وإن عذب لـها عمل و التذت به فاصرفها عنه إىل عمل آخر عليها فيه كلفـة                 
ومشقة فإا ال ترتاض إال باملشاق وقد استعار لتقلبها يف األعمال معىن الرعي أخذاً من               

  .  ديثاحل.. احلديث الشريف وهو قولـه عليه الصالة والسالم إن احلالل بني 
  

  
   املعىن أن النفس شأا املكر واخلديعة فتربز األمر املهلك يف صورة احملسن فيغتر  22

بظاهر الزينة ويفعل الفعل وال يلتفت إىل ما فيه من اللذة فيـسرع لــه الــهالك                 
الدنيوي واألخروي من جهلـه بوضع املكر يف ذلك املزين كوضع السم يف الدسـم              

 فيه أثر فاملعىن على التشبيه وإذا كان ذلك شأا وجـب رعيهـا              حبيث ال يظهر لـه   
ومأخـذ  . وعدم إمهالـها وصرفها عما تشتهيه من األعمال خمافة دسائسها الدقيقـة            

ذلك املعىن الذي قصده الناظم على ما بينا مع بعض األلفاظ ما حكاه القشريي عـن                
ومن الدسائس  . اهـ. )١(قاتلة  إياكم واستحالء الطاعات فإا مسوم      : الواسطي أنه قال  

اخلفية اليت تدسها النفس يف صورة الطاعة أن تأمر صاحبها باالرتقاء إىل مقام أعلى من               
مقامه الذي أراده اهللا فيه كما قال الشيخ ابن عطاء اهللا يف احلكم إرادتك التجريد مع                



  

 ٣٧

 واخش الدساِئس ِمن جوٍع وِمن ِشـبٍع  ٢٣فَرب مخمـصٍة شـر ِمـن الـتخِم          
                                                                                                                                            

 اهللا تعالَى لك    إقامة اهللا لك يف األسباب من الشهوة اخلفية وإرادتك األسباب مع إقامة           
  . اهـ. يف التجريد احنطاط عن الـهمة العلية

  )يقصد أن األصل يف العبادة التكليف ، والتكليف مشقة) (١(
  

  
و التخم مجع ختمة .واملخمصة ااعة .   الدسائس مجع دسيسة وهي املكر اخلفي  23

  .وهي فساد املعدة بالطعام
 وما ينشأ عن اجلوع منها ولتكن حالتك        خف ما ينشأ عن الشبع من الدسائس      :واملعىن  

التوسط بينهما وال تتوهم أنه ال دسيسة من اجلوع فرب جوع يكون أكثر شراًً مـن                
  .اية الشبع املوجبة لفساد املعدة بالطعام 

واعلم أن دسائس الشبع كثرية إمجالـها أنه حيرك الشهوة الداعية إىل كسب الـدنيا              
 كما يف احلديث وتفصيلـها أنه يذهب       )١(" كل خطيئة حب الدنيا رأس    "وامليل إليها و  

الفطنة ويورث البالدة ويعمي القلب ويعني على املعاصي ومن مث قيل البطن إذا جـاع               
أول بدعة  "قالت عائشة رِضي اُهللا عنها      . شبع سائر اجلسد وإذا شبع جاع سائر اجلسد       
شبع إن القوم ملا شبعت بطوم مجحـت   حدثت بعد رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ال        

وأما دسائس اجلوع فهي فساد القلب واألمل املشوش للفكـر           . )٢(" نفوسهم إىل الدنيا  
وضعف البدن فال يتيسر لصاحبه القيام بإصابة النظر ووظائف العبادات ومن دسائسه            

اليت ال  أنه رمبا أدى إىل الـهالك بسبب جفاف رطوبات البدن فتنحل أجزاؤه باحلرارة             
جتد ما تشتعل فيه من الغذاء فيحصل الـهالك وبه يتبني أن مفسدته أشد من الـتخم                



  

 ٣٨

 ِد امـتَألتواستفِْرِغ الدمع ِمن عيٍن قَ  ٢٤ِمن الْمحاِرِم والْـزم ِحميـةَ النـدِم         
                                                                                                                                            

اآلية   ..ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوعِ    ومأخذ مفاسد اجلوع قولـه عز امسه       
  . وإذا تبني ما يف اجلوع والشبع من املفاسد كان الواجب التوسط

  
  

  )١٠٩٩ -١/٤١٢كشف اخلفاء (بإسناد حسن   الشعبرواه البيهقي يف )١(
  )٦٦٦٧ -٥/٤٠٤ميزان االعتدال (أخرجه البخاري يف الضعفاء  )٢(

حسب ابـن آدم    : "وضابطه ما رواه أمحد والترمذي من قولـه عليه الصالة والسالم           
  .)١(" لقيمات يقمن صلبه فان كان وال بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس

  
  

إن مل تبكـوا  "تفراغ الدمع من العني إراقته وقد يراد ا الطلـب حلـديث     اس 24
 واحملارم مجع حمرمة مبعىن احلرام واحلمية االمتناع من املضار مـن محيـت              )٢(" فتباكوا

  .املريض الطعام إذا منعته منه والندم الكره يقال ندم بالكسر مبعىن كره
امتألت من احملارم أي كثر نظرها إىل ما        واملعىن أرق دمعك أو اطلب إراقته من عني قد          

ال حيل إليه النظر حىت كأا امتألت بذلك والزم التوبة فإا وقاية مـن العقوبـة ويف                 
وصف العني باالمتالء من احملارم إمياء إىل وجه بناء إراقة الدمع مث ملا كان أول املعصية                

ـها واقتصر على النـدم مـن       غالباً النظر كما قدمنا جعلـه مقدماً على التوبة مبدأ ل         
أركان التوبة وهي الندم واإلقالع والعزم على عدم العود ملا أن الندم مجاعها إذ مـع                

النـدم  : "الندم ال يتيسر عدم العزم وال يتيسر البقاء على العمل ولذا ورد يف احلديث             
 أنـا عنـد   "وأما أدلة فضل البكاء فكثرية منها ما يف احلديث القدسـي            . )٣(" التوبة



  

 ٣٩

 وخاِلِف النفْس والشيطَانَ واعـِصِهما  ٢٥وِإنْ هما محضاك النـصح فَـاتِهِم        
                                                                                                                                            

وقوله عليه الصالة والسالم لعقبة بن عامر حني سألـه ما النجاة . )٤(" املنكسرة قلوم 
   .)٥(" املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك: "؟ فقال 

  
  ٤/١٣٢ مسند أمحد – ٢٣٨٠ -٤/٥٩٠سنن الترمذي )١(
  ١٠/٢٣١سنن البيهقي الكربى ) ٢(
  ٢/١١٠نوادر األصول للترمذي ) ٣(
  ٦١٤ -١/٢٣٤كشف اخلفاء ) ٤(
  ٢٤٠٦ -٤/٦٠٥سنن الترمذي ) ٥(

   
  

  املعىن خالف النفس والشيطان فيما طلباه منك وال توف لـهما املطلوب  25
واعصهما إن أمراك بشيء فال متتثل لـهما أمرا وإذا أظهرا لك خالص النصح 

نفس بعد كوا فامحلـهما على االام وال تغتر بظاهر احلال وكيف يظن عاقل نصح ال
أمارة بالسوء صاحبة مكر وخديعة أو يرى نصحاً من الشيطان وقد ظهر أمر نصيحته 

مع أبينا آدم مع قسمه على كونه ناصحاً كما يف نص القرآن وتقدمي النفس على 
الشيطان يشري به إىل شدة خمالفتها وذلك أن دعوة النفس إىل أمر تابعة لـهواها 

ك من األغراض فإذا دعت إىل أمر أحلت يف طلبه كالطفل وشهوا وليس لـها غري ذل
 الطلب وتكرره حىت تصل إىل مرادها أو يقضى لـها التوفيق من اهللا تعاودفال تزال 

فغرضه اإلغواء بزلة كيفما كانت فإذا دعا إىل  تعالَى عند صدق ااهدة وأما الشيطان
  شك أن املخالفة مع اإلحلاح أشد زلة وزينها وخولف فيها تركها وانتقل إىل أخرى وال 

                            
                                   



  

 ٤٠

 وال تِطع ِمنهمـا خـصماً وال حكَمـاً  ٢٦فَأَنت تعِرف كَيد الْخصِم والْحكَـِم       

 أَستغِفر اَهللا ِمـن قَـوٍل ِبـال عمـٍل  ٢٧لَقَد نسبت ِبِه نـسالً ِلـِذي عقُـِم          
                                                                                                                                            

  
واحلكم احلـاكم ومنـه   . واخلصم اادل . الطاعة االنقياد والفعل طاع و أطاع  26
  .والكيد املكر" . يف بيته يؤتى احلكم"املثل 

ث احملاجة وإقامة الدليل على حسن الفعل       واملعىن أن النفس والشيطان إذا أتياك من حي       
أو من حيث األمر واحلكم عليك فال تطعهما بأن متيل مع احملاجـة يف األوىل ومتتثـل                 
احلكم يف الثانية ألنك تعرف كيد اخلصم ومكره بصاحبه بتمويه األمر عليه وتزيينـه              

ضه فإنه أقوى   لـه توصالً إىل غلبته وتعلم كيد احلاكم إذا جار يف حكمه توصالً ألغرا            
من مكايد اخلصم حيث كان مكراً مصحوباً بالسطوة والسلطان هكذا ينبغي تقريـر             

واملعـىن  . البيت حىت يكون على طبق ما فعلـه مبيناً ملقام املخالفة ومقام العـصيان              
اعصهما قبل الوقوع بأن ال تفعل وبعده بأن ال تتمادى على الفعـل ممتـثالً ألمرمهـا                

  . بذلك
  

  
ملعىن أستغفر اهللا أي أطلب منه املغفرة من أجل القول واملواعظ الـصادرة بـال    ا 27

أَتـأْمرونَ  عمل مبا أمرت به يصحبها فإن ذلك مما يترتب عليه املقت لقولـه تعـالَى   
يا أَيها لـه تعالَى  وقوالناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَال تعِقلُونَ

 قـال   الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ كَبر مقْتاً ِعند اهللا أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ               
الشاطيب يف آخر املوافقات عن جعفر بن برقان قال مسعت ميموناً يقـول إن املـتكلم                

 يا أَيها الَِّذين آمنـوا ِلـم        لت أرأيت قول اهللا     ينتظر املقت واملستمع ينتظر الرمحة ق     



  

 ٤١

 أَمرتك الْخير لَِكن مـا ائْتمـرت ِبـِه  ٢٨وما استقَمت فَما قَوِلي لَك اسـتِقِم        
                                                                                                                                            

اآلية  هو الرجل يقول فعلت كذا وكذا من اخلري أو هو الرجـل يـأمر                 .. تقُولُونَ
وما أحكم قـول    . اهـ. باملعروف وينهى عن املنكر وإن كان فيه تقصري فقال كالمها         

  : أيب األسود الدؤيل يف هذا املعىن
ــان ذا ــسك ك ــال لنف ــيم ه ــريه   التعل ــم غ ــل املعل ــا الرج ــا أيه  ي

 إبــدأ بنفــسك فاهــا عــن غيهــا  فإذا انتـهت عنـه فأنـت حكـيم         
ــيم   ــع التعل ــك وينف ــالرأي من  فهناك يـسمع مـا تقـول ويقتـدى  ب
ــيم   ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي  ال تنه عـن خلـق وتـأيت مثلــه  ع

عروف والنهي عن املنكر تتميماً     واعلم أن موافقة القول للفعل شرط كمال يف األمر بامل         
. ملقتضى املرتبة املوروثة عن النبوة وتقوية لداعي االمتثال فإذا انعدمت ال ينعدم األصل            

مث ضرب املصنف مثالً حلالته وهو نسبة الولد للعقيم فإن أمر الغري لكونـه ناشـئاً يف                 
ت ولداً لذي عقم    الغالب عن العمل باملأمور به كالولد فمن أمر ومل يعمل كان كمن أثب            

  .وما أجدره بأن ترد نسبته
  

  
 االستقامة الشرعية هي لزوم الطاعة كذا قال بعضهم وقال البيضاوي اتباع احلق  28

والقيام بالعدل ولزوم املذهب املستقيم وذلك خطب جسيم ال حيصل إال ملن أشـرق              
. عنده وقليل ما هم   قلبه باألنوار القدسية وختلص من الكدرات البشرية وأيده اهللا من           

ولذا كان من جوامع كلمه عليه الصالة والسالم ما رواه سفيان بن عبد اهللا قال               . اهـ
قل آمنت باهللا   : "قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسال عنه أحدا غريك قال              



  

 ٤٢

ــةً  ٢٩ولَم أُصلِّ ِسوى فَرٍض ولَـم أَصـمِ        ــوِت ناِفلَ ــلَ الْم قَب تدوــز ال تو 
                                                                                                                                            

هللا ثُم استقَاموا فَال    ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا ا    وهو منتزع من قولـه تعالَى      . )١(" مث استقم 
   خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ

ومعىن البيت واضح مما قررناه إال أنه بقي عليه شيء وهو أنه أمر وي فيما تقدم فكان                 
أن يكون استعمل األمر    : الواجب أن يقول أمرتك ويتك واجلواب من وجهني األول          

ألمر والنهي فإن قلت تعلقه باخلرب مينعه قلـت ال          يف مطلق الطلب جمازا فيصرف على ا      
  أن يكون ناظرا إىل : الثاين . فإن متعلق النهي الكف عن النهي عنه فهو فعل خري 

  
  

  ٩٤٢ -٣/٢٢١صحيح ابن حبان ) ١(
املقصود واملثال من األوامر والنواهي وهو فعل اخلريات فيكون حاصل تلك األوامـر             

 فكأنه يـشري بـه إىل       فما قويل لك استقم   ا قولـه   والنواهي افعل اخلري ويؤيد هذ    
  .توجيه صنيعه

  
  

  زيادة توبيخ لنفسه عما تقدم يف البيتني قبلـه والتزود تكلف الـزاد واختـاذه    29
وأصل الزاد الطعام الذي يتخذ لالنتفاع به يف السفر مث جتوز به عن أعمال الرب النافعة                

   . خير الزاِد التقْوىوتزودوا فَِإنَّقال تعالَى 
 واملعىن مل آخذ من النافلة زادا لسفر اآلخرة قبل حلول املـوت املوجـب للفـوات                

  . واقتصرت على فرائضي فلم أصلِّ سوى الفرض ومل أصم سوى الفرض 



  

 ٤٣

 ظَلَمت سنةَ من أَحيـا الظَّـالم ِإلَـى  ٣٠دماه الـضر ِمـن ورمِ     أَِن اشتكَت قَ  
                                                                                                                                            

ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببتـه           : "وجاء يف احلديث القدسي   
 يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجلـه الـيت              كنت مسعه الذي  

                           .)١(" ميشي ا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه
                                                        

  
قدماه اخل تشبيه حالتها يف   السنة الطريقة وإحياء الظالم جماز يف قيامه ، واشتكت  30

  .بلوغ الضرر ا حبالة الشاكي أو شكت بلسان احلال
  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمواملعىن أين بذلك األمر الذي هو ترك النافلة خالفت طريق النيب 

  ٦١٣٧َ: برقم – ٥/٢٣٨٤صحيح البخاري ) ١(
وما يف اجلملة األوىل .  ما نص  ومل أتبعها فظلمتها حقها من اإلتباع املأمور به يف غري

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّمعن عائشة أم املؤمنني رِضي اُهللا عنها قالت قام "مأخوذ مما روي 
حىت تورمت قدماه ويف رواية حىت تفطرت فقلت لـه مل تصنع هذا يا رسول اهللا وقد 

. اهـ . )١(" شكوراغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا 
طه وروي أنه ملا تورمت قدماه من القيام نزل عليه جربيل عليه السالم بقولـه تعالَى 

اآلية وفضيلة قيام الليل من  ...ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى ِإلَّا تذِْكرةً ِلمن يخشى
وجاء أن اهللا يباهي .لرياء حيث التمكن من اخلشوع والتضرع والبعد من أسباب ا

بقوام الليل املالئكة يقول انظروا إىل عبادي قد قاموا يف ظالم الليل ال يراهم أحد 
   .غريي أشهدكم أين قد أحبتهم دار كراميت

   
  



  

 ٤٤

 وشد ِمن سـغٍب أَحـشاَءه وطَـوى  ٣١تحت الِْحجارِة كَشحاً متـرف اَألدمِ     

 ٍبوراودته الِْجبالُ الـشم ِمـن ذَهـ  ٣٢عــن نفْــِسِه فَأَراهــا أَيمــا شــمِم
                                                 

  املعىن أنه عليه الصالة والسالم شد أحشاءه وأوثقها ألجل شدة اجلوع الناشـئ   31
جلوع وثىن كشحه الناعم اجللد حتت احلجارة لذلك وفيه         عن كثرة الصيام تسكينا ألمل ا     

داللة على ما قالـه من ظلم سنته بقلة الصوم وإمنا كـان شـد األحـشاء والـربط         
املذكوران يسكنان أمل اجلوع من حيث أن احلرارة الغزيرة إذا مل جتد شيئا يف املعدة من                

 تقدم فإذا ضم اجللد     الطعام انتشرت فتعلقت بأكثر جواهر البدن ويشتد ضررها كما        
ويف وصف الكشح مبا ذكر     . واألحشاء على املعدة احتدت بعض االحتاد فيقل الضرر         

زيادة تنكيت على نفسه حيث كان ذلك الكشح الناعم قد شد على احلجارة املـؤثرة               
  .فيه تأثريا ال يكون يف غري الناعم 

  
  ٤٥٥٦:  برقم -٤/١٨٣٠صحيح البخاري ) ١(

 فعلـه عليه الصالة والسالم ملا ذكر ليس لعيلته وفاقته كيف وقد قال   املعىن أن 32
 وإمنا هو لزهده يف الدنيا ورغبته عنها وإال فقد متكـن            ووجدك عاِئالً فَأَغْنى  : تعالَى

منها ما مل يتمكن منها غريه فقد عرضت عليه اجلبال العالية من الذهب فأباها وقابلـها               
وال تمدنَ عينيك ِإلَى    ى قدرا من ارتفاعها احلسي امتثاال لقول ربه         بارتفاع معنوي أعل  

  .ما متعنا ِبِه أَزواجاً ِمنهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَبقَى
 قـال  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّملنيب أخرج الترمذي من حديث أيب أمامة رِضي اُهللا عنه أن ا      

عرض علي ريب أن جيعل يل بطحاء مكة ذهبا فقلت ال يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع                 
  .)١(يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت محدتك وشكرتك 

  



  

 ٤٥

ــرورته  ٣٣ِإنَّ الضرورةَ ال تعدوا علَـى الِْعـصمِ        ــا ض هِفي هــد هز تــد  وأَكَّ

 وكَيف تدعو ِإلَى الدنيا ضـرورةُ مـن  ٣٤لَواله لَم تخرِج الـدنيا ِمـن الْعـدمِ        
                                                                                                                                            

  
  العصم مجع عصمة وهي يف الشرع قوة من اهللا يف عبده متنعه عن ارتكاب شيء  33

  .املعاصي واملكروهاتمن 
واملعىن مما يؤكد زهده يف جبال الذهب ويثبته احتياجه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم إىل شـيء            
منها وضرورته إليه وال شك أن اإلعراض عن الشيء مع االحتياج إليه أدل دليل على               

ال على  الزهد فيه وملا كان يف هذا األمر نوع غرابة من حيث إن الضرورة توجب اإلقب              
الشيء احملتاج إليه واإللتفات إليه طبعا وشرعا أال ترى إىل إباحة تناول امليتة واخلمـر               

 اخل أي أن عصمته صلَّى اُهللا علَيِه        إن الضرورة للمضطر أزال تلك الغرابة بقولـه      
  وسلَّم ال تعدو عليها الضرورة وتغلبها حىت يكون أمره تابعا لـها وال خيفى ما فيه من

    وقال حديث حسن٢٣٤٧:أخرجه الترمذي يف الزهد برقم ) ١(
إرسال املثل وقد تقدم لـه نظائر ويف ذلك إمياء إىل أن امليل إىل الدنيا مذموم وشاهده                
حب الدنيا رأس كل خطيئة ومبا قررنا علم أن ال حاجة إىل تقدير املضاف يف العـصم                 

عن عائشة رِضي   :" كثرية منها    ِه وسلَّم صلَّى اُهللا علَي  كما زعموا هذا وشواهد ضرورته      
اُهللا عنها أا قالت إن كنا آل حممد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هـو إال التمـر                   

لقـد رأيـت    : " وعن مساك قال مسعت النعمان بن بشري رِضي اُهللا عنه يقول           )١(" واملاء
  .)٢("  أي رديء التمر ما ميأل بطنهنبيكم صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وما جيد من الدقل

  
 املعىن أن ضرورة من هو السبب يف وجود الدنيا بعد عدمها ال يتصور فيهـا أن   34

تكون داعيته إليها ملوجب ارتفاعه عنها حيث كانت من مستتبعاته مفتقـرة إليـه يف               



  

 ٤٦

ــ  ٣٥ِن والْفَِر يقَيِن ِمن عرٍب وِمن عجـمِ        محـــم الثَّقَلَيِن وينــو ــيد الْكَ س د 
                                                                                                                                            

 ومبا   اخل إن الضرورة وجودها افتقار املسبب إىل السبب ففيه تأييد ملا تضمنه قولـه           
  . بينا يعلم أن الغرض بيان أن تلك الضرورة ال تصلح أن تكون داعية إىل الدنيا يف ذاا

 وشاهد ما قالـه الناظم ما روي عن عمر بن اخلطاب رِضي اُهللا عنه قـال قـال يل                  
ملا اقترف آدم اخلطيئة قال يا رب أسألك حبق حممد          : "صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   رسول اهللا   

إال غفرت يل فقال اهللا تعالَى يا آدم فكيف عرفت حممدا ومل أخلقه قال يا رب إنك ملا                  
خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش ال إلــه               
إال اهللا حممد رسول اهللا فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك فقال اهللا                 

حب اخللق إيل وإذ سألتين حبقه فقد غفرت لك ولوال حممـد            تعالَى صدقت يا آدم إنه أ     
  . نقلـه يف املواهب )٣(" ما خلقتك

  

  ٦٣٦١:برقم -١٤/٢٧٥صحيح ابن حبان )١(
  ٢٩٦٧:برقم -٤/٢٢٨٤صحيح مسلم ) ٢(
  ٤٢٢٨:  برقم -٢/٦٧٢أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٣(

  
لب رجاء أن حيمده أهل   حممد امسه الشريف وعلمه املنيف مساه به جده عبد املط 35

السماوات واألرض كما هو مشهور وملا قالت أمه آمنة األمينة إين ملا محلت به ودنت               
والدته أتاين آت فقال قويل أعيذه بالواحد من شر كل حاسد مث مسيـه حممـدا قـال                  

أما أمحد وهو امسه الذي مسي به على لسان عيسى وموسى           : السهيلي يف الروض األنف   
ة والسالم فإنه منقول من الصفة اليت معناها التفضيل فمعىن أمحد أمحـد             عليهما الصال 

احلامدين لربه وكذلك هو يف املعىن ألنه يفتح عليه يف املقام احملمود حمامد مل تفتح على                
أحد قبلـه فيحمد ربه ا ولذلك يعقد لـه لواء احلمد وأما امسه حممد فمنقول مـن                



  

 ٤٧

                                                                                                                                            

ه فيه معىن املبالغة والتكرار فاحملمد هو الذي محـد          صفة أيضا وهو يف معىن حممود ولكن      
 حممود يف الدنيا مبـا    صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   مرة بعد أخرى وقد طابق االسم املسمى فإنه         

هدى إليه ونفع به من العلم واحلكمة وحممود يف اآلخرة بالشفاعة مث إنه مل يكن حممدا                
ذلك تقدم امسه أمحد على حممد فذكره عيـسى         حىت كان أمحد محد ربه فنبأه وشرفه فل       

وموسى به هذا باعتبار الترتيب يف الدنيا وكذلك يف اآلخرة حيمد ربه باحملامـد الـيت                
يفتحها عليه فيكون أمحد احلامدين لربه مث يشفع فيحمد على شفاعته فـانظر كيـف               

ـ . ترتب هذا االسم قبل االسم اآلخر يف الذكر والوجود يف الـدنيا واآلخـرة              . اهـ
  :وملا كان حممد مبعىن حممود قال حسان بن ثابت رِضي اُهللا عنه. باختصار 

 أغــر عليــه للنبــوة خـــامت  من اهللا مـن نـور يلـوح ويـشهد         
 وضم اإللـه اسـم الـنيب إىل امسـه  إذا قال يف اخلمـس املـؤذن أشـهد        
 وشــق لـــه مــن إمســه ليجلـــه  فذو العـرش حممـود وهـذا حممـد        

لكرمي العظيم والكونني تثنية كون مصدر التامة مبعى الوجود واملراد به           والسيد اجلليل ا  
وجود الدنيا ووجود اآلخرة واملراد أهلـهما والثقلني اإلنس واجلن والفريقني تثنيـة            
فريق وهو اجلماعة الكثرية وفسرمها بالعرب والعجم ومها معروفان والفريق األول من            

بني وأما الفريق الثاين فمنهم من شارك األول فيه         أوالد سام وهو ابن نوح باتفاق النسا      
وهم فارس والروم ومنهم من هو ولد حام أصغر ابن نوح وهم القـبط والـسودان                
والرببر ومنهم من هو ولد يافث بن نوح وهم الترك والصقالبة ويـأجوج ومـأجوج               

  .وهذه أصول أنساب العرب بعد طوفان نوح عليه السالم
 قام على املنرب فقال من أنا قـالوا         صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    النيب   روى الترمذي يف سننه أن    

أنا حممد بن عبد املطلب إن اهللا تعـالَى خلـق           : "صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   رسول اهللا قال    
اخللق فجعلين يف خريهم مث جعلـهم فرقتني فجعلين يف خريهم فرقة مث جعلـهم قبائل              



  

 ٤٨

ــد  ٣٦أَبــر ِفــي قَــوِل ال ِمنــه وال نعــِم ــال أَح ــاِهي فَ الن ــر ــا اآلِم نِبين 
                                                                                                                                            

ـ )١(" قبيلة مث جعلـهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا       فجعلين يف خريهم     ويف حديث  .  اه
إن اهللا اختار اخللق فاختار منهم بين آدم مث اختار بين آدم فاختـار منـهم                : "الطرباين

 ويف مسلم قولـه عليـه      )٢(...العرب مث اختارين من العرب فلم أزل خيارا من خيار           
 ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانـة        إن اهللا اصطفى كنانة من    : "الصالة والسالم 

  .  اهـ)٣(" واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم
واحلذر احلذر من الوقوع يف كالم كثري ممن غلبت عليهم الضاللة فتشدقوا يف جانـب               
النسب الطاهر مبا تشمئز منه قلوب املؤمنني حىت أن بعضهم لعنايته بذلك ألـف فيـه                

  .لّ وأضلّ وعرض نفسه ألذية سيد العاملني فاستحق العذاب املهنيتآليف مستقلة فض
  

  ٣٥٣٢:  برقم -٥/٥٤٣أخرجه الترمذي يف السنن ) ١(
  ١/٣٣٢أخرجه الترمذي يف نوادر األصول ) ٢(
  ٢٢٧٦:  برقم -٤/١٧٨٢صحيح مسلم ) ٣(

  علَيِه وسلَّم  صلَّى اهللاُ عن أيب هريرة رِضي اُهللا عنه قال جاءت ابنة أيب لـهب إىل النيب              
صـلَّى اُهللا   فقالت يا رسول اهللا إن الناس يقولون أنت ابنة حطب النار فقام رسول اهللا               

 لَّمسِه ولَيما بال أقوام يؤذونين يف قرابيت ومن آذاين فقـد آذى           : " وهو مغضب فقال   ع
ـ )١(" اهللا ـه لَعـنهم اهللا ِفـي الـدنيا        ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اهللا ورسول    وقال تعالَى   .  اه

  .والْآِخرِة وأَعد لـهم عذَاباً مِهيناً
  

  
  ومعىن البيت أنه عليه الصالة والسالم  نبينا معاشر أمة اإلجابة املشهود لــها   36

ن يكون   هو الذي ينبغي أ    كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    باخلريية يف قولـه عز امسه      



  

 ٤٩

 هو الْحِبيب الَّـِذي ترجـى شـفَاعته  ٣٧ِلكُلِّ هوٍل ِمـن اَألهـواِل مقْـتحمِ       
                                                                                                                                            

آمرا ناهيا أي مبلغا عن اهللا أمره ويه للعباد إذ اآلمر والناهي حقيقة هو اهللا لكومـا                 
راجعني حلكمه املفسر خبطابه املتعلق بأفعال املكلفني فأمره ويه عليه السالم أمر وي             

كان املعىن ما ذكرناه     وإذا   وما ينِطق عِن الـهوى ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى        اهللا تعالَى   
وأنه ال ينبغي أن يكون الرجل مبلغا ألمر اهللا ويه إال إذا كان متصفا باألمانة وغايـة                 

 اخل الذي معناه أنه ال أحد أصدق منه آخـذا           فال أحد الصدق جاء تفريع قولـه     
حمزه متمكنا كل التمكن فإن قلت كيف التكنية بال ونعم عن النفي واإلجياب قلـت               

 إعالمني ما للسائل الطالب ألحدمها وشأن الكالم أن يكون بنـاؤه علـى              لكوما
  .السؤال ولو حكما واألقرب من الفضول يف الغالب 

  
  

  ٧/٦٣٥اإلصابة البن حجر ) ١(

   !!!     وانظر إىل فعل من جيعل مهه اخلوض يف والدي املصطفى 

  
ذي يرجو اخلالئق شفاعته وطلبـه   املعىن أن نبينا عليه السالم هو احملبوب للـه ال 37

  .للخري لـهم من اهللا عز امسه عند كل األهوال والشدائد املفزعة
وقد طفحت األحاديث بأنه عليه السالم حبيب اهللا وأا مرتبة تربو مرتبته اليت شارك              
فيها اخلليل عليه السالم، فعن ابن عباس رِضي اُهللا عنهما قال جلس ناس من أصحاب               

 ينتظرونه قال فخرج حـىت إذا دنـا منـهم مسعهـم             صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    رسول اهللا 
يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن اهللا قد اختذ إبراهيم من خلقه خلـيال               
وقال آخر ماذا بأعجب من كالم موسى كلمه اهللا تكليما وقال آخر فعيسى كلمة اهللا               



  

 ٥٠

     نـِر مـٍل غَيبِسكُونَ ِبحمتســِه  ٣٨فَـِصمِ م  دعــا ِإلَــى اِهللا فَالْمستمــِسكُونَ ِب

 فَاق النِبيين ِفـي خلْـٍق وِفـي خلُـٍق  ٣٩ولَم يـدانوه ِفـي ِعلْـٍم وال كَـرمِ         
                                                                                                                                            

 صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم     خرج عليهم رسول اهللا     وروحه وقال آخر آدم اصطفاه اهللا ف      
قد مسعت كالمكم وعجبكم إن اهللا اختذ إبراهيم خليال وهو كذلك وموسـى             : "وقال

جني اهللا وهو كذلك وعيسى روح اهللا وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا وهو كـذلك أال                
خر وأنـا أول شـافع      وأنا حبيب اهللا وال فخر وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال ف            

وأول مشفع وال فخر وأنا أول من حيرك حلق اجلنة فيفتح اهللا يل فيـدخلنيها ومعـي                 
   .)١(" فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر
  

  
  املعىن أنه عليه الصالة والسالم ملا بعثه اهللا تعالَى دعا كل أحد إىل دين اهللا فمـن   38

  متسك به واتبعه كان كاملتمسك حببل متني لكونه داعيا إىل اهللا ومأخذ هذاأجابه و
  

   ٣٦١٦:  برقم -٥/٥٨٧سنن الترمذي ) ١(

يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهداً ومبشراً ونِذيراً وداِعياً ِإلَى اهللا ِبِإذِْنـِه             قولـه تعالَى   
فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباهللا فَقَـِد استمـسك         ولـه تعالَى    وق وِسراجاً مِنرياً 

   .ِبالْعروِة الْوثْقَى ال انِفصام لـها
  

  



  

 ٥١

ــتِمس  ٤٠غَرفاً ِمن البحِر أَو رشفاً ِمـن الـديمِ         ــوِل اِهللا مل سر ــن ــم ِم كُلُّهو 
                                                                                                                                            

  املعىن أنه عليه الصالة والسالم فاق على مجيع النبيني يف احملاسن الذاتية ويف مجيع  39
يت العلم والكرم وهذا كاالستثناء ممـا يقتـضيه         األخالق الطبيعية ، ومل يقاربوه يف صف      

  .العلو من قرب املسافة فنبه على أم مل يقاربوه يف هاتني الصفتني 
من "عن علي كرم اهللا وجهه      : متكاثرة منها    صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    وشواهد حسن خلقه    

صلَّى اُهللا   بعده مثلـه    رآه بديهة هابه ومن رآه معرفة أحبه يقول ناعته مل أر قبلـه وال            
 لَّمسِه ولَيوكفى شهادة قولـه عز امسه      ) ١( " ع   ٍِظيملٍُق علَى خلَع كِإنو   وعن عائشة 

  .)٢(كان خلقه القرآن 
  

  
صلَّى اُهللا   املعىن أن مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم ملتمسون من حبر معارفه  40

 لَّمسِه ولَيبالغا يف القلة مبلغ الغرفة من البحر أو الرشفة من الدمي ومن البني أن               شيئا   ع
  االلتماس املذكور نوراين ألنه يف املعارف والعلوم اليت هي أنوار وحينئذ كان معىن 

  ٣٦٣٨:  برقم -٥/٥٩٩سنن الترمذي  )١(
  ٢٥٣٤١: برقم -٦/١٦٣مسند أمحد  )٢(

  

 اخل  مشس فضل هم كواكبـها    فإنه  . التماسها اتصال أشعتها بامللتمس كما سيقول     
والتشبيه مبا ذكر إمنا هو لبيان غاية القلة تثبيتا للمعقول باحملسوس فال يرد عليـه أنـه                 
يقتضي نقصان معارفه بقدر ما التمسوا خبالف البيت اآليت على أن لك أن جتعل من يف                

حديث الظرفني متعلقة حبال مقدرة أي منسوبا من البحر ومنسوبا من الدمي مثلـها يف              
ويكون املعىن أن ما التمسوه من أنواره مبثابة الغرفة         " أنت مين مبرتلة هارون من موسى     "

  .منسوبة إىل البحر والرشفة منسوبة إىل الدمي فال يرد ما ذكر أصال



  

 ٥٢

ــدِهم  ٤١لِعلِْم أَو ِمن شكْلَِة الِْحكَـمِ     ِمن نقْطَِة ا   ح ــد ــِه ِعن يــونَ لَد  وواِقفُ
                                                                                                                                            

  
  

يؤِتي   احلكم مجع حكمة وهي إتقان علم الشيء ومن مث قيل يف قولـه عز امسه  41
 أا العلم النافع واإلصابة يف األمور وقيل الفقه والعمل به ، ووجه             الِْحكْمةَ من يشاءُ  

الشبه يف األول أن العلم البشري متحد املآل من حيث إن املقصد احلقيقي منه املعرفة               
باهللا جل ثناؤه فجميع العلوم وسائلـها ومقاصدها راجعة إليها وهي جهـة وحـدا              

 املقاصد بناء على الظاهر ومن مث قيل العلم         وقصور النظر من الغالب أوجب التعدد يف      
ووجه الشبه يف الثاين أن الشكلة يف احلرف ا يعرف حالــه  . نقطة كثَّرها اجلاهلون    

  .ويندفع إشكالـه وفيه إتقان للمقصود منه واحلكمة كما تقدم إتقان العلم فتناسبا
ية عليه الصالة والسالم    واملعىن أن مجيع األنبياء عليهم السالم واقفون يف حضرته األول         

عن أيب سلمة عن    "وأصل معىن البيتني ما روي      . عند ما حد لـهم من العلم واحلكم        
وآدم بـني   : أيب هريرة رِضي اُهللا عنه قالوا يا رسول اهللا مىت وجبت لك النبوة ؟ قـال               

  ) ١(" الروح واجلسد

   ٣٦٠٩: برقم -٥/٥٨٥سنن الترمذي ) ١(

صـلَّى اُهللا   أول ما خلق اهللا نور حممد       "ني اخلاص والعام أن     وتفصيلـه أنه اشتهر ما ب    
 لَّمسِه ولَيوقد اتفق الصوفية واملتشرعون والفالسفة أن الصادر عـن احلـق            . )١( " ع

تعالَى قبل خلق كل شيء من عامل األمر والتكوين نور بسيط جمرد ونعتـه الـصوفية                
 أراد أن يكشف عن كماالته األزلية بـالوجود         بنعوت بديعة قالوا أنه تقدس وتعالَى ملا      

التفصيلي أوجد ذلك النور البسيط وأودع فيه مجيع كماالته اليت كانت كـرتا خمفيـا        
فكأنه يف املثال صورة علمه القدمي متثلت به فقامت بذاا ومل يفته إال الوجوب والغىن               



  

 ٥٣

 فَهــو الَّــِذي تــم معنــاه وصــورته  ٤٢ثُم اصـطَفَاه حِبيبـاً بـاِرئ النـسمِ        
                                                                                                                                            

ـها يف سـوى ذات احلـق       الذاتيان والوحدة الذاتية مبعىن أن هذه الثالثة مل ميكن متثل         
 ويعتقدون أن ذلك النور أول مرتبة مـن         )٣(ومسوا ذلك النور حقيقة حممدية      ) ٢(تعالَى  

 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    وأكملـها وأعظمها ، فإن قلت كيف ذلك وقد قام           )٤(عامل األمر 
الكاملة يف صورة البشر بلوازمه وخواصه قلت قد ثبت يف كشف احملققني أن النفوس              

ال تقيد مبوطن وال تغيب عن حضرة وال حتجب بشيء واحلقيقة احملمديـة أكملــها               
 وا ظهورات حبسب املواطن وطوالع حبسب اآلفـاق         )٥(وأقرا إىل احلضرة األحدية     

كما كانت تنقل من ظهر إىل آخر ومن جهة إىل أخرى وليست يف ذلك كلـه مبتجزئة                
 مطلق والية يسمى سر اخلصوصية وهو جهة         علَيِه وسلَّم  صلَّى اهللاُ وال منتقصة ، ولـه     

ارتباط باطن سره إىل حضرة القدس ومطلق نبوة وهي جهة ارتباط ظاهره إليها فكـل               
   )٦(. نبوة ووالية فهي خليجة من حبريهما وشعاع من مشسيهما

  ٨٢٧:  برقم -١/٣١١كشف اخلفاء ( رواه عبد الرزاق بسنده ١
  لوجود حىت املصطفى فكل خملوق جائز ا٢
  . تذكر أنه خملوق وليس كما يقول اجلهلة من نوره ، فاهللا ال يتبعض ٣
   أي كن فيكون٤
  "مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن" تذكر قوله تعاىل ٥
  "ه ولتنصرنه وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن ب" قال تعاىل ٦

  
 املعىن إن كان التفريع على فاق النبيني أنه الذي متت صورته وأخالقه الكرمية اليت  42

هي مدار املراد من البشر وذلك بنشأته وفطرته كما تقدم مث بعد مضي مـدة وهـي                 
وما بعـده   " وكلـهم"وإن كان التفريع على     . أربعون سنة بعثه اهللا نبيا مصطفى حبيبا      

 الذي متت حقيقته احملمدية وصورته النورانية يف عامل األمر مث أبـرزه اهللا              كان معناه أنه  
  )١(.للوجود العياين مصطفى حبيبا ببعثته اخلامتة للرسالة



  

 ٥٤

 ِهمنــزه عــن شــِريٍك ِفــي محاِســِن  ٤٣فَجوهر الْحسِن ِفيـِه غَيـر منقَـِسمِ       

 دع ما ادعته النـصارى ِفـي نِبـيِهِم  ٤٤ واحـتِكمِ  ِه مدحاً ِفي  تواحكُم ِبما ِشئْ  
                                                                                                                                            

  
  
  أصل الترته التباعد من املاء مث شاع البعد عن النقيصة ، واحملاسن مجع احلـسن                 43 

  .لى اختصاصه بالدر وهو ضد القبح واجلوهر النفيس من األحجار والعرف ع
 واملعىن أنه عليه السالم باعده اهللا من أن يشاركه أحد يف مجيع حماسنه فكان حسنه 
الذي هو لنفاسته بالنسبة إىل غريه كاجلوهر الفرد ال يقبل االنقسام الذي هو أصل 

املشاركة وناسب ما بني اجلوهر ونفي االنقسام بإيهام عند احلكماء وان قلت على ما 
ه من العموم يف احملاسن أخذا من إضافة اجلمع يرد املشاركة يف وصفي النبوة اعتربت

  .والرسالة قلت ليست نبوته ورسالته كنبوة ورسالة غريه 
  

   
وإذ أخذ ربك من بين آدم مـن ظهـورهم ذريتـهم            "  ذلك أن األرواح أسبق يف اخللق من األجساد ودليل ذلك آية امليثاق              ١

  " ألست بربكم قالوا بلى وأشهدهم على أنفسهم 

  
 النصارى مجع نصران ونصرانة نسبة إىل نصران قرية بالشام كان نزلـها عيسى             44 

وأمه عليهما السالم وقيل مسوا بذلك لتناصرهم وقيل لقولـه تعالَى حكاية عن عيسى             
   .من أَنصاِري ِإلَى اهللاعليه السالم 

عليه السالم من دعوى األلوهية  واقض مبـا         واملعىن اترك ما ادعته النصارى يف عيسى        
ودعـوى  . )١(شئت من أنواع املدح يف حقه فإن حكمك به ماض ملـصادفة حملــه    

النصارى ألوهية عيسى متنوعة إىل أقوال ثالثة فمنهم من يقو ل هو إلـه  ومنهم من                



  

 ٥٥

 وانسب ِإلَى ذَاِتِه ما ِشئْت ِمن شـرٍف  ٤٥وانسب ِإىل قَدِرِه ما ِشئْت ِمن ِعظَـمِ       
                                                                                                                                            

يقول ابن اهللا ومنهم من يقول ابن الـهني وهم مع اختالفهم جممعون على التثليـث               
ويقولون أن عيسى الهوت وناسوت أي هو مركب من جزء إلـهي وجزء إنـساين              
  . ويف إضافة النيب إليهم نداء بغباوم وفرط بالدم فأن معىن النبوة يباين معىن األلوهية

وفيه إمياء لطيف إىل شدة ما وقع فيه النصارى من مناقضة املقصود يف تلك الـدعوى                
وقعوا يف الذم ا وإليها اإلشارة بالتصريح بقولـه        حيث ضيعوا املدح بتلك الدعوى و     

مدحا فإن مدح املمدوح مبقام ليس لـه وال لنوعه ذم وإن كان أعلى .  
فإن قيل ما وجه االقتصار على النصارى وقد ادعى اليهود مثل دعواهم يف عزير كما               

 الَِت النصارى الْمِسيح ابن اهللا    وقَالَِت الْيهود عزير ابن اهللا وقَ     حكاه اهللا عنهم بقوله     
؟ قلنا يوجه بأحد توجيهني أولـهما أا مقالة خاصة ببعض اليهود غري عامة كمقالـة               

و ثانيهما أن الغرض من األمر األول التنبيه عل كون املقام أعلى مما ادعى              . النصارى  
  .فيه األلوهية حىت أنه حيتاج للتنبيه على ترك ما وقعوا فيه 

  
  

  

  ذا البيت دفع كل شبهة من ادعى أن البوصريي نسب شيئا من األلوهية لرسول اهللا  ١
  
  

 املعىن أضف أيها املادح إىل ذاته الكرمية ما أردت من أنواع  الـشرف النـسبية                 45
واحلسبية وإىل قدره ما شئت من أنواع العظمة الدالة على كمالـه بقرينـة الـسابق               

فإن قلت ما الفرق بني معىن      .  ألا يف مثلـه منقصة كما تقدم      فتخرج دعوى األلوهية  



  

 ٥٦

ــِم ــاِطق ِبفَ ن ــه نع ــِرب عفَي ــد ٤٦ح    فَِإنَّ فَـضلَــه سـوِل اِهللا لَـيسلَ ر 

ــه ِعظَمــاً  ٤٧أَحيا اسمه ِحين يدعى داِرس الـرممِ       اتآي هرــد ــبت قَ اسن ــو  لَ
                                                                                                                                            

البيت وسابقه؟ قلنا معىن السابق مدح ومعىن الثاين نسبة واعتقاد كمـا هـو ظـاهر                
وخص الذات بالشرف ملا أنه يرجع إىل احلسب أو النسب ومها للـذات ال              . اللفظتني

  .ات للقدر خبالف العظمة فإا يف مقام املدح للمقام ال للذ
  

  
  

.  املعىن أنه ال ميكن استقصاء مدحه ألنه ال غاية لفضلـه حىت يوقف باملدح عليها 46
 تنبيه على قصد اجلنس وتنصيص على التعميم كما يف قولـه تعالَى            بفمويف قولـه   

اقُهلَى اهللا ِرزِض ِإلَّا عٍة ِفي الْأَرابد ا ِمنمو...  اآلية  
  

املشاكلة واآليات مجع آية مبعىن العالمة والدارس من درس الرسـم إذا  املناسبة  47  
  .عفا وذهب والرمم مجع رمة وهي العظام البالية

واملعىن لو كانت آياته على قدر مقامه مماثلة لـه يف العظمة لكان من آياتـه أن امسـه                  
ه عنده فنسبة    اهللا البايل من العظام الذي مل يبق لـه أثر بربكة ذكر امس            أحيامهما ذكر   

اإلحياء إليه جمازية ، ومن حيث إن مضمون البيت احلكم على اآليات بأا غري مناسبة               
ملقامه ولو كانت مناسبة لكانت تلك اآلية العظيمة يندفع ما قيل أنه أعطي ما يـساوي    
تلك اآلية املفروضة يف العظمة كالشفاعة الكربى وغريها من الشفاعات وكالم احلجر            

  )١(. ني اجلذع وهذا نوع من اإلحياءوالشجر وحن
  



  

 ٥٧

 لَم يمتِحنـا ِبمـا تعيـا الْعقُـولُ ِبـِه  ٤٨ِحرصاً علَينا فَلَم نرتـب ولَـم نِهـمِ        

 أَعيا الْورى فَهم معنـاه فَلَـيس يـرى  ٤٩يـر مـنفَِحمِ   ِللْقُرِب والبعِد ِفيـِه غَ    
                                                 

  املعىن أنه عليه الصالة والسالم مل يأت باآليات املصدقة لنبوته املقـصود منـها    48
امتحان األمة يف التصديق مبا ال تدي  العقول لوجه داللته بل أتى ا على وفق إدراك                 

د إبداء وجه لكون    العقول حرصا على هدايتنا فلم نشك يف أمره ومل نتحري فيه واملقصو           
آياته دون مقامه وبيان أن احلكمة من نصب اآلية تصديق اآليت ا مدعيا للنبوة ووجه               
داللتها عليه إدراكها وعلم أا خارجة عن املعتاد ال تكون إال بعناية اهللا تعالَى ملن أتى                

بقى األمر فيه   ا فإذا مل ميكن الوصول إليها مل ميكن اإلميان ا فال حيصل التصديق بل ي              
تابعاً حلالـها من احلرية فيها وقد تدرك جلهة عظمتها من غري وجه داللتها فينتقل منها               
إىل اخلروج عن حالة اآليت ا تبعاً لعظمة أمرها حىت يصل األمر إىل دعوى األلوهيـة                
كما  وقع للنصارى فيحصل الـهيام والضالل وقد مر بيان مرتبة احلقيقة احملمدية مبا              

ني به أن لو كانت اآليات على قدرها الشتبه األمر غاية االشتباه ومل يكن منه خملص                يتب
  .إال بالعناية الصمدية

_________________________________________________________________________________________  
 قد رأيت وجه رسـول اهللا       : اً فرجع إىل امرأته وقال       فرأى وجهه متغري   أخرج أبو نعيم أن جابر بن عبد اهللا أتى النيب           ) ١ (

واهللا ما لنا إال هذا الداجن وفضلة مـن زاد ، فـذحبت الـداجن          : متغرياً وما أحسبه إال من اجلوع فهل عندك من شيء ؟ قالت             
... قومك فأتيته ـم      فقال ياجابر امجع يل      وطحنت ما كان عندها وخبزت وطبخت مث ثردنا يف جفنة مث محلتها إىل رسول اهللا                

مث إنه مجع العظام يف وسط اجلفنة فوضع يده عليها مث تكلم بكالم مل أمسعـه                ...حىت أكلوا مجيعاً وفضل يف اجلفنة شبه ما كان فيها           
 اهللا  خذ شاتك ، فأتيت امرأيت فقالت ما هذه ؟ قلت هذه واهللا شاتنا اليت ذحبنا دعا               : فقال يل   . فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها       

  . أضف إىل ذلك قصة حنني اجلذع الثابتة يف الصحيحني . أشهد أنه رسول اهللا : فأحياها لنا ، قالت 

املعىن أعيا مجيع اخللق إدراك حقيقته احملمدية لعسر التوصل إليها واإلحاطة ا    49
على ما هي عليه فال يعلم يف شأنه غري ساكت عاجز عن التعبري مبا يفيد أمره لعدم 



  

 ٥٨

 كَالشمِس تظْهر ِللْعينـيِن مـن بعـٍد  ٥٠صِغيرةً وتِكـلُّ الطَّـرف ِمـن أَمـمِ        

 وكَيف يـدِرك ِفـي الـدنيا حِقيقَتـه   ٥١قَــوم ِنيــام تــسلَّوا عنــه ِبــالْحلُِم
                                                                                                                                            

واختار مادة االنفحام الدالة على الغلبة ملناسبة . وصول إليه فإن اللسان ترمجان القلبال
  .اإلعياء ونسبته إىل الفهم جمازية واحلقيقية أعياهم اهللا بفهمه 

  
   

  
  املعىن أن الشمس تظهر للرائي البعيد منها صغرية اجلرم وإذا نظر إليها القريب  50

انعة من تثبته فال يدركها، فالقريب والبعيد استويا يف اجلهل منها أعيت نظره بأشعتها امل
حبقيقتها إال أن جهل القريب بسيط وجهل البعيد مركب ألنه أدركها على خالف 

حيث رآها صغرية كذلك حال القريب والبعيد منه عليه الصالة والسالم . حقيقتها
.  رم منه إال ما ظهفالبعيد يدركه حبسب قصور علمه على خالف مقامه ألنه ال يعل

والبعيد  حتجبه أنواره السنية الباهرة عن الوصول إىل حقيقته فتساويا يف اجلهل وإن 
  .لبساطة والتركيب اافترقا ب

   
  

أعين صـفة النـوم   .   املعىن انه ال يتيسر إدراك حقيقته احملمدية مع تلك الصفتني 51
  .وتطييب النفس مبا يرى يف املنام

واعلميت حمملني أن للب:  
 )١(" الناس نيام فإذا مـاتوا انتبـهوا      : " أحدمها ظاهري وهو املأخوذ من قول علي        

والقاضي بأن انفعال احلياة الدنيا كالتخيل املنامي وحينئذ يكون التقييد بالدنيا لالحتراز 



  

 ٥٩

                                                                                                                                            

مبعىن أن يف الدنيا من ال يدرك احلقائق احملضة لآلخرة ألن نفس الـدنيا              . عن اآلخرة   
 بينه وبينها كما حيجب النائم النوم عن إدراك أحوال اليقظة وكذا هو حـال               حجاب

مجيع الورى ال يشاهدون حال تفضيل حممد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم معاينة وتفصيال كما              
أدركوه باخلرب مجلة وذلك يوم القيامة حيث يبعثه اهللا املقام احملمود الذي يغبطـه فيـه                

حيث يؤتى الوسيلة وهي الدرجة اليت ال ينالـها عبد من عباد اهللا            األولون واآلخرون و  
  . غريه

أن املقصود أن حقيقته احملمدية ال تدرك البتة وإمنا يتحصل منها املثال فـإن              : وثانيهما
الناس قاطبة بالنسبة إليها كحال النائم ليس إال احللم، فما حصلوه من مثال حقيقته هو        

املنام بالنسبة حلقيقته لقصور العقول وحجبها عـن الوصـول          بالنسبة إليها كاملرئي يف     
  .إليها 

وفيه إشارة لطيفة إىل أن احلقيقة احملمدية ملا كانت أصل النعم إىل اخللق قاطبة وجب أن                
 إال أن من سـبقت      )٢(يعلق حبها بكل نفس جلبل النفوس على حب من أحسن إليها            

   نفسه فكان مسوقا إىل تلك احلقيقة،لـه عناية أزلية مل تنطمس آثار ما جبلت عليه
ومن قضي عليه بالشقاء حيل ما بني نفسه وبني مقتضى جبلتها وصرف عن االلتفـات         

  . إىل السبب يف كل نعمة إليه فغارت عني حبه ملا عميت عني قلبه 
  ٢٧٩٥: برقم -٢/٢١٤ كشف اخلفاء ١
  "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني" الشاهد قوله تعاىل ٢
  

  
  

  



  

 ٦٠

ــمِ   ــِق اِهللا كُلِِّه ــر خلْ يخ ــه أَن٥٢و  رــش ب ــه ــِه أَن ــِم ِفي ــغُ الِْعلْ  فَمبلَ

 وكُلُّ آٍي أَتى الرسـلُ الِْكـرام ِبهـا   ٥٣فَِإنمــا اتــصلَت ِمــن نــوِرِه ِبِهــِم
                                                 

  حاصلـه أن غاية العلم والذي ينتهي إليه اإلدراك من حقيقته أنه بشر ال إلـه  52
كما ادعته النصارى يف عيسى عليه السالم وأنه أفضل مجيع اخللق وأما اإلحاطة مبا به               

  .التفضيل فال سبيل إليه لوقوف العقول دون معشاره 
  

  
  

ورسالة وأن مجيع الرسل قبـل ظهـوره    معناه أن نبوته ملا كانت أصال لكل نبوة  53
 وجب أن تكـون مجيـع      )١(ببشريته نواب عنه يف تبليغ الشرائع إىل من أرسلوا إليهم           

آيام املعلنة بتأييد رساالم يف احلقيقة آيات لـه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم  وأعالمـا                
ومن حيث أن اآليات باحلقيقة     . لرسالته  يف املعىن اليت قاموا بتبليغها على وجه النيابة           

لـه عليه السالم إال جمرد الظهور  على أيديهم خبالف ما لـهم من املعارف والعلوم                
فإمنا وقولـه هنا   .  البيت وكلـهم من رسول اهللا ملتمس    ظهر سر قولـه سابقا     
    .اتصلت من نوره م

  
  
  
  
  

  
  

   ملا أخذ عليهم من ميثاق١



  

 ٦١

 ٍل هـم كَواِكبهـافَإنه شـمس فَـض       ٥٤يظِهرنَ أَنوارها ِللنـاِس ِفـي الظُّلَـمِ       

ــق   ٥٥ِم ِبالْحسِن مـشتِمٍل ِبالِبـشِر متـسِ       ــه خلُ انز ــي ــِق نِب ــِرم ِبخلْ  أَكْ
                                                 

 قالوا إن أجرام الكواكب ماعدا الشمس مظلمة صقيلة قابلة    إن علماء الـهيئة 54
النطباع النور فيها وأن ما ا من النور منطبع من أشعة نور الشمس لكنه ال يظهر معها 

 هذا حقيقة. ارا لغلبة ضوئها فإذا غابت بالليل ظهر ذلك كما هو مشهور يف القمر
 آياته اليت هي أشعة نوره حال غيبة املشبه به وأما املشبه فهي حالة الرسل يف إظهار

وجوده البشرى الذي هو ظلمة بالنسبة إىل ظهوره ووجود حقيقة نوره وإن كان هو 
  .نورا يف نفسه لكنه لعدم حقيقيته مل يكن لـه ضياء تام
   

  
إحدى صيغيت التعجب املعهودتني يف النحو فمعناها ما أكـرم  ) أكرم به(  صيغة  55

ألصل والعنصر وبه التمدح يف كالم العرب دون جمـرد البـذل            خلقه والكرم طيب ا   
واإلعطاء ومضمون البيت مدحه عليه الصالة والسالم بكمال اخلَلق واخلُلق بعد ما بني             

إميـاء إىل أن امليـسور ال يـسقط         . أن مدحه على طريق اإلحاطة بكماالته ال يتيسر       
       لَيلَّى اُهللا عكثرية جدا ومن إمجالـها      باملعسور وأحاديث حسن خلقه وخلقة ص لَّمسِه و

كان رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       "املالقي لكالم الناظم حديث الرباء رِضي اُهللا عنه         
ما رأيت أحسن مـن     " ويف حديث أىب هريرة      )١(" أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا    

 ، قال الشهاب    )٢(" س  جتري يف وجهه    رسول ا للـه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كأن الشم        
  : القسطالين يف املواهب

  ٥:  برقم – ١/٢٤ اجلامع الصغري للسيوطي ١
  ٨٩٣٠:  برقم -٢/٣٨٠ مسند أمحد ٢



  

 ٦٢

 كَالزهِر ِفي ترٍف والْبدِر ِفـي شـرٍف  ٥٦والبحِر ِفي كَرٍم والدهِر ِفـي ِهمـمِ       
                                                                                                                                            

  
  :وللـه در القائل

 مل ال يضيء بـك الوجـود وليلــه  فيــه صــباح مــن مجالــك مــسفر
 فبشمس حسنك كلُّ يـوم مـشرق  وببدر وجهـك كـل ليـل مقمـر        

حسن اخللق فقد اجتمع فيه منه ماال حيصيه حد وناهيك بـشهادة اهللا لــه يف                وأما  
 قال احلليمي إمنا وصف خلقه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم          وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيمٍ   قولـه  

بالعظم مع أن الغالب وصف اخللق بالكرم ألن كرم اخللق يراد به السماحة ومل يكـن                
علية وسلم مقصورا على ذلك  بل كان رحيما باملؤمنني رفيقـا ـم              خلقة صلى اهللا    

شديدا على الكفار غليظا عليهم مهيبا يف صدور األعداء منصورا بالرعب على مسرية             
  .شهر فكان الوصف بالعظمة أوىل ليشمل اإلنعام واالنتقام 

  
  

  
ائحة وكالقمر  املعىن أن خلقه الشريف كالزهر يف تنعمه من نظارة جسم وطيب ر 56

ليلة متامه يف شرف ذاته وكمال حسنه وأن خلقة العظيم كالبحر يف الكرم والـدهر يف    
علو الـهمة وشاهد األول ما أورده الترمذي يف الشمائل عن ابن عبا س رِضـي اُهللا                
عنهما كان النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم رقيق البشرة لطيف الظاهر والبـاطن يعـرف               

رِضي اُهللا عنه مامسست حريرة وال ديباجـة        ) أنس(وقال  . )١( ورضاه يف وجهه     غضبه
وأما طيب رحيه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم        . )٢(ألني من كف رسول اهللا صلى عليه وسلم         

  : فدالئلـه كثرية



  

 ٦٣

ــِهكَ   ٥٧ِفي عسكٍَر ِحني تلْقَاه وِفـي حـشمِ        ــي جاللَِت ــرد ِف ــو فَ ــه وه أَن 
                                                                                                                                            

   أخرجه الترمذي يف الشمائل احملمدية١
  ٦١:  برقم -١/٤٥ سنن الدارمي ٢

امرأة عتبة بن فرقد السلمي قالت كنا عند عتبة أربع نسوة فمـا منـا     يف املواهب عن    
امرأة إال وهي جمتهدة يف الطيب لتكون أطيب من صاحبتها وما ميس عتبة الطيـب إال                
أن ميس دهنا ميسح به حليته ولـهو أطيب رحيا منا وكان إذا خرج للناس قـالوا مـا                  

نا لنجهد يف الطيب وألنت أطيـب       فقلت لـه يومنا إ   . مشمنا رحيا أطيب من ريح عتبة     
                   ـلَّمسـِه ولَيـلَّى اُهللا عرحيا منا فمم ذلك قال أخذين الشرى على عهد رسول اهللا ص
فشكوت ذلك إليه فأمرين أن أجترد فتجردت وقعدت بني يديه فنفث يف يده مث مـسح             

لـدهر   وأما ما يتعلق  بكونه كا     . )١(ظهري وبطين بيده فعلق يب هذا الطيب من يومئذ          
فيتوقف على حقيقة ذلك التشبيه ، ووجه هذا التشبيه أن احلادثات اجلليلة والدقيقـة              
إمنا تقع يف الدهر فنسبوها إليه وكأن الدهر باعتبار ما يقع فيه من احلوداث ال يرضـى                 

  . إال بالغاية من ذلك احلادث فإذا رفع بلغ الغاية  وإذا وضع وصل النهاية
من ذلك التشبيه توضيح املعقول باحملسوس  لتـصل إليـه           هذا وأنت تعلم أن الغرض      

األذهان وإال فاملشبه أعلى مبراتب من املشبه به ومن مث ذكر وجه التـشبيه زيـادة يف                 
   .اإليضاح

  
  

   املعىن كأنه واحلال أنه منفرد أو حال كونه يف جاللته يف عـسكر اخل أو كأنـه    57
  .وهو مفرد باجلاللة ال يشارك فيها

 شواهد هيبته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم احلديث الشهري كان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم إذا ومن
  وللـه در علي كرم اهللا وجهه إذ قال . تكلم أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري



  

 ٦٤

 كَأَمنَّاَ اللُّؤلُؤ الْمكْنـونُ ِفـي صـدٍف  ٥٨ِمن معـِدني منِطـٍق ِمنـه ومبتـسمِ        

ــِثمِ  ــه وملْت ــِشٍق ِمن تنى ِلمــوب  ال ِطيب يعـِدلُ تربـاً ضـم أَعظُمـه  ٥٩طُ
                                                                                                                                            

   ٣٢٩:  برقم -١٧/١٣٣ املعجم الكبري للطرباين ١
  ٢٢/١٥٨ املعجم الكبري للطرباين ٢

 . )١(" من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه"صفه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف و
وأعجب  من هذا وقوع هيبتة مبجرد ذكر امسه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف قلوب العارفني 

  .وذلك من شواهد تفرده جباللته
   

  
والـها وهي كوا يف صدفها معىن البيت تشبيه اجلواهر النفيسة على اكمل أح  58

ووجه . مبنطقة عليه السالم وثناياه اليت تظهر عند ابتسامه  على عكس التشبيه مبالغة
ووجه الثاين صفاء املاء والربيق والبياض ومرجع األول إىل ما . األول النفاسة املعنوية

الفصاحة أعين قولـه أوتيه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من الفصاحة والبالغة وكفاك حديث 
  )٢(.عليه السالم أنا افصح من نطق بالضاد بيد أين من قريش واسترضعت يف بىن سعد

   
  

 من تشريفه عليه الصالة والسالم تعظيم مجيع  ما ينسب إليه فلم خيرج املـصنف   59
بذلك عند مدحه عليه السالم  بل انتقل من مدحه لذاته ملدح ما ميدح النتسابه إليه من            

: ويعدل مبعىن مياثل ، والترب    . والطيب ما يتطيب به مما لـه رائحة طيبة       . مكان وزمان 
كلمة دعائية ونئة معناها إصابة اخلري أو دوامه و منتشق          : وطوىب. مجع: وضم. التراب

اسم فاعل افتعل من نشقت منه رحيا طيبة أي مشممتها ، وملتثم من التثم إذا شد اللثام                 
  .اد هنا التكنية عن تعفري الوجه بالتراب حىت حيصل لـه مثل اللثام واملر.وهو النقاب 



  

 ٦٥

ــت تخمو ــه ٍأ ِمنــدتبم ــبــا ِطيِرِه   ٦٠ِميـصنـِب عِطي ـنع هِلـدوانَ مأَب 
                                                                                                                                            

  ٣٦٣٨:  برقم -٥/٥٩٩ سنن الترمذي ١
   ٦٠٩:  رقم ١/٢٣٢كشف اخلفاء (  معناه صحيح وال أصل له ٢

ومعىن البيت أن التراب الذي ضم جسده الشريف ال مياثلـه شيء من أنواع الطيب              
مث حيتمل  . حمياه وكيف ال وقد مجع منبع أطيب الطيب       فهنيئا ملن استنشق رياه وعفّر فيه       

أن يريد حقيقة الطيب فيثبت لـه النشر والرائحة وذلك يدرك بقوة توجـه الـنفس               
فإن قلت مل عدل عن ضم جـسمه إىل ضـم           . وصدق احملبة وصرف الـهمة بالكلية      

نة املنورة إذ   أعظمه مع أن أجسام األنبياء ال تبلى؟ قلنا النص على املراد من تراب املدي             
لو قال جسمه لشمل غريها مما ماس جسمه الشريف قبل االنتقال وبعد هذا جيـوز أن                
يراد خصوص القرب كما هو ظاهر العبارة وقد أخرجه العلماء من اخلالف بني تشريف              
مكة واملدينة بل قالوا أنه أشرف البقاع يف األرض والسماء وجيوز أن يراد مجيع تراب               

 فإن لـها من التشريف والتكرمي بسبب احتوائها  على جسده الشريف            املدينة املنورة 
  . ما ليس لغريها

  
 املعىن أن زمن والدته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كشف عن طيب أصلـه وهو تراب  60

قربه الشريف الذي خلق منه، ملا ورد أن اإلنسان عند ما يريد اهللا ختليقه من النطفـة                 
  .بتراب من املكان الذي يدفن فيه فيعجنه بتلك النطفةيأمر امللك فيأيت 

يف املواهب اللدنية قال سهل بن عبد اهللا التستري فيما رواه اخلطيب البغدادي ملا أراد               
اهللا تعالَى خلق حممد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف بطن أمه آمنة ليلة رجب وكانت ليلة مجعة     

 ت اجلنان أن يفتح الفردوس ونـادى منـاد يف الـسماوا           أمر اهللا تعالَى رضوان خازن    



  

 ٦٦

ــم  ٦١قَد أُنِذروا ِبحلُـوِل البـؤِس والـنقَمِ        هأَن ســر ــِه الفُ ــرس ِفي ــوم تفَ ي 
                                                                                                                                            

واألرض أال إن النور املخزون املكنون الذي يكون منه النيب الـهادي يف هذه الليلـة               
  )١(.يستقر يف بطن أمه الذي يتم فيه خلقه وخيرج إىل الناس بشريا ونذيرا

   اجلزء الثاين – القسطالين – املواهب اللدنية ١

 زال أهل اإلسالم حيتفلون بشهر مولده عليـه الـسالم ويعملـون            قال يف املواهب ال   
الوالئم ويتصدقون يف لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون يف املـربات            

ومما جرب من   . ويعتنون بقراءة مولده الكرمي ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم          
 ، فرحم اهللا امرأ اختذ )١( واملرام خواصه أنه أمان لذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية

  )٢(أهـ . ليايل شهر مولده املبارك أعيادا ليكون أشد على من يف قلبه مرض 
  

  
  املعىن أن والدته عليه السالم كانت يف يوم تفطن الفرس وتنبـههم لتخـويفهم    61

دة من  برتول الشدة و العذاب م وموجب هذا التفطن والتنبه ما وقع لـهم ليلة الوال             
األمور الـهائلة من ارجتاج اإليوان ومخود النريان وغور املاء كما سـيحكيه النـاظم              
ورؤيا املوبذان كما سنذكرها بعد إن شاء اهللا فإن تغري احلوادث وانعكاس املعهود منها              
خصوصا ما كان لـه شأن وبه اهتمام كاملذكورات مما يشعر بوقوع ما يستكره حبسب    

  . اجلهلة  من غري املتشرعني املعتاد خصوصا عند 
واملرجح أنه عليه الصالة والسالم ولد عند طلوع الفجر يوم االثنني الثاين عشر مـن               
شهر ربيع  األول وتعيني اليوم والشهر هو املشهور ونقل ابن اجلوزي اإلمجاع عليـه               

الدة وعليه عمل أهل مكة يف زيارم موضع والدته وال خيفى أنه ال منافاة بني كون الو               
عند الفجر وما ورد من حديث تديل النجوم عند والدته ،بل لو قلنا أنه ولد بعد الفجر                 



  

 ٦٧

 وبات ِإيوانُ ِكسرى وهـو منـصِدع  ٦٢كَشمِل أَصحاِب ِكسرى غَير ملْتـِئمِ     
                                                                                                                                            

فاختلف هل ليلة مولده عليه الصالة والسالم       . إلمكان أن يكون التديل وقت املخاض       
  . ليلة القدرأمأفضل 

   . وأشار الشيخ ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم إىل أم يثابون على نيام١
   اجلزء الثاين – القسطالين – املواهب اللدنية ٢

  
أن ليلة املولد ليلة ظهوره وليلة القدر       : األول: ويف املواهب ترجيح األول بأوجه ثالثة     

معطاة لـه والشرف بظهور ذات املشرف من أجلـه أمت من الشرف بسبب العطيـة              
ولد بظهوره عليه السالم وهو     أن ليلة القدر شرفت برتول املالئكة وليلة امل       : الثاين. إليه

فضل ليلة القدر خاص باألمة احملمدية وفضل ليلة املولـد          : الثالث. افضل من املالئكة  
  .عام لسائر املوجودات بظهور رمحة العاملني وعام الفضل أقوى  

  
  

 املعىن حينئذ تشبيه اإليوان يف حال انصداعه بشمل القوم يف حال تفرقه ويفيـد   62
واإليوان  بالكسر الـصفّة     .  االنصداع لـه الذي هو املطلوب باإلخبار        ضمنا ثبوت 

العظيمة وقيل اإليوان البناء العايل وقيل بيت كبري مستطيل ذو شرفات وقيل جملـس              
واملراد هنا البناء العظيم املعـني      . امللك املعد جللوسه مع أرباب دولته لتدبري أمر امللك        

يف شرح ابن نباته على رسالة ابن زيدون روي أن          و. بإضافته وهو من عجائب  الدنيا     
الرشيد أراد هدمه فاستشار حيي بن خالد الربمكي فنهاه وقال يف بقائه معجـزة باقيـة      
فقال لـه الرشيد بل أبيت إال تعصبا آلبائك وأمر دمه فصرف على هدم شرفة ماال               

 عن هدم ما بناه     كثريا فكف عنه فقال حيىي اآلن دمه لئال يتحدثوا عنك أنك عجزت           
  .اهـ. غريك فتغافل عن قولـه وتركه



  

 ٦٨

 رهالنِه ولَيمِ      عـدس ِن ِمـنياِهي العـٍف  ٦٣ سأَس فَـاِس ِمـنةُ اَألناِمدخ ارالنو 

 وساَء سـاوةَ أَنْ غَاضـت بحيرتهـا  ٦٤ورد واِردها ِبـالْغيِظ ِحـين ظَِمـي       

 ن بلَـٍلكَأَنَّ ِبالنـاِر مـا ِبالْمـاِء ِمـ  ٦٥حزناً وِبالْماِء ما ِبالنـاِر ِمـن ضـرمِ        
                                                                                                                                            

 واملعىن أن والدته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كانت سبب تداعي بنيام احملسوس كمـا أن               
  . دعاءه كان سبب ذهاب ملكهم ومثل هذا التشبيه يسميه علماء البديع تفريعا

  
  

 الكوفة والشام وساهي العني سـاكنها   املراد بالنهر وادي السماوة وهو ر بني 63
  .والسدم بالتحريك الندم واحلزن

واملعىن أن ليلة مولده الشريف باتت نار فارس خامدة ال لـهيب ـا وغـار وادي                
  .السماوة حبيث سكن جريانه 

  
  

   ساوة مدينة بينها وبني الري اثنان وعشرون فرسخا ، وإسناد السوء إىل ساوة  64
  . إذ السوء حقيقة ألهل املدينة واسأَِل الْقَريةَ جماز على حد 

واملعىن أن أهل ساوة وهم من الفرس ساءهم ليلة الوالدة غيض البحرية اليت يستسقون              
منها غيضا مل يعهده آباؤهم من قبلـهم وأن واردهم ملا أشرف عليها ليستقي فوجدها              

  . اءغائضة رد بدل املاء بالغيظ والغضب ملا عطش لقلة امل
  

  



  

 ٦٩

ــاِطعةٌ  ٦٦والْحق يظْهر ِمن معىن وِمـن كَِلـمِ        س ارــو اَألنو ــف ــن تهِت  والِْج

 عموا وصموا فَـِإعالنُ البـشاِئِر لَـم  ٦٧تسمع وباِرقَـةُ اِإلنـذَاِر لَـم تـشمِ        
                                                                                                                                            

 واملعىن أن النار واملاء ملا كانا يف غاية التباعد يف الصفات وكفى شـدة احلـرارة    65
والربودة وفد تغريت حالة كل لوالدته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم جعل الناظم ذلك للحزن              
على انصداع اإليوان وما أدى إليه تفرس الفرس منه من توقع البؤس والنقم وال شك               

ن احلزن يغري الطبائع واألمزجة بسبب ورود غري املالئم على الطبيعة فالبارد تغـريه              أ
باحلرارة واحلار بالعكس وبالغ املصنف يف ختالف الصفات بالتشبيه فإن اتصاف النـار             
بالبلل يوجب إذهاب معىن النارية وكذا اتصاف املاء بااللتهاب الذي هو معىن الضرم             

   .يذهب معىن املائية أيضا 
  

  
معناه أن شأن احلق أن ال خيفى وأن تتضافر األقوال واملعاين على ظهوره فـال      66

غرابة يف وقوع تلك اخلوارق اجلامعة بني القول وغريه الدالة على صدق نبوته عليـه               
أن أمه  "وأشار الناظم ذا البيت إىل ما روي عن عثمان بن العاص            . الصالة والسالم   

منة ملا ولدت رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم فلمـا ضـرا              فاطمة قالت شهدت آ   
املخاض رأيت النجوم تتدىل حىت خشيت أن تقع علي فلما ولدته خرج منها نور أضاء               

  )١(. لـه البيت الذي حنن فيه فما شيء أنظر إليه إال النور 
  

  
حاب بارقـة إذا جـاءت    البارقة  من برقت السماء وأبرقت إذا ملعت بالربق وس 67

  . بربق اإلنذار الذي هو اإلعالم بعاقبة األمر املخوفة والشيم رؤية الربق خاصة



  

 ٧٠

ــِم ــم يقُ ــوج لَ عالْم مهــن ــأَنَّ ِدي  ِد ما أَخبـر اَألقْـوام كَـاِهنهمِمن بع  ٦٨ِب
                                                                                                                                            

واملعىن أن الكفار عميت أبصارهم فلم ينظروا بوارق اإلنذار وصمت آذاـم فلـم              
يعقلوا رسالته ومل يؤمنوا ا وذلك أن طريق العلم لألمة األمية إما اإلخبار أو الرؤيـة                

  نت االدراكات احلسية تستدعي سالمة قوى املدرك ويئ املدرك لإلدراك نبهوملا كا
   ٣٥٥:  برقم -٢٥/١٤٧ املعجم الكبري للطرباين ١

الناظم رمحه اهللا على أن خلل اإلدراك جاء من قبيل املدرك ضرورة أن املدرك بالسمع               
 يقع إدراكهمـا    معلن به واملدرك بالبصر شبيه بالربق يف الضياء والظهور ومع ذلك مل           

  :وقد نعى اهللا حال املنافقني بذلك فقال جل امسه .فليس إال خللل يف القوى املدركة 
 َونِجعرال ي مفَه يمع كْمب مص.    

  
  

  
  

 املعىن أن جحود الكفار وإنكارهم رسالته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كان بعد إخبـار   68
يصدقوم ويتخذوم عمدا يرجعون إليهم يف أحوالـهم وفيمـا         كهام الذين كانوا    

حيدث لـهم من األمور بان ما هم عليه  من التدين الفاسد وعبادة األوثان الـذي ال                 
يقبل عند ذي عقل قد آن اندراسه وتزعزع أساسه ببعثته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بالدين               

فوا يف شأنه  معتادهم من العمل على أخبـار          القومي ونعى عليهم بأشنع حالة حيث خال      
من وثقوا بأخباره يف  عامة  شئوم وذلك من أقوى الشواهد على اعوجاج  ما هـم                  

  .عليه من التدين إذ أول مراتب التدين االعتماد على قول من جيعل عمدة فيه
  

  



  

 ٧١

 وبعد ما عاينوا ِفي اًألفِْق ِمـن شـهٍب  ٦٩منقَضٍة وفْق ما ِفي اَألرِض ِمن صـنمِ       

 حتى غَدا عن طَِريِق الْـوحِي منهـِزم  ٧٠ِمن الـشياِطيِن يقْفُـو ِإثْـر منهـِزمِ        
                                                 

ي تـساقط   معىن البيت أن كفر األقوام كان أيضا بعد معاينة اخلوارق العظمى وه 69
الشهب من السماء على خالف ما يعتادون ونكوس أصنامهم يوم والدته صـلَّى اُهللا              
علَيِه وسلَّم فهذا التغيري العلوي والسفلي املتوافقان يف الزمن والكثرة مما ينادي بصحة             

نـدهم  رسالته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم لو أمسع حيا وقد عاينوا كال من األمرين وعظما ع              
  . وعلموا أن ذلك احلادث عظيم 

  
  

  املعىن أنه ترتب على انقضاض الشهب ازام الشياطني عن طريق الوحي حبيـث   70
. صار الواحد منهم يقفو أثر اآلخر يف االزام على معىن عموم االـزام جلمـيعهم                

ابن عباس  وشاهد ما ذكره الناظم ما قص من قول النفر اجلين يف سورة اجلن وما روى                
عن نفر من األنصار أن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قال ما كنتم              "رِضي اُهللا عنهما    

تقولون يف هذا النجم الذي يرمى به قالوا يا نيب اهللا كنا نقول ملَك مِلك ولد مولـود                  
اهللا تبارك وتعـالَى    مات مولود فقال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ليس ذلك ولكن             

كان إذا قضى يف خلقه أمرا  أمسعه محلة العرش فسبحوا فسبح من حتتهم لتـسبيحهم                
فيسبح من حتت ذلك فال يزال التسبيح يهبط حىت ينتهي إىل مساء الدنيا فيـسبحون مث                

سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم فيقولون      : مم سبحتم؟ فيقولون  : يقول بعضهم لبعض  
من فوقكم ملَ سبحوا فيقولون مثل ذلك حىت ينتهوا إىل محلة العرش فيقـال       أال تسألون   

لـهم مل سبحتم فيقولون قضى اهللا يف خلقة كذا وكذا لألمر الذي يهبط به اخلرب مـن                 
مساء إىل مساء حىت  ينتهي إىل مساء الدنيا فيتحدثون به فتسرقه الشياطني بالسمع علـى                



  

 ٧٢

ــٍة  ٧١الْحصى ِمن راحتيِه رِمـي    أَو عسكَر بِ   هرــالُ أَب ــاً أَبطَ ــأَنهم هرب  كَ
                                                                                                                                            

ن أهل األرض فيحدثوم فيخطئون ويـصيبون       توهم واختالف مث يأتون به الكهان م      
فتحدث به الكهان فيخطئون بعضا ويصيبون بعضا مث إن اهللا حجب الـشياطني ـذه            

   .)١(" النجوم اليت يقذفون ا فانقطعت الكهانة اليوم فال كهانة
  

  ٢/٣١ وانظر سرية ابن هشام –) ١/١٠٠خلق أفعال العباد ( البخاري ١

اطني بعد انقضاض الشهب يشبهون أبطال أبرهة حني أرسل عليهم  املعىن أن الشي 71
الطري األبابيل من جهة هروم أو يشبهون الكفار يوم أحد حني ولوا هاربني ملا رماهم               
صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم باحلصى والغرض من هذا التشبيه ذكر كرامته صـلَّى اُهللا علَيـِه               

 ذلك كان من بركته ومعجزته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يوم أحد             وسلَّم يف قصة الفيل فإن    
  .بعد ذكر كرامته حبراسة السماء بالشهب 

وأَرسلَ علَيِهم طَيـراً    وقصة أبطال أبرهة ما حكاه جل امسه عن مآل أمرهم بقولـه            
      صكَع لـهمعيٍل فَجِسج ٍة ِمنارِبِحج ِميِهمراِبيلَ تأْكُولٍ أَبٍف م      وشرحها مـا حكـاه 

فأخذ سيدنا عبد املطلب حبلقة الكعبة وقام معه نفر من قريش           : ومنها. أصحاب السري   
  يدعون اهللا ويستنصرونه وعبد املطلب يقول 

ــك  ــامنع رحال ـــه ف ــع رحل  الهــــم إن العبــــد يـــــ  من
 وانـــصر علـــى آل الـــصليب  وعابديـــه اليـــوم آلـــك  
ــك  ــدا حمالـ ـــهم أبـ  يغلـــــنب صـــــليبهمال   و حمالـ
ــك   ــسبوا عيال ــي ي ــل ك ـــهم  والفي ــع عيالـ ــروا مجيـ  جـ
ــك   ــوا جالل ــا رقب ــال وم ــدهم  جه ــاك بكيـ ــدوا محـ  عمـ



  

 ٧٣

ــا  ٧٢نبذَ الْمـسبِح ِمـن أَحـشاِء ملْـتِقمِ         طِْنِهمٍح ِببِبيــس ت ــد عــِه ب ــذاً ِب بن 
                                                                                                                                            

وكانت هذه الواقعة قبل والدته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  خبمسني يوما فإـا كانـت يف                 
 كانت من كراماته صلى اهللا عليه       احملرم من عام والدته  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ومن هنا          
  .سلم  واإلرهاصات الدالة على نبوته عليه السالم

وأما  قصة رمي احلصى من كفه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  فهي ما حكاه  أرباب السري من                   
وقوع ذلك مرتني أوالمها يف غزوة بدر الكربى وذلك أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم ملـا                 

 رِضي اُهللا عنه وصـار      رصفوف املسلمني يوم القتال دخل العريش ومعه أبو بك        عدل  
اللهم إنك إن لك هذه العصابة اليوم ال تعبد وأخذ حفنـة مـن              : "يناشد ربه ويقول  

والثانية يف غزوة    . )١(" احلصباء فاستقبل ا قريشا مث قال شاهت الوجوه مث رماهم ا          
ملطلب رِضي اُهللا عنه أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بعـدما           حنني روي عن العباس بن عبد ا      

مجع من املسلمني من تفرق ونشب القتال قبض قبضة من احلصباء فحصب ا وجـوه               
ه من كـل ناحيـة      أعداءاملشركني ونواصيهم كلـها وقال شاهت الوجوه فهزم اهللا           

 نساءهم  وذراريهـم وشـاءهم       حصبهم فيها واتبعهم املسلمون يقاتلوم وغنمهم اهللا      
  )٢(. وإبلـهم أهـ

  
  

  املعىن أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم نبذ احلصى من راحتيه بعد ما سبحت ببطنـهما   72
صـلَّى اُهللا علَيـِه     كما نبذ يونس من بطن احلوت بعد تسبيحه وتسبيح احلصى بكفه            

لَّمسسبيح املسموع ال التسبيح الثابت لكل شـيء         من معجزاته الثابتة واملراد به الت      و
صلَّى اُهللا علَيـِه    بنص الكتاب وظاهر صنيع الناظم أن احلصى املرمى به سبح يف كفه             

لَّمسوذلك أنه ملا حتقق كما بيناه سابقا أن نبوة كل نيب إمنا هي لـه              .  قبل الرمي به     و



  

 ٧٤

 ةًجاَءت ِلدعوِتـِه اَألشـجار سـاِجد  ٧٣تمِشي ِإلَيِه علَـى سـاٍق ِبـال قَـدمِ         
                                                                                                                                            

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عإذا كل كرامة لذلك النيب فهي يف احلقيقـة          على طريق احلقيقة ف    ص
  . اخلوكل آي أتى الرسل الكرام ا وقد تقدم يف النظم صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّملنبينا 

  
  ١٧٦٣:  برقم -٣/١٣٨٣ صحيح مسلم ١
  ١٠/١٠٢ الطربي – ٢/٢٩٦ تفسري ابن كثري ٢

صلَّى اُهللا علَيـِه   جميء الشجر لـه سلَّمصلَّى اُهللا علَيِه و  املعىن أن من معجزاته  73
لَّمسحني دعاه للمجيء والشهادة لـه بالرسالة وثبوت ذلك من الـشهرة مبكـان              و 

حيث رواه اجلم الغفري من التابعني عن عدة سادة من الصحابة رِضي اُهللا عنهم أمجعني               
صلَّى اُهللا علَيِه   مع رسول اهللا    فمن ذلك ما روي عن ابن عمر رِضي اُهللا عنهما قال كنا             

لَّمسيف سفر فدنا منه أعرايب فقال يا أعرايب أين تريد قال إىل أهلي قال هل لـك إىل                   و 
خري قال وما هو قال اشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممدا عبده ورسولـه قـال مـن                   

ها فإـا   يشهد لك على ما تقول قال هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي فادع            
جتيبك قال فدعوا فأقبلت ختد األرض حىت قامت بني يديه فاستشهدها ثالثا فشهدت             

 غري أن مجيع الروايات ال يتضمن السجود مـع          )١(.أنه كما قال مث رجعت إىل مكاا      
ايء كما هو ظاهر كالم الناظم وحديث السجود وإن ثبت ليس فيه سعي وجمـيء               

 مير حبجـر    صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   مل يكن رسول اهللا     "هللا  وهو ما روي عن جابر بن عبد ا       
ومن مث محلنا السجود يف النظم علـى معـىن اخلـضوع مث             "وال شجر إال سجد لـه      

السجود الثابت حبديث جابر املراد به االخنفاض إىل أن ميس األرض ال حقيقة السجود              
 ال منع يف مثل هذا إذ املختص باهللا         إذ ال يكون إال من البشر ذي اجلبهة وذا يظهر أن          

على سـاق   هذا وما ألطف قول الناظم      . هو احلقيقي ال االخنفاض عن سبيل التواضع      
  . إذ يوهم الساق ذات القدم وأن السعي عليها دونه مستغرببال قدم



  

 ٧٥

 كَأَنما سطَرت سـطْراً ِلمـا كَتبـت  ٧٤فُروعها ِمن بـِديِع الْخـطِّ ِبـالَّلقَمِ       

ــاِئرةٌ  ٧٥تِقيِه حـر وِطـيٍس ِللـهِجيِر حِمـي         س ــار ــى ســِة أَن اممــلُ الغ  ِمثْ
                                                                                                                                            

  
  

  
  )٨/٢٩٢جممع الزوائد ( رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ١
  ٦٩٤٢:  برقم -٤/٧٩ املستدرك للحاكم ٢
  

  .  التسطري التخطيط على االستواء ، واللقم بفتح الالم حمجة الطريق ووسطه 74
 كان على حال    صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   وغرض الناظم التنبيه على أن جميء الشجر لـه         

  . اعتدالـه من دون ميل وال احنراف وذلك من متام غرابة املعجزة 
ى حال الشجر يف جميئها على وجه االستقامة حبالة الكتب املبدع يف            وشبه رمحه اهللا تعالَ   

سطور مستوية واجلامع احلسن واجلمال والداللة على املعىن فإن ذلك ايء أفصح من             
  . الكتابة ، بل من اللفظ يف الداللة على املراد منه 
  

  
 يف الكون كرامة يِه وسلَّمصلَّى اُهللا علَ  معىن البيت أن شأن جميء األشجار لدعائه  75

 مثل وقاية الغمام لـه من حر الشمس تسري معـه           صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   ومعجزة لـه   
حيثما سار وأصلـه ما خرجه الترمذي عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال خـرج                

قريش فلما أشرفوا على     يف أشياخ من     صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   أبو طالب ومعه رسول اهللا      
راهب يقال لـه حبريا وحلوا رحالـهم خرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك ميرون به      

صـلَّى اُهللا علَيـِه     فال خيرج إليهم فجعل يتخللـهم حىت جاء فأخذ بيد رسول الـله            



  

 ٧٦

ــالقَمِر الْ  ٧٦ِمن قَلِْبـِه ِنـسبةً مبـرورةَ الْقَـسمِ         ــسمت ِب ــهأَقْ ــشق أَنَّ لَ نم 
                                                                                                                                            

لَّمسوكان  ... مث قال هذا سيد العاملني هذا رسول رب العاملني           و  لَيلَّى اُهللا عص  ـلَّمسِه و 
   )١(. يف رعي اإلبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظلـه 
  

  
  ٣٦٢٠:  برقم -٥/٥٩٠ سنن الترمذي ١

صلَّى اُهللا علَيِه   معىن البيت احللف على أن للقمر بوصف انشقاقه انتسابا إىل قلبه  76
لَّمسوجه النـسبة أن كـال مـن         الذي شق ال ريب فيه واحلالف عليه بار يف ميينه و           و

الشقني لـه سببية يف املراد من الرسالة والتبليغ وذلك أن املراد من الرسـالة تبليـغ                
واملراد من املعجـزات  . الشرائع إىل األمة وهدايتهم بقبولـها والتزام العمل مبقتضاها     

ومـراد  . اليت من أعظمها انشقاق القمر إقامة احلجة والربهان على صدق الرسـول             
اظم رمحه اللـه ذكر املعجزتني املشار إليهما إحدامها انشقاق القمر وهي ثابتة بنص             الن

اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر وِإنْ يروا آيـةً يعِرضـوا          الكتاب ايد قال اهللا تعالَى      
  ِمرتسم رقُولُوا ِسحيو .        مر انشق على عهـد     روينا يف الشفاء من طرق عديدة أن الق

صـلَّى   فرقتني فرقة فوق اجلبل وفرقة دونه فقال رسول اهللا           صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   النيب  
  لَّمسِه ولَيثانيتهما شق قلبه     )١(. اشهدوا اُهللا ع لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوهي ممـا تـواترت   ص 

 يف بـين    صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم    و  األخبار على وقوعها وأكثر الروايات على ثبوا وه       
وروي شق الـصدر    .  وتكرر ذلك وهو صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ابن عشر سنني            )٢(.سعد

 قال ابن حجر يف     )٣(عند جميء جربيل بغار حراء كما روي أنه شق أيضا ليلة اإلسراء             
  .شرح الـهمزية تواترت ا الروايات خالفا ملن أنكرها

   
   



  

 ٧٧

 وما حوى الْغار ِمن خيٍر وِمـن كَـرٍم  ٧٧وكُلُّ طَرٍف ِمن الْكُفَّاِر عنـه عِمـي       

 فَالصدق ِفي الغاِر والصديق لَـم يِرمـا  ٧٨وهم يقُولُـونَ مـا ِبالْغـاِر ِمـن أَِرمِ         

      لَـمو جـسنت ِة لَمِريِر البيـمِ  خحلَـى  ٧٩ تع ـوتكَبنوا العظَنو امموا الْحظَن 
                                                                                                                                            

  
  
  
  

  ٤٥٨٣:  برقم -٤/١٨٤٣ صحيح البخاري ١
  ١/٣١ دالئل النبوة لألصبهاين ٢
  ١/٥٣٤ تاريخ الطربي ٣

معىن البيت وأقسم مبا حواه الغار من الشرف والتكرمي اإللـهي واحلال أن أعني    77
الكفار عموا عنه فلم يدركوا النيب وصاحبه فيه وإن كانوا بصراء وقد تقدم أن القوة 

ة إذا مل يترتب عليها أثرها كانت والعدم سواء فلما مل يدرك الكفار ما يف الغار املدرك
  .مع صحة أبصارهم كانوا كأم عمي عن ذلك 

  
  

  معىن البيت أن النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وأبا بكر رِضي اُهللا عنه مل يربحا بالغار  78
ار حكموا بأنه ليس به أحد وذلك بعـد التثبـت           ومل يزاال مقيمني به واحلال أن الكف      

والتأمل وقرب املسافة ملا روي أن أبا بكر رِضي اُهللا عنه قال يـا رسـول اهللا لـو أن                    
  .أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا فما ذاك إال لعمى أبصارهم عنهما 

  
  



  

 ٧٨

ــضاعفٍَة  ٨٠ِمن الدروِع وعن عاٍل ِمـن اُألطُـمِ        م ــن ع ــت ــةُ اِهللا أَغْن ِوقَاي 

 ما سامِني الدهر ضيماً واستجرت ِبـِه  ٨١ِإال وِنلْت ِجـواراً ِمنـه لَـم يـضمِ         
                                                                                                                                            

مام واقف معىن البيت أن الكفار ملا رأوا العنكبوت ناسجة على فم الغار واحل   79
هناك حكموا بأنه ليس به أحد لظنهم أنه ال ميكن ذلك النسج وال أن يتخذ احلمام 
وكرا بعد دخولـهم وكوما سابقني الدخول بني املنع وذلك حبكم العادة وعدم 

   .االلتفات إىل تكرمي اهللا تعالَى وخرقه العوائد
   

  
 اإلنسان أغنياه عـن التحـصن     معىن البيت أن وقاية اللـه وحفظه إذا صادفا 80

والنيب صـلَّى اُهللا علَيـِه      . بالدروع احلصينة وهي املضاعفة واحلصون العالية الشاخمة        
وسلَّم حني كان يف الغار ليس لـه شيء من التحصن املعتاد بل كان يف حالـة هـي                  

 خـصوصا   أقرب إىل الظفر به يف جماري العادات لكن وقاية اهللا اليت هي عمدة املؤمنني             
والقصة الـيت أشـار     . أكملـهم إميانا ويقينا كفته أعداءه وأغنته عن التحصن املعتاد          

ِإالّ تنصروه فَقَد نـصره اهللا ِإذْ أَخرجـه         إليها الناظم هي املذكورة يف القرآن الكرمي        
   اآلية  ِلصاِحِبِه ال تحزنْ ِإنَّ اهللا معنا الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ

  
   املعىن أنه أخرب عن نفسه ما مسه الزمان بسوء أي أصابه فيه سـوء واحتمـى    81

بالنيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم احتماء خاصا إال وختلص من ذلك السوء الدهري وكان يف               
  )١(. ه مل خترج الدنيا من العدم ذمته اليت ال ترام وقليل ذلك يف حق من لوال

  



  

 ٧٩

تلَمِ     ِإال استـسِر ميخ ى ِمندالن تـِدِه  ٨٢لَمي ِن ِمـنيارى الدِغن تسال الْتمو 

 ال تنِكِر الْـوحي ِمـن رؤيـاه ِإنَّ لَـه  ٨٣قَلْباً ِإذَا نامـِت الْعينـاِن لَـم يـنمِ         
                                                 

  معىن البيت واضح فإن قلت إخباره عن نيل ما التمس من النيب صلَّى اُهللا علَيـِه   82
  وسلَّم من غىن الدنيا بين مشاهد فكيف تصحيح إخباره عن نيل غىن اآلخرة قلت

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا ع٢(.  عند ربهذلك مشاهد بقوة يقني اإلميان مبرتلته ص(  
  

  . حممول على التوسل به وحببه إىل اهللا سبحانه وتعاىل ١
كم أجعل لك من صاليت  فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فـإن                 :"حممول على التوسل أيضاً ، والشاهد له حديث          ٢

ئت فإن زدت فهو خري لك قلت زدت فهو خري لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خري لك قال قلت فالثلثني قال ما ش
  )٢٤٥٧:  برقم – ٦٣٦ /٤: سنن الترمذي ) . (أجعل لك صاليت كلها قال إذا تكفى مهك ويغفر لك ذنبك

  
  معىن البيت أن الوحي من رؤياه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أمـر ثابـت ال مـساغ     83

دركات الذي هو القلـب     إلنكاره وال استبعاد فيه بناء على املعتاد من تعطيل أصل امل          
بالنوم فإن نومه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ال يعدو عينه وال يعطل إدراك قلبه النوراين بـل                 

إن "قلبه يف نومه كهو يف يقظته وأصلـه قولـه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كما يف الـشفاء         
ء ولذا كانت رؤياه صـلَّى       قال الشهاب يف شرح الشفا     )١(" عيين تنامان وال ينام قليب    

اُهللا علَيِه وسلَّم قسما من الوحي التصالـه بعامل امللكوت يف نومه وكذا سائر األنبيـاء               
عليهم الصالة والسالم تنام أعينهم وال تنام قلوم ومن مث كان نومه صلَّى اُهللا علَيـِه                

  .وسلَّم ال يبطل وضوءه 
     نها قالت    وأصل هذا املعىن حديث عائشة راُهللا ع أول ما بدئ بـه رسـول اهللا        : "ِضي

صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من الوحي الرؤيا الصاحلة من النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت                
  )٢(." مثل فلق الصبح 

  



  

 ٨٠

ــ  ٨٤فَلَيس ينكَـر ِفيـِه حـالُ محـتِلمِ         ــوٍغ ِم ــين بلُ ــذَاك ِح ــِهفَ  ن نبوِت

ــتهمِ  ــٍب ِبم ــى غَي ــي علَ ــسٍب  ٨٥وال نِب كتِبم ــي حــا و اُهللا م كــار بت 
                                                                                                                                            

  
  معىن البيت أن ثبوت الوحي من رؤياه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كان عنـد ابتـداء    84
ته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وإبان ظهورها فليس هناك حال حمتلم استهوته التخـيالت              نبو

الشيطانية حىت يكون حمال لإلنكار فمضمون البيت استدالل وتعليل ملضمون ما قبلـه            
  . من احلكم يف البيت السابق 

  ١٠٩٦:  برقم -١/٣٨٥ صحيح البخاري ١
  ٣:  برقم - ٤ / ١ صحيح البخاري  ٢

  املعىن ترته الـله تعالَى عن أن يكون يف الوجود وحـي مكتـسب لإلنـسان     85
باجتهاده وأن يكون نيب من األنبياء عليهم الصالة والسالم يف إخباره عن الغيب متهما              
واملقصود بذلك حتقيق ما أخرب به أوال فإن توهم نفي الوحي من الرؤيا إمنـا يناسـب                 

الة النائم غري حالة كسب وطلب فـال يـتم          االكتساب يف حتصيلـه حيث كانت ح     
ملكتسب شيء أن يدعي حصولـه يف تلك احلالة أما إذا كان جمرد تكرمي من اهللا تعالَى                
ملن خصه بذلك من عباده على طريق خرق العادة فال ختتلف فيه حالتا النوم واليقظـة                

 وأشار  الْغيِب ِبضِننيٍ وما هو علَى    وقد اقتبس الناظم عجز البيت من قولـه تعالَى         
  . بصدر البيت إىل مذهب من زاغ يف النبوة وقال باكتساا

  
  

  
  



  

 ٨١

 كَم أَبرأَت وِصـباً ِبـاللَّمِس راحتـه  ٨٦وأَطْلَقَت أُربـاً ِمـن ربقَـة اللَّمـمِ        

ــس  ٨٧حتى حكَت غُرةً ِفي اَألعصِر الـدهمِ       ــِت ال يأَحوــه توعاَء دبهــش  نةَ ال
                                                 

  الوصب املرض ، واألرب بضم الـهمزة وفتح الراء أصلـه صغار البهم أريد  86
به هنا الصبيان ، والربقة عروة يف جبل ذي عرى يسمى الربق يشد به البهم واللمـم                 

  .اجلنون
 ما أبرأت وشفت راحته الكرمية مبجرد ملسه املرضى وأطلقت الـصبيان            واملعىن كثريا 

املصابني مبس اجلان من أدىن ذلك املس وذلك من معجزاته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فمن               
النوع األول رده صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم عني قتادة حني أصيبت يوم أحد حىت وقعـت                

عينيه ومنه رد يد معوذ بن عفراء حني قطعها أبو جهل يوم            على وجنته فصارت أحسن     
بدر فجاء حيملـها إىل النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فبصق عليها وألصقها فلصقت ومنه              
أن خبيب بن يسار أصيب بضربة يوم بدر على عاتقه حىت مال شقه فرده صـلَّى اُهللا                 

     ونفث عليه حىت صح لَّمسِه ولَينـهما أن           و. عاُهللا ع ِضيمن الثاين ما رواه ابن عباس ر
امرأة جاءت بابن لـها به جنون فمسح صدره فتعتعه فخرج من جوفه مثـل اجلـرو                

  .األسود فشفي ومثل ذلك كثري حوته كتب السري وغريها
  

  
ول املطر     معىن البيت أن من معجزاته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وكرامته على ربه نز 87

وتزخرف األرض بدعوته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم حني أصابت الناس السنة الشهباء فأحيا             
شباا حىت صارت أخصب األعوام وصارت لشهرة خصبها بالنسبة إىل غريهـا مـن              
السنني املخصبة كالغرة البينة الظهور يف الفرس األدهم واإلشارة ذا إىل حديث أنس             

أصابت الناس سنة على عهد الرسول صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فبينما           : " عنه قال  رِضي اهللاُ 



  

 ٨٢

 ِبعاِرٍض جاد أَو ِخلْـت الِْبطَـاح ِبهـا  ٨٨سيباً ِمن الْيم أَو سـيالً ِمـن الْعـِرمِ         
                                                                                                                                            

رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خيطب على املنرب يوم اجلمعة قام أعرايب فقال يا رسول                
                ـلَّى اُهللا عـِه  اهللا هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا أن يسقينا فرفع رسول اهللا صلَي

وسلَّم يديه وما يف السماء قزعة فثار سحاب اجلبال مث مل يرتل عن منربه صلَّى اُهللا علَيِه                 
وسلَّم حىت رأيت املطر يتحادر عن حليته قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعـد                
الغد والذي يليه إىل اجلمعة األخرى فقام ذلك اإلعرايب أو رجل غريه فقال يا رسـول                
اهللا دم البناء وغرق املال فادع اهللا لنا فرفع رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يديه فقال     

  )١(" اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشري بيده إىل ناحية من السماء إال تفرجت
  ٢٠١٨:  برقم -٢/٤٨١: املسند املستخرج على صحيح مسلم ) ١(

لو أدرك أبو طالـب     :" علَيِه وسلَّم قال بعد إجابة دعوته يف الغيث         وروي أنه صلَّى اهللاُ   
  :  فقال بعض أصحابه كأنك يا رسول اهللا أردت قولـه)١(" هذا اليوم لسره 

ــل   ــصمة لألرام ــامى ع ــال اليت  وأبيض يستـسقى الغمـام بوجهـه  مث
  

  
  

 دقاق احلـصى ،     العارض السحاب ،والبطاح مجع األبطح هو مسيل واسع فيه 88
 جرى وهو املراد هنا والـيم       إذاوالسيب بالكسر جمرى املاء وبالفتح مصدر ساب املاء         
  .البحر والسيل املاء الكثري السائل والعرم املطر الشديد

واملعىن أن إحياء السنة كان بسحابة اعترضت باألفق بعد أن مل يكن  بالسماء سحاب               
 االعتراض حىت يظن الرائي البطاح الـيت        وكان مطرها غزيرا ال كما يفهم من وصف       



  

 ٨٣

 لَما شكَت وقْعه الْبطْحاُء قَـالَ لَــه  ٨٩علَى الربا والِْهضاِب اَلِّ وانسِجِم 

ــا ِللنــ  اِلِقهــِإذِْن خ ــنعِمِب ــا   ٩٠اِس وال هتانٍق أَمِرز ــن ــأَدِت اَألرض ِم  فَ
                                                                                                                                            

مـن واد   )٢(ليس من شأا إمساك املياه التساعها وتسطيحها قطعة من حبر أو جعفـرا            
  .لكثرة ما استقر ا من املاء

  

  
  

هذا البيت والثمانية أبيات بعده تقع يف بعض نسخ النظم وليـست بثابتـة ،       89
 أبو علي بن احلباب األندلسي الغرناطي ،        وذكر بعض الثقات أن الذي زادها الفاضل      

   .ونظمها مل يباين النظم بوجه مع أن فيها إمتام القصة اليت أشار إليها الناظم
  ٢/٤٩٥: فتح الباري  )١(
  النهر الصغري )٢(

ومعىن البيت حني كثر وقع املطر على البطاح وخشي أهلـها من الـهدم فشكوا إليه              
وطلبوا منه الدعاء بإمساكها عنهم والطالـب وإن كـان          صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ذلك      

واحداً لكنه مراد اجلمع فدعا اهللا تعالَى بالدعاء السابق يف احلديث الذي سقناه سـابقاً          
ويف رواية ملسلم وهي أعلق بلفظ النظم أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قال اللهم حوالينا وال                

اب وبطون األودية ومنابت الشجر قـال الـراوي         علينا اللهم على اآلكام والـهض    
  .فأقلعت وخرجنا منشي يف الشمس اهـ

  
  

  املعىن أنه بسبب اإلحياء أخرجت األرض ما يف قواها الطبيعية من أنواع النباتات  90
على كثرة أصنافها وتباين صفاا الذي به انتفاع الناس يف أنفسهم ونعمهم وهو أهـم               



  

 ٨٤

 و أَلْبست حلَالً ِمن سـندٍس ولَـوت  ٩١عماِئماً ِبـرؤوِس اهلـضِب واُألكُـمِ      

ــدها  ٩٢ِمثْل الْـبهاِر علَى الْخـديِن والْعـنمِ       ــو قَالِئ ــقَةُ تجلُ ــل باِس خفَالن 
                                                                                                                                            

 احتراس لطيف من تـوهم الـسببية        بإذن خالقها وقولـه  شيء عندهم يف الغيث     
احلقيقية وإمياء إىل أن الغيث سبب عادي للنبات فقط وأن السبب احلقيقي هو أمر اهللا               

وملا كان ما خترجه األرض مبالقاة نزول املطر كامناً يف قواها الباطنة            . تعالَى وفق إرادته    
ام كما شهد بذلك الكتاب ايد قال تعالَى    وسبقت اإلرادة بأن ذلك لنفع الناس واألنع      

              اعـاً لَكُـمتا ماهسالَ أَرالِْجبا واهعرما واَءها مهِمن جرا أَخاهحد ذَِلك دعب ضالْأَرو
اِمكُمعِلأَنو            حسن كل احلسن استعارة الناظم األمانة لـه ووقع ترشيحها باألداء أمجل 

  .موقع 
  

  
 احللل مجع حلة بالضم وهي إزار ورداء وال تكون حلة إال من ثوبني أو ثوب لـه  91

بطانة ،والسندس ضرب من رقيق الديباج ،واللي جعل الشيء طاقاً فوق طاق ومنـه              
لويت احلبل فتلته ، والعمائم مجع عمامة وهو ما يلف على الرأس ، واألكم مجع أكمة                

ويف البيت تشبيه ما كسا وجه      .  الشديد االرتفاع    بالتحريك ما دون اجلبال أو املوضع     
  . األرض من أنواع النبات واألزهار باحللل جبامع التجمل بكل

  
  

  
 النخل اسم جنس واحدته خنلة والباسقة الطويلة ، وجتلو أي تكشف وتوضـح   92

. والقالئد مجع قالدة وحقيقتها ما توضع يف العنق للتجمل استعري هنا لعناقيد النخـل               



  

 ٨٥

 وفَارق الناس داُء الْقَحـِط وانبعثَـت   ٩٣ى الْمكَاِرِم نفْس الـنكِس والْبـرمِ      ِإلَ

ــد  ٩٤أَلْحقْــت منفَِخمــاً ِمنهــا ِبمــنفَِخِم ــي فَقَ ــاِت النِب آي ــت عبتِإذَا ت 
                                                                                                                                            

والبهار نبت جعد لـه لون أصفر ينبت أيام الربيع وهو الذي يقال لـه ببالد املغرب               
وهذا التشبيه إمنا ذكر لتكميل حسن النخل ونضارا وذلك بتشبيه حـال            . النرجس  

  .مثرا املنتزع من تديل أصفرها على خضرة ورقها حبالة البهار املعلق على اخلد املعذر
  

  
اجنلى ، والداء املرض وإضافته إىل القحط للبيان أو حقيقية بـأن    فارق تنحى و 93

يراد باملرض ما ينشأ عن القحط من اآلالم والقحط اجلـدب ،وانبعثـت أسـرعت               
،واملكارم مجع مكرمة وهي اخلصلة احلميدة املضادة لصفة اللؤم ، والـنكس بكـسر              

لتحريك من ال يـدخل     النون الرجل املقصر عن غاية الكرم واجلمع أنكاس ، والربم با          
  .مع القوم يف امليسر وهو خبيل عند اجلاهلية األول

واملعىن أن الناس ملا أمطروا فارقهم القحط الذي هو أعظم داء وفارقتـهم األمـراض               
الناشئة عن القحط وأسرع إىل حتصيل اخلصال الكرمية من عـرف بالبخـل والـشح        

  .واللؤم وذلك لغلبة اخلري وكثرة اخلصب 
  

  
  املعىن إذا استقصيت آيات نبينا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ومعجزاته وجـدا علـى    94

نسق واحد يف الفخامة واجلاللة كجاللة اآلية السابقة من إبـراء املرضـى وإطـالق               
املصابني بلمس راحته الكرمية وإحياء موات األرض بالغيث بسبب دعائـه صـلَّى اُهللا              



  

 ٨٦

 ِوِل شـاِو ِفـي مداِئِحـِهقُلْ ِللْمحـا    ٩٥ِهي الْمواِهب لَم أَشدد لَها ِزيــِمي      

ــمِ  ــضِل اِهللا ذَا ِبكَ ــالُ ِلفَ ــا يقَ ا  ٩٦فَمهـديج ـاذَا ِنلْـتقُلْ ِلـي ِبمال تو 
                                                                                                                                            

 مل يذكر منها كاملذكور يف صفته واملراد أا متماثلة يف املراد منها مـن               علَيِه وسلَّم فما  
  .الداللة على عظيم قدره صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وإن اختلفت ضروا وأصنافها

  
  

أمر من الشأو وهو السبق ، والزمي مجع زمية بالكسر قطعـة مـن اإلبـل    :   شاِو 95
 أكثرها مخسة عشر وحنوها وكثرياً ما يكىن بشد الرحل على           أقلـها بعريان أو ثالثة و    

  .التأهب للشيء وأخذ احلزم واجلد يف حتصيلـه وهو املراد هنا
واملعىن حث املريد ملدائحه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم على املسابقة  يف ميداا لينال منها ما                

 كماالته صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم       يتيسر لـه مما ال يقتضي اإلحاطة املتعذرة بعدم حصر        
كما يلوح إىل ذلك التشبيه بامليدان والسبق القاضي بكثرة املزامحني الطالبني وعلل هذا             

 أي أا مما تتوفر الدواعي على الرغبة فيها         هي املواهب احلث باالستئناف يف قولـه     
راحبة وفيها تنافست الفحـول     ألا هي العطايا النافعة ملن حصل عليها وهي التجارة ال         

الكمل وتسابقت إىل حتصيلـها ممن قدر رحبه وفاز قدحه ككعب بن زهري وحسان بن              
فبهذا البيت بين أن جمـال مدائحـه ال         . ثابت وغريمها ممن تقدم وتأخر ومنهم الناظم        

ميكن إدراك الغاية لـه وإن تسابق فيه املتسابقون غري أن ما ال يدرك كلـه ال يتـرك                 
  . قلـه

  
  



  

 ٨٧

 لَـوال الِْعنايةُ كَانَ اَألمـر ِفيـِه علَـى  ٩٧حد السواِء فَذُو نطٍْق كَـِذي بكَـمِ       

ـُه ظَهـرت  ٩٨ظُهور ناِر الِْقرى لَـيالً علَـى علَـمِ          دعِني ووصِفي آياٍت لَـ
                                                                                                                                            

  املعىن أنه ملا نفى عن نفسه يف البيت السابق صرف العناية واستعمال احلـزم يف   96
حتصيل مدائحه وقد أتى منها مبا شهد بفضيلته معاصروه وشاعت حماسنه بني اخلاصـة              
والعامة كان حالـه مظنة السؤال عن السبب املقتضي لـهذه الدرجة فأجـاب بـأن              

ال يسع سبباً و ال يستدعي حزماً وال طلباً بل جمـرد العنايـة       ذلك من فضل اهللا الذي      
  . اإللـهية اليت إذا منحها العاجز قدر 

  
  

  أي لوال عناية اهللا تعالَى وعونه لتساوى الناطق واألبكم يف العجز عـن املـديح    97
ـ              ن اإلعانـة   بإحلاق األول بالثاين ، والعناية االهتمام واملراد به يف حقه تعالَى الزمه م

واألقدار على املراد واألمر مبعىن الشأن ، والسواء االستواء واملراد هنا االسـتواء يف              
  .الفعل وعدمه بداللة الحقه 

  
  

القرى الضيافة وناره نار يوقدها الكرام من العرب ليهتدي ـا إىل منازلــهم    98 
يث يهتدي إليها كل طـارق      السائر ليالً ولالعتناء بإظهارها جيعلوا برؤوس اجلبال حب       

  . فإن العلم هو اجلبلليال على علم:ومن مث قيدها الناظم بقولـه 
وأما معىن البيت فإنه ملا لوح يف األبيات السابقة إىل أن كماالته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ال    

صـرف  اتركين مع وصفي آياته اليت ميكن اإلحاطة ـا فأ         : حييط ا املديح ،قال هنا      
الـهمة حنوها دون وصف كماالا فإن صرف الـهمة إىل املعجوز عنه غري معقـول              



  

 ٨٨

 فَالدر يـزداد حـسناًً وهـو منـتِظم  ٩٩ولَيس يـنقُص قَـدراً غَيـر منـتِظمِ        
                                                                                                                                            

مث إن اآليـات وإن تـساوت يف        . وإن حتصل منه شيء فذلك مبجرد الفضل اإللـهي       
العظمة فهي متفاوتة يف ظهور الداللة على عظمته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وكان األعظم              

ر بالوصف باجلميل فلذا اقتصر منها على التـصريح بآيـات           منها أحق بالعناية والذك   
  .الكتاب ايد وقصة اإلسراء 

  
  

 معىن البيت إفصاح باجلواب عن سؤال ينتجه وصف اآليات يف سابقه وهـو أن   99 
يقال إذا كانت اآليات اليت أردت وصفها مثل ما ذكرت من كوا يف الظهور كنـار                

حماسنها على أحد فما معىن توصيفها ومدحها إذ ال معىن          على علم ليال حبيث ال ختفى       
للمدح والتوصيف إال ذكر صفات املمدوح واإلعـالم ـا وحاصـل اجلـواب أن               
اخلصوصية نظم املديح واإلفراغ يف قالب البالغة وفنوا زيادة حسن لتلك الـصفات             

اكهـا ولـو    احلسنه يف ذاا وهذا مدرك بالبداهة فإن وجود الصفات يف اخلارج وإدر           
حساً ال يبلغ حسن ذكرها يف األوزان الشعرية والصيغ البالغية و التـشابيه البيانيـة               
والتحسينات البديعية كما أن ذلك احلسن النظمي يزداد بالنغمات املسموعة حسناً ال            
يكون مع جمرد النظم فاحلسن يف ذاته تزداد كمية حسنه بإدراجه يف نظم الكالم البليغ               

 الذايت بدونه وإن نقص حسنه العارض به وضـرب لــهذا مـثالً              وال ينقص حسنه  
حمسوساًَ وهو اللؤلؤ فان حسنه الذايت حاصل نظم أو مل ينظم إذا نظـم ويف الـسلك                 

  .ورتب الترتيب التحسيين ازداد حسنه 
  

  



  

 ٨٩

 فَمــا تطَــاولُ آمــاِل الْمــِديِح ِإلَــى  ١٠٠ما ِفيِه ِمن كَرِم اَألخـالِق والـشيمِ       

وةٌ ِصـفَة الْمممِ   قَِديِف ِبالِْقـدـوثَـةٌ  ١٠١صدحِن ممحالـر ِمـن ـقح اتآي 
                                                 

  . التطاول مد اإلنسان عنقه قائماً لينظر إىل ما بعد عنه  100
صاء مدائحه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم باستقصاء صفاته ومعىن البيت إنكار حماولة استق

املوجبة للمدح من أخالقه الكرمية وكثرياً ما ينفى الشيء إذا كان ال حمصول لـه وإن 
   .أمكن وجوده فاحلقيقة إنكار فائدة التطاول لكنه بالغ فيه بإنكار احلقيقة

  
  

  
  

رف متميزة ببداية وفاصلة ،والرمحن من    آية القرآن طائفة منه أقلـها ستة أح 101
  .أمسائه تعالَى من الرمحة ، واحملدث املوجد ضد القدمي واملوصوف بالقدم هو اهللا تعالَى

ومعىن البيت أن من اآليات الدالة على نبوته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم آيات الكتاب ايد               
         الَى رمحة بعباده كما وصفها به يف قولـه جل         اليت هي حق ال ريب فيه املرتلة من اهللا تع

  ومن هنا ظهر اختيار      امل  ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيمَ هدى ورحمةٌ ِللْمحِسِنني        امسه  
اسم الرمحن هنا مث وصف تلك اآليات بوصفني متضادين ومها القدم واحلدوث إمياء إىل              

 باعتبار األول األلفاظ املقررة املتلوة الواردة       أن لـها اعتبارين كل وصف منهما لـها      
على أعلى طريف البالغة املعجزة ، واالعتبار الثاين موافق تلك األلفاظ يف الداللة على              
املراد منها وهو الكالم النفسي القائم بذاته تعالَى الذي إذا كشف احلجاب عنه فهـم               

أيضا غري أنه ليس مـن اآليـات يف         منه ما يفهم من اللفظ  ويسمى كالم اهللا و قرآناً            
شيء وإمنا نسبتها إليه لالشتراك يف الداللة على املراد ، وذا االعتبار وصفت اآليات              



  

 ٩٠

ــا  ١٠٢عِن الْمعاِد وعـن عـاٍد وعـن ِإرمِ         نِبرخت ــي ــاٍن وه مــِرنْ ِبز قْتملَْ ت 

 دامت لَـدينا فَفَاقَـت كُـلَّ معِجـزٍة  ١٠٣ِمن النِبيين ِإذْ جـاَءت ولَـم تـدمِ        
                                                                                                                                            

وأشار الناظم مبا ذكر إىل أن اخلالف الشائع بني أهل          . بالقدم وفسر بأا صفة القدمي      
 أنه ال مساغ     السنة واملعتزلة يف حدوث القرآن وقدمه ليس على ظاهره الشائع ضرورة          

للقول بقدم األلفاظ املرتلة كما ال مساغ للقول حبدوث الكالم النفسي إمنا الـرتاع يف               
ثبوت الثاين فأهل السنة يثبتونه ويكون قدمياً ال حمالة ألنه صفة ذاتية واملعتزلة ينفونـه               
 فعند أهل السنة لفظ القرآن لـه معنيان قدمي وحادث وعند املعتزلة ال معىن لــه إال             

  .احلادث 
  

  
  

  االقتران االجتماع ، والزمان الوقت املقدر حبركة األفالك وسري الكواكـب   102
يعود لآليات باالعتبار األول ألنه الذي به اإلخبـار ، واملعـاد املـصري              ) نا(والضمري  

واملرجع واملراد هنا خصوص مرجع اآلخرة ، وعاد قبيلة بعث إليها هود صلَّى اُهللا علَيِه               
مسيت باسم عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح عليه السالم و لَّمس.  

 ومعىن البيت أن تلك اآليات مع كوا غري زمانية إذ الزماين ما لـه أول وهي لكوا                
قدمية ال تصاحب الزمان احلادث ختربنا وتعلمنا بأحوال املاضي من األمم كعـاد وإرم              

  . رب عن الزمانيني واملستقبل كاملعاد فهي غري زمانية خت
  

  



  

 ٩١

 محكَّمــات فَمــا يبِقــين ِمــن شــبٍه  ١٠٤ِذي ِشقَاٍق وال يبِغين ِمـن حكَـمِ       ِل
                                                                                                                                            

 الدوام االستمرار وفاقت علت يف الشرف واملعجزة أصلـها اسم فاعل مـن   103
أعجزين األمر أي فاتين ومل أستطعه واملراد ا يف حق األنبياء أمر خارق للعادة يقع على                

  .وفق دعوى الرسول وهي مبرتلة قول اهللا تعالَى صدق عبدي فيما يبلغ عين
يت إثبات مزية ملعجزة القرآن فاقت ا كل معجزة سواها وقعت على يد نيب              ومعىن الب 

من األنبياء عليهم الصالة والسالم وهي استمرارها من لدن نزولــها إىل انقـراض              
الدنيا وغريها من املعجزات تزول حبصول املراد منها من الداللة على تصديق الرسول             

لَى على نبيه أن جعل من آياته كتاب تشريعه         الذي وقعت على يده ، فمن فضل اهللا تعا        
فمن كراماته ومزاياه صـلَّى اُهللا علَيـِه        . املضمون حفظه لتبقى ألمته مدركة مشاهدة       

وسلَّم دوام شريعته وهديه ببقاء علماء أمته خبالف غريه من األنبياء فإن ما متيز به من                
  .الشرائع قد نسخ 

  
ه إذا جعلـه حاكماً فمعناه حاكمات متقنات يف  حمكّمات مجع حمكّمة من حكّم 104

نظمها وبالغتها ممنوعة من تطرق اخللل إليها ، وما يبقني ما يتركن والشبه مجع شـبهة                
  .وهي االلتباس ، والشقاق اخلالف والعداوة ويبغني يطلنب ، واحلكم بالتحريك احلاكم

 معه شبهة ملخالف من     ومعىن البيت أن هذه اآليات حاكمة احلكم الفصل الذي ال تبقى          
املتنازعني سواء كان الرتاع يف أصل التصديق وذلك بإعجازها أو يف حادثة بني اثـنني               

من حكم بـه    : وذلك مبا تضمنته من األحكام الشرعية ويف احلديث يف وصف القرآن          
كما أا يف غاية اإلتقـان يف الـنظم         . عدل ومن ابتغى الـهدى يف غريه أضلـه اهللا       

  .البالغة حبيث ال يطرقها شبهة معاند يف كوا من عند اهللا وأعلى مراتب 
  



  

 ٩٢

 ما حوِربت قَطُّ ِإالَّ عـاد ِمـن حـرٍب  ١٠٥أَعدى اَألعاِدي ِإلَيها ملِْقي الـسلَمِ     

ــ  ١٠٦رد الْغيوِر يد الْجاِني عـِن الْحـرمِ        هالَغَتب تدارــه ــوى معاِرِض عا د 
                                                                                                                                            

  
  املعىن أن تلك اآليات ما قصدها جمادل بإنكار وتكذيب ونـسبتها إىل غـري    105

حقيقتها كقولـهم إا سحر أوأساطري األولني أو شعر أو أا كالم جمنون إىل غري ذلك   
كذب مسلماً لـها راجعاً عمـا يدعيـه        من األقاويل الباطلة إال صار ذلك اادل امل       

فمنهم من أسلم ومتت لـه الـهداية ومنهم سبق عليه القضاء فدام على كفـره وإن               
  ) ١(. ومما يشهد لـهذا قصة الوليد بن املغرية .سلم لآليات وعرف مقدارها 

  
   

  
ملوسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولون يف حني اجتمع   الوليد بن املغرية  ونفر من قريش وقد حضر ا: عن ابن عباس ) ١(

حممد صلى اهللا عليه وسلم لوفود العرب فقالوا فأنت يا أبا عبد مشس فقل وأقم رأيا نقوم به فقال بل أنتم فقولوا أمسع فقالوا نقول 
ما هو مبجنون ولقد رأينا كاهن فقال ما هو بكاهن لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسحره فقالوا نقول هو جمنون فقال 

اجلنون وعرفناه فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته فقالوا نقول شاعر قال ما هو بشاعر ولقد عرفنا الشعر برجزه وهزجه 
قالوا فنقول هو ساحر قال فما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه  وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر

فقالوا فما نقول يا أبا عبد مشس قال واهللا إن لقوله حلالوة وإن أصله ملغدق وإن فرعه جلىن فما أنتم بقائلني من هذا شيئا وال عقده 
إال عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر يفرق بني املرء وبني أبيه وبني املرء وبني أخيه وبني املرء وبني زوجه وبني املرء 

   .قوا عنه بذلك فأنزل اهللا عز وجل يف الوليد بن املغرية ذرين ومن خلقت وحيدا إىل قوله سأصليه سقروبني عشريته فتفر
   )١٥٧ / ١: شعب اإلميان (

  
  املعىن أن هذه اآليات لكوا يف أعلى طريف البالغة الذي هو حـد اإلعجـاز    106

 وطلب منه صرفت و أبطلت دعوى املعارض لـها املدعي اإلتيان مبثلـها بعد التحدي    
ذلك الطلب التعجيزي كما صرحت بذلك اآليات الكرمية فكـان العجـز صـفتهم              



  

 ٩٣

 لَها معاٍن كَموِج الْبحـِر ِفـي مـدٍد  ١٠٧وفَوق جوهِرِه ِفي الْحـسِن والِْقـيمِ      
                                                                                                                                            

والفضيحة نتيجة دعواهم واملذلة مثرة ما غرسه هواهم مع حتريـك محيتـهم بتـسفيه               
أحالمهم وحط أعالمهم وتشتيت نظامهم وذم آلـهتهم وآبائهم وهو ينادي بـضعاً            

 قُلْ فَأْتوا ِبسورٍة ِمثْلـه وادعوا مِن استطَعتم ِمن دوِن          أَم يقُولُونَ افْتراه  وعشرين عاماً   
   اِدِقنيص متاهللا ِإنْ كُن            فلم يكن منهم إال نكس الرؤوس وخمادعة النفوس بأنه افتراء أو 

سحر أو أساطري األولني وهم إذ ذاك جتار سوق البالغة النافقة ال يشكون أن البالغـة            
غة الكالم ملك قيادهم قد حووا فنوا مع كثرة أنواعها ومل يكـن             طوع مرادهم وصيا  

ما عجزوا عن مثلـه إال على منوال لغتهم اليت ا يتحاورون ومنازعهم الـيت عنـها                
  .يناضلون ومن مث أدركوا حسن فواضلـه وأذعنوا للمعجز من آياته وفواصلـه

  
  

وال تقف عند حد بل ما من معىن   املعىن أن لتلك اآليات معاين كثرية ال حتصى  107
وصل إليه الذهن إال وظهر بعده معىن وهكـذا إىل أن يقـف اإلدراك البـشري وال                 
تستوىف املعاين كما أن البحر عند اضطرابه تتولد فيه أمواج متعاقبة واحدة بعد أخرى              
فهي دائمة ما دام االضطراب يف استمداد بعضها من بعض اسـتمدادا يقـف دونـه                

وقد تلطف يف هذا التشبيه ما شاء فإن أمواج البحر يتولد بعضها من بعض              . اإلدراك  
كذلك املعاين البالغية يتولد بعضها من بعض مع مناسبة املقام واملراد من النـسبة إىل               
اجلوهر ظاهر يعين أن شرف معاين هذه اآليات يزيد املعاين البالغية اليت هـي منـاط                

  .ر املعروفة بالشرف واحلسناإلعجاز يف شرفها وحسنها فوق اجلواه
  

  



  

 ٩٤

ــا  ١٠٨والَ تسام علَـى اِإلكْثَـاِر ِبالـسأَمِ        هاِئبجى عــص ــد والَ تح عــا ت فَم 

 ت ِبها عين قَاِريهـا فَقُلـت لَــهقَر  ١٠٩لَقَد ظَِفـرت ِبحبـِل اِهللا فَاعتـِصمِ       

 ِإنْ تتلُها ِخيفَةً ِمـن حـر نـاِر لَظَـى  ١١٠أَطْفَأْت حر لَظَى ِمن ِورِدها الـشِبمِ      
                                                 

  املعىن أن هذه اآليات ملا كانت معانيها يف الكثرة اليت ال تتناهى واحلسن الذي  108
ال يباهى ال ميكن عدها وال اإلحاطة ا و ال متل مع تكرارها وهذا ما فاقت به اجلواهر                  

 مـن تداولــها     فإا وإن كانت مالئمة للطبع حبسنها لكنها يلحقها امللل باإلكثـار          
وآيات الكتاب على خالف ذلك     . وتسأمها األنفس وكذلك الشأن يف كل كالم مكرر       

  . فإا ما ذكرت إال وكانت لـها حالوة ورونق مستأنفان كأا أول ما طرقت السمع
  

  
  املعىن أن قارئ تلك اآليات الكرمية حصل من السرور والفرح ومـا يالئـم    109

ه وانبساطها وأنه جدير بأن يهنأ بذلك ويقال لــه لقـد            روحه ما أوجب نشاط نفس    
فزت مبطلوبك وهو حبل اهللا املتني وعهده الوثيق فاعتصم به من كل خميف يف الـدنيا                

إين تـارك فـيكم     :"وشواهد هذا كثرية  منها قولـه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم         . واآلخرة
  وعتريت أهل بييت وإما لن يفترقا        خليفتني كتاب اهللا حبل ممدود بني السماء واألرض       

   )١(." حىت يردا على احلوض
   

  )١٠٣٢ (-٢/٦٠٣: فضائل الصحابة البن حنبل ) ١(

  
 املعىن أن هذه اآليات الكرمية إذا تالها اإلنسان تقرباً إىل اهللا ا قصد النجاة من  110

السنة كثرية منها ما    وشواهد هذا من    . عذاب النريان يوم القيامة كانت جناة لـه منها       



  

 ٩٥

 كَأَنها الْحوض تبـيض الْوجـوه ِبـِه  ١١١ِمن الْعصاِة وقَد جـاُءوه كَـالْحممِ      

 طُ ِمنقُـمِ      فَالِْقساِس مل يا يف النِرهــةً  ١١٢ غَي ــالِْميزاِن معدلَ ــصراِط وكَ  وكَال
                                                                                                                                            

رواه مسلم من حديث أيب أمامة الباهلي رِضي اُهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلَّى اُهللا                
   )١(." اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه: "علَيِه وسلَّم يقول

  
  

111 لَيلَّى اُهللا عوتبـيض    الضمري لآليات واحلوض معروف وهو حوضه ص لَّمسِه و
الوجوه كناية عن التنعم الظاهر أثره حبسن البشرة ،و العصاة مجع عـاص ، واحلمـم                
كصرد الفحم واملراد من التشبيه التكنية عن بلوغ الشدة ولـهيب العطش حىت يتغري             

  .البدن وتسطو حرارة الدم فيسود
           ا وانزيـاح ظلمـة     واملعىن أن هذه اآليات يف ارتياح القارئ لـها وانشراح صدره

اجلهالة عن صدره بتالوا كأا حوضه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف تنعم أمته بالورود منه               
حني يردونه وقد اشتد م عطش املوقف حىت تتغري بشرم فيشربون منه وقد صـار               

  .سوادهم بياضاً وبؤس ما جيدونه تنعماً 
  

   
  

  )٢٢٢٤٧ (-٥/٢٥٤: مسند أمحد ) ١(

  
  املعىن أن هذه اآليات الشريفة طريق موصل إىل الـهدى ملن متسك به وعمل  112

مبا فيه كالطريق احملسوس املوصل إىل املقصود الذي ال يضل سـالكه وهـي املبينـة                



  

 ٩٦

ــا  ١١٣تجاهالً وهو عين الْحـاِذِق الْفَِهـمِ       هِكرني احٍد روــس ِلح نــب جعال ت  

 لشمِس ِمن رمـٍدقَد تنِكر الْعين ضوَء ا  ١١٤وينِكر الفَم طَعم الْماِء ِمـن سـقَمِ       

 يا خير مـن يمـم الْعـافُونَ سـاحته  ١١٥سعياً وفَوق متوِن اَألينـِق الرسـمِ      
                                                                                                                                            

واملـراد  . للحقوق واألحكام بياناً عادالً ال يقع حيف وال جور به كامليزان احملسوس             
  . خيفى أنه ال ميكن العدل فيهم إال من هذه اآليات بالناس األمة املخاطبة ا وال

  

   
  

  املعىن ال غرابة يف إنكار من غلب على قلبه احلسد لتلـك اآليـات الكاملـة     113
الباهرة البالغة الدرجة العليا يف الكمال أي إنكار كوا آية من عند اهللا توصالً بـذلك     

يِه وسلَّم وذلك ملا انطبعت عليه النفوس من        إىل إنكار تصديق من جاء ا صلَّى اُهللا علَ        
  .حسد كل ذي نعمة 

  
  

 املعىن أن العني الرمداء تنكر ضوء الشمس لعدم إدراكها واملـريض الحنـراف    114
مزاجه ينكر طعم املاء وليس ذلك لعدم ضوء الشمس وعدم طعم املاء وإمنـا ذلـك                

واملـراد  . لك قادحا فيهمـا     لسلب اإلدراك عن املدرك بسبب العارض فال يكون ذ        
ضرب املثل إلنكار اآليات من احلاسدين فإن إنكارهم ال يضر رفعة شأا وعلو رتبتها              

  .لعارض احلسد كما ال يضر إنكار األرمد للشمس والسقيم لطعم املاء 
  

  



  

 ٩٧

 ومن هـو اآليـةُ الْكُبـرى ِلمعتِبـٍر  ١١٦ومن هو النعمـةُ الْعظْمـى ِلمغتـِنمِ       

 سريت ِمن حـرٍم لَـيالً ِإلَـى حـرٍم  ١١٧لظُّلَـمِ كَما سرى الْبدر يف داٍج ِمن ا      
                                                                                                                                            

 ميمته قصدته ومنه تيمم الصعيد للصالة ، والعافون مجع عاف وهـو طالـب    115
ن مجع منت وهو الظهر ، واألينق مجع ناقة واألصل ،والرسم بضم الراء             املعروف ، واملتو  

  .والسني مجع رسوم وصف للناقة اليت تؤثر يف األرض من شدة الوطء
واملعىن وصفه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم بأنه افضل مقصود للسؤال لتحقق أنه حبر الفـضل               

املراد أبوابه واملراد من ذكر قـسمي       والنوال وأنه أكرم من ميمت أعتابه ورجيت لنيل         
العافني من املشاة والركاب تعميم اإلحاطة ، وفيه إمياء لطيف إىل نيل فضيلة اإلسـراء               
وما حصل فيها من املزايا واملكارم مناسبة ملا ختلق به صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من أعلـى                 

  .مؤمل رتبة الكرم البشري حىت كان حقيقاً بأن يسعى إليه كل 
  

  
املعىن أنه عليه الصالة والسالم اآلية الكربى الدالة على توحيد اهللا تعالَى   116

وتوحده بصفات اجلالل واجلمال وأنه املستحق للعبادة وذلك أن املراد من بعثة الرسل 
عليهم الصالة والسالم الداللة على توحيد اهللا تعالَى وهداية اخللق لعبادته وإظهار ما 

هر على أيديهم من املعجزات  تدعيماً للمراد منهم وملا كانت آياته صلَّى اُهللا علَيِه أظ
وسلَّم أعظم اآليات وأكربها كان هو اآلية الكربى الدالة على ذلك املراد مث ملا كانت 
بعثة الرسل عليهم الصالة والسالم جمرد تفضل من اهللا ونعمة كما هو مذهب أهل 

  . ل نعمة ال حمالة فيكون أشرف الرسل وأكرمهم هو النعمة العظمىاحلق كان كل رسو
   

  



  

 ٩٨

 وِبت ترقَـى ِإلَـى أَنْ ِنلْـت منِزلَـةً  ١١٨ِمن قَاب قَوسيِن لَم تدرك ولَم تـرمِ       

ــا  ١١٩والرسِل تقِْديم مخدوٍم علَى خـدمِ      ــاِء ِبه ِبياَألن ــع ِميج كتمــد  وقَ

ولَـمِ     يف مالْع اِحبِفيِه ص ت١٢٠ِكٍب كُن  ِبِهـم ـاقالطِّب عبالـس ِرقتخت تأَنو 
                                                                                                                                            

املعىن أن من آياته البينة اليت ال سترة يف كوا آية قضية املعراج الثابتة بنص    117
 أي أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم سريتالكتاب ايد فبدأ حكايتها من مبدئها بقولـه 

رم مكة إىل املسجد األقصى الذي ال يتيسر بلوغه إال بليال ذوات ح سار يف الليل من
  .عدد كسري البدر يف الليل الشديد الظلمة 

   
  

 املعىن أنه عليه الصالة والسالم ملا بلغ املسجد األقصى عرج بـه إىل الـسماء    118
طر ببال  فبات يصعد يف درج االرتفاع إىل أن بلغ مرتبة القرب اليت مل يبلغها أحد ومل خت               

مث صريح النظم أن الذي كان قاب قوسني هـو الـنيب            . أحد لعلو شأا وبعد شأوها      
  .صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وهو الداين املتديل يف آية النجم 
  

  
  املعىن أن مجيع األنبياء والرسل اعترفوا بتقدميه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم بتلـك    119

الـها من ربه ليلة اإلسراء وعلموا ا أنه أشرفهم وأكرمهم عنـد ربـه              املرتلة اليت ن  
وذلك باطالعهم على مرتلته تلك وما أعلمهم اهللا ا كما أشار إىل ذلك أخذ العهد يف                

   .قَالُوا أَقْررنا إىل قولـه وِإذْ أَخذَ اهللا ِميثَاق النِبينيقولـه جل امسه 
  

  



  

 ٩٩

 حتى ِإذَا لَـم تـدع شـأْواً ِلمـستِبٍق  ١٢١ِمــن الــدنو وال مرقَــى ِلمــستِنِم

ــافَِة ِإذْخفَــضت كُــلَّ مقَــ  ١٢٢نوِديت ِبالرفِْع ِمثْلَ الْمفْـرِد الْعلَـمِ       اٍم ِباِإلض 
                                                                                                                                            

  ماعة ركباناً أو مشاة ، والعلم الراية وصاحب العلم كناية عن    املوكب اجل 120
  .          الرياسة

واملعىن وقدمتك مجيع األنبياء يف حال كونك جماوزاً السماوات السبع يف مجاعـة مـن            
املالئكة الكرام اجتمعوا اجتماع زينة اهتماما بقدومك كما يفعل مبالقـاة العظمـاء             

عن كونه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يف ذلك املوكـب          . خل ا كنت فيه واحترس بقولـه   
أجنبيا منه تلقى به تعظيماً فأفاد بأنه أصيل فيه بل هو عماده وبه احتفلت زينته وـذا                 
يستفاد من النظم أنه أفضل من املالئكة كما استفيد مما قبلـه أنه أفضل من األنبيـاء                

  . فللـه دره ما أمنت نظمه رمحه اهللا
  

  
  الشأو الغاية واألمد واملستبق املسابق والدنو القرب واملرقى مجع مرقاة وهـي   121

  .الدرجة واملستنم اسم فاعل من استنم أي عال 
  

  
 أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم مل يزل راقياً يف مقامات العلى حىت إذا معىن البيتني   122

 مرتبة وغاية يطمح فيها املتسابق وحيدث نفسه ا بلغ منها املرتبة اليت مل تبق بعدها
املتسنم الطالب للعلو ظهر احنطاط كل مقام بسبب تلك النسبة واإلسناد الذي بلغه إذ 

واملراد . دعي يف ذلك املقام دعاء مصاحباً لرفع شأنه وهو الفرد الذي ساد قومه 
ه وخصوص النداء بالنداء نداؤه للمعراج وللدخول إىل حيث مل يصل إليه نيب غري



  

 ١٠٠

ــِتِم كْتم أَي ــر ــوِن وِس يــِن الْع ِتٍر  ١٢٣عتــس م ــٍل أَي صِبو ــوز ــا تفُ مكَي 
                                                                                                                                            

روي أنه عليه السالم ملا وصل إىل العرش وهو منتهى الكون واملكان قيل "بصيغته فقد 
لـه السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته فقال السالم علينا وعلى عباد اهللا 

  )١(." الصاحلني
   

  
بة احنطـت عنـها     املعىن كان ما كان من الترقي ونيل املرتلة والوصول إىل مرت 123

مجيع الرتب لتنال الوصل املستتر أكمل استتار عن عيون كل األغيار وتظفـر بالـسر               
املكتوم الذي مل يطلع عليه ملك مقرب و ال نيب مرسل فيتحقق مقام احملبوبية بال ريب                
فإن شأن وحال احملبوب االستتار إلظهار مكانته باالنفراد وللـه در الفارضي إذ يقول             

  :حلضرة احملمديةعلى لسان ا
 ولقد خلوت مـع احلبيـب وبيننـا  ســر أرق مــن النــسيم إذا ســرى 

وأما الـسر   . وقد وقع التصريح مبا أفاده ذلك التلويح عن الوصول إىل سدرة املنتهى             
املشار إليه يف البيت فهو العلوم الربانية واألسرار القدسية اليت مأل ربه ا قلبه حـىت                

فَأوحى إىل عبِدِه   ل شأن ذلك جاء اإلام يف قولـه جل امسه          صار مدينة العلم ولتهوي   
   .ما أوحى

   
  
  
  

  ٣/٤٢٥: تفسري القرطيب ) ١(



  

 ١٠١

  فَحزت كُـلَّ فَخـاٍر غَيـر مـشترٍك  ١٢٤وجزت كُلَّ مقَـاٍم غَيـر مـزدِحمِ       

 ِمقْدار ما أُوِليـت ِمـن رتـٍبوجلَّ  ١٢٥وعز ِإدراك ما أُوِتيـت ِمـن ِنعـمِ        
                                                 

  .  حوز الشيء ضمه إىل النفس ، واجلواز تعدي الشيء وقطعه 124
واملعىن حزت كل فخار ال اشتراك فيه وجزت كل مقام  ال ازدحام فيه فيكون مدحاً 

  .املشاركة واالنفراد وهو املراد عالياً إذ يقتضي 
  

  
  معىن البيت واضح وهو مضمون سابقه على عكس ترتيبه إال أن األول أفـاد   125

أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم حصل على األمرين فيه وأفاد ذا اإلنباء عن عظم شأن ذينك                
  .األمرين فكان لكل معىن

يها هذه األبيات ثابت بنص الكتاب قال جـل         وأصل قصة اإلسراء اليت عقد الناظم ف      
سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً ِمن الْمسِجِد الْحراِم إىل الْمـسِجِد الْأَقْـصى             ثناؤه      

  . ويف األحاديث الصحيحة الَِّذي باركْنا حولـه ِلنِريه ِمن آياِتنا
مني أن اإلسراء جبسده صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم         واعلم أن مذهب معظم السلف واملسل     

  )١(.يقظة ، وهو قول ابن عباس رِضي اُهللا عنهما وكثري من الصحابة 
  

  
املسألة األوىل وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده اختلف يف ذلك السلف واخللف فذهبت طائفة إىل أنه إسراء بالروح ومل                     ) ١(

وأا كانت رؤيا رأى فيها احلقائق ورؤيا األنبياء حق ذهب إىل هذا معاوية وعائشة وحكي عـن احلـسن                  يفارق شخصه مضجعه    
وابن إسحاق وقالت طائفة كان اإلسراء باجلسد يقظة إىل بيت املقدس وإىل السماء بالروح واحتجوا بقوله تعاىل سبحان الـذي                    

عل املسجد األقصى غاية اإلسراء قالوا ولو كان اإلسراء جبـسده إىل            أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى فج         
زائد على املسجد األقصى لذكره فإنه كان يكون أبلغ يف املدح وذهب معظم السلف واملسلمني إىل أنه كان إسراء باجلـسد ويف                      

 تدل األخبار اليت أشـرنا إليهـا        اليقظة وأنه ركب الرباق مبكة ووصل إىل بيت املقدس وصلى فيه مث   أسري جبسده  وعلى هذا                  



  

 ١٠٢

 بشرى لَنا معـشر اِإلسـالِم ِإنَّ لَنـا  ١٢٦ِمن الِْعنايـِة ركْنـاً غَيـر منهـِدمِ        

ــِه  ١٢٧ِبأَكْرِم الرسِل كُنـا أَكْـرم اُألمـِم          ــا ِلطَاعِت اِعينــا اُهللا د عــا د لَم 

 راعت قُلُـوب الِعـدا أَنبـاُء ِبعثَِتـِه  ١٢٨ ِمـن الْغـنمِ    كَنبأٍَة أَجفَلَت غُفْـالً   
                                                                                                                                            

واآلية وليس يف اإلسراء جبسده وحال يقظته استحالة واليعدل عن الظاهر واحلقيقة إىل التأويل إال عند االستحالة ولو كان منامـا           
   )٢٠٨ / ١٠: تفسري القرطيب . (لقال بروح عبده ومل يقل بعبده 

126 لَيلَّى اُهللا عما تبني وشرح من مقامـه ومـا     املعىن ملا تبني من رتبته ص لَّمسِه و
فضلـه اهللا به مما مشلته قصة اإلسراء الذي به إظهار فضلـه ومتيزه على كـل نـيب                 
مرسل وكان من البني أن شرف املتبوع يستدعي شرف التابع فال جرم كانـت أمـة                
اإلجابة وهم معاشر اإلسالم جديرين بالبشرى والسرور وحقيقني بـالفرح واحلبـور            

ث كان انتسام إىل ذلك املقام املعظم شأنه الدال ذلك االنتساب على كمال عناية              حي
  : اهللا م وللـه در اإلمام الشافعي إذ يقول

ــا   ــأ الثري ــصي أط ــدت بأمخ ــاً  وك ــرفاً وتيهـ ــا زادين شـ  وممـ
 دخويل حتـت قولـك يـا عبـادي  و أن صـــريت أمحـــد يل نبيـــا 

   
  

باعث من أنفسنا الذي هو مناط التكليف وهداه إىل طاعته   املعىن ملا ساق اهللا ال 127
 كنـا   من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اهللا     صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اليت هي طاعة اهللا تعالَى          

كُنتم خيـر   معشر اإلسالم ايبني املطيعني بإجابة أكرم الرسل أكرم األمم قال تعالَى            
  . أُخِرجت ِللناِسأُمٍة

  
  



  

 ١٠٣

 ما زالَ يلْقَـاهم ِفـي كُـلِّ معتـرٍك  ١٢٩حتى حكَوا ِبالْقَنا لَحماً علَى وضـمِ      
                                                                                                                                            

  راعه يروعه روعا أفزعه ،و النبأة الصوت وقيل اخلفي وجفلت الغنم وأجفلت  128
  .أسرعت يف الـهروب و أجفلـها غريها صريها جافلة والغفل  مجع غافل 

 واملعىن أن أخبار مبعثه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اليت صدرت مـن الكهـان واملـنجمني                
ريها أفزعت قلوب األعادي لدينه ملا كانوا يسمعون أن دينه سيظهر على كل دين              وغ

وأنه يسفه أحالمهم ويبيد ضاللـهم ويضع السيف يف رقاب خمالفيه فتحريوا لـذلك             
أشد التحري وذهبوا كل مسلك يرونه منجياً من أمره مذبذبني ال يدرون أين املقـصد               

  .صوتاً مفزعاً فتنفر شذر مذر والت حني مفرالنافع كما هو شأن غفل الغنم إذا مسعت 
  

  
  

 القنا مجع قناة وهي الرمح ، و الوضم ما يوضع عليه اللحم من اخلشب وحنوه  129
  .ليتوقى به األرض ويقال للحقري الذليل حلم على وضم على طريقة االستعارة 

 وسلَّم  شاهدوا ما خـافوه        واملعىن أن الكفار الذين روعتهم أنباء بعثته صلَّى اُهللا علَيهِ         
وحلقهم ما تطريوا منه من وقع السيف فيهم وإصابة الرمح لـهم حىت جرعوا كـأس               
املذلة وكسوا لباس الـهوان فصاروا لغاية مذلتهم كاللحم على الوضم ويف اختيـار             
هذا التشبيه للمذلة مناسبة تامة للتشبيه يف البيت السابق أي كما أن نفرة الغنم وفزعها     
من الصوت غري مانع من استئصالـها ومآلـها أن تكون حلما على وضم كذلك نفرة              

  .الكفار عند مساع مبعثه مل يكن نافعاً ومآلـهم بعنادهم املذلة والـهوان
  
  



  

 ١٠٤

 ِهودوا الِْفــرار فَكَــادوا يغِبطُــونَ ِبــ   ١٣٠أَشلَاَء شالَت مع الِعقْباِن و الـرخمِ      

 تمِضي اللَّيـاِلي و ال يـدرونَ ِعـدتها  ١٣١ما لَم تكُن ِمن لَيايل اَألشهِر احلُـرِم         
                                                                                                                                            

  
  

  
  أشالء مجع ِشلْو وهو العضو من اللحم وأشالء اإلنسان أعضاؤه بعد البال  130

 عقاب وهو الطائر املعروف والرخم مجع رمخة والتفرق ، وشالت ارتفعت والعقبان مجع
  . وهو طائر معروف ويقال لـه األنوق وعشه ال ينال 

واملعىن أن العدا بسبب ما حلقهم من املذلة والـهوان متنوا الفرار والنكوس باإلدبار 
فما محلـهم على متنيه مع عدم الفوز به إال الـهوان األعظم وبعض الشر أهون من 

  . غبطوا األموات منهم الذين طارت العقبان والرخم بأعضائهم بعض ، أي أم
      

  
 معىن البيت أن املشركني لشدة ما داخل قلوم وخامر نفوسهم وشغل بواطنهم  131

من الرعب والفزع من أهوال مواقع قتال الصحابة رِضي اُهللا عنـهم انتفـى عنـهم                
هو عدد األيام الذي يستوي يف العلم       اإلدراك حىت كأم ال يدركون أول املدركات و       

به النبيه والغيب فما الظن بإمهال مشاعرهم وإقامة موامسهم املنوطة بتعيني األيام وتعطيل             
سائر ضروريام والروع إذا استوىل على القلب حجب اإلدراك وأثبت شبه الولــه             

األشهر احلرم كان   وحترمي القتال يف    . وحري األفكار ورمبا تفاقم أمره حىت يعقبه املوت         
من عهد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وذلك ملا دعا إبراهيم عليه السالم لذريتـه              

 أن جيعل أفئدة من الناس وى إليهم فكان فيمـا           ِبواٍد غَيِر ِذي زرعٍ   مبكة إذ كانوا    



  

 ١٠٥

 كَأَنما الدين ضـيف حـلَّ سـاحتهم   ١٣٢ِبكُلِّ قرٍم ِإلَـى لَحـِم الِعـدا قَـِرمِ         

 بحـر خِمـيٍس فَـوق سـاِبحٍةيجر  ١٣٣يرِمي ِبموٍج ِمن اَألبطَـاِل ملْـتِطمِ      
                                                                                                                                            

فرض على الناس من حج البيت قوام ملصلحتهم ومعايشهم مث جعل األشهر احلرم أربعة        
ثالثة سرداً وواحداً فرداً وهو رجب أما الثالثة فللحجاج واردين إىل مكة وصـادرين              
عنها شهراً قبل شهر احلج وشهراً بعده قدر ما يصل الراكب من أقصى بالد العرب مث                
يرجع وأما رجب فللعمار يأمنون فيه مقبلني وراجعني نصف شهر لإلقبـال ونـصفه              

لقتال فيه حمرماً صدرا من اإلسالم مث أباحته آيـة          للرجوع  إىل أن جاء اإلسالم فكان ا       
ِمنها أَربعةٌ حرم ذَِلك الـدين      السيف وبقيت حرمة األشهر احلرم مل تنسخ قال تعالَى          

كُمفُسأَن وا ِفيِهنظِْلمفَال ت مالْقَي فتعظيم حرمتها باق وإن أبيح القتال فيها .  
  

  
  . والقرم بكسر الراء صفة من قرم إىل اللحم أي اشتهاه   القرم السيد ، 132

واملعىن كأن دين اإلسالم ملا نزل بساحة ديار العدا من الكفار ضيف مبعشر من السادة               
كل منهم يشتهي حلوم العدا حل بديارهم وهم أقرى الناس للضيف و أبعد من معـرة                

هيه واملراد التلميح بسرعة    اللؤم فال جرم ينيلون ضيفهم خصوصاً إذا كان سيدا ما يشت          
  . وقع سهام اإلسالم فيهم وسهولة استئصالـهم حىت كأنه أمر وقع عن طيب أنفسهم

  
  

   جير يقود وضمريه للدين ، واخلميس اجليش مسي به ألنه خممس مقدمة وقلب  133
وميمنة وميسرة وساق وإضافة البحر إليه من إضافة املشبه به إىل املشبه وساحبة وصف              

  .لفرس يقال فرس سابح إذا مد يده للجري ، و التطام األمواج ضرب بعضها ببعضل



  

 ١٠٦

 ِمــن كُــلِّ منتــِدٍب ِللَّــِه محتــِسٍب  ١٣٤يسطُو ِبمستأِْصٍل ِللْكُفْـِر مـصطَِلمِ     

 حتى غَدت ِملَّةُ اِإلسالِم وهـي ِبِهـم  ١٣٥ِمن بعِد غُربِتهـا موصـولَةَ الـرِحمِ       
                                                                                                                                            

واملعىن أن الدين يقود إىل الكفار جيشاً كالبحر يف اتساعه وعظم أهوالــه متعاقبـة               
ومن هنا ورد احلث علـى      . أبطالـه يف اإلقدام تعاقب أمواج البحر حتملـهم ساحبة         

مع اجلماعة ويؤيد هذا احململ نسبة اجلر إىل الدين         االجتماع وعدم التفرق وجاء يد اهللا       
املفيد أن ذلك اجليش ال حمرك لـه إال الدين وأن تكون كلمة اهللا هي العليا والباعث                

  .إذا كان دينياً كان أشد وحدة و أبعد شيء عن التفرق 
  

  
ه  إليه ، وحمتسب من احتسب فعالً قدمأجاب   املنتدب اسم فاعل انتدب لألمر  134

و ادخره ، والسطو القهر بالبطش واملستأصل القالع و املصطلم من الصلم مبعىن القطع              
  .أو قطع األذن واألنف

واملعىن أن أولئك األبطال كل منهم مسرع لدعاء اهللا تعالَى و رسولــه إىل القتـال                
واجلهاد حمتسب أجره يف ذلك عند اهللا أي جاعل قتالـه ذخراً عند اهللا وذلك بكمال               

خالص العمل للـه دون شائبة غرض آخر وأن كال منهم ذو آلة قاطعة للكفر قالعة               إ
لـه وحيث كانوا يف اإلخالص بذلك الوصف ولـهم من اآلالت ما شرح حالــه              

  .فما الظن مبواقعهم يف العدو كالدليل املؤيد ملا قبلـه 
  

  
رة بعد املرة وسيوفهم   املعىن ما زال اإلسالم يقود اجليوش من أولئك األبطال امل 135

ونبالـهم تفعل بالعدا ما تفعل حىت نصر اهللا الدين وأظهر ملة اإلسالم وصـارت يف               



  

 ١٠٧

      و مـتيت ٍل فَلَـمعِر بيخـِئمِ   وت ــِر أٍَب  ١٣٦لَـم يِبخ مهــن ــداً ِم ــةً أَب  مكْفُولَ

 هم الِْجبالُ فَـسلْ عـنهم مـصاِدمهم  ١٣٧ماذَا رأَى ِمنهم ِفي كُـلِّ مـصطَدمِ       
                                                                                                                                            

محية من عصابتهم ومنعة من عشائرهم بعد أن كانت يف جهالة وغربة و مخـول لقلـة                 
األنصار ففيه تشبيه حالة اإلسالم حبالة من يكون غريباً لقلة عشائره مث كثرت أهلـوه               

فظهر أمره وعز نصره ، وكان من حكمة اهللا تعالَى أن سبق اإلميان برسول اهللا               وأقاربه  
صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم من أبعد الناس نسباً به و تأخر إسالم قومه وبين عمه فإنه لو بادر                  

  .أهلـه باإلسالم لقيل قوم أرادوا الفخر برجل منهم وتعصبوا لـه عصبية قرابة 
  

  
عىن أن ملة اإلسالم صارت يف كفالة أبدية من محاية أولئك األبطال كفالة ال   امل 136

يتطرقها خلل ألا فيهم ما بني شفقة األبوة القاضية طبعاً جبلب الكمال وغرية البعولة              
القاضية برفع الصائل املريد هتك احلرمة وليس يف الطباع البشرية أقوى مـن هـاتني               

ل حصل منهم حلماية امللة جمموع ما حيصل من محاية األب           واملراد أن مجلة أولئك األبطا    
  .والزوج 

  
  

 الضمري إىل األبطال واجلبال استعري هنا لألبطال لشدة وطأم على الكفار وقوة  137
ثبام يف احلروب ، املصادم اسم فاعل من صادمه إذا ضاربه وقارعه واملصطدم حمـل               

  .الفعل



  

 ١٠٨

 وسلْ حنيناً وسلْ بدراً وسـلْ أُحـداً  ١٣٨فُصول حتٍف لَهم أَدهى ِمن الـوخمِ      
                                                                                                                                            

لوطأة والثبات فسل من وقف لـهم يف املعـارك وذاق           واملعىن أم كاجلبال يف شدة ا     
طعم بأسهم فإنه عليم بذلك إذ قد شاهد منهم يف كل معترك أمرا هـائالً وكونـه يف                  

  .الكل شاهد على أنه الدين حىت ال يكون اتفاقياً يف بعض املواقع 
  

  
  
  

يـق مكـة    حنني واد قريب من الطائف ،وبدر اسم بئر بينه وبني املدينة من طر 138
مثانية وعشرون فرسخا ، و أحد جبل باملدينة مسي ذا االسم لتوحده وانقطاعه عـن               
جبال أخر هناك ، وفصول مجع فصل مراد به الضرب والنوع على التجوز ، واحلتف               
املوت ولـهم ضمري للعدا وهم الكفار وأدهى صيغة تفضيل من دهاه األمـر أصـابه               

  .رادف للوباء بداهية وهي األمر العظيم والوخم م
واملعىن سل تلك األماكن اليت هي مواقع مشهورة لبعض حروب الصحابة رِضـي اُهللا              
عنهم عن أنواع احلتوف اليت حلقت الكفار بسبب تلك احلروب ما بني طعن بالنبـال               
وضرب بالسيوف وغريمها مما عم مجيعهم أمره حىت كان عليهم أدهى وأعظـم مـن               

ديار أمر مشهور مستعذب يف األدبيات ، واقتصار النـاظم          الوباء، وسؤال األماكن وال   
على هذه الوقائع ألا أشهر غزواته صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وا ظهر عز اإلسالم ونزل               

  .يف شأا اآليات القرآنية 
  

  



  

 ١٠٩

 أَلْمصِدِري الِبيض حمراً بعد ما وردت  ١٣٩لِعدا كُلَّ مـسود ِمـن الِّلمـمِ       ِمن ا

 والْكَاِتِبين ِبسمِر الْخـطِّ مـا تركَـت  ١٤٠أَقْالمهم حرف ِجسٍم غَيـر مـنعِجمِ      

  الْهيجـاِء خـاِطبهمِإنْ قَام ِفي جـاِمعِ      ١٤١تصاممت عنه أُذْنا ِصـمة الـصممِ      
                                                 

  اإلصدار اإلرجاع والبيض مجع األبيض مراداً به هنا السيف والـورود ضـد    139
  .مم مجع ملة وهي الشعر ااوز شحمة األذن فإذا بلغ املنكبني فهو اجلمةالصدور والل

واملعىن أعين باملوصوفني بتنويع احلتوف يف تلك الوقائع الذين يصدرون السيوف محراً            
  .من دم الكفار بعد ما وردت أعناقهم وفعلت يف ملمهم و رؤوسهم ما هو فعلـها 

  
  

 مبعىن خطَّ مستعار هنا لتخطيط األجسام بأسـنة    الكاتبني مجع كاتب من كتب 140
الرماح والسمر مجع أمسر مبعىن الرمح واخلط مبعىن الكتاب واملراد هنا موضع باليمامة             
جتلب إليه الرماح من  الـهند فتقوم وإليه تنسب الرماح اخلطية ،واألقالم مجع قلـم               

اسم فاعل من انعجم    الكتاب مستعار هنا لألسنة ،وحرف كل شيء طرفه ، و منعجم            
  .مبعىن أزال عنه العجمة

واملعىن واملوقعني سهامهم يف مجيع أطراف أجسام العدا موقع اإلعجام يف حروف 
التهجي حبيث أنه ما أصابت سهامهم إال مقاصدهم بالرمي ومل تكن اإلصابة اتفاقية 

  . وذلك شأن الكاتب املعجم للحروف 
  

  



  

 ١١٠

 شاِكي السالِح لَهـم ِسـيما تميـزهم  ١٤٢والْورد يمتاز ِبالسيما ِمـن الـسلَمِ      

 تهِدي ِإلَيك ِريـاح النـصِر نـشرهم  ١٤٣فَتحسب الزهر يف اَألكْماِم كُلَّ كَِمي     
                                                                                                                                            

 القوم ، والـهيجاء احلرب واخلاطب واخلطيب مـن     اجلامع املكان جيتمع فيه 141
خطب كطلب ، والضمري للصحابة رِضي اُهللا عنهم والتصامم تطلب الصمم وإظهاره            

  .ممن ليس به صمم ، والِصمة الشجاع ومجعه صمم
واملعىن أنه إذا قام يف ميدان احلرب واحد من الصحابة رِضي اُهللا عنهم يدعو الكفار إىل                

واملقاتلة مبا يثري احلمية ويبعث النفوس األبية أعرض عنه أشجع الشجعان مـن             الرباز  
الكفار وأظهر من نفسه الصمم عن مساع كالمه ورضي مبعرة التقاعد ملا مأل قلوم من               

  . الرعب وقاسوه من مواقعهم املذكورة قبل 
  

  
 لـه شـوك  والسلم شجر.    شاكي السالح تامه أو حاده ، والسيما العالمة  142

  .يشابه شجر الورد
واملعىن أن السالح التام احلاد خمتص بالصحابة رِضي اُهللا عنهم حىت صار عالمة لـهم              
ميتازون ا عن غريهم من الكفار واختصاصه م من حيث ظهور أثره فإن املراد مـن                
 محل السالح العمل به واإلظهار بسببه وترتب الغلبة على فعلـه وقد تقدم من حـال              
الصحابة رِضي اُهللا عنهم يف الوقائع املتعددة ما دل على أن السالح بيدهم سالح وأن               

  .وجوده بيد الكفار كالعدم 
  

  



  

 ١١١

 كَأَنهم ِفي ظُهوِر اخلَيـِل نبـت ربـا  ١٤٤ شـدِة احلُـزمِ    ِمن ِشدِة احلَزِم ال ِمن    

 طَارت قُلُوب الِعدا ِمن بأِسـِهم فَرقـاً  ١٤٥فَما تفَـرق بـني الـبهِم والـبهمِ        
                                                                                                                                            

 النشر الرائحة الطيبة واألكمام مجع كم بكسر الكاف وهو وعاء الزهر والكمي  143
ا يـصور   الشجاع املتكمي يف سالحه ،واستعار الرياح لألحاديث جبامع أن كالً منهم          

البعيد قريباً والنشر ملدحهم بأفعالـهم اجلميلة ومواقعهم اجلليلة جبامع التذاذ الـنفس            
وارتياحها بكل ، و إال فارتياح النفس باألحاديث اجلميلة أشد من ارتياحها بـالروائح              

  .الطيبة 
  
  
  
  

  
  

ما يشد واحلزم مجع حزام وهو هنا .  الربا مجع ربوة وهي ما ارتفع من األرض  144
  .به سروج اخليل وحنوها

واملعىن أن الفرسان من الصحابة رِضي اُهللا عنهم يف حال القتـال ثـابتون يف ظهـور                 
خيلـهم ثباتا ال تغريه صواعق احلرب وبوارقها كأمنا هم يف تلك احلالة نبت يف ربا ال                

شدة وثاق  تغريه السيول وال تدفعه املياه وذلك األمر من قوة احلزم والضبط وليس من              
  .احلزم فإنه مع عدم احلزم غري نافع 

  
  



  

 ١١٢

ــصرته  ١٤٦ِإن تلْقَه اُألسد ِفي آجاِمهـا تِجـمِ        ــوِل اِهللا ن ســن ِبر ــن تكُ وم 
                                                                                                                                            

 الفرق اخلوف ، والبهم أوالد الضأن ، والبهم مجع بهمة هو الفارس الـذي ال   145
  .يدرى من أين يؤتى من شدة بأسه

واملعىن أن الكفار لشدة ما نزل م من بأس الصحابة رضوان اهللا عليهم امتألت قلوم               
اب الطائر وزال عنها انبعاث أشعة اإلدراك فلم متيز أصـحاا           رعبا فاضطربت اضطر  

بني الضدين أضعف املخلوقات وهو وليد الضأن وأقواها وهو الشجاع الباسل وفيـه             
إمياء لطيف إىل سوء ما خامر عقولـهم يف معاودم احلروب وعـدم اإلذعـان مـن                

 اختالل العقـول مبـا      ترقبهم الغلبة وما ذلك إال الحتقارهم حال احملارب الناشئ عن         
  .أدهشها من اخلوف 

  
  

  
 اآلجام مجع أمجة وهي مغيض املاء ينبت فيه الشجر ملتفا بعضه ببعض تأوي إليه  146

  .األسود وجتم تسكت فال يسمع لـها صوت 
 ومعىن البيت أن الصحابة ملا كانوا يقاتلون عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وعن               

 القومي وصراطه املستقيم وأن ما وقع لـهم من النصر سببه التام هو ذلك فال               دين اهللا 
عجب أن متتلئ القلوب منهم رعبا فلو دخلوا مساكن األسود بذلك الوجه وأتتـهم              

وتعقيب ما تقدم ذا املعىن لرفع إيهام أن ما وقع مـن            .فيها لسكتت خوفا من بأسهم      
ة يف حزمهم وقوة أسلحتهم ومتام شجاعتهم       النصر كان سببه ما حكاه من حالة الصحاب       

فإن ذلك وإن كان من األسباب العادية إال أن السبب احلقيقي هو القتال إلعالء كلمة               



  

 ١١٣

وـدال ِمـن عنقَـِصمِ    ِبِه وـِصٍر  ١٤٧ غَـري منتغَـري م ِلـيى ِمـن ورلَن تو 

ــِه  ١٤٨كَالَّليِث حلَّ مع اَألشـباِل يف أَجـمِ        ــرِز ِملَِّت ــي ِح ــه ِف تــلَّ أُم أَح 
                                                                                                                                            

اهللا ونصرة نبيه ودينه فال يعتمد العاقل على قوة عدده وكثرة عدده إمنـا االعتمـاد                
  .احلقيقي على إخالص النية الصاحلة ألن النصر من اهللا تعالَى 
  

  
 املعىن أن كل من وااله صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم باإلميان به واتباع سـنته ونـصر    147

شريعته والذب عنها فهو منصور بالتأييد اإللـهي على ضده وكل من عانده وعـاداه              
والعياذ باهللا فهو منقصم مغلوب فنفي الرؤية جعلـها الناظم كناية عن نفي الوجـود              

النصر بسببه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم غري خاص مبن شاهده وقاتل معـه             وفيه تصريح بأن    
  .بل هو عام لكل ناصر لـه وويل يف كل زمان 

   
  

  
  األمة اجلماعة من الناس واملراد أمة اإلجابة الذين آمنوا به واتبعوه صـلَّى اُهللا   148

  .ألسد والشبل ولدهعلَيِه وسلَّم ،واحلرز املوضع احلصني ، والليث ا
واملعىن أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أنزل أمته حصنا من ملته الزكية ال يرام وعصمهم حببل         
اهللا الذي ليس لـه انفصام وضمهم إليه باتباعه يف ذلك احلصن ضم الليث ألشبالـه              

 ال  يف حمل منعته ،فما دامت األمة يف ذلك احلصن احلصني واحلـرز الـشامخ املكـني               
يضرهم من ناوأهم فإذا خرجوا منه وأمهلوا يف التمسك به صاروا بة لكـل ناهـب                



  

 ١١٤

 كَم جدلَت كَِلمـات اِهللا ِمـن جـِدل  ١٤٩ِفيِه وكَم خصم البرهانُ ِمن خـِصمِ      

 كَفَاك ِبـالِعلِم ِفـي اُألمـي معِجـزةً  ١٥٠يـِب ِفـي اليـتمِ     ِفي اجلَاِهِليِة والتأدِ  
                                                                                                                                            

            لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عال تزال  :"ومطمعا لكل طالب ويف احلديث الشريف من معامل نبوته ص
   )١(." طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا

  
  

 كثريا ما أرغمت آي الكتاب أنوف املعاندين اادلني فتركتهم صرعى املعىن   149
الغلبة وكثريا ما خاصمت الرباهني الواضحة واملعجزات الباهرة من خاصمه يف دعوى 
النبوة حىت غلبته وأفحم وملا كانت خماصمة آي الكتاب أقوى من خماصمة غريها من 

  . وى غلبية وإىل الثانية مطلقهااملعجزات نسب إىل األوىل التجديل الذي هو أق
  

  كفاك مبعىن حسبك ،واألمي صفة حملذوف تقديره النيب األمي وهو منسوب إىل  150
  أمة العرب إذ كانوا ليسوا من أهل الكتابة والعلم أو منسوب إىل األم أي أنه على 

  )١٩٢٠ (-٣/١٥٢٣: صحيح مسلم ) ١(

ذي ال يقرأ وال يكتب وهو يف غـريه صـلَّى اُهللا            احلالة اليت ولدته عليها ، واملعين به ال       
علَيِه وسلَّم من الصفات الذميمة أما فيه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فهو من كماالته اخلارقة               
ألن ذم وصف األمية ملا يقتضيه من كمال اجلهالة وحيث صحب يف ذاتـه الـشريفة                

. ات وأشرفها ومن مث كان من املعجزاتكمال العلم البشري وايته كان من أعز الصف  
واملعىن يكفي من معجزاته الدالة على صدق نبوته ما لـه من العلوم واملعارف الـيت               
بعضها علم اللوح والقلم مع كونه أميا ال يقرأ وال يكتب ونشأ يف أمة جاهلية ال ميكن                 

 عليه مـن    حصول العلم بالسمع منها كما يكفي من كراماته اخلارقة للعادات ما نشأ           



  

 ١١٥

ــِه  ١٥١ذُنوب عمٍر مضى يف الشعِر واِخلـدمِ       ــتِقيلُ ِب ــِديٍح أَس ِبم ــه متدخ 

ــه  ١٥٢كَأَنِني ِبِهمـا هـدي ِمـن الـنعمِ         اِقبوى عــش ــا تخ م اِنيــد  ِإذْ قَلَّ
                                                                                                                                            

مكارم األخالق وحسن الشيم املشهود لـه به يف الكتاب والسنة مع صفة اليتم اليت              
  .شأا يف جماري العادة اإلمهال وعدم اكتساب احملامد وما ذاك إال بتأديب اهللا عز وجل

  
  

  . االستقالة طلب اإلقالة وهي هنا للخالص من الذنوب واِخلدم مجع خدمة  151
جنابه صلى اهللا علـه وسلم وتقربت إليه ذا املديح املشتمل على واملعىن خدمت 

الرتر من صفاته الكاملة أطلب بذلك التوسل جبنابه املرفوع إىل اهللا أن يتجاوز عما 
مضى من الذنوب يف الزمن السالف ومن مجلة تلك الذنوب قول الشعر ومدحه الناس 

  .ة من العمر يف غري املطلوب منهبه فإن ذلك وإن كان فيه املباح ولكنه تضييع حلص
  
  
  

   
  

  املعىن إمنا طلبت مبدحيه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اخلالص من مواقع الشعر واخلدم  152
ألما ومساين مسة خموفة العواقب الدنيوية واألخروية حىت صرت بسببهما كالــهدي            

يعلق يف عنقه للداللـة علـى       املقلد الذي مآلـه النحر وحالـه غري خفي بشعاره مما          
ويف هذا التشبيه إمياء إىل أن تعاطي ذلك وإن         .كونه هديا وال يهتدي إىل وجه اخلالص        

  .كان قصديا لكن صاحبه ملا مل يتدبر يف العواقب كان باألنعام أشبه 



  

 ١١٦

 أَطَعت غَي الصبا ِفـي احلَـالَتِني ومـا  ١٥٣ اآلثَـاِم والنـدمِ    حصلْت ِإلَّا علَـى   

 فَيــا خــسارةَ نفْــٍس ِفــي ِتجارِتهــا  ١٥٤لَم تشتِر الدين ِبالدنيا ولَـم تـسمِ       
                                                                                                                                            

  
  

  معىن البيت اعتذار عن ارتكاب احلالني مع كوما مؤديني إىل عدم النجاة فإن  153
 الشباب وجهل الفتوة دعياه إىل ارتكاب ما ارتكب منهما ألن الشباب شـعبة              ضاللة

من اجلنون إذ مل يكمل العقل حينئذ وبه يقوى داعي الـهوى لوجود القوة والبطالـة               
وطول أمل العيش وتزيني الباطل بصورة احلق وختييل الشهوة ما يف الفعل من احلـسن               

 وجد ما كان خييل حسنا قبيحا ومل حيصل         حىت إذا أدركه الكرب ورجع إىل حكم العقل       
لـه من آثار ما فعل إال ما يسوء منه من ترتب اآلثام والتأسف على الفائـت حيـث                  
اتضحت عواقبه ويف ضمن هذا االعتذار إقرار وتوبة وفيه إمياء لطيف إىل أن املعـصية               

ك بتوفر  وإن كانت يف نفسها معصية إال أنه رمبا يعذر صاحبها يف جماري العادات وذل             
  .الدواعي وقوة األسباب 

  
  

  
  املعىن عظمت خسارة نفس وضل سعيها حالة كوا متمسكة بزهرات الـدنيا   154

ولذاا ومل تبدلـها بالدين والطاعة وال أخذت يف مسالك ذلـك واختـارت اتبـاع               
الشهوات واستبدالـها من املطلوب منها من أنواع العبادات فشبه هذه احلالة حبالـة             

سارة يف البيع بسوء تدبري التاجر واستعار لـها تركيبها اقتباسا من قولـه تعـالَى              اخل
        ـِدينتهوا ما كَـانمو مهتارِتج تِبحا رى فَماللَةَ ِبالـهدا الضورتاش الَِّذين أُولَِئك 



  

 ١١٧

ــِه  ١٥٥يِبن لَـه الغنب يف بيٍع وِفـي سـلَمِ         ــه ِبعاِجِل ــالً ِمن ــع آِج ــن يِب مو 

ـ    ِإن آِت ذَنبا فَمـا عهـِدي ِبمنـتِقٍض  ١٥٦ي ولَـا حبِلـي ِبمنـصِرمِ      ِمن النِب
                                                                                                                                            

ملقصود منها بذلـها   وفيه إمياء لطيف إىل أن حالة احلياة الدنيا غري مقصودة بذاا إمنا ا            
يف الطاعات واكتساب احلسنات كما تبذل األموال يف شراء ما ينمي املـال ويكثـر               

  .املكاسب 
  

  
  اآلجل املتأخر ، والغنب يف البيع املخادعة فيه والسلم أصلـه لغة السلف ويف  155

عرف أهل الشرع بيع ما ليس حباضر يتقرر يف ذمة البائع مع تعجيـل الـثمن علـى                  
  .وطه املقررة يف كتب الفروعشر

واملعىن كل من استبدل اآلجل بالعاجل ورضي مبا حيصل لـه عاجال عوض ما يـؤول               
إليه آجال فال بد من غنب لـه ونقص ضرورة أنه ال بد للتأخري من فرط فالبائع خيدع                 
ويغتر بلذة ما حيصل بيده من الثمن احلال ويغفل عما ينقص لـه لو باعه يف وقتـه ،                  

الناظم هذا املعىن مثال ملن يغتر بزهرات الدنيا معرضا ا عن الطاعات احملمودة             وضرب  
  .العواقب 

  
  

  ومعىن البيت أين وإن كنت أجرمت ومن كؤوس املآمث جترعت فـال يوجـب    156
ذلك إياسي من املغفرة وال يقطع مين رجاء العفو والرمحة ألن يل عهدا حمكما وصـلة                

  )١( علَيِه وسلَّم ال ييأس معهما صاحبهما ولو كان صاحب اجترام وثيقة بالنيب صلَّى اُهللا

  



  

 ١١٨

ــسِميِتي  ١٥٧محمداً وهو أَوفَى اخلَلـِق ِبالـذِّممِ       ِبت ــه ــةً ِمن ــي ِذم ــِإنَّ ِل  فَ

 ِإن لَم يكُن ِفي معاِدي آِخـذاً ِبيـِدي  ١٥٨فَضالً وِإال فَقُـلْ يـا زلَّـةَ القَـدمِ         
                                                                                                                                            

  
 املعىن أن يل ذماما منه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ال خيفر واعتالقا ال جيحد اعتبـاره   157

وال ينكر وهو التسمية بامسه الشريف والتطفل ا على خصيصية النـسبة إىل مقامـه               
ذ املقصد من التسمية بأمساء العظماء التعلق م واالنتـساب بـذلك            الشامخ املنيف إ  

إليهم إذ ذلك أدىن ما ميكن من مراتب االشتراك وهو عند النفوس الكاملة يـستدعي               
اعتباره نسبة وذمة واعتالقا يوجب رعاية لصاحبه وحرمة وملا كان الوفاء بالذمم مـن              

ه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم حصل من تلك        مكارم األخالق وقد ثبت ثبوتا ال يعتريه ريب أن        
الصفة على ما ال مطمع ملخلوق فيه فكان صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أوىف النـاس بالـذمم                 

ويف صنيع الناظم ترغيب يف التسمية بامسه صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم            . وأحقهم مبراعاا   
  .تيمنا وذمة 

  
  

  
   )٣٤٤٢ – ٢/٢١٤: املستدرك للحاكم " (إن شفاعيت ألهل الكبائر من أميت "  ويكفي حديث ١

  
  املعاد النشأة الثانية وهو احلشر ،واألخذ باليد كناية عن التخليص من الشدائد  158

  .وزلة القدم كناية عن الوقوع يف املهالك
 من جـزاء مـا      )١(لقيامة  واملعىن أنه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم إن مل يكن خملصا لـه يوم ا            

اقترفه من اآلثام وضيع فيه عمره مما مل حيصل منه إال على الندم فقد وقع يف املهالـك                  



  

 ١١٩

 حاشاه أَنْ يحـِرم الراِجـي مكَاِرمـه  ١٥٩و يرِجع الْجار ِمنه غَيـر محتـرمِ       أَ

ــه  ١٦٠وجدتــه ِلخالِصــي خيــر ملْتــِزِم اِئحدــاِري م ــت أَفْكَ مــذُ أَلْز نمو 
                                                                                                                                            

وظلمة ليل آثامه احلالك وتقدمي الفضل على الذمـة تبعيـد لـإلدالء باالسـتحقاق               
واالعتماد على األسباب ووقوف عند باب املنحة واإلحـسان وذلـك مـن آداب              

  .االستعطاف 
  

  
   .   حاشا من أدوات االستثناء والضمري فيها يعود على النيب  159

 مستشفعاً ومستجرياً به ال ميكن بأي حـال مـن            واملعىن أن من يلجأ لرسول اهللا       
 وألن الوفاء بالذمم من مكارم      األحوال أن يرجع خائباً ، ألن ذلك مما ينايف مكارمه           

 أوىف الناس بالذمم فحاشا ملن استجار       نه  أخالقه وقد ثبت ثبوتا ال يعتريه أدىن شك أ        
  .به والذ جبنابه  أن خيفر ذمته ويضيع جواره 

  
  املعىن أنين عندما قصرت مدائحي خلري األنام  وجعلت مجيع أفكاري مصروفة  160

   متوسالً ا يف مطاليب العظيمة كطليب اخلالص من الداء الذي أملَّ يبإىل نظم مدائحه 
  اعةأي بالشف) ١(

 خلالصي من  ، وجدته والذي ال يقدر على دفعه إال اهللا تعاىل بربكة حممد 
 الشدائد خري ملتزم ، وذلك ملا قام عليه الربهان وبلغ مبلغ املشاهدة والعيان أنه 

 وال ترد )١(أكرم اخللق سجية وأوسعهم رمحا وعطية وأنه ال خييب قاصده وسائلـه 
قينا من مشائلـه وأخباره وتواترت به الوقائع اجلمة على مؤملـه وسائلـه علم ذلك ي

من آثاره كيف ال وإنه صاحب اخللق العظيم واملشهود لـه بأنه باملؤمنني رؤوف رحيم 



  

 ١٢٠

 نـه يـداً تِربـتولَن يفُوت الِْغنـى ِم  ١٦١ِإنَّ الْحيا ينِبت اَألزهار ِفـي اُألكُـمِ       

 ولَم أُِرد زهرةَ الدنَيا الَِّتـي اقْتطَفَـت  ١٦٢يدا زهيٍر ِبمـا أَثْنـى علَـى هـِرمِ         
                                                                                                                                            

وإذا كان املتطبع باملكارم من غريه من البشر تأخذه محية احلماية عند االلتجاء إليه 
    .ود ويصرف عنان مهته ملن عول عليه فكيف مبنبع الكرم واجل

وهذا الداء الذي أشري إليه هو سبب إنشائه هلذه القصيدة أنه أصيب بالفاجل فكتب 
  . مناماً فمسح بيده الشريفة عليه فشفي هذه القصيدة واستشفع ا ، مث رأى النيب 

  
  فات الشيء سبق فلم يدرك ، والغىن اليسار ، وتربت يده افتقر ، واحليا املطر  161

  .كم مجع أكمة وهي اجلبال الصغارواخلصب ، واأل
واملعىن أين وإن مل أفعل من الطاعات ما أرجو معه نيل الثواب فال أكون آيسا من نيل                  

 فإن عظيم اجلاه يكسب املعدوم وينعم احملروم        اإلحسان والتنعم بالنعيم األكرب جباهه      
دم قبولـه املاء   كاملطر النافع فإنه ينبت احملل الذي ليس من شأنه اإلنبات لصالبته وع           

  .  أعظم نفعا من احليا بل احليا فرد من أفراد أنواع نفعه حق القبول وهو 
  

  
  

   بدعائه وشفاعته ١

  
  زهرة الدنيا زخرفها ، وزهري هو الشاعر ابن أيب سلمى ، وهرم هو ابن سنان  162

  .بن حارثة املزين كان ممدوح زهري وكان يصلـه بالصالت اجلزيلة 



  

 ١٢١

 يا أَكْرم الْخلِْق ما ِلي مـن أَلُـوذُ ِبـِه  ١٦٣ِسواك ِعند حلُوِل الْحاِدِث الْعِمـمِ      

 ولَن يِضيق رسـولَ اِهللا جاهـك ِبـي  ١٦٤ منـتِقمِ  ِإذَا الْكَِريم تجلَّـى ِباسـمِ     
                                                                                                                                            

مل يكن قصدي من التوسل جباهه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم زخرف احلياة الدنيا الذي  واملعىن  
نالـه زهري مبدح هرم وإمنا القصد النفع بذلك يف األخرى اليت ال يفىن نعيمها وقدمنا               
أنه دفع ذا ما يومهه البيت قبل من إرادة احلياة الدنيا كيف وإنه فزع إىل ذلك اجلناب     

تخلص مما أوقعته فيه إرادة زهرات الدنيا وفيه إمياء إىل أن العظيم ال يلجأ إليه               الرفيع لل 
إال يف عظيم وإال كان تنقيصا يف عظمته ، وال ينايف أن من مقاصده ذا النظم الشفاء                 

  .من داء الفاجل كما تقدم 
  

  
 وسيلة   ملا حط أمحالـه عند باب املصطفى الكرمي وأيس يف نيل مطالبه من كل 163

سوى جانبه العظيم وتوجه بكليته إليه وناداه نداء املضطر املعتمد عليه فالتفـت مـن               
غيبته إىل شهوده وشافهه مبرامه ومقصوده واستعمل كلمة البعد حتقريا لنفسه وتعظيما            
للجناب املرفع واألكرم ويراد به العزيز ، والذ بالشيء التجأ إليه وسواك مبعىن غريك              

 واحلادث يف األصل املسبوق بالعدم مث كثريا ما يـستعمل يف األمـر              واحللول الرتول 
  .الـهائل كهول يوم القيامة املراد للناظم هنا والعِمم من عم الشيء 

 أو يا أمنحهم ليس يل غريك مالذ إذا حل هول يوم            )١(واملعىن يا أكرم اخللق على ربه       
  .القيامة الذي يعم كل أحد

   . ت احتراز وإشارة إىل أن الفاعل احلقيقي هو اهللا بربكة حبيبه  ووصفه باخللق يف أول البي١

  



  

 ١٢٢

 فَِإنَّ ِمـن جـوِدك الـدنيا وضـرِتها  ١٦٥وِمن علُوِمك ِعلْم الَّلـوِح والْقَلَـمِ      
                                                                                                                                            

  اجلاه القدر واملرتلة والكرمي من أمسائه تعالَى ، ومعىن التجلي باسـم منـتقم    164
انكشافه وظهوره بإظهار آثاره فإنه تعالَى متصف جبميع صفاته فالتفضل واإلحـسان            

ب واملؤاخذة مظهر وجتل المسه املنتقم واملنـتقم        مظهر وجتل المسه تعالَى الكرمي والعقا     
  .املؤاخذ ملن خالف األمر والنهي بأشد سطوة وأعظم عقوبة

 ومعىن البيت يا رسول اهللا إن جاهك ومكانتك عند اهللا تسعين ويشملين محاها يوم ال               
محى إال محاك وهو اليوم الذي يتجلى فيه من عود عباده مظاهر الكرم واجلود بإظهـار              

: صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم    نتقام والعقوبة وهو اليوم الذي يقول فيه مجيع األنبياء سواه           اال
إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبلـه مثلـه وال يغضب بعده مثلــه نفـسي      "

  )١(." نفسي
  

  
  اجلود السخاء وضرة الدنيا اآلخرة ، واللوح هو اللوح احملفوظ الذي كتـب   165
  . ما كان وما هو كائن والقلم هو القلم الوارد فيه أنه أول ما خلق اهللاهللا فيه

واملعىن كيف يضيق جاهك يب وأنت أكرم اخللق على ربك قد خصك باملزايا العظـام               
 ، ومنه أنه علَّمك ما      )٢(الدالة على مكانتك عنده منها أنه خلق الدنيا واآلخرة ألجلك           

   )٣(للوح والقلم بعض علومك مل حيط به غريك علما حىت أن ما يف ا
  ) ٣١٦٢ (-٣/١٢١٥: صحيح البخاري  )١(
  كما سبق ذكره يف املقدمة فالغرض من اخللق هو العبادة الكاملة واليت حتققت فيه  )٢(
  .فإذا كان املعلم هو اهللا فبعد هذا ال يستبعد أن حييط بعلوم كثرية  )٣(

  



  

 ١٢٣

                                                                                                                                            

 خييب من وقف ببـاب       ومن كانت هذه مكانته عند ربه فال يرجى للوسيلة سواه وال          
   )١(. فضلـه وعاله 

  
  

  

 وإمنا على مجيع األمم وقد أخرب اهللا عن         وهذا األمر ليس مقصوراً على أمة حممد        . هذا كله حممول على دعائه والتوسل به        ) ١(
وا فلما جـآءهم مـا      وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل   يستفتحون  على الذين كفر                  : "ذلك بقوله   

  " عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين
كانت اليهود تستفتح مبحمد صلى اهللا عليه وسلم على كفـار           " وكانوا من قبل   يستفتحون  على الذين كفروا         "عن قتادة قوله    

هللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فرأوا       العرب من قبل وقالوا اللهم ابعث هذا النيب الذي جنده يف التوراة يعذم ويقتلهم فلما بعث ا                
أنه بعث من غريهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة فلما     

  .جاءهم ما عرفوا كفروا به 
يثاق النبيني  ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم        وإذ أخذ اهللا   م     " فإذا علمنا هذا وربطناه بامليثاق الذي أخذه اهللا على األنبياء           

   )٤١١ / ١: تفسري الطربي  . (فإميان األنبياء مرتبط بإميام به " رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
وصل عليهم  "قال اإلمام القرطيب    " وصل عليهم إن صالتك سكن هلم       " " واستغفر هلم   "  فالدعاء الذي أمره به هلم       وأما أمته   

  )٢٣٥ / ٨: تفسري القرطيب . (أي دعاؤك تثبيت هلم وطمأنينة أال إا قربة هلم أي تقرم من رمحة اهللا "  إن صالتك سكن هلم
  "ولو أم إذ   ظلموا أنفسهم  جاؤك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما " وعالوة على ذلك قوله تعاىل 

يرشد تعاىل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان أن يأتوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيـستغفروا                   : ثري  قال ابن ك  
اهللا عنده ويسألوه أن يغفر هلم فإم إذا فعلوا ذلك تاب اهللا عليهم ورمحهم وغفر هلم وهلذا قال لوجدوا اهللا توابا رحيما وقد ذكر                        

نصور الصباغ يف كتابه الشامل احلكاية املشهورة عن العتيب قال كنت جالسا مث قرب النيب صلى اهللا عليـه                   مجاعة منهم الشيخ أبو م    
وسلم فجاء أعرايب فقال السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا يقول ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم                      

  :ستغفرا لذنيب مستشفعا بك إىل ريب مث أنشأ يقول الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما وقد جئتك م
        يا خري من دفنت بالقاع أعظمه                         فطاب من طيبهن القاع واألكم           

       نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه                            فيه العفاف وفيه اجلود والكرم    
بتين عيين فرأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف النوم فقال يا عتيب احلق األعرايب فبشره أن اهللا قد غفر                     مث انصرف األعرايب فغل   

   )٥٢١-٥٢٠ /١: تفسري ابن كثري . ( له 
وحـديث  ) . ٩١٤:  رقم   -٣/١٩٥: صحيح ابن حبان    " (إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم         " ويشهد له حديث    

لكم حتدثون وحندث لكم ووفايت خري لكم   تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خري محدت اهللا عليه وما رأيت مـن                       حيايت خري   "
   )١٩٢٥:  برقم ٣٠٨ / ٥ : ٩-٤مسند البزار " ( شر استغفرت اهللا لكم 

  



  

 ١٢٤

 يا نفِْس ال تقْنِطي ِمـن زلَّـٍة عظُمـت  ١٦٦ِإنَّ الْكَباِئر ِفـي الْغفْـراِن كَـالَّلممِ       

 لَعـلَّ رحمــةَ ربــي ِحــين يقْــِسمها  ١٦٧ِتي علَى حسِب الِعصياِن يف الِقسمِ     تأْ
                                                                                                                                            

  
  معىن البيت تطمني نفسه بباب الرجاء وعزائم التوسل وااللتجاء وصدق الوعد             166

م الفضل الذي ال حجر عليه كي ال يسوقها شدة اخلوف إىل            الذي ال خلف فيه وعمو    
اليأس من الرمحة فتقع يف مهلكته الدمهاء املذكورة يف الكتاب ايد قـائال لــها إن                
الذنوب وإن عظمت فهي بالنسبة إىل مغفرته تعالَى تساوي الصغائر فإذا صادفت العبد             

وإذا . الصغائر حيث يعمها الغفران     النفحة الصمدية كانت كبائر العبد يف سعة رمحته ك        
رجعت مبعىن هذا البيت والذي بعده من الرجاء إىل ما صدر به نظمه من حالة خوفـه                 
تيقنت اإلشارة منه رمحه اهللا تعالَى إىل أن العبد ينبغي أن يكـون يف أول أمـره علـى              

  .العبد اخلوف وخيتم عملـه بالرجاء فقد مجع يف نظمه بني احلالتني املطلوبتني من 
  

  
  املعىن أنه رِضي اُهللا عنه ترجى أن تكون رمحة اهللا وقت تعلقها بالعبـاد يـوم    167

إن للـه مائة رمحة وضع منها رمحة واحدة        " القيامة الذي ادخرت لـه كما يف حديث      
يف الدنيا فبها يترامحون ويتعاطفون حىت أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن              

تعـم أنـواع اآلثـام      " خر تسعة وتسعني رمحة رحم اهللا ا عباده يوم القيامة         تطأه وأ 
واملعاصي حبيث ال تذر ذنبا إال مشلته فال خيشى صاحبه عاقبته ، وفيه إمياء لطيـف إىل                 

لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون          "كمال كرمه تعالَى وحديث   
  )١(" فيغفر لـهم

   



  

 ١٢٥

 يا رب واجعلْ رجاِئي غَيـر مـنعِكٍس  ١٦٨لَديك واجعلْ ِحساِبي غَير منخـِرمِ     

 ِفي الـداريِن ِإنَّ لَــهوالْطُف ِبعبِدك     ١٦٩صبراً متى تدعـه اَألهـوالُ ينهـِزمِ       
                                                                                                                                            

  ٢٧٤٩:  رقم -٤/٢١٠٦: صحيح مسلم ) ١(

  
  املعىن يا رب حقق ظين واجعل رجائي عموم الرمحة جبميع ذنويب حمققـا غـري    168

خائب واجعل ظين بك ظنا تاما بتحقق مجيع مظنوين كما قال نبيك فيما يرويه عنك أنا                
عند ظن عبدي يب فإن قيل مع هذا اإلخبار الصادق كيف يصح للناظم طلبه؟ قلـت                

  .ب ما يرجع إىل صحة الظن وعزميته ومتام ذلك ونقصه من قبل الطالب املطلو
  

  
  املعىن أطلب منك يا رب أن تعاملين بلطفك يف الدنيا بالعافية وتيسري الـرزق   169

ودفع املؤملات كاملرض الذي توسل ذا النظم لدفعه وغري ذلك فإنه ال طاقة يل علـى                
دي من الصرب على حرف حبيث ما نازلته األهوال         حتمل املشاق والصرب عليها فإن ما عن      

إال وتضعضع فإن مل يكن منك اللطف وقعت يف اجلزع املخوف العاقبة كمـا أطلـب                
وقد سلك رمحه اهللا يف هـذا       . منك اللطف يف الدار اآلخرة مبعامليت بالعفو والغفران         

حث على سؤال العافيـة إذ       كثريا ما    صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   الطلب األدب النبوي فإنه     
  )١(." إذا سألتم اهللا شيئا فاسألوه العافية : "قال 

  

  
  

  
  



  

 ١٢٦

ــسِجِم نمــلٍّ و هنِبم ــي ــى النِب  وأْذَنْ ِلسحِب صـالٍة ِمنـك داِئمـة  ١٧٠علَ

 ما رنحت عذَباِت الْبـاِن ِريـح صـبا  ١٧١وأَطْرب الِْعيس حاِدي الِْعيِس ِبالنغمِ    
                                                                                                                                            

   ٩٥٠:  رقم – ٣/٢٣٠: صحيح ابن حبان  )١(
  

   املعىن ائذن يا رب خلزائن صلواتك ورمحتك أن يصل منها على رسـولك   170
   كما ليه احلظ الوافر الكثري الدائم وهذا الطلب منه هو الصالة املطلوبة من العبد ع

روي عن علي  . علمها الصحابة حني سألوه وختم الناظم مطالبه ا لكوا مرقاة الدعاء          
ما من دعاء إال بينه وبني اهللا حجـاب حـىت            : "رِضي اُهللا عنه قال قال رسول اهللا        

  )١(." يصلي على حممد وعلى آل حممد فإن فعل اخنرق ذلك احلجاب ودخل الدعاء
    

  
  .س اإلبل البيض اليت خيالط بياضها شقرة واحلادي سائق اإلبل بالغناء  العي 171

 ما دام الصبا يهب على أغصان البان فيميلـها ومـا دام            واملعىن أصلي على النيب     
احلادي حيدو العيس بنغماته فيطرا وال يعزب عـن ذي خمالطـة للمعـاين األدبيـة                

ة عن التجـدد والـدوام وعـدم        واألغراض الشعرية أن الغرض من مثل هذا التكني       
  .االنقطاع 

  
   

  
  

  ٦٦٤٨:  رقم -٤/٤٧: الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي ) ١(

  



  

 ١٢٧

                                                                                                                                            

  
  
  
  

  :خامتة 
  

شفاء القلب اجلريح للـشيخ     (لقد انصب عملي يف هذا التهذيب واالختصار لكتاب         
علـى  ) الطاهر بن عاشور على بردة املديح لإلمام البوصريي مادح الرسول األعظـم           

نقيح الكتاب وحتقيقه بعزو الروايات إىل مصادرها واستبعاد ما جاء فيه من روايـات              ت
واهية مل أعثر عليها يف مصنفات احلديث أو التفاسري أو السري والتـراجم ، ليخـرج                

  .الكتاب بثوب جديد حيوي أوثق الشواهد واألدلة 
يلتـبس علـى    كما إنين ذيلت بعض الصفحات حبواٍش وجدا ضرورية إلزالة ما قد            

  .القارئ من فهم مغلوط ملراد الناظم أو الشارح 
  .وأرجو أن أكون قد وفقت يف هذا اجلهد املتواضع 

  :  وأختم هذا التهذيب بالعبارة اجلميلة اليت ختم ا الشارح فقال 
 وههنا أبيح للرياع أن يلف عنان جواده حيث ساعده القدر ببلوغ مراده ونال مـن               

رفع مقصوده وبذل يف اخلدمة مقدوره وجمهوده ولو ال فضل الرحيم           التعلق باجلناب امل  
الرمحن ما كان يأمل أن جيري يف ذلك امليدان لكن العناية اليت ليس عليها حـاجر إذا                 
              ـلَّمسـِه ولَيلَّى اُهللا عصادفت أحلقت العاجز بالقادر واملرجو من جناب املصطفى ص

 الرضا والقبول فإن ذا اخللق الكرمي يلحق        واملسئول أن يكون هذا الشرح كأصلـه يف      
  .لديه احلقري بالعظيم



  

 ١٢٨

 

                                                                                                                                            

نسأل اهللا تعالَى أن جيعلـه من التجارة الراحبة واألعمال املقبولة الصاحلة والوسـائل             
النافعة الناجحة جباه حبيبه سيد املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آلـه وصحابته أمجعـني              

  .واحلمد للـه رب العاملني
   


