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 الزهد في شعر محمود سامي البارودي
Zuhd in the Poetry of Ma╒m┴d S┐mi  

al-B┐r┴di 
  

0F

 حممد ظاهر شاه ∗
Abstract 

Unlike other world religions, Islam does not believe in negative 
forms of religious asceticism such as celibacy, monasticism and other 
types of harmful restrictive injunctions. Rather it calls for al-zuhd, 
which stands for satisfying with less and abandoning a part of the 
permissible for fear of getting into the impermissible.  Arabic poetry 
throughout the ages is replete with the theme of renunciation of the 
world and self-denial. Some poets exclusively focused on the subject 
and earned great fame. Ma╒m┴d S┐mi al-B┐r┴di, an Egyptian poet 
occupies a prominent position in such poets. The present paper 
discusses his poetry in this regard together with other literary 
features of his work. 

هد والزهاد من الشعراء الزهد له شأن كبري يف األدب العريب, لذلك اهتم العلماء واألدباء بالز 
والعلماء يف كل عصر من العصور األدبية لذلك حاولت يف هذا املقال توضيح فكر البارودي 
الديين وتزهده يف الدنيا رغم أنه قضى معظم حياته يف اللهو واملرح وملذات الدنيا لكنه مل ينس 

دنيا وزينتها اخلادعة, وقد آخرته وتاب إىل اهللا عزوجل وبدأ ينصح اآلخرين أن اليغرتوا مبتاع ال
 قسمت املقال إىل :

 اإلنسان وعقيدته -1
 البارودي وفكره الديين وتزهده يف الدنيا-2

 اإلنسان وعقيدته -أوال 
َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَّهِ انطالقا من قول اهللا عز وجل: "....  1Fِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

1. 
ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه، أَْو يـَُنصِّرَانِِه، صلى اهللا عليه وسلم: " وقول الرسول
2F...)أَْو ُميَجَِّسانِهِ 

2 
اإلميان باهللا حقيقة عقلية توافق الفطرة, فإن العقيدة اإلسالمية القائمة على اإلميان تؤدي 

3Fانلالستقراء الذي يكفل سعادة اإلنس

,ومع أن اهللا عز وجل خلق اإلنسان ,وجعله جبملته بني 3
وشتاء, وربيع وخريف, وعلم وجهل, وطاعة ومعصية, ودنياوآخرة  أحوال متضادة ,بني صيف

 جامعة بشاور-احملاضر مبعهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ∗
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,وجنة ونار, وصحة ومرض, ونوم ويقظة, ونور وظلمة، وقبض وبسط, وسرور وحزن, وفرح 
باب وهرم,وقوة وضعف, وحياة وشوشبع ,وهم ,وغىن وفقر, وعز وذل, وراحة وتعب, وجوع 

وموت، وجعل يف نفسه مثل هذا التناقض ,والتقلب يف األجوال ... ,واحلكمة من كل هذا أن 
4Fتتعرف النفوس على رهبا ,وخالقها

4. 
 ثانيا: البارودي وفكره الديين وتزهده يف الدنيا

دًا ,يتغرد بأشعاره إذا تتبعنا حياة البارودي فوجدناه تارة يف املناصب العليا ,يعيش عيشا رغي
مناجيا مع الطبيعة ,ومجاهلا ,ومصر ,وأ�ارها, وأشجارها ,وحدائقها, ومروجها ,وطيورها واصفا  
كؤوس اخلمر يف لياليه الطربة ,ومفتخرا بسيفه ,وشجاعته يف ميادين احلرب اليت أنشبت أظفارها 

حياته يف املنفى حين يف خمتلف بقاع الدولة ,وذلك ألجل توتر الوضع السياسي, فتارة يقضى 
5Fإىل أهله ووطنه باكيا زوجه ,ومن مات من أصدقائه

,لكنه مل ينسى خالقه ويرفع بصره ويعلن 5
 عن عقيدته الراسخة, وإميانه القوي باهللا عز وجل, ويقر بوحدانيته, ومتجيده ,يقول:

 وشهاديت أن ليس إال هو -  ديين احلنيف وريب اهللا -
 م عقىب الطاعة اجلاهولنع -  ال جاه يل إال بطاعته -
 متقلب اجلنني أواه - أنا خاشع جلالل قدرته -
 وحماجري بالدمع أمواه -  فأضالعي للوجد نار -
 وتعطرت بالذكر أفواه - زهت القلوب بنور حكمته -
 يف حبه والناس أشباه - أنا أمة وحدى على سرف -
6Fقلب بذكر اهللا تياه - إن تاه غريي بالزمان فلي -

6 
تعلق الشاعر باهللا عز وجل ,فهو كثري التأوه ,والتضرع ,والدعاء, يظهر  رأينا يف األبيات شدة

خشية اهللا تبارك وتعاىل وقال: "أنا أمة وحدي على سرف يف حبه "مشرياً إىل قول اهللا عز وجل" 
7F.إن إبراهيم كان أمة، قانتا هللا حنيفا"

7 
هتمام بصنع اخلري, والسخاء ,واإلوكونه مؤمنا باهللا عز وجل نصح وأرشد ,وحض على اجلود 

وإسداء املعروف إىل الناس، فإن رزق اهللا تعاىل متصل ال ينقطع,وأعطياته كثرية متتابعة ,ال 
تتوقف وال تتخلف ,وباذل املال يف اخلري واإلحسان ,إمنا يبذل من مال اهللا يف يده, وهو مع 

حيمل وزرمها ,وعارمها إذا واجلنب,وإمنا يقع املرء يف إمثهما ,و ذا قريب من اهللا ,وكما ذم البخل ه
ساء ظنه باهللا الذي كفل األرزاق ,وحدد اآلجال ,وأمر بالبذل, واإلحسان, ووعد الكرماء 

يعصمان الشجعان خبريي الدنيا واآلخرة ,وال ريب أن قوة اإلميان ,وحسن الظن باهللا عز وجل ,
 والرشاد، يقول:اإلنسان من النقائص والرذائل ويهديانه سبيل الفضيلة 

 وال تكن من ضيع اخلري بالالهي -  جد بالنوال، فرزق اهللا متصل -
8Fمل جينها غري سوء الظن باهللا - فالبخل, واجلنب يف اإلنسان منقصة -

8 



 ۲۰۱۳ ،دسمبر -يوليو  الزهد في شعر محمود سامي البارودي  ۲،العدد٤:المجلدپشاوراسالميكس
 

103 
 

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ويستمد عقيدته ونظرية يف خلق اإلنسان ومماته من قول اهللا عز وجل: "
ُلُغوا َأُشدَُّكْم ُمثَّ لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمْنُكْم َمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُمثَّ ِمْن عَ  َلَقٍة ُمثَّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

ُلُغوا َأَجًال ُمَسمًّى َوَلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  9F"يـُتَـَوىفَّ ِمْن قـَْبُل َولَِتبـْ

، موضحا بأن اهللا عز وجل خلق 9
خالصة متميزة شهوة قوية خترج من بني الصلب  اإلنسان يف أطوار خلقه من نطفة أخرجتها،

والرتائب، بعثها وأثارها طبع أو استعداد قوي طبيعي، مركوز يف األعماق, ومث يهبط الطفل من 
ويتصل به حركات الدنيا, مث سكون املوت، أيام معلومات إىل األرض ,ويليه  رحم أمه بعد

 يقول:
 دفني شهوة صاغها مزاج  -  أول النفس نطفة أخلصتها -
 وحوهتا بعد الظهور بطون  -  قذفتها إىل البطون ظهور -
10Fحركات من بعدهن سكون  -  كم أرسى هبا هبوط يليه -

10 
فاإلنسان أصله نطفة كانت قبل أن يولد يف عامل الغيب ,وانتهت باملوت إىل عامل الغيب. أو  

اثالن، ن متمكانت يف مبدأ أمرها ميتة، مث انتهت إىل املوت فمبتداها ومنتهاها متساويا
والنهاية ,حييا يف الدنيا حياة ضعف ومهانة, وقد مهد هبذا الشاعر واإلنسان فيما بني البدء 
 التمهيد لذم الدنيا، يقول:

 وطوراً يف مثل ذاك تكون -  فهي طوراً تكون يف عامل الغيب -
11Fوهي ما بني ذاك حي مهني  -  مبتداها ومنتهاها سواء  -

11 
وبالياها, واستنكر البكاء يف إثرها ,ألن العقول  كثرة رزاياها الدنيا ,فأشار إىلمث زهد يف 

 السليمة الناضجة تنهى عن اجلرص عليها ,والتفاين فيها، يقول:
 بالرزايا فناؤها مشحون -  فعالم البكاء يف إثر دار -
 وهو حرص أدى إليه اجلنون -  تتفاىن الرجال حرصا عليها -
12Fحلكيم، أفالطونونعاها ا -  حار فيها أرسططاليس، قدما -

12 
وأشار إىل قصر عمر اإلنسان يف الدنيا وإقامته فيها قليلة مؤقتة حمدودة وأنه سرعان ما يزايلها 

ال يعرف له نظري من الصور, والتماثيل،  ويغارقها ,وشبه عمر الدنيا بالدفرت الذي حيوي ما
ء، وإذا تصفحته رأيت واألحيالعيش، وضروب احلياة وسري املوتى واألشكال ,واألحوال ,وألوان ا

يف بعض صفحاته زمانا قد انقضى ,وطوى املوت أهله، ورأيت يف بعضها دولة ورجاال 
 يضطربون يف احلياة، يقول:

 وما العيش إال بثة وزيال -  لعمرك ما اإلنسان إال ابن يومه -
 تصاوير مل يعهد هلن مثال -  وما الدهر إال دفرت يف خالله -
13Fويف وجه أخرى دولة ورجال - ىففي صفحة منه زمان قد انقض -

13 
الحظنا أن البارودي استعمل أسلوب القصر, أو احلصر ,أو التخصيص ,وأكد اخلرب بالقسم 
,ألنه فرض يف املخاطب الغفلة ,فاقتضى احلال إيقاظه من غفلته بقوة القسم وقوة التخصيص، 
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اإلنسان وقلة صر عمر بقمن هذه األبيات الثالثة ,العظمة والنصح واإلرشاد والتبصري والغرض 
وكتب التاريخ من العرب والعظمات اليت تنبه إقامته وسرعة فنائه وكثرة ما حيويه سجل الدهر 

الغافل, وتنذر اجلاهل وتقفه على حقيقة احلياة الدنيا ,وتريه أ�ا قصرية فانية متقلبة متغرية 
نْـَيا ِإالَّ َمتَ الثبات فيها ,وال قرار " 14F."اُع اْلُغُرورِ َوَما اْحلََياُة الدُّ

14 
بذكر متاع الدنيا ,وأيامها القليلة, وألوا�ا املختلفة ,بل قام يدعو الناس إىل  -فقط–ومل يكتف 

عفة اللسان ,والقلب وتطهريمها من دنس الكذب, والغيبة, والنميمة ,والسعي بني الناس بالشر 
الذي يضل النفوس ويوقعها ,والفساد, والرتفع هبما عن اخلبث, والغش ,واخلداع ,واملكر السيء 

يف املكروه ,ويعميها من اهلدى ,والرشاد، فإن العائب للناس الواقع يف أعراضهم ال ينال منهم 
بوقيعته واغتيابه بقدر ما يسيء إىل نفسه, وجيلب هلا املقت ,واخلزي ,والعار, ويبوء بالفضيحة 

 ,والذل واهلوان، يقول:
 يقرب للنفوس ضالهلاخباً  - طهر لسانك ما استطعت وال تكن -
15Fأو سبة إىل على من قاهلا -  إن الوقيعة ال تعود خبزية  -

15 
َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ يبدو أن الشاعر اقتبس فكر دعوته هذه من قول اهللا عز وجل: "

16Fبَِأْهِلهِ 

16 . 
ماين الكاذبة, مث بسط يف دعوته ,ووعظه,ونصيحته خماطبا من اخندع بزخرفها بأن ال يغرت باآل

عليها ويتكالبون، فال  فنونفيتهااهبا هبذه األلوان املغرية واآلمال اخلالبة ,ألن الدنيا تغر أصح
والعبادة، والعمل للدار اآلخرة لصراط السوي، وتصرفهم عن الزهد تلبث أن تنحرف هبم عن ا

وا وراءها ,قلما تتحقق ,فتكون عاقبة أمرهم خسرانا, ألن كثريًا من اآلمال اليت اخندعوا هبا وجر 
اُه َكَسرَاٍب بِِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمَآُن َماًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فـََوفَّ  إلنسان "

17Fِحَسابَُه َواللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ 

17. 
 لست للتكرمي أهال  -  أيها املغرور مهالً  -
 هل رأيت الصعب سهالً   - ين كيف صادفت األما -
18Fفأشربن عال و�الً   -   خلتها ماء منرياً  -

18 
ويف سبيل العظة ,واإلعتبار ,وجه الشاعر األنظار إىل من طواهم الردى ,وأخىن عليهم الدهر من 
أهايل الديار اخلاوية ,واملنازل اخلالية، والقرى والبالد الدوارس اليت تردع املغرور ,وترد املعترب إىل 

أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن دى ,والرشاد كأنه يشري إىل قول اهللا عز وجل: "اهل
ُهْم قـُوًَّة َوَآثَاًرا ِيف اْألَْرِض فََأَخَذُهُم اللَّ  ُه ِبُذنُوهِبِْم َوَما  َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشدَّ ِمنـْ

19Fَهلُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ  َكانَ 

19. 
وفساد, والغرض سان الغانيات بعد املوت من تعفن وقبح وينبه على ما تصري إليه أبدان احل

 وباطلها، يقول:هبذه احملاسن وحنوها، لعله يتعظ ويعترب ,وال خيدع بزخرف الدنيا تبصري املغرور 
 هل ترى بالدار أهال -  أين أهل الدار؟ فانظر -
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 عاد غسلينا ومهال -  يف ثياب رب حسن -
20Fصرن عند املوت شهال -  وعيون كن سودا -

20 
مث يتوعد الباغي الظامل للناس املعتدي عليهم بشر العواقب، وأفضح العقوبات ,فهو ملعون 
منبوذ مبعد عن اخلري مطرود من الرمحة اهللا مستأهل غضب اهللا ,وسوف يلقى اخلزي ,والذل 

,والشقاء ,والشر, واهلون, وال ريب أن البغاة الظاملني من الذين ,والفضيحة ,والعار ,والبالء 
 غرهتم احلياة الدنيا، وغرهم باهللا الغرور، سوف يلقون خزيا وعارا,يقول:

 يف الورى خزيا وهبال-  سوف يلقى كل باغ -
 مل تدع طفال وكهال -  إمنا الدنيا غرور -
21Fفاكتسى بالعلم جهالً  -  وكم حكيم ضل فيها  -

21 
22Fُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه عاين من قول اهللا عز وجل "  ويقتبس امل

َها ، و "22 ُكلُّ َمْن َعَليـْ
23Fفَانٍ 

24Fُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمَالِقيُكمْ ، و "23

أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت ,و "24
25F"ةٍ َوَلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيَّدَ 

، يف عدم ثبات الدنيا ,ومن عليها من امللوك ,وأصحاب اجلربوت, 25
واألموال واحلسن ,والبهجة ,وجعل الدنيا خياال باطال ,ينصح الناس أن خيتاروا تقوى اهللا يف 

 السر ,والعلن، يقول:
 ليس يف الدنيا ثبوت-  كل حي سيموت -
 مث يتلوها خفوت-  حركات سوف تفىن -
 إال السكوتبعده -  وكالم ليس حيلو -
 أين ذلك اجلربوت-  أيها السادر قل يل -
 ق, فما هذا الصموت- كنت مطبوعا على النط -
 ما أراه ,أم قنوت-  ليت شعري، أمهود -
 كل أفق ملكوت-  أين أمالك هلم يف -
 وخلت تلك التخوت-  زالت التيجان عنهم -
 بعدهم ,وهي خبوت-  طا�م منأصبحت أو  -
 وتل ,وال حي يص-  ال مسيع يفقه القو -
 وخلت منهم بيوت-  عمرت منهم قبور -
 هر إذ حانت خبوت- مل تذد عنهم حنوس الد -
 وانقضت تلك النعوت - مخدت تلك املساعي -
 باطل سوف ينوت-  إمنا الدنيا خيال -
26Fغري تقوى اهللا قوت-  ليس لإلنسان فيها -

26 
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ذكر أيام وتأثريها يف النفوس ,وليلة أنسه ,وطربه,ومرحه ,و  رغم كثرة ذكر البارودي للخمر,
شبابه ,أيام اللهو ,والسرور ,والشراب, وامللذات, فإنه قد ذم اخلمر, وذكر مفاسدها الروحية 

 ,وحث على تركها ,والتوبة قبل أن يأيت املوت، يقول:
 لسلمها يف القلوب حمرتب- فبئست اخلمر من خمادعة -
 كما تفشى يف املربك اجلرب- إذ تفشت مبهجة قتلت -
 تكثر فيها اهلموم, والكرب- ةفتب إىل اهللا قبل مندم -
 هذبه اإلعتياد والدرب- واعتد على اخلري، فاملوفق من -
2ينفع ,مث اللجني والغرب-  وجد مبا قد حوال فما - 7F

27 
يؤمن البارودي بأن اهللا عز وجل هو املستعان ,وهو يكشف، وجييب دعوة الداعي إذا دعاه 

 عا متوكال على اهللا، يقول:,لذلك رفع يديه أمام اهللا عز وجل ,ومد كفيه خاشعا متضر 
 ومن عليه يف الكون معتمدي - يا من إليه الوجوه خاشعة -
28Fوأنت حسيب فال ترد يدي - مددت كفي إليك مبتهال -

28 
بتضرعه أمام اهللا عز وجل ,بل أمر األخرين أن يتضرعوا ,وأن يستوهبوا مغفرة -فقط–ومل يكتف 

 يشاء، يقول:اهللا سبحانه وتعاىل ,فإنه يغفر الذنوب مجيعاً ملن 
 متحو الذنوب, فجاين الذنب يعتذر -  فاضرع إىل اهللا، واستوهبه مغفرة -
29Fفليس يف كل حني تقبل العذر-  واعجل، وال تنتظر توباً غداة غد -

29 
 وأيضاً حرض على تقوى اهللا، فقال:

30Fواآلخرةواخشوا عذاب اهللا -   يأيها الناس اتقوا ربكم -

30 
وجل ,وصفاته يف قصيدته النونية الزهدية ,وهو يف  وضح البارودي عقيدته يف قدرة اهللا عز

اخلامسة والثالثني من عمره، وصرح فيها بأن اهللا عز وجل ,هو اخلالق, البارئ ,املصور, جلميع 
الكائنات واملخلوقات،حمسوسات وغري حمسوسات, بديع السموات واألرض، خلق اإلنس, 

 واجلن، واملادة والروح، يقول:
 ثنت قواي، وفلت غرب أشجاين -  اليت عرضتن الثالثني واخلمس إ -
 بادي األسافة يف قومي وجريان -  وخلفتين على ما كان من طرب -
 غفران ومن  يداك، فاهللا ذو -  يانفس ال تذهيب يأسا مبا كسبت -
 لديه ذوا العمل املربور واجلاين - يعفو عن الذنوب حىت يستوي كرماً  -
 ومن جانلق من إنس وصور اخل -   هو الذي جعل األفالك دائرة -
 والنجم ,والقمر الساري حبسبان -   وقدر الشمس جتري يف منازهلا -
31Fوأنبت األرض من حب ,ورحيان -  وأرسل الغيث إرساال برمحته  -

31 
أشار البارودي يف هذه األبيات إىل دالئل قدرة اهللا عز وجل ,منها أن النجوم معلقة يف السماء 

تغيري  لنظام اهللا تعاىل التام ,اليعرتيه,والكوكب دائرة مساحبة يف أفالكها ,وكلها تابعة, وخاضعة 
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ر الذي حيي اهللا به أو تبديل ,أو زيادة ,أو نقصان إىل أن يشاء اهللا تعاىل إفناءه ,ومن دالئله املط
َها اْلَماَء األرض بعد موهتا مشريًا إىل قول اهللا عز وجل: " َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ

32F"اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ 

َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء ، وقوله تعاىل: "32
33Fْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمتَـرَاِكًبافَأَ 

ْرَض َواْألَ ، وقوله تعاىل: "33
34Fَواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْحيَانُ  لنَّْخُل َذاُت اْألَْكَمامِ ِفيَها فَاِكَهٌة َوا َوَضَعَها ِلْألَنَامِ 

, وهذا هو 34
الربوبية ,وضح فيه البارودي بأن اهللا خالق كل شيء ,وأنه ليس للعامل صانعان متكافيان توحيد 

يف الصفات, واألفعال, وهذا التوحيد حق ال ريب فيه ,وهو الغاية عند كثري من أهل النظر 
,والكالم ,وطائفة من الصوفية, وهذا التوحيد مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم 

مفطورة على اإلقرار به ,أعظم من كو�ا مفطورة على اإلقرار بغريه من  بل القلوب
قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت املوجودات,كما قالت الرسل فيما حكى اهللا عنهم "

35Fَواْألَْرضِ 

35 
وفيما جتري به ألستنا وقد أطال الشاعر الكالم يف وحدانية اهللا تعاىل ,واإلقرار هلا بكمال قدرته,

واطراء ,وحسن ,وثناء على اهللا تبارك وتعاىل ينبغي أن اليتجاوز ما رمسه اهللا  وبيان, من وصف,
تعاىل لعباده, وأراده منهم ,وجاء يف كتابه املبني ,وعلى ألسنة رسله ,وأنبيائه ,وإذ جتاوزنا هذه 

ن ما يقوله الناس عن اهللا تعاىل عز وجل الدائرة مل نأمن اإلحنراف, والضالل ,والزيغ ,واإلحلاد ,وأ
ودرجات إدراكهم، واهللا يعلم القريب والبعيد ,واحلق  ,وما يصفونه به ,يأيت على قدر أفهامهم,

والباطل من هذه األقوال, والصفات ,وأن اختالف درجات الفهم واإلدراك ينتج اختالف أقوال 
م الدين، وما جاء يف كتاب اهللا عز وجل وعلى الناس عن اهللا تعاىل، وأن العصمة والنجاة يف التزا

يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ألسنة رسله ,لذلك منع اهللا عز وجل أهل الكتاب عن هذا وقال: "
36Fِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ 

َلُكْم  إِنَّهُ َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن . وقال تعاىل أيضًا "36
َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َال تـَْعَلُمونَ  َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  37Fِإمنَّ

، يقول البارودي 37
 فيه:

 وكيف يدرك وصف الدائم الفاين  - سبحانه جل عن وصف حييطه به  -
 ثاين فماله أبداً يف ملكه -   لقد تفرد يف الهوت قدرته -
 به اإلرادة من وصف وتبيان  -   وإمنا حنن نطريه كما سبقت -
38Fواهللا أعلم القاصي والداين -   كل يقول على مقدار فطنته -

38 
ووضح عقيدته يف حل املشاكل, واألزمات ,وانكشاف, الكروب ,وإمتام احلاجات, وينبغي 

 للمسلم أن يثق باهللا ,ويعتمد عليه يف كل احملن ,واحلاجات، يقول:
39Fفلله أوىل بالعباد وأرق  -  كن واثقا باهللا يف كل حمنةو  -

39 
 أيضاً قال:

 تود من احلاجات، فهو رحيم -  فال تعتمد إال على اهللا يف الذي  -
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 إليك فكم بؤس تاله نعيم  - ئس من حمنة ساقها القضا   وال تبت -
 وخيضر ساق النبت وهو هشيم -  فقد تورق األشجار بعد ذبوهلا -
40Fأتتك على وشك وأنت مقيم -  إمتام حاجة  إذا ما أراد اهللا -

40 
حبه للرسول صلى اهللا عليه وسلم وعقيدته فيه ,فقد أظهر فكره يف قصيدته اجليمية اليت  أما

 ه ,ويرجو رمحة من اهللا بسببه ومما قاله فيها:ربه منه وميدحه ,ويتوسل فيها جباهيتوق فيها إىل تق
 سول اهللا حمتزجقلب حبب ر  -  هيهات يسلك لوم العاذلني إىل -
 لكان أعلم من يف األرض كاهلمج -   هو النيب الذي لوال هدايته -
 أحن شوقا كطري البانة اهلزج - أن الذي بت من وجدي بروضيته  -
 وأي صب بذكر الشوق مل يهج  - ها حب بذاكره نفسي فاكتست وهلا -
 على البعاد ومهي غري منفرج   -   فما احتيايل ونفسي غري صابرة -
41Fجرائمي رمحة تغين عن احلجج - املصطفى هب يل وإن عظمتيا رب ب -

* 
42Fمغلولة وصباحي غري منبلج -  وال تكلين إىل نفسي فإن يدي -

41 
ومدح البارودي الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قصيدته امليمية الطويلة املسمى بكشف الغمة 

 يف مدح سيد األمة "ومطلعها.
 لغمام إىل حي بذي مسلمواحد ا -  يا رائد الربق ميم دارة العلم -

 ) بيت ويوضح يف مقدمتها سبب نظمها ومضو�ا يقول:447وعدد أبياهتا (
فهذه قصيدة ضمنتها سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم من حني مولده الكرمي إىل يوم انتقاله 
 إىل جوار رب العاملني وقد بنيتها على سرية ابن هشام ,ومسيتها كشف الغمة يف مدح سيد األمة

ورغبيت إىل اهللا أن تكون يل ذريعة أمت هبا يوم املعاد وسلمًا إىل النجاة من هول احلشر "اللهم 
43Fفحقق رقبيت إليك واكسها بفضلك رونق القبول

. بعد ذكر سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم 42
 يقول:

 خري الربايا وموىل العرب والعجم -  نظمتها راجيا نيل الشفاعة من -
 رجاة آدم ملا زل يف القدم -  واله ما قبلتهو النيب الذي ل -
 ملا التقيت به عامل احللم -  حسيب بطلعته الفراء مفخرة -
 يف كل هول فلم أفزع ومل أهم  -  وقد صباين عطاء فاعتصمت هبا  -
 نفسي وإن كنت مسلوبا من القيم -  وكفى هبا نعمة تعلو بقيمتها -
 مهتضمي وحبه عز نفسي عد - فمدحه رأس ما يل يوم مفتقري -
 فهل تراين بلغت السؤال من سلمى -  وهبت نفسي له حبا وتكرمة -
 أرجو هبا الصفح يوم الدين من جرمي-  ويل حبب رسول اهللا منزلة -
 بسيد من يرد مرعاته يسم - ال أدعي عصمة لكن يدي علقت  -
 هام السحاك وصار السعد من خدمي-  خدمته مبدعي فاعتلوت على -
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 وخادم السارة األجواد مل يضم  -   وكيف أرهب ضيما بعد خدمته -
 باسم له يف مساء العرش حمرتم  -  أم كيف غذىل من بعد تسمييت -
 به شفيعا لدى األموال والقحم -  إين ملستشفع باملصطفى وكفى -
44Fمشس النهار والحت أجنم الظلم - وصل رب على املختار ما طلعت  -

43 
يدي وهو فيه عاقل حكيم يتبصر يف هذه ومجلة القول أن فكر البارودي فكر إسالمي وزهده تقل

الدنيا والفانية ويتأمل يف هذا الزمن الذي ال جيري إال على رقاب العباد ولعله حياول جملاراة 
45Fالقدماء يف هذا املوضوع.

44 
كأيب العتاهية الندى يرى الدنيا فانية وحيض على التقوى ويفري بالزهد يف الدنيا والعمل لآلخرة 

آقام رأية يف الدنيا كلها، على رأيه يف جمتمعه السائدعيه الفساد والغدر والرياء  ولعل آباد القاهية
 وفقدان الوفاء، يقول:

 سريع تداعيها وشيك فناؤها -  أال حنن يف دار قليل بقاوها -
 تنكرت الدنيا وحان انقضاؤها  -   نزور من الدنيا التقى والنهي فقد -
 وتطوى أرضها ومساؤهامجيعا  -  غدا خترب الدنيا ويذهب أهلها  -
46Fمسوت إليها فاملنايا وراؤها -  ترق من الدنيا إىل أي غاية -

45 
نرى يف شعر البارودي هذه األسباب لذم الدنيا واللذين ال يوفون يف حياهتم لكن األمر الذي 
يستدعي انتباه القارئ أن معظم قصائد البارودي تتضمن الزهد والنصيحة واحلكمة واألمثال 

نفي نراه يلتجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل ويذكر صفاته ودالئل قدرته وينصح األخرين وخاصة يف امل
 .أيضا بالزهد والثقة باهللا عز وجل يف مجيع احملسن واألحوال

 
 مصادروالالهوامش 

، املراد من الفطرت دين اهللا (معاين القرآن أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء، حتقيق: أمحد يوسف 30. الروم: 1
يب، القرن الثاين: دار املصرية للتأليف والرتمجة، مصر، د، ط: جنايت/ حممد على جنار/ عبد الفتاح امساعيل شل

، ويقول اإلمام الرازي: فطرة اهللا وهي التوحيد: انظر,مفاتيح الغيب، لإلمام حممد بن 2/317ت، ص: 
, واإلمام 25/98عمر املعروف بفخر الدين الرازي دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د/ ط/ ت، ص: 

ن الفطرة: الدين ,انظر,الكشف والبيان عن تفسري القرآن ,أليب اسحاق أمحد بن إبراهيم النيسابوري أراد م
وانظر  2/5هـ, ص: 1424 –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  -الثعليب النيسابوري, القرن اخلامس

م حممود الكشات عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األتاويل يف وجوه التأويل ,للعالمة جار اهللا أيب القاس
, وانظر, 3/479هـ ,ص: 1407هـ) ,دار الكتاب العريب، بريوت, 538-467بن عمر الزحمشري (

اختصار النكت للماوردي, لإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي 
األوىل هـ), حتقيق الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهيب, دار بن حزم, بريوت ,الطبعة 578-660(
 .1/865م، ص: 1996 -هـ 1417,
هـ) ,دار 256. اجلامع الصحيح حملمد بن امساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد اهللا (املتويف 2

, ورواه مسلم 1385, رقم احلديث, 2/125م، ص: 1987-1407الشعب ,القاهرة، الطبعة األوىل, 
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انظر اجلامع الصحيح املسمى بصحيح مسلم أليب احلسني  "ما من مولد إال يولد) مكان (كل مولد يولد)،
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ,دار اجليل,بريوت, دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, د/ ط، 

, وصححه األلباين انظرختريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية 6926, رقم احلديث: 8/52ت, ص: 
 82هـ، ص: 1414كتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثانية, حملمد ناصر الدين األلباين, امل

، 4. العقيدة اإلسالمية,عقيدة عقلية تدفع إليها الفطرة اإلنسانية، وتدعو إىل اإلستقرار النفسي, ص: 3
 –لوجدان خليل الكركي حماضرة متفرغة بقسم علم النفس,كلية العلوم اإلجتماعية, جامعة مؤته, األردن 

  للقانون العريب.الدليل االلكرتوين
Arab law info: Amman 11121 Jordan um-othayna, 6th circle-king 

Faisal street- building no: 38. 
. عظماء الدنيا وعظماء اآلخرة, للدكتور مصطفى حممود قطاع الثقافة ,مطبوعات أخبار اليوم, الطبعة 4

 8السادسة، د, مكان, ت,ص: 
 م2006، دار املعارف الطبعة السادسة. 188ديث، ص: . البارودي رائد الشعر احل5
 183-4/181. ديوان البارودي: 6
 120. سورة النحل: اآلية: 7
 4/183. ديوان البارودي: 8
 67. الغافر: اآلية: 9

 121-4/120. ديوان البارودي: 10
 4/123. ديوان البارودي: 11
 123-4/122. ديوان البارودي: 12
 3/218. ديوان البارودي: 13
 185. سورة آل عمران: 14
 3/219. ديوان البارودي: ص: 15
 43. سورة فاطر اآلية: 16
 39. سورة النور، اآلية: 17
 258-3/257. ديوان البارودي: 18
 21. سورة غافر، اآلية: 19
 259-3/259. ديوان البارودي: 20
 3/259. ديوان البارودي: 21
 88. سورة القصص، اآلية 22
 26. سورة الرمحن، اآلية: 23
 8. سورة اجلمعة، اآلية : 24
 78. سورة النساء، اآلية: 25
 97-1/96. ديوان البارودي: 26
 1/88. ديوان البارودي: 27
 1/254. ديوان البارودي: 28
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 2/112. ديوان البارودي: 29
 2/124. ديوان البارودي: 30
 150-4/147. ديوان البارودي: 31
 5. سورة احلج، اآلية: 32
 99. األنعام، اآلية: 33
 12-10رة الرمحن، اآلية: . سو 34
، وانظر:شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية ,تأليف قاضي القضاة ,العالمة 10. سورة إبراهيم، اآلية : 35

),حتقيق أمحد حممد شام,مكتبة الرياض 792-731صدر الدين على بن علي حممد بن أيب العز احلنفي (
 20احلديثة ,بالرياض، د، ط، وت، ص: 

 171اآلية:  . سورة النساء،36
 169-168. البقرة، اآلية: 37
 151-4/150. ديوان البارودي: 38
 2/354. ديوان البارودي: 39
 520-3/519. ديوان البارودي: 40

التوسل بالشخص الصاحل أو الرسول صلى اهللا بذاته والتوجه به فهو موضوع حباجة إىل التفصيل وخشية *
الطحاوية يقول: "فلفظ التوسل بالشخص  ح العقيدةيف شر  فيذا له ابن أيب العز احلناإلطالة نذكر ملخص ما

والتوجه به، فيه أمجال غلط بسببه من مل يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا يف 
حياته يكون أو لكون الداعي حمبا له، مطيعا ألمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة واإلقتداء، فيكون 

إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما مبحبة السائل واتباعه، أو يراد به اإلقسام به والتوسل بذاته فهذا  التوسل
)، تأليف قاضي القضاء، العالمة صدر الدين 184الثاين هو الذي كرهوه و�وا عنه (شرح الطحاوية، ص: 

، للعالمة 49-29امه، ص: على بن علي بن حممد أيب العز احلنفي، وانظر للتفصيل، التوسل أنواعه وأحك
احملدث حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهللا تعاىل نسقه وألف بني نصوصه حممد عبد العباسي الطبعة األوىل 

، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، وانظر للتفصيل من 2001 -هـ 1421للطبعة الشرعية الوحيدة، 
وسل بالنيب وزيارته عليه السالم لإلمام العامل الورع احملقق أيب عبد يرون التوسل ضروريا، "تعريف األنام يف الت

اهللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري بابن احلجاج وسهام املوحدين يف حناجر 
صمد املارقني لألستاذ اجلليل أيب بكر جمنون وسهام اجلاللة يف أفئدة أهل الضاللة للعارف باهللا الشيخ عبد ال

م، دار املصطفى للطبع والنشر والتوزيع، علما 2006 -هـ 1427أمحد احلسيين السنان، الطبعة األوىل: 
 بأن هذه الرسائل الثالث يف جملد واحد.

، تأليف الدكتور 93، وانظر البارودي رائد النهضة الشعرية احلديثة ص: 1/103. ديوان البارودي: 41
جامعة دمشق، وجامعة امللك فيصل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  خليل املوسى أستاذ األدب احلديث يف

 م.1999 -هـ 1420الطبعة األوىل، 
. كشف الغمة يف مدح سيد األمة حملمود سامي باشا البارودي: مصححة على نسخة الناظم املقروء 42

وانظر ديوان . 2هجرية، ص:  1327عليه، طبعت مبطبعة اجلريدة بسراي البارودي بغيط العدة مبصر سنة 
 .93، وانظر البارودي رائد النهضة الشعرية احلديثة، ص: 4/233البارودي: 

 48-44. كشف الغمة يف مدح سيد األمة، ص: 43
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 92. البارودي: رائد النهضة الشعرية احلديثة، ص: 44
 -هـ 1384، عين بتحقيقها الدكتور شكرى فيصل مطبعة جامعة دمشق 4. ديوان أيب العتاهية، ص: 45

، تأليف أسامة عانويت رسالة 100-99م، وانظر أبو العتاهية رائد الزهد يف الشعر العريب، ص: 1965
 م.1957لدرجة املساجتري يف اآلداب، بريوت، لبنان: 

 


