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ة
َّ
 .. تلك الرائعة التي انشغل الناس عنها بالربدة اهلمزي

 اإلمام الشهيد البوطي

 
احلمد هلل على نعمه اليت ال حتصى، والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيدنا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني.
 فإن أكذب ما قيل عن الشعر قوهلم: )أعذب الشعر أكذبه(!. وبعد،

لقد قرأت الكثري من القصائد لفحول الشعراء، جاهليني وخمضرمني، ومن بعدهم، فلم أجد أي 
انفكاك بني عذوبة الشعر جرسًا يف األذان أو الذوق، وبني التأثري الذي حيدثه يف النفس والقلب... 

إال من تأثريه، ولن جتد له من عذوبة إن غاب عنه هذا التأثري... وإمنا ذلك ألن عذوبة الشعر ال تأيت 
حيدث الشعر ما حيدثه من التأثري يف النفس، بسبب الصدق إذ تسري نبضاته من قلب الشاعر إىل 
وزان شعره وكلماته وجرسه... وكلما ازداد الصدق وهجًا وحرارة يف الشعر، ازدادت النفس تأثرًا به، 

 حرارته وقل وهجه تراجع تأثريه عليها. وكلما تناقصت
فإن غاب عنصر الصدق فيه، مل يبقى من معىن الشعر فيه إال نظمه، وعاد جمرد تقطيع للكالم 

 على وزن حبر من البحور.
ليست النائحة كالثكلى( قالوا ذلك على الرغم مما وقد قالت العرب قدميًا تأكيدًا هلذه احلقيقة: )

ائحات من كن يفرغن ألفاظ النواحة اليت خيرتعنها يف قوالب من البيان العريب هو معلوم، من أن يف الن
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ذلك إال ألن مساجة  من الفصحاء العرب حوك مثلها. وما األخاذ، والبالغة اليت ال تتأتى لكثري
 الكذب تكسف ألق البيان، وتفقد البالغة قيمتها.

الفحول الذين كانوا يقتاتون يف شعرهم على فإن أردت مزيداً من الربهان، فانظر إىل شعر الشعراء 
وسيليت املدح واهلجاء.. قارن بني قصيدتني يتقرب الشاعر يف إحدامها إىل اخلليفة أو أحد وزرائه 
مبديح يفيض مبالغة، ويزدهي بأفانني الكذب واألوهام، ويشفي غليله يف األخرى هبجائه والرتويج 

طمح إليه من رتبة أو ميين نفسه به من غنيمة وعطاء... جتد لنقائصه وعيوبه، إذ مل ينل منه ما كان ي
يلفظها العقل ومتجها النفس. وإن  األوىل منهما مثقلة بالتكلفات، والصور الكاذبة. واملبالغات اليت

ونسج اخليال، وغرابة التشبيه. وال بد أن يبدد عثرت على ما قد يعجبك فيها، فإمنا هو فن الصورة، 
ها ما تدركه من أن الشاعر يعلم أنه كاذب فيما يقول، يف حني أنك جتد القصيدة قيمتها ويطفئ رونق

 لك إىل نفسك.ذالثانية تنبض حبرارة الصدق، وتفاعل الوجدان. وتشعر بأن تأثرياً بيناً يسري من 
وإمنا سبب هذه املفارقة، أن الشاعر ال يهجو من يهجوه إىل استجابة لغيظ كامن يف نفسه، فهو 

مع نفسه فيما يهجوه به، وإن مل يكن صادقاً، رمبا، فيما ينسبه إليه، على صعيد الواقع  إذن صادق
املرئي أو املعروف بني الناس. ولكن ليس بالضرورة أن ال ميدحه إن مدحه إال استجابة حلب أو 
تبجيل حقيقي كامن له يف قلبه، فاألسباب اخلارجية املصلحية اليت قد تدعوه ملدحه أكثر من أن 

 صى. حت
تأمل يف القصائد اليت ميدح هبا املتنيب كافوراً، جتد أهنا تفيض باملبالغات املتكلفة، وتشعر بأنه، أي 
املتنيب، يضفي فيها على كافورا من املزايا ما ال تشك يف أن املتنيب يعلم أنه كاذب يف إضفائها عليه، 

  ينكره أحد.وهو ما يغض من قيمة قصائده هذه، على الرغم من أن مسو شعره ال
 فإذا أصغيت بعد ذلك إىل قصيدته اليت يهجوه هبا، واليت يقول يف أوهلا:

 بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟!              عيد بأي حال عدت يا عيد      
شعرت بنبضات الصدق تفيض من أبيات قصيدته. وإمنا أعىن بالصدق، صدق املتنيب مع نفسه يف  

اهلجاء، وال أعين مطابقة الوصف الذي يرمسه لكافورا، للواقع. من أجل هذا  كراهيته اليت تبعثه على 
كانت قصيدته هذه من عيون شعره باتفاق األدباء والنقاد، على الرغم من أن وترية اهلجاء فيها قد 

 تصل إىل حد اإلقذاع.
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جائه... إن املبالغة يف اهلجاء، ليس من شأهنا أن خترج الشاعر من حدود الصدق مع نفسه يف ه
ولكن املبالغة يف املدح من شأهنا أن خترجه من حدود الصدق يف مدحه. ذلك ألنه ال يتأتى النفاق 
يف الذم واهلجاء، يف حني أن للنفاق جمااًل واسعًا يف ساحة الثناء واملديح. وإذا تسىن لك أن تشم يف 

قوطه عن أقل ما بس فذلك إيذان  الشعر الذي ينطوي على مدح شخص ما، رائحة النفاق والكذب، 
 .الشعورمع ينبغي أن يرقى إليه يف ميزان الصدق 

 من ذلك ذاك الذي ينسب إىل األصمعي يف مدح هارون الرشيد: 
 ما يريد العباد إال رضاكا                 يا غياث البالد في كل محل  

 ما أطاع اإلله عبٌد عصاكا      ف اإلمام، وأعلى       ال، ومن شر  
بوسعك أن تعلم أن قلب الشاعر ال يطاوع لسانه يف أن العباد ال يريدون إال رضا أمري املؤمنني، 
وأنه ما أطاع اهلل عبد تاه، فوقع يف عصيانه. فإذا شف لك الشعر عن هذا فقد سقط منه، إذن كل 
                     ما ينبغي أن يتصف به من صدق الشعور الذي هو روح الشعر يف كل األحوال. 

 ه حافظ ابراهيم قصيدته يف رثاء الشيخ حممد عبده:تح بومن ذلك أيضاً هذا الذي يفت
 ضراتامه الن  سالم على أي                 سالم على اإلسالم بعد محمد       

هو  إذنفما أيسر أن تعلم بأن حافظا موقن  بأن اإلسالم سيظل خبري بعد وفاة الشيخ حممد عبده. 
غري صادق يف هذا الذي خياطب به الناس. وال ريب أن غياب الصدق عن الشعر الذي خياطبهم 

أين من وعلى الرغم من يقضي على إشراقه كله..  ًا كبريًا من إشراقه، إن مل نقل:به، ميحو قدر 
فإين مل  ،يفضل بعض قصائده على بعض قصائد شوقين أليم، حىت إاملعجبني بشعر حافظ ابراه

، أو أو جيلب شعوراً  ،يثري عاطفةً  ما ،ى هبا الشيخ حممد عبدهيف هذا املطلع لقصيدته اليت رث جدأ
 ذب إىل متابعة.جي

ولكن ال حيملنك هذا الذي أقول، على تصور أين أعد كل مبالغة يف التعبري عن املعىن وتصويره،  
حيح، عندما يستخدم كذبًا يسيء إىل مجال الشعر، ويطوي عن النفس رواءه، بل العكس هو الص

الشاعر املبالغة أداة إليصال أحاسيسه إىل نفس السامع، إذ رب إحساس يتملك الشاعر ال يتأتى له 
أن جيعل من التعابري اللغوية املألوفة ترمجانًا دقيقًا له، فيجنح إىل فنون التخيل، أو استنطاق اجلماد، 

ضاء الرحب الذي ينبعث من جرسها، يتخذ الكلمات وضيق مدلوالهتا، إىل الفأو اخلروج من قوقعة 
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منها بدياًل عن اللغة اليت عجزت عن تصوير مشاعره ورسم أحاسيسه، فهو هبذا الذي يصنع، إمنا 
 حياول أن يضعك من شعره أمام عمق أحاسيسه ودقائق خلجاته.

 من هذا القبيل قول ليلى بنت طريف التغلبية، ترثي أخاها الوليد بن طريف:
 الخابور مالك مورقاً              كأنك لم تجزع على ابن طريف؟!أيا شجر 

ال ريب يف أنك يف هذا الكالم أمام مبالغة تتمثل يف حماورة أشجار الطبيعة واستنطاقها، وهي كما 
 علمت، ال تعي وال تنطق!...

ا، أو صويرهولكنها مبالغة استخدمتها الشاعرة لتصوير أحاسيسها اليت ضاقت كلمات اللغة عن ت
ن الذي فقد حبيبًا عزيزًا إىل نفسه، يزجه األسى يف حال من الكرب واحلزن، التعبري عنها، ذلك أل

وإمنا يؤنسه يف تلك احلال أن يرى أشياء الدنيا كلها ملونة بلون شعوره، مغربة مبثل أحاسيسه، فإن 
أشجارها الزاهية أنس وهبجة يتجلى يف طيورها الصادحة، وورودها املتفتحة، و رأى فيها مظهر 

باخلضرة، شعر من ذلك بالوحشة، وانطوى على حال من الغربة، وخيل إليه إحساسه أن الكون كله 
 يف شغل شاغل عن مهه وكربه.

فكيف يصور لك الشاعر الذي وقع يف مثل هذا الضيم، إحساسه هذا، بأقصى ما ميلك من 
 تسخري مرآة بيانه الشعري؟

ن أن أشياء الطبيعة اليت حوله مل تلمسها يد الكرب الذي مين سبيله إىل ذلك أن يظهر عجبه م
لها عن ن يسوقه العجب من ذلك إىل أن يسائبه، وال حتس بواقع املصيبة اليت أطبقت عليه، مث أ

السبب يف استمرار هبجتها، وكأن اجلزع مل يستبد هبا هلذا احلادث الذي ينبغي أن يزج الدنيا كلها يف 
 قتام.

فذت هبا الشاعرة أحاسيسها العميقة هذه ال دون ريب، ولكنها استعملت هنا أداة أنإهنا مبالغة ب
 إىل وعي السامع فقط بل هيمنت هبا على وجدانه أيضاً.

أطلت يف عرض هذا املدخل، ألنتهي منه إىل أن اإلمام شرف الدين البوصريي رمحه اهلل، ترك من 
وأكثرها املديح وما قد يتصل به. ولكن مما ال ريب ورائه ديوانًا يفيض بكثري من موضوعات الشعر، 

فيه أن ديوانه هذا كان مآله إىل االندثار، وأن امسه الذي يتألق اليوم من أقصى العامل اإلسالمي إىل 
أقصاه، كان سيبقى مطويًا عن األذهان لوال قصيدتان طويلتان تألق هبما ديوانه، ومها اللتان اشتهرتا 
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صاغهما يف مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتتبعهما يف املوضوع ذاته قصائد بالربدة واهلمزيَّة، 
 وجيزة أخرى.

 والسبب هذا الذي ذكرته لك يف املدخل إىل هذه املقدمة!...
مل تكن قصائد البوصريي يف مدح الوزراء واملتنفذين يف مضر اليت أمضى جل حياته فيها )وهي 

عن قناعته النفسية بأهليتهم ملا كان يقول عنهم ويصفهم به، وال  أكثر ما يزخر هبا ديوانه( صادرة
عن دافع حب هلم يف قلبه. ولكنه كان مدفوعاً إىل ذلك بفقره وحاجته، فقد كانت الفاقة مالزمة له، 
وكانت احلاجة تالحقه يف معظم ظروفه املعيشية، فكان يرجوا أن ينال مبدحه هلم ما يناله الشعراء 

 فاء واألمراء من الّصالت املالية، لقاء ما يتقربون به إليهم من اإلطراء واملديح.أمثاله من اخلل
ومن شأن هذا الدافع، إذ حيمل الشاعر على مدح من يرجو منهم النوال، أن ينسب إليهم من 
 املزايا والفضائل النادرة ما ال  يتصفون به، بل ربا هم بأمس احلاجة إليه، استجرارًا هلم إىل حتقيق ما

وهذا ما ال يغيب عن إحساس السامعني أو القارئني. فتغيب قيمة الشعر الذي حيمل يتأملونه منهم. 
 يف داخله هذه اآلفة، مهما مست قيمته يف درجات الرصانة وعلو البيان.

 تأمل يف هذين البيتني اللذين ميدح هبما البوصريي زين الدين أمحد، وزير الصاحب هباء الدين:
 لم أهل السؤدد                    وأخو السيادة أحمد بن محمدأهل التقى والع

 فتكون قد خالفت كل موحد            ال تشركن به امرءاً في وصفه        
وانظر إىل هذه املبالغة يف اإلطراء، إذ أدخل إشراك غري املمدوح يف شيء من مزاياه، يف معىن 

 الشرك الديين املمقوت!؟...
البوصريي نفسه ال يرى ملمدوحه هذه املزية. أال ترى أن هذه املفارقة اجللية بني وإنك لتعلم أن 

املعىن الذي حتتضنه ألفاظ هذا البيت، والعقيدة اجملانفة هلا يف يقني الشاعر، قد أسقطت كل ما 
 يكون له من مزايا بالغية وبيانية، من حالق؟!..

مهملة غائبة عن  -وهي أكثر شعره -ا املنهج ولقد بقيت سائر قصائد البوصريي اليت حنا فيها هذ
أذهان أكثر الذين يعنون بتاريخ األدب والشعر والشعراء، إىل هذا اليوم، هلذا السبب الذي أذكره 

 لك.
ولكنه أخذ خيتلف، من بعد، إىل الشيخ أيب العباس املرسي ويسافر من القاهرة إىل االسكندرية، 

دة منه، إىل أن اشتدت صلته به، وتوجه قلبه باحلب إليه، فسلك بني احلني واآلخر لزيارته، واالستفا
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على يده، وهنج هنج املريدين يف األخذ بأسباب تزكية النفس وتصفية القلب من هوى وتعلق 
مث اجته حاجًا إىل بيت اهلل احلرام، وزار مثوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإن بني باألغيار. 

تحوب والندم على ما كان من شأنه من قبل،  وأنشد أمام مثواه قصيدته جواحنه لظى من التأثر وال
 اليت يقول يف أوهلا:

 وافاك بالذنب العظيم المذنب                خجالً يعنف نفسه ويؤنب
عاد من بعدها البوصريي إىل مصر شخصًا آخر، زكاه السلوك على يد الشيخ أيب العباس املرسي، 

 احلرام إىل سدة العبودية هلل، صافية عن االلتفات إىل األغيار، وأهلب فؤاده ومسا به حجه إىل بيت اهلل
 وقود حٍب جديد للمصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ال عهد له به من قبل. 

 وعندئذ أصبح شعره تعبرياً عما خياجله من شعور، بعد أن كان خادماً ملا يسعى إليه من مطالب.
اليت ما مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأبلغ منها،  أخرج قصيدته، بل ملحمته الطويلة،

ووصف فيها رحلته إىل احلج، وأداءه للمناسك، مث زيارته لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصفاً بليغاً 
مؤثرًا يتقاصر عن تصويره البيان، وختمها بأطياف أخاذة من االستغاثة باملصطفى والتضرع إىل اهلل 

به، يندب خالهلا عمره الذي يرى أنه تبدد يف أودية التيه، وضاع بني ماضغي والتذلل على أعتا
األحالم واألطماع... تلك هي قصيدته اليت اشتهرت باهلمزية، واليت َأْشُرُف اآلن بكتابة هذه املقدمة 

 هلا.
، وبعضهم مث أتبعها البوصريي بأشهر ما تداوله الناس من شعره، وهو قصيدته اليت تسمى الربدة

ءة. وقد نقل املقريزي عن بعضهم أن البوصريي كان قد أصيب بفاجل جزئي فلما أنشأ ها الرب يسمي
قصيدته هذه، رأى يف الرؤيا أنه ينشدها بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأنه أعجب هبا، 

 وأنه مسح بيده الشريفة على حمل الداء من جسده، فقام من فراشه معاىف.
قصة ذاهتا حممد بن شاكر الكتيب يف كتابه )فوات الوفيات( رواية من فم اإلمام وقد ذكر هذه ال

البوصريي حيدثها عن نفسه، بدون سند، ولعله أقدم من روى هذا اخلرب، وأقرهبم إىل عصر 
 1البوصريي.

                                                           
وما وراءها طبعة بوالق األمريية. وانظر ديوان البوصريي بتحقيق حممد سيد كيالين. وانظر ما قاله  2/256انظر فوات الوفيات  1

احملقق عن قصيدة الربدة، وعن هذه القصة وشكه يف صدقها، مث انظر إىل ما مجعه حتت عنوان: البوصريي يف كتب الرتاجم. جتد 
ذا اخلرب الذي ال نرى وجهاً لغرته وال موجباً لالرتياب فيه. وكم من مرضى أنه ال وجه الرتيابه يف صدق ما اتفق الرواة عليه من ه
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ولعل هذه القصة اليت ارتبطت بقصيدته هذه، هي السبب يف ذيوعها وكثرة انتشارها يف األوساط 
لبلدان، ويف إقبال الناس إليها ينشدوهنا ويتباركون هبا يف جمالسهم ومناسباهتم الدينية املختلفة، وسائر ا

ولوال هذا السبب لكانت القصيدة اهلمزية أوسع انتشاراً، ال سيما يف األوساط األدبية عموماً، فهي 
 من عيون الشعر الذي ُمِدَح به رسول اهلل صلى اهلل صليه وسلم.

وسائر قصائده األخرى اليت كان يطرق هبا أسباب الرزق على أبواب  وبني هزيته هذقارِن بني مه
وقود لشعور يلتهب، وحتس بضرام فيحه يسري داخل مشاعرك األمراء والوزراء، جتد نفسك هنا أمام 

 وجتد نفسك هناك أمام صنعة كالمية، ليس وراءها إال حاجات النفس ومتطلبات العيش.
األبيات اليت يتشوق فيها إىل رسول اهلل، رصانة يف املبىن، وحرارة يف الشعور، تأمل معي يف هذه 

 ورشاقًة يف التعبري:
 زال عن كل من رآه الشقاء                       ليته خصني برؤية وجه     

 وباهلل أخذها والعطاء        أو بتقبي راحة كان هلل                     
 بالغنى من نوالها الفقراء         حظى                 تتقي بأسها الملوك وت

 نت حياء من مشيها الصفواء    أو بلثم التراب من قدم ال                    
 ب إذا مضجعي أقض وطاءـ                 موطئ األخمص الذي منه للقـلـ

التعبري عنه، وتأمل كيف صيغ ببارات وانظر إىل هذا املعىن الذي أزعم أن البوصريي مل ُيْسَبْق إىل 
 شعرية مجعت بني الرقة والعذوبة والرصانة، مع سالمة ما استودع فيها من حرارة الوجدان وصدقه:

 ويح قوم جفوا  نبياً بأرض                               ألفته ضبابها والظباء
 ه، ووده الغرباءوقلو           وجفوه، وحن جذع إليه                         

 وحمته الحمامة الورقاء   أخرجوه منها وآواه غار                           
 ه، ومن شدة الظهور الخفاء        واختفى منه على قرب مرآ               

مث إن هذه احلرارة الوجدانية تتسامى يف ملحمته الشعرية هذه إىل درجة اللوعة، يف وثوب بليغ 
التأثر الذي جيتاحه، عندما ينتقل من املدح والثناء، إىل االستغاثة والرجاء. تأمل يف هذه يشف عن 

                                                                                                                                                                                     

من شفاهم اهلل بكثرة الصالة على رسول اهلل. أفعجيب أن يشفي اهلل البوصريي بقصيدته العصماء هذه يف مدح رسول اهلل 
 واالستشفاع به؟
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األبيات وما تنطوي عليه من لوعة وأسى وانكسار، مع ما يتجلى فيه من نبضات الصدق، دون أي 
 تكلف يف التصوير والبيان:

 أتيتهن هواءمن ذنوب                     األمان األمان؛ إن فؤادي           
 ـل الذي استمسكت به الشفعاء     قد تمسكت من ودادك بالحبـ              

 ء بحال ولي إليك النجاء          وأبى اهلل أن يمسني السو                   
 إىل أن يقول:

 ذهلت عن أبنائها الرحماء             يا رحيماً بالمؤمنين إذا ما             
 فق من خوف ذنبه البراء               بين إذا أشـ           نفي المذيا شفيعاً 

، وما سواي هو العا            صي، ولكن تنكري استحياء        جد لعاص 
 ألف عن عظيم ذنب وهاء           آه مما جنيت، لو كان يغني              

 ـت إال ولمتي شمطاء               كنت في نومة الشباب فما استيقظ        
مث إنه يتجاوز، ال يشعره فقط، بل بشعوره املتقد، لوعة احلزن اليت انتابه من ثقل األوزار اليت ال 
تفارقه حرقة األمل منها، إىل ساحة األمل برمحة اهلل وفضله، فيمين نفسه بالصفح اجلميل يكرمه اهلل 

ولكن ألنه ضعيف مسكني، وأحق الناس به، ال ألنه يستأهل املرمحة والصفح لعمل صاحل قدمه، 
 بالرمحة املساكني والضعفاء: يقول:

 ـر لوجهي أنى انتحى تلقاء        وتذكرت رحمة اهلل فالبشـ                 
 عة واستأثرت بها األقوياء       صاح ال تأس إن ضعفت عن الطا         
 س منه بالرحمة الضعفاء          إن هلل رحمة، وأحق النا                   

 د ففي العود تسبق العرجاء       فابق في العرج عند منقلب الذو            
وتأمل يف معىن العجيب الذي يعرب عنه، بل يرمسه، هذا البيت األخري، يف صياغة يعجز عن حوك 

تعرب عنه ببيان مثلها فحول الشعراء، دون أّي تصنع تغيب معه حرارة الشعور. ولو أنك حاولت أن 
 منثور سليم، يتضمن ضعف كلمات هذا البيت، ألعجزك ذلك.

أعود فأقول: كم من فرق بني علو هاتني القصيدتني: اهلزية والربدة، اللتني تنافسان ببقائهما 
وجدهتما عمر الدهر، وهبوط القصائد األخرى اليت حدثتك عنها، واليت طواها عن األنظار واألذهان  

 األيام.كرُّ الليايل و 
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وإمنا مرد هذا الفرق إىل سريان وهج الصدق ولوعة الوجدان يف األوليني، وإىل غياب كل منهما يف 
القصائد األخرى، أرأيت إذن كم يف قوهلم: )أعذب الشعر أكذبه( من كذب وجمانفة للواق 

 والصواب؟
عات الشدائد، ولقد كنت وال أزال أختذ من قصيدة اهلمزية هذه، واحة أنس، أجلأ إليها يف سا

عليه وسلم أرددها بني كل بيت وآخر. اهلل أجلس فأقرؤها ممزوجة بصيغة صالة على رسول اهلل صلى 
 وهي:

 هو للكون رحمة وشفاء                      وسلم على من      اصل يا ربن
االعتقادية، فه فيها أوهامهم ال أجتاوز منها إال األبيات اليت جيادل فيها الشاعر أهل الكتاب، ويس

ى أهنا استطرادات طويلة ال عالقة هلا مبوضوع الثناء على رسول اهلل ومدحه، مث التوسل به ر أإذ 
القصيدة، ولعله السبب الذي صاغها من أجله. فأجتاوزها يف شفيعًا إىل اهلل، وذلك هو موضوع 

 قراءهتا والتربك هبا إىل املوضوع الذي هو املقصود.
فقرأهتا ممزوجة بالصالة على رسول اهلل هبذا الشكل، إال انتعشت بذلك  وما أذكر أين جلست مرة

 نفسيي، وشرح اهلل صدري وسرى من بركتها تأثري كبري إىل قليب.
وإين ألوصي سائر اإلخوة واألخوات، أن يتخذوا من هذا الذي فعلته فوجدت بركته، ِوردًا دائماً 

شهٍر مرٍة، وال حرج يف أن جياوزوا األبيات الكثرية هلم ينفذونه يف كل أسبوع أو يف كل أسبوعني أو 
 اليت يرد فيها على أهل الكتاب ويسرتسل من خالهلا يف جمادلتهم، ابتداًء من قوله:

 بالذي عاملتكم الحنفاء                  قوم عيسى عاملتم قوم موسى        
 إىل أول قوله، وهو يتحدث عن فتح مكة:

 دو منها عشاءظن أن الغ                  وأثارت بأرض مكة نقعاً           
وبذلك جيمعون بني الثناء على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والصالة عليه، وأعظم هبا قربة، 

 يزدلف العبد املؤمن هبا إىل ربه عز وجل.
إخراج هذه القصيدة مع التعليقات التفسريية قرتحت على مكتبة الفارايب فمن أجل ذلك كله، ا

 على عباراهتا وكلماهتا الغامضة، اليت كان قد وضعها الشيخ يوسف النبهاين رمحه اهلل: 
 اقرتحت إخراجهما مدققة مشكولة، دون القصيدة املشهورة األخرى ))الربدة(( لسببني:
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ورقة، إىل أعلى مما مست إليه قصيدة  أن اهلمزية ترقى يف جمال الفن الشعري، رصانة وبالغةأولهما: 
 الربدة.

أن قصيدة الربدة معروفة ومنتشرة وموفورة يف سائر األوساط والبالد، للسبب الذي ذكرته ثانيهما: 
لك، يف حني أن قصيدة اهلمزية جمهولة بني كثري من الناس، غائبة من أكثر األوساط وهي باإلضافة 

الذي مل ُيسبق البوصريي إىل مثله، قطعة رائعة متميزة من الشعر، إىل ما فيها من رونق املديح النبوي 
 ما ينبغي أن تطوى عن األنظار، وال أن تغيب عن اهتمام األدباء والنقاد.

مجعنا اهلل على ما يرضيه. ومنت توحيدنا له حببنا لرسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم وأدخلنا يوم 
 ملني.القيامة يف شفاعته. واحلمد هلل رب العا


