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 جامعة كلية احلكومية بفيصل آابد، ابحثة مبرحلة الدكتوراه

افتخار أمحد.۞۞ د

 جامعة كلية احلكومية بفيصل آابد، قسم اللغة العربية، أستاذ مساعد
Abstract
Allama Noor Baksh Tawakuli (1886-1948) is one of those scholar and literary
personalities who played an important, vital and dynamic role in the field of Arabic
and Islamic literature in Subcontinent. He is an author of many books. This article
entitled “Allama Noor Baksh Tawakuli as a Commentator of Qaseeda Burda by
Bouseeri”. He wrote two commentaries of the said Qaseeda in Arabic and Urdu
languages. This paper also provides methodical and stylistic characteristics of AlUmdha and Sharh-U-Al burda by Noor Baksh Tawakuli. He relies and depends on
original and basic sources in rhetoric, grammar and literature of Arabic, Urdu and
Persian languages. His approach is characterized by freedom of opinion and
comprehensiveness. This article is divided into five parts.
Short preface
Introduction to the writer
Introduction to the commentaries
Methodological and stylistic beauties
Results and recommendations
In Short, these commentaries are consist of a lot of artistic, literary and
technical beauties. It shows the knowledge and level of the writer in this field.
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كان اإلمام البوصريي (۶۰۸ه ۶۹۶ ،ه) من شعراء العصرالرتكي وهو حممد بن سعيدبن

محاد .ولد بقرية دالص وتويف ابألسكندرية ودفن هبا )1(.وكان من أشهر الشعراء املادحني لسيد
املرسلني صلي هللا عليه وسلم .وتعترب بردة البوصريي من أروع املدائح اليت قيلت يف احلبيب األعظم
سيدان حممد صلي هللا عليه وسلم .وقد جاء بعض األخبار اليت تدل علي علو مكانة هذه القصيدة
وقيمتها األدبية والفنية .ومن أوضح الدالئل والرباهني علي عظمة هذه القصيدة وأمهيتها أن رسول هللا
تقبلها قبوال حسنا وأعجب هبا ،بل أكرم انظمها بربدته الشريفة .مث تلقتها األمة املسلمة عرب العصور
يف م شارق األرض و مغارهبا بكل حمبة ،فقد شرحها أكثرمن مائة من العلماء والشارحني ،من
أشهرهم :جالل الدين احمللي املتويف سنة ۸۶۴اهـ ،والقاضي عمر بن أمحد اخلربويت املتويف
سنة۱۲۹۹ه  ،و مساه عصيدة الشهدة  ،وابن الصائغ املتويف سنة  ۷۷۶هـ ،والشيخ خالد األزهري
املتويف سنة ۹۰۵اهـ ،وعالؤ الدين البسطامي املتويف سنة  ۸۷۵هـ ،وزكراي األنصاري املتويف سنة
 ۹۲۶هـ ،ومساه "الزبدة الرائقة يف شرح قصيدة الربدة الفائقة " ،ومالعلي القاري املتويف سنة
۱۰۱۴هـ ،والقسطالين املتويف سنة ۹۲۳هـ ،والباجوري املتويف سنة۱۲۷۶هـ ،وحسن العدوي
احلمزاوي املتويف سنة  ۱۳۰۳هـ ،ونور خبش التوكلي املتويف سنة ۱۳۶۷هـ ،ومجال بن نصرياجلنايب
املتويف سنة ۱۱۰۰هـ ،ومساه "شرح قصيدة بردة" ،وحممد بن أمحد املرزوقي املتويف سنة  ۸۸۱هـ،
وعلي بن حممد القلصائي املتويف سنة  ۸۹۱هـ ،و شهاب الدين بن العماد املتويف سنة  ۸۰۸هـ،
()2

ومجال الدين عبد هللا بن يوسف املعروف إبن هشام النحوي املتويف سنة  ۷۶۱هـ وغريهم.
والشك فيه أن هذه القصيدة حتتل مكانة رفيعة عالية يف املديح النبوي وقد تضافرت يف
هذه اكتساب املكانة الرفيعة عدة عوامل منها :جالل املناسبة وعظمة املمدوح وبراعة الشاعر يف
النظم وغريها .وكذلك قام عدد كبريمن الشعراء بتخميسات هذه القصيدة كماعارضها الشعراء
بقصائدهم .وقد انتشرت هذه القصيدة إنتشاراً واسعاً يف البالد العربية واإلسالمية .وقد تُرمجت
وشرحت القصيدة إيل العديد من لغات العامل أشهرها :الفارسية،واألردية ،والبنجابية ،والسندية،
والرتكية ،والفرنسية واإلجنليزية وغريها ،وهلذه القصيدة أثرابلغ يف تعليم األدب والتاريخ واألخالق،
وتلقي الناس طوائف من األلفاظ والتعابرياليت اتسمت هبا لغة التخاطب ،وعن الربدة عرفوا أبوااب
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مجلة البحث العر بي

من سرية النيب صلي هللا عليه وآله وسلم ،وعن الربدة تلقوا أبلغ درس يف كرم الشمائل واألخالق،
وتبقي هذه امليمية يف النهاية حيّة يف وجدان املسلمني أاي كانت املناسبة والظروف وما زالت حيت
اآلن تُنشد يف اجملالس الدينية ويف االحتفال بذكري مولد نبينا وسيدان حممد بن عبد اللہ صلي

:1
:2
:3
:4

اللہ عليه وآله وسلم )3(،لذا اخرتهتا للدراسة يف مرحلة الدكتوراه .وقد قسمت رساليت هذه يف
أربعة أجزاء وهي:
كلمة متهيدية
التعريف بنورخبش التوكلي
بشرحي التوكلي
التعريف َ
خصائص منهجه وأسلوبه
ويف اخلتام ذكرت النتائج والتوصيات ،كما أعددت فهرس اهلوامش واملصادر وأما العالمة
التوكلي فهو:
امسه:هو حممد نور خبش التوكلي
مولده ومنشؤه :
ولد هذا العامل اجلليل والشارح العظيم يف عام ۱۳۰۵هـ يف قرية "قاضيان" من ضواحي
املديرية "لدهيانة" ابهلند .وهومن أسرة دينية علمية نبيلة وكان فطينا من الطفولة ومكث مع
( )4

العلماء واألولياء والصاحلني .
أخذه العلم :
قد استهل دروسه اإلبتدائية من املدارس احمللّية .وكان ممتازاً بني أصدقائه وزمالئه وانل
شهادة املاجستري ابلعربية من جامعة مسلم بعلي كره ابهلند بتفوق .وكان راغبا يف أخذ العلوم
الدينية وكان حيضر لدي العلماء الكبار يف عصره .وأخذعلوم التفسري واحلديث والفقه من العامل
( )5

اجلليل غالم رسول القامسي الكشمريي األمرتسري.
سلسة الوالء واخلالفة :
ويف أثناء تدريسه يف مدرسة أنبالة كعميد أخذ الطريقة النقشبندية من الصويف الشهري
ابللہ الشيخ توكل الشاه األنبالوي ( م  )۱۸۹۷:وبعد وفاة شيخه اتصل ابلشيخ مشتاق
والعارف ّ
أمحد األنبهتوي وحصل منه ا إلجازة واخلالفة .

()6
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مناصبه وخدماته:
لقد عني كعميد يف مدرسة حكومية مبدينة األنبالة وبعده ّأدي خدمات كاألستاذ يف
الكلية يف نفس املدينة مث ذهب إيل مدينة الهور ومكث هناك مدة طويلة يف دارالعلوم النعمانية
بالهورمديرا للتعليمة .وكان مديرا للمجلة الشهرية .ويف تلك األايم عني أستاذاً اللغة العربية يف
الكلية احلكومية ،بالهور .ويف هذه املدة قد ّأدي خدمات جليلة يف جمال التعليم والرتبية .وبعد
التقاعد من منصبه أسس مدرسة دينية يف قرية "قاضيان" مبدينة "لدهيانة" ومساها املدرسة
اإلسالمية التوكلية حيث انل كثري من طلبة العلوم والفنون من هذه املدرسة العلمية .ألن منهجه
() 7

كان ممتعا للغاية وبسيطا جدا.
اتصاله ابلعلماء واملشايخ:
كان العلماء حيرتمونه ويكرمونه إكراما بسبب رسوخه يف العلوم والفنون .لذا كان شيخنا
حيرتموهنم ويكرموهنم ايضاً بسبب حبّهم وشغفهم يف العلوم والفنون ومن هؤالء العلماء الذين اتصل
به الشيخ أصغر علي الروحي ،والشيخ حممد شريف ،والشيخ عبد الغفارشاه ،والشيخ السيد
()8

مجاعت علي شاه ،واملفيت غالم مصطفي القامسي ،وهم كانوا يعرتفون بعلمه وفضله .
تصنيفاته وأتليفاته:
كان شيخنا التوكلي عاملاً جليالً وماهراً يف العلوم والفنون ود ّرسها يف املعاهد احلكومية

واملعاهد الدينيّة( )9لذا قد ترك خلفه مآثرجليلةعلمية أدبية نذكر بعضاً منها علي سبيل املثال ال
احلصر.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سرية الرسول العريب صلي هللا عليه وسلم
إعجازالقران
عقائد أهل السنة
عيد ميالد النيب صلي هللا عليه وسلم
معجزات النيب صلي هللا عليه وسلم
غزوات النيب صلي هللا عليه وسلم
حلية النيب صلي هللا عليه وسلم
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سرية الغوث ا ألعظم
تذكرةاملشائخ النقشبندية
العمدة يف شرح قصيدة الربدة
شرح قصيدة الربدة
حتفة الشيعة
افضل املقال يف الرد علي الرافضي الضال
كتاب الربزخ
مقدمة تفسريالقرآن
تفسري سورة الفاحتة وسورة البقرة
رسالة النور
شرح املولود الربزجني
أبو احلنيفة
اإلمام البخاري الشافعي
شرح اهلداية
األقوال الصحيحة يف جواب اجلرح علي أيب حنيفة
حاشية :التحفة اإلبراهيمية يف إعفاء اللحية
ترمجة حتقيق املرام يف منع القراءة خلف اإلمام
ترمجة الرسالة اجلليلة
حاشية :التحفة األمحدية يف إثبات معراج حممد صلي هللا عليه وسلم .
وأما شرحه األول للقصيدة الربدة فهو:
العمدة يف شرح قصيدة الربدة .والتعريف به:
قصيدة الربدة املوسومة بـ"الكواكب الدرية يف مدح خري الربية"صلي هللا عليه وسلم معروف
ومشهور ومقبول للعارف احملقق واألديب املدقق إمام الشعراء وأفصح البلغاء الشيخ شرف الدين
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البوصريي رمحة هللا عليه .شرحها العالمة نور خبش التوكلي ابلعربية ومساه "العمدة
حممد بن سعيد
َ
يف شرح قصيدة الربدة" املعروف ابلعمدة طبع هذا الشرح الطبعة األويل علي ذمة األجنمن النعمانية
()10

و يشتمل هذا الشرح

ابملطبعة الشهرية خبادم التعليم يف بلدة الهور ابكستان سنة  1339هـ
علي  249صفحة.
سبب التأليف:
قدذُكر يف مقدمة هذا الشرح املطبوع سبب شرحه قول العالمة نور خبش التوكلي فهو
يقول" :إن هذا املؤلف املسمي"ابلعمدة يف شرح قصيدة الربدة" مل يدعين إيل اتليفه إال التربك
()11

بذكرمشائل النيب صلي هللا عليه وسلم و أحواله الشريفة".
وأماعدد أبيات قصيدة الربدة عند الشارح :
كما قال العالمة نور خبش التوكلي ذاكرا اًعدد أبياهتا:

()12

"القصيدة املوسومة الكواكب الدرية يف مدح خري الربية وهي مائة وستون بيتا"
رواة قصيدة الربدة :
قد ذكر العالمة نور خبش التوكلي عن رواةقصيدة الربدة فهويقول:
"أان أرويها من الفاضل األجل احلاج احلافظ املولوي مشتاق أمحد عن قدرة الفضالء
واألكابر الشيخ حممد عبد احلق اهلندي مث املكي املهاجر عن العالمة احملقق واملدقق أيب الربكات
ركن الدين حممد املدعو برتاب علي عن العالمة خمدوم عن احملدث الشاه ويل هللا عن أيب
الطاهرعن الشيخ أمحد النخلي عن حممد بن العالء البابلي عن سامل السنهوري عن جنم الغيطي عن
شيخ اإلسالم زكراي عن أيب اسحاق عن الصالح حممد بن حممد بن احلسن الشاذيل عن علي بن
عامرعن انظمها شرف الدين البوصريي رمحة هللا عليهم وعلينا معهم أمجعني)13(.قبل شرح هذه
القصيدة ذكر الشارح بعض أحوال الناطم قدس سره،وسبب اتليف القصيدة وبركاهتا العظيمة.
وأما شرحه الثاين فهو:
شرح قصيدة الربدة والتعريف به:
عند ما نفتح سجل شروحات قصيدة الربدة املسماة بـ"الكواكب الدرية يف مدح خري الربية
"ﷺللشيخ شرف الدين ،البوصريي رمحة هللا تعايل يف اللغة األردية فنجداشتغل كثري من العلماء
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واألدابء واألساتذة بكتابة الشروح واحلواشي عليها .ومن أهم هذه الشروح شرح العالمة األستاذ
حممد نور خبش التوكلي عليه الرمحة،املوسومة بـ"شرح قصيدة بردة".
وخرجهاورتبها "خرم حممود
والنسخة اليت استفدت منها يف هذا البحث هي اليت ح ّققها ّ

"()14هي طبعة من"أكرببك سيلرز"بالهوربدون ذكر سنة الطبع.هذا الطبع يف جملد واحد حيتوي

علي مئتني وأربع وستني صفحة )15(.قبل شرح القصيدة ذكر الشارح الشيخ حممد نور خبش
التوكلي"تركيب قراءة قصيدة الربدة مع االعتصام واإلختام  )16(.فهو يقول عن هذا الرتكيب قد
أرشدين عن هذا الرتكيب "شيخنا العالمة احلاجي مشتاق أمحد جشيت صابري انبيتهوي)17(.قد

شرح الشارح حممد نور خبش التوكلي قصيدة الربدة بدون ذكر فصول )18(.وشرح األبيات املتعددة
وضح الشارح األلفاظ الصعبة واستشهد ابألايت
معاً أحياانً خالل شرح هذه القصيدة املباركة ّ
القرآنية واألحاديث النبويةﷺ واألبيات العربية واألمثال والنصوص العربية.
خصائص منهجه و أسلوبه :
يتصف كل من الشرحني للتوكلي ابلصفات اللغوية واملنهجية واألسلوبية نذكر بعضاً منها
علي سبيل املثال ال احلصر .فنبدأ الكالم ابالستشهاد ابآلايت القرآنية.
( : 1شرح قصيدة الربدة )
الالستشهاد ابآلايت القرآنية:
يستشهد شيخنا التوكلي ابآلايت القرآنية خالل شرح األبيات نوضح منهجه ابألمثلة :
أورد شيخنا قول البوصريي اآليت :
لقد نسبت به نسال لذي عقم
استغفر هللا من قولٌ بال عمل
وخالل توضيح هذا البيت استشهد ابآلية القرآنية و أورد قول هللا تعايلَ ( :ك َُرب َم ْقتاً ِعنْ َد
()19
اَّللِ أَ ْن تَـ ُقولُوا َما ال تَـ ْف َعلُو َن)
ه
االستشهاد ابألحاديث النبوية :
وهكذا استشهد شيخنا التوكلي ابحلديث النبوي خالل شرح البيت ،و مثاله قول
البوصريي اآليت:
ان شتكت قدماه الضر من ّورم
ظلمت سنة من أحي الظالم إيل
ُ
وخالل توضيح هذا البيت استشهد ابحلديث النبوي اآليت :
--------159--------
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عن زايد قال مسعت املغرية رضي هللا عنه يقول :كان النيب صلي هللا عليه وسلم ليقوم
()20

ليصلي حيت ترم قد ماه اوساقاه فيقال له فيقول ( :أَفَ َال أَ ُكو ُن َعْب ًدا َش ُك ًورا)
االستشهاد ابألقوال الفارسية والعربية:
يستشهد ابألقوال الفارسية والعربية خالل شرح ا ألبيات و علي سبيل املثال:
املثال ا ألول القول الفارسي :
ومثاله قول البوصريي يف توضيح رقم البيت من إثين عشر إيل أربعة عشر.
الشيب ابعد يف نصح ّمن التهم
الشيب يف عذيل و ّ
اين ا ّهتمت نصيح ّ
ّ
.... .... .... .... .... .... .... .... ....
وال اعدت من الفعل اجلميل قري ضيف امل برأسي غري حمتشم
وخالل توضيح هذا البيت استشهد ابلبيت الفارسي .
پيام
کفن آرد
سفيد از
”موۓ
رساند

سالم "
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مرگ
از
پشت خم
املثال الثاين:إيراد األقوال العربية:
وهكذا استشهد ابلقول العريب يف شرح البيت ومثاله قول البوصريي اآليت:
طويب ملنتشق ّمنه وملتثم
ضمَ اعظمه
الطيب يعدل ترابً َ
و خالل توضيح هذا البيت استشهد ابلقول العريب فقال :قال اإلشبيلي :
(لرتبة املدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب بل هو أعجب من األعاجيب )

()22

االستشهاد ابألمثال الفارسية:
و من عادته أنه أحياانيستشهدابألمثال الفارسية خالل شرح األبيات وخالل توضيح رقم
البيت من ستة إيل سبعة ومثاله قول البوصريي اآليت :
به عليك عدول الدمع والسقم
فكيف تنكرحبا بعد ما شهدت
العنَِم
وض ًين
مثل البهارعلي خ ّد َ
واثبت الوجد خطّي عربة َ
يك و َ
وخالل توضيح هذا البيت استشهد ابملثال الفارسي اآليت :
(عشق ومشك رانتوا ں هنفنت )
االستشهادابلبيت الفارسية :

()23
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يستشهد شيخنا ابألبيات الفارسية خالل شرح األبيات ومثاله قول البوصريي اآليت :
ومل يدانوه يف علم وال كرم
فاق النّبيّني يف خلق ويف خلق
و خالل توضيح هذا البيت استشهد ابلبيت الفارسي .
مجله تريا هست وزايدت برآں"

()24

"آنچه بنازند زان دلربا ں
االستشهاد ابلبيت العريب :
له نظر دقيق ومييل دائما إيل توضيح املقصود وهو مهه األول واألخركمايستشهد شيخنا
ابألبيات العربية خالل شرح البيت ومثاله قول البوصريي اآليت:
للقرب والبعد فيه غري منفحم
اعي الوري فهم معناه فليس يري
وخالل توضيح هذاالبيت استشهد ابلبيت العريب وأورد بيتاً عربياً :
()25

"إمنا مثلوا صفاتك للنّا س كما مثل النجوم املاء"
يتضح من عمله هذا أن له نظر عميق شامل علي اآلداب وخاصة علي آداب اللغات
الثالثة أي العربية واألردية والفارسيّة فلذا جنده أنه يستشهد ابألبيات املختلفة كما فعل يف شرح
البيت املذكور.
ذكراملعجزات وتوضيحها:
ويوضحها توضيحاً شامالً ليكون
ومن عادته أنه إذا أورد ذكر املعجزة يف البيت يوردها ّ
الكالم واضحاً جلياً ،نوضح منهجه ابألمثلة .وخالل توضيح رقم البيت من  72إيل  73مثاله
قول البوصريي :
متشي اليه علي ساق بال قدم
جار ساجد ًة
جآءت لدعوته األش ُ
فروعها من بديع اخلط يف اللقم
سطرا لّما َكتَـبَت
كاهنما سطرت ً
وخالل توضيح هذا البيت انه وضح املعجزة وشرحها بقوله:
عن ابن عمررضي هللا عنهما قال:كنا مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يف سفرفأقبل
إعرايب فلما دان منه ،قال له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم( :أين تريد ؟) قال  :إيل أهلي قال :
حممدا
(هل لك يف خري ؟) قال :وما هو؟ قال( :تشهد أن ال إله إالهللا وحده ال شريك له ،وأن ً
السلمة ) فدعاها رسول اللہ صلي
عبده ورسوله) فقال :ومن يشهد علي ما تقول؟ قال( :هذه ّ
اللہ عليه وسلم وهي بشاطي الوادي فأقبلت ختد األرض خدا حيت قامت بني يديه ،فاستشهدها
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ثالاث ،فشهدت ثالاث أنه كما قال ،مث رجعت إيل منبتها ورجع اإلعرايب إيل قومه ،وقال :إن اتبعوين
() 26

اتيتك هبم ،وإال رجعت ،فكنت معك .
إ يراد القصص لتوضيح البيت :
مابني القصص لتوضيح
ومن عادته أنه ال يرتك كلمة مهمة أو معلقة أو معقدة ومثاله ّ
البيت وخالل شرح األبيات ومثاله قول البوصريي :
يوم تفرس فيه الفرس أهنم قدانذرو حبلول البؤس والنقم
و خالل توضيح هذا البيت إنه ّبني القصص لتوضيح البيت األيت:
(ملاكان ليلة ولد فيها رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ارجتس إيوان كسري وسقطت منه
أربع عشرة شرافة ،ومخدت انر فارس ومل ختمد قبل ذلك ابلف عام ،وغاضت حبرية ساوة ،ورأي
املوبذان إبال صعااب ،تقود خيال عرااب ،قد قطعت دجلة وانتشرت يف بالده  .فلما أصبح كسري
أفزعه مارأي فتصرب عليه تشجعا ،مث رأي اليكتم ذلك عن وزرائه ومرازبته فليس اتجه وقعد علي
سريره ،وأرسل إيل املوبذان ،فقال :اي موبذان إنه قدسقط من إيواين أربع عشرة شرفة ومخدت
انرفارس ومل ختمد قبل ذلك ابلف عام ،فقال :وأان أيها امللك قد رأيت كأن ابال صعااب تقود خيال
عرااب حيت عربت دجلة وانتشرت يف بالد فارس ،قال :فما تري ذلك اي موبذان؟ قال :وكان رأسهم
يف العلم فقال:حدث يكون من قبل العرب ،فكتب حينئذ كسري:من كسري ملك امللوك إيل
النعمان بن املنذر،ابعث إيل رجال من العرب خيربين مباأساله عنه ،فبعث إليه عبد املسيح بن حيان
بن نفيلة ،فقال له :اي عبد املسيح  ،هل لك علم مبا أريد أن أسالك عنه ؟
فقال :يسأيل امللك ،فإن كان عندي منه علم أعلمته ،وإال اعلمته مبن عنده علمه ،فأخربه
به امللك ،فقال علمه عند خال يل يسكن يف مشارف الشام يقال له سطيح ،قال :فاذهب إليه
واسأله وأخربين مبا خيربك به،فخرج عبد املسيح حيت قدم علي سطيح وهو مشرف علي املوت
فسلم عليه وحياه بتحية امللك ،فلم جيبه سطيح ...قال فرفع ر أسه إليه فقال:عبد املسيح يهوي
إيل سطيح ،وقد أويف علي الضريح ،بعثكم لك بين ساسان ،إلرجتاس االيوان ،ومخودالنريان ،ورواي
املوبذان ،رأي إبال صعااب تقود خيالعرااب ،قد قطعت دجلة وانتشرت يف بالد فارس ،اي عبد
املسيح إذا ظهرت التالوة ،وغارت حبرية ساوة وخرج صاحب اهلراوة ،وفاض وادي السماوة،
فليست الشام لسطيح بشام ،ميلك منهم ملوك وملكات علي عدد الشرافات ،وكل ماهوآت آت:
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مث مات سطيح وقام عبد املسيح ...قال:فرجع عبداملسيح إيل كسري فأخربه ،فقال :إيل أن ميلك
()27

مناأربعةعشرملكايكون أموروأمور ،قال :فملك منهم عشرة يف أربع سنني وملك الباقون بعده)
إيراد املباحث النحوية:
وهكذا أوضح الكلمات ابملباحث النحوية خالل شرح األبيات ،ومثاله قول البوصريي األيت.
أورد شيخنا قول البوصريي اآليت :
أمن تذكرجريان بذي سلم مزجت دمعا جري من مقلة بدم
وخالل توضيح هذا البيت أنه ّبني اللفظ واجلملة ابملباحث النحوية مثل.
واجلريان مجع جاركالنريان مجع انر وإضافة التذكر إليه من قبيل إضافة املصدر إيل مفعوله
بعد حذف فاعله واألصل تذكرك جرياان فحذف الفاعل و أقيم املفعول مقامه واملراد ابجلريان ههنا
()28

األحبّة.
إيراد املباحث الصرفية:
وهكذا أوضح الكلمات ابملباحث الصرفية خالل شرح ا لبيت،ومثاله قول البوصريي األيت:
وما لقلبك ان قلت استفق يهم
فما لعينيك ان قلت اكففا مهتا
وخالل توضيح هذا البيت أوضح ابملباحث الصرفية حنو.
الفاء فصيحةألهناافصحت عن شرط حمذوف والتقديران مل تكن شدة بكائك من
العشق واحملبة فما لعينيك اخل.ومااستفهاميةللتعجب كمايف قوله تعايل(:مايل الاري اهلدهد-
ومهَيَاانً يقال مهي العني
واكففاامسكاعن البكاء) .ومهتاماضي مثين من مهي يهمي مهياً ومههياً َ
وهيَ َماانً مبعين
هيماً َ
اذاصبّت دمعها,ومعين استفق افق مما انت فيه.ويهم مضارع من هام يهيم ْ
وحترييف عشقها حذفت ايؤه للجزم .
احب امر أة ّ

اآليت:

()29

إيراد املباحث البالغية :
وهكذا أورد أوضح الكلمات ابملباحث البالغية خالل شرح ا لبيت،ومثاله قول البوصريي
به عليك عدول الدمع والسقم
فكيف تنكر حبابعد ماشهدت
وخالل توضيح هذا البيت أوضح الكلمات املباحث البالغية حنو.
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ابَّلل) او للتوبيخ
كيف استفهام اما للتعجب كما يف قوله تعايل( :كيف تكفرون ّ
اولالستبعاد أي ال ينبغي ان تنكره بعدهذا .وما مصدرية وضمري هبعائد علي احلب.وعدول مجع
عادل.والس قم بفتحتني املرض .وإضافة عذول إيل الدمع والسقم للبيان أو من إضافة الصفة إيل
املوصوف واطالق اجلمع علي االثنني جائز أو أريد ابلدمع والسقم تعدد أنواع الدموع واالسقام
فيكون اجلمع علي اببه.

()30

توضيح الكلمات ابحلركات:
وهكذاأوضح الكلمات ابحلركات خالل شرح ا لبيت ،ومثاله قول البوصريي اآليت:
يقوي شهوة النّهم
فال ترم ابملعاصي كسرشهوهتا
ا ّن الطّعام ّ
وخالل توضيح هذا البيت ّبني اللفظ ابحلركات حنو.
الفاء يفصح عن شرط حمذوف يفهم مما سبق أي ان كنت عرفت ان النفس اإلمارة
حريصة علي الشرور والقبائح فال ترم اخل .وال ترم هني حاضر من رام مبعين طلب واخلطاب لكل
من يصلح له كما يف قوله تعايل ( :ولو تري اذا اجملرمون اآلية واملعاصي) مجع معصية مبعين الذنب
الشهوة ايل
والباء اإلستعانة والكسرالقطع.والنهم بفتح النون وكسراهلاء صفة مشبّهة شديد ّ
الطعام.

()31

وفاته:
وتويف بعد اجلرحية يف الثالث عشر من
قد سقط هذا العامل اجلليل من ُسلّم بيته فمرض ّ
شهرمجادي األويل سنة 1367ھ املوافق الرابع والعشرين من شهرمارس سنة  1948امليالدية
()32

ودفن يف مقربة الصويف نور شاه ويل بفيصل آابد وفق وصيته.
فهرس املصادر واملراجع واهلوامش
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اهلوامش
الزركلي ،خريالدين ،األعالم ،بريوت لبنان :دارالعلم للماليني الطبعة اخلامسةعشرة۲۰۰۲ ،م۱۳۹/۶،
املكي ،حممد علي بن حممد عالن ،الذخر والعدة يف شرح قصيدة الربدة ،حتقيق :الدكتور أمحد طوران ارسالن ،بشاور :دار
الكتب،ص42:
زكي املبارك ،الدكتور ،املدائح النبوية يف األدب العريب ،دار احملجة البيضاء ،ص162:
القادري ،حممد عبد احلكيم ،العالمة ،تذكرةأكابراهلسنت ،الهور :نوري كتب خانة 2005 ،م،ص559:
التوكلي ،حممد نور خبش ،سريت الرسول العريبﷺ ،كراتشي :مكتبة املدينة فيضان مدينة،الطبعة األويل1436 ،ه
2014،م ،ص7:
التوكلي ،حممد نورخبش ،حتفة الشيعة ،الهور :نوري كتب خانة ،الطبعة األويل1342 ،ھ11/1،
أبوالسرورحممد مسرورأمحدوموالانجاويدإقبال املظهري،وغريهم  ،جهان إمام الرابين،كراتشي:بركت بريس ،الطبعة ا ألويل
1427،ه2006-م 378/ 10،
إقبال أمحد الفاروقي،بريزادة،
الثانية1987،م،ص300:

العالمة،تذكرةعلماء

اهلسنتواجلماعت

الهور،الهور:مكتبة

النبوية،الطبعة

التوكلي،حممدنورخبش،تذكرةسيدانغوث األعظم،الهور:نوري كتب خانة،الطبعة الثانية1973،م،ص9:
البوصريي،حممد بن سعيد،شرف الدين،قصيدة الربدة،معها شرحها املسمي ابلعمدة للعالمة نور خبش التوكلي ،الهور:خادم
التعليم ،الطبعة ا ألويل 1339،ه ،ص :صفحة العنوان
البوصريي ،قصيدة الربدة ،ص :ا
املصدر السابق
املصدر السابق
التوكلي ،حممد نور خبش ،العالمة ،شرح قصيدة الربدة ،حتقيق :خرم حممود ،الهور :اكرب بك سيلرز ،بدون سنة
الطبعة،ص:صفحة العنوان
املصدر السابق،ص264:
ايضا،ص55:
ايضا،ص55:
ايضا،ص11:
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التوكلي،حممد نور خبش ،لآلية،شرحه قصيدة الربدة ،ص ،85:س،14:وانظر ،سورة الصف،رقم اآلية3:
التوكلي،خممدنورخبش،للحديث،شرحه للقصيدةالربدة،ص،89:س،19:وأنظر،البخاري،حممدبن امساعيل ،أبو عبد هللا،صحيح
البخاري،حتقيق :حممد زهري بن انصرالناصر،دار طوق النجاة،الطبعة األويل1422،ه،كتاب تفسريالقرآن،ابب ليغفرلك هللا
ماتقدم من ذنبك وماأتخر،رقم احلديث 135/ 6، 4837،
التوكلي،حممد نورخبش،للقول،شرحه للقصيدة الربدة،ص،76:س،11:وأنظر،اخلربويت،عمر بن أمحد افندي،عصيدةالشهدة
شرح قصيدة الربدة،كراتشي:مكتبة املدينة،ص 71:
التوكلي،حممد نورخبش،للقول،شرحهللقصيدة الربدة،ص،111:س،1:وأنظر،حممد بن يوسف الصاحليالشامي:سبل
اهلديوالرشادفيسريةخريالعباد،حتقيق:الشيخ عادل أمحد عبداملوجود،والشيخ علي حممد معوض،بريوت-لبنان:دارالكتاب
العلمية،الطبعة األويل 1414،ه1993-م  290/ 3،مجاع أبواب بعض فضائل املدينة الشريفة ،الباب الثاين يف امساء
املدينة مرتبة علي حروف املعجم
التوكلي ،حممدنور خبش ،شرحقصيدة الربدة ،،ص ، 71:س 13:
التوكلي ،حممدنور خبش ،شرح قصيدة الربدة ،ص ، 95:س 12:
التوكلي،حممدنورخبش،للبيت،شرحه العمدة فيشرح قصيدة الربدة،ص، 103:س ،6:وأنظرالسعيدي،حممد
ذكاءاللہ،احلافظ،ديوان إمام البوصريي،جهلم-ابكستان:بك كارنرزشوروم املتقابل اقبال الئربيري بك سرتيت 1434،ه-
2013م ،ص 36:
التوكلي،حممدنورخبش ،العمدة يف شرح قصيدة الربدة،ص، 129:س ،14:وأنظرالسمرقندي،أبوحممدعبد هللا بن عبد
الرمحن،الدرامي،مسند الدرامي،حتقيق:حسني سليم اسد الدراين،اململكة العربية السعودية،داراملغين للنشر،الطبعة ا ألويل
1412،ھ2000-م، 166/1،كتاب دالئل النبوة ،ابب ما اكرم اللہ تعايل به نبيه صلي هللا عليه وسلم من اميان الشجر
به والبهائم واجلن رقم 16:
التوكلي،حممدنورخبش ،العمدة يف شرح قصيدة الربدة،ص، 113:س ،11:وأنظراألصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا،دالئل
النبوة أليب نعيم األصبهاين ،بريوت :دارالنفائس الطبعة الثانية ،ه406ه1986-م ، 138/1،الفصل التاسع يف ذكر محل
أمه ووضعها وما شهدت من اآلايت واألعالم علي نبوته صلي هللا عليه وسلم
التوكلي ،حممد نورخبش ،العمدة يف شرح قصيدة الربدة ،ص ، 1:س 18:
املصدرالسابق  ،ص  ،3 :س 18:
املصدرالسابق  ،ص  ،5 :س 13:
املصدرالسابق  ،ص  ،11 :س 19:
القادري ،حممد عبد احلكيم ،العالمة ،تذكرة أكابر اهلسنت،ص560:
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