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 املقدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
ددددا  سدددي دا   ًمرسددد  سدددي د   م  احلمدددد ع ىل دددال رمل ال دددامله الدددلي م ادددر مدددن ال ددددم املومدددوداي د 

ًالت دد  بسدد ىل  يمددرد  ًوددريَمم ملدحددرد  ًالُكت ددامَل  ََم  قُُلِقددِر الكددرِر الو دد راَء  ََ ريىلر ال طددرة  مبددد للكائندداي د َلددم
ًمذكددص  ًالتسددليماي   ىل ددال  مشددرف الذددلواي  ًعلددص  هلددر ًصددببر مددن ا   ىلبددارص  ًاملمددايد  َل ليددر  احليدداة 

ًممت الربكاي ًب د ..... التبياي   . 
مل حيددددَص شدددد،  شدددد ري د مً شاددددري  يف ّرعددددم األدمل ال رعدددده  علددددص  مددددر  عذددددور  املمتدددددة مددددن ال اددددد 

ًحىت ال ذر احلدعث  ًاألكدادّه د لاد  مدا اجلامله د  ًالو د ،د  ابالمتمام  علص مجيع املستوايي : الر مسهد 
ىل نن يف شدددددرحاا  ًعار ددددداا الوددددد راءد ً د  ح يدددددب بدددددر بُدددددردة اإلمدددددام البوصدددددرييدحيُث ادددددا ىل ددددد   املنودددددد
ًالبدددداحاو  ًالطدددد مل  ًاعتاددددا د  ًالُقذدددداب يف ر ىلبددددارط اوطددددااو  يف كتابتاددددا  ميددددع اوطددددوه د   الُكت املد

ًلكنادا ما الددب  بسددبرما  ىلسدابقوا ًاملنكددرعن د  ىلقددو مل امل ر د   ًكدلا مل ىلسددلمن مدن شقددد النقدادد   لدراسددتااد 
ًمددن منددا مدداء امتمامنددا اددلا  ًالددلًا د  ًممدد  الومددد  ً لددُا لدداه ال ددارَل   ًاألَللدددة  ىلسددتوع علددص القلددومل  

مل قِدددر  اَءَة بُدددردةِ اإلمدددامِ الُبوصدددريي  الدددن، الوددد ري   لتقدّدددر لكدددم د ًََمدددا سدددن  يف مدددل  الدراسدددة ال  لدددص سدددا

يف  دمعانيهاا ،وظاروف إنشاادها، وشخصاية مبادعهاًبيا  ب ض 
ًعقدددد ماا الطددد مل : صدددبيبة بندددب عبدددد   دراسدددة مدددومفة عودددرف عليادددا مسدددتاذ  الددددكتور/ ممحدددد حسدددوبة د 

ًإبراميم ال ارسه. ًحليمة بنب عبد هللاد   ال  د 
 ام :ًأتيت مل  الدراسة املتوا  ة يف ث ثة مقس

مل   مل  سوف عتنا ًحياىلر القسم األ ًقد معدىلر  األخدب  ال لدلص  الو اعر  حليمدة بندب عبدد  د 
 .موط الن س  هللا مع شرح منوذج من مش ار   يف التبلعر من

مل   ًمناسددبتااد ًشددرح ب ددض  ًالقسددم الادداف سددوف عتنددا ًإشودداء مددل  القذدديدةا  ف إشودداد   ددًر
مل النسيا النبويد  ًقد معدىلر  األخب  ال للص صبيبة  بنب عبد ال  . األبياي  اليت ىلتنا

مل  ًم مدد  األدمل َليددرد  ًالقسددم الاالددث سددوف عتنددا ف عذددر   ً ددًر ابلتبليدد  شيذددية مبدددعاا 
ًقد معد  إبراميم ال ارسه.  ًما دار حومل الربدة من مدمل عقديد ًش ر املدع د 

ًاَددف الدلي ىلرمده إليدر مدل  ًكا  املناج اللي اىلب تر الدراسة مدو املدناج التبليلده  الوصد ه    .
ًمددا م رىلددر  يف الن ددو  مددن   ًا ددبة  كاشدد ة  حددومل مددل  القذدديدةد  الدراسددةه مددو  أتسدديس ررعددة م رَلي ددة  
ًال لمدده  ًمددا م رىلددر مددن مدددمل عقدددي مددع االسددت ادة مددن ىلطبيدد  مددناج التبليدد  النقدددي   كددوامن الومددد د 

ًالت امد  النقددي الدواعه مدع م طيداي الد ا  ا ًشادرا  ألقامدة ع قدةلو وعيةا  ًثيقدة بد   إلسد مه شد را د 
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ًرَلدض األمة  ًلتبقيد  التكامد  بد  الدراسداي املتيذذدة ً القديم اإلسد مي ة   لقبدومل اجلي دد مندر  ىلراثااد 
 وري ذلك .

ًم   ىلندددامل مدددل   ًقذددديدىلرد  ًمخدددريا  شتمددد   م  شوَلددد  يف عدددر  صدددورة اي بدددة عدددن اإلمدددام البوصدددريي 
ًاَداعة . الدراسة املبسطة  الر ا اب   التوَلي    ًالقبومل  
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مل   القسم األ
 
 

ًحياىلر   عن الواعر 
 
 

 من إعداد : حليمة بنب عبد هللا 
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مل:       ًحياىلرالقسم األ  عن الواعر 
 من إعداد : حليمة بنت عبد هللا     

 
مل يف  مل  النبلة  اآليت:   سوف  شتنا

 . من  مو اإلمام البوصريي ؟1
 شومىلر؟. كيف كاشب 2
 . منوذج من مش ار  األخرط؟3
4 ً  . ماذا قامل عنر اآلخر
 . مىت ىلويف اإلمام البوصريي؟5
 
 

 ) أ  ( حول سرية اإلمام البوصريي 

 أواًل :  امسه 
ًر بن حيا  بن عبدهللا بن م ص  - مو  مد بن س يد بن محاد بن حتسن بن ميب سر

 ًامللقا بورف الدعن. الذناامهد البوصريي املذري املك  أبيب عبدهللاد
 

 اثنياً : نْشأتِه وثقافِته  
ًلللكد  208ًلد عوم الا  ء سنة  ًمبو  من بوصريد  بقرعة دالب  دًكاشب ممر من دالب 

الدىلر.  اشتار ابلبوصريي شسبة ملكا  
 لقد  شوم يف مسرة َلقريةد لللك ا طر إل الس ه لطلا الر ا منل ص ر . -
ملومبتر ًكا  البوصريي جييد َلن ا - مل كتابة األلواح اليت ىلو ع علص شوامد القبورد  وطد َلفا

ً مل من  ًذلك يف مرحلة متقدمة من حياىلر  ًاألمراء أبش ار   الو رعة مدح الو راء 
 1عطاايمم.

                                                 

 10مد ب1996. الربدة د د ممحد عبد التوامل عو  د دار ال ليلة د القامرة د  1 
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ً  حب ص القره د َلقد اَلتت  كت ااب لت ليم الذبيا  القره د  - بدم حياىلر كما كا  عبدرما م اصر
ًكا  ىل لمر يف مس د  الويم عبد ال امر. مث در  ال لوم الدعنية  عندما رح  إل القامرةد 

ًمل  الو ي ة ال ىلسند إال ملن ممل لبادئ ال قر. - ً ي ة احلسبةد   ًقد عر ب علير 
ًاشت   كاىلبا  ببلبيس )  اَل ة الورقية / مذر( َلينب ه م  عكو  قد ممل ابألعمامل  -

 احلسابية.
ًسل - م بقذائد كارية من مشارما قذيدة )الربدة(د اليت عار  مدح الن، صلص هللا علير 

 َلياا قذيدة ك ا بن  مري : 
 )ابنْت ُسعاُد  فقليب اليوَم متبوُل ...      ُمتيٌم إثرها، ْْل يُفَد مكُبوُل(.

كاشددددب صددددوَليا  ىللقددددص ذلددددك عددددن ميب ال بددددا  املرسدددده الددددلي خلددددف ماب احلسددددن الودددداذع يف   -
ًهدا ًقدددد در  التذدددوف  ًمسدددرار  علدددص شددديير ميب ال بدددا  الدددلي كاشدددب ىلربطدددر بدددر ارعقتدددرد  بدددر 

 ع قة احلا.
 

 اثلثاً : وفاته 
ًستمائة  - ىلس    ًماي يف سنة مخس  قامل املقرعفي يف ىلرمجتر للبوصريي يف املق ص : 

 ابملارستا  " املستو ص"  املنذوري من القامرة.
 ك كا  او ف يف سنة الوَلاة.ًذكر الفركله يف األع م : مشر ىلويف ابإلسكندرعة. ًكلل  -
ًذكر الفركله مهنا سنة  695َلقامل املقرعفي سنة  - ًقي : سنة  696هد   ه. 694هد 
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 ) ب ( دراسة النص وحتليله

 النص املختار:   
 التحذير من هوى النفس

 اتَـَّعَظت ـوِء مــانَّ أمَّاَرِت ابلس  إِـ فَ 13 ـَرمِ والِ  ِمن جهِلـَها بنذير الشَّـْيبِ 

 ِقَرى وال أَعــدَّْت ِمَن الِفعِل اجلميلِ 14 ُُمتِشـمِ  َضيٍف أَلَـمَّ برأسـي غريَ 

 ُأَوقُِِرهُ  لــو كنُت أعلـُم أِّنِ مــا15 ابلَكَتمِ  كتمُت ِسـرَّا بَــَدا يل منه

 َغَوايِتَهــا َمن يل ِبَردِِ ِِجَــاح ِمن16 ابل لُـُجمِ  كما يـَُرد  ِِجَاَُح اخليــلِ 

 النَِّهمِ  الطعـاَم يُقوِِي شــهوةَ  نَّ إِ 
ْن تـَْفِطْمُه يَنَفِطــمِ  ِِ ِِ  ُحبِِ الِرَضاع َوِإ

 شـهَوتهَ  فـال تـَُرْم ابملعاصي َكْسـرَ 17
 والنَّفُس َكالطِفِل ِإْن ُُتِمْلهُ َشبَّ َعَلى18

 تـَُولَِِيهُ  فاْصِرف هواهــا وحاِذر َأن19 َيِصمِ  نَّ الوى مـا تَـَوَّلَّ ُيْصِم أوإِ 

 سـاِئَمةٌ  وراِعَهـا وْهَي يف األعمال20 ُتِسـمِ  ْن ِهَي اسَتْحَلِت املَرعى فالإِ و 

ًة للمرءِ 21 الدََّسـمِ  ِمن حيُث ْل َيْدِر َأنَّ الس مَّ يف ــَنْت لَـذَّ  قاتَِلةً  َكـم حسَّ

 َبعٍ شِ  واْخَش الدََّساِئَس ِمن جوٍع وِمن22 الت ـَخمِ  فـَُربَّ خمَمَصٍة َشـــرٌّ ِمنَ 

 
 أوالً : معاّن املفردات : 

ىل لمب  1  الدنِاَرم: ِكرب السِ ن.   ( اىل  ب : اعتربي 
   ( ِقَرط : ا ام عقدم إكراما  للليف.2

 الَكَتم : شباي ما  احلناء.    ( كتمُب : مخ يبُ 15
ًمو ما عقاد بر ال ر  .  ( مِجَاح اوي  : عدم خلوعر  16  الل م : مجع جلام  
 النهِام : شدعد اجلوعد حرع، علص األك .     : ىلطلا  ( ىلَدُرم17
 ( َشاه : شوم  ًكرب  18
ًليا  عليك  19  َعذم: ُعذيا ُعذنم : عقت      ( ىلُدَول َِيُر : عكو  
ًي  20 ًمو شباي صبرا  ال ىُلسم: ال ىلدعاا ىلرعص ( سائمة : ىلرعص الكأل 
ًاملكائد 21 َمَذة : شدة اجلو  (الدسائس: ال نت  َين

 ع / التَُّيم :َلساد الط ام يف امل دة./امل
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 اثنياً: شرح  إِجايل لألبيات

ًمهندا مدن مالادا   16د 13 حيلر اإلمام البوصريي يف ملا ال ذد  مدن الدن س األمدارة ابلسدوء 
ًكددا  الوامددا علياددا م  ىل تددربد َلمددا معدددي مددل  الددن سد  ًالكددربد  ال ىلددت ص بنددلعر الودديا 

ًكددرر اوذدداملد مددا  ًمددو وددري مددن مجيدد  ال  دداملد  عتناسددا مددع اللدديف الددلي ممل  ابلددرم  د 
ًلدو كندب معلدم  ًعبدادة نن  ًااعدة د  ًكدا  املناسدا م ن ىلدفداَد ىلقدر اب د  ًمدو الودياد  خ ه مال 
مف لدددن مشدددفمل مدددلا الوددديا منفلتدددر الددديت عسدددتبقاا مدددن حسدددن ال  دددامل ل مددددي إل إخ ائدددر 

عكددب  الل ددام مجدداح ابألصددباك كاحلندداءد َلمددن عسدداعدف علددص رد ش سدده عددن وواعتاددا كمددا 
 2اوي .

ًمددده م  كسدددر شددداوة الدددن س ال عكدددو  17 دددد  مث عل دددب ش دددر كددد  إشسدددا  إل حقيقدددة مامدددة 
ابإلَلدددراه يف امل اصدددهد َلكمدددا م  الط دددام عقدددوي شددداوة الدددنامد َلددد   َل ددد  امل اصددده عفعدددد يف 

 3شاوة الن س األمارة ابلسوء.
ًعوددديا علدددص حدددا مث عودددبر الدددن س ابلط ددد د َلكمدددا م  الط ددد  إذا ىلركتدددر ممدددر ً  -18 عكدددرب 

ًّتنددعد َلكددللك الددن س مددن ىلركاددا  ًمن تددر مددن الر دداع َل شددر عددن طم  الر دداعد ممددا إذا َلطمتددر 
ًمن ادددا عدددن امل اصددده امتن دددب  ًمدددن كدددب  مجاحادددا  ىلُ ددداُّ مدددن الوددداواي ىلدددفداد يف ىل ياهندددا. 

ىل ال.  4ًم بب إل راا سبباشر 
 

م  حيددلر مددن اسددتي ئاا عليددره _ ًأيمدر اإلشسددا  م  جيتاددد يف م  عذددرف مددوط الددن سد ً 19
 أل  موط الن س إذا استول علص اإلشسا  عقتلر مً ع يبر علص األق .

ًمده يف معماَدا كاألش دام 21 -20  ًعومر إل ما عنب ده علدص اإلشسدا  مدن م ح دة الدن س 
ىل  دد  مددا ىلودداء. َلطاملددا ًإ  اسددتبلب املرعددص َلدد  ىل كاددا ىلرعددص   الدديت ىلرعددص يف كددأل مبدداحد 

مل عدددِر املسددك  م  السددم  بددم حس ددنب الددن  س مت ددة لسشسددا  مدده يف حقيقتاددا قاىللددة لددرد 
 يف شاوىلر اليت عراما كمهنا دسم ًشهء مث .

                                                 

 65مد ب 1995بردة املدع  املباركة د د. ممحد عمر ماشم د دار املقطم د القامرة  2 

 66مد ب 1995بردة املدع  املباركة د د. ممحد عمر ماشم د دار املقطم د القامرة  3 

 66مد ب1995د د. ممحد عمر ماشم د دار املقطم د القامرة  بردة املدع  املباركة4 
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ال عكو  الودبع سدببا   -22 ًالوبعد َل  عكو  اجلوع سببا  يف القنوهد  حيل ر من َلنت اجلوع 
ًكدد  األمددرعن: يف البطددرد َلددُرمله مددوع شدددعد عددور  القنددوهد عكددو  شددرا  مددن شددبع م ددره  .

ًالطاعة. ًكارة الوبع ىلذرف اإلشسا  عن ال بادة   شدة اجلوعد 
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 القسم الثاّن
 
 

ًإشواء مل  القذيدة  ف إشواد    ًر
 ًمناسبتاا
 
 

 إعداد : صبيبة بنب عبد ال   
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 القسم الااف : 
ًمناسبتاا ًإشواء مل  القذيدةا  ف إشواد    ًر

 إعداد: صبيحة بنت عبد الغين
 متايد

ًالر ء:ما عقامل ب د   ًالر ء ؟ املدح  مو : ما عقامل مثناء حياة الوي،د ما املقذود ابملدح 
 الوَلاة.

ًليس ر ء ؟  ملاذا ىل د مل  القذيدة ))الربدة((  مدح ا 
أل  املددددح ع ادددر  اسدددن الددددعن د  ًالت  دددع )البكددداء علدددص امليدددب(. أل  الدددر ء ع ادددر التبدددف  

ًعق ًالاناء علص مشائ  الرسومل ًالو اعر قدد مددح الر سدوملد    ذد بر التقر مل إل هللا ىل ال. 
ًمو عرط م   الرسومل ًمدلا َليدر ىلقددعر ع ديم   د ًمشر خياابر كمشدر حده عدر ا .  موصومل احلياة 

 .   5ًاح ام للر سومل
 

 أوالً : تسمية القصيدة  ابلُُبدة 
 -هناك  عدة أقوال لتسميتها  ))الُبدة(( منها:

ًادلا قدد قذدد   الربدة(( ُكنية لدرد الشدتماَا علدص مناقدا الرسدوملمساما ))قيل: إنه   -1 د
كما يف  قولر:6امل   اجملا ي   دما   

َعِة اْلَقرِْيِض بـُُرْوًدا َعاءُ   َحاَك ِمْن ُصنـْ ًها َصنـْ  َلَك َْلْ حُتَْك َوِشيـْ
ًاليت مطل اا  -2 ًلك ا قذيدة )الربدة(   قي : كمشر شبر ش سر بك ا بن  مري د 

 عاُد  فقليب اليوَم متبوُل ...      ُمتيٌم إثرها، ْْل يُفَد مكُبوُل(.)ابنْت سُ 
ًذلدددك مدددن ابمل  حيدددث مراد البوصدددريي م  ىلكدددو  لدددر قذددديدة حتمددد  اسدددم قذددديدة ك دددا 

 التربص اا.

ًمو ))الربمة(( = الو اءد -3  قي : للربدة اسم هخر 

 قد مصابر الول د -مر  البوصريي مر ا  شدعدا   -

                                                 

 16مد ب1996الربدة د د ممحد عبد التوامل عو  د دار ال ليلة د القامرة د   5 

 14مد ب1996الربدة د د ممحد عبد التوامل عو  د دار ال ليلة د القامرة د 6 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 للبوصريي )الربدة(

 12 

ىلوس-    م  عو يردمث دعا هللا 
 .بقذيدة علكر َلياا  اسن الرسومل  رمط محسن ارعقة م  ّدح الرسومل -
 َلمشوم مل  القذيدةد-
ًمار.   مد مث رمط ىف املنام م  رسومل هللا-  ّس  بيد  املباركة علص 
 الربدة ىف املنامد  ملقص علير الرسومل-
ًُش ه من مر ر.- ًم اىف    َلقام سليما  
 القذيدة.مل ع رف محد مل  -
موص ىف الوارعدَلقاب  رم   مسكينا  دمث سملر :معن القذيدة الديت مددحب ادا رسدومل -

 ؟هللا 
ًقدددامل :ًهللا لقدددد مس تادددا - ًَدددا د ًذكر م َلقدددامل :معتادددا؟مث قدددامل :الددديت مشودددمأا يف مر دددكد

ًمه ىلنود ب  عدي رسومل هللا  .7البارحة 
 

 اثنياً : أقسام قصيدة الُبدة   

ًقد قسماا الدارسو  إل َلذومل مساسية ىلوم  مقسام قذي   دة الربدة  عورة ممفاء رئيسةد 
مل ما عله من  مو وعاي  :   ىلتنا

 12-1   الن سيا النبوي    - 1     
 28-13  التبلعر من موط الن س   -2
   29-58مدح الرسومل الكرر     -3
     59-72مولد   -4
     73-88م  فاىلر   -5
 105-89   القره  الكرر      -6
ًامل راج    -7  118-105   اإلسراء 
ًاىلر مااد الرسومل   -8  140-119  ًور

                                                 

 ( ملا الن، مل ىلابب شسبتر إل البوصريي ش سرد7 
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ًالتو ع    -9  152-141   التوس  
ًالتلرع    -10  161-153           املناماة 

ًستو  بيتا  ا قد  اد ب لام ب ض األبياي يف  ًاثنا   ًعدد مبياي  الربدة  مائة 

يف اوامتة.  املقدمة  

 

* * * 
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 ثالثاً : تحليل وشرح الفصل األول من البردة 

 
 النسيب النبوي و الغزل وشكوى الغرام

 َســَلمِ  أِمْن تَــذَكِِِر جرياٍن بــذي.1  ِبَدمِ  جرى ِمن ُمقَلةٍ  َمَزْجَت َدمعــاً 

 كــاِظَمةٍ  َأم َهبَِّت الريُح ِمن تلقــاءِ .2 ِاَضمِ  وأوَمَض الُبُق يف الظَّلمـاِء ِمن

 ََهَـَتا قُلَت اْكُفَفـا نْ إِ فـما ِلَعينـيك .3  َيِهــمِ  قلَت اسـَتِفقْ  نْ إِ وما لقلِبَك 

 ُمنَكتِــمٌ  أحَيســب الَصب  أنَّ احلبَّ .4 وُمْضـطَـرِمِ  ما بنَي منَســِجٍم منه

 ِللِ طَ  على الوى ْل تُِرْق دمعـــاً  والول.5  والَعلَـمِ  وال َأرِْقَت لِــذِْكِر البـانِ 

 َشــِهَدت بعدمـا فكيَف تـُْنِكـُر حباً .6 والسَّـَقمِ  به عليـك ُعدوُل الدمـعِ 

 وَضـَن  وأثَبَت الـَوْجُد َخـطَّي َعُْبَةٍ .7  والَعنَـمِ  مثَل البَـَهـاِر على َخدَّيـك

 فـَأرََّقيِن  نـََعم سـرى طيُف َمن أهـوى.8  ابألَلَـمِ  واحُلب  يعتَـِرُض اللـذاتِ 

 َمعـذرَةً  يـا الِئمي يف الوى الُعْذِريِِ . 9 تـَلُـمِ  ليـك وَلو أْنَصْفـَت ْلَ إِ  ِمينِِ 

 مبُْسـَتِتٍ  َعَدتْـــَك حايل ال ِسـرِِي.11 مبُنَحِســمِ  عن الُوشــاِة وال دائي

 هُ أمَسعُ  َُمَّْضَتيِن الن ْصَح لِكْن َلســتُ .12 َصَمـمِ  نَّ املُِحبَّ َعِن الُعــذَّاِل يفإِ 

َْمُت نصيَح الشَّـْيِب يف .13 التـ َهمِ  والشَّـْيُب أبَعـُد يف ُنْصٍح َعنِ   َعَذيل  ِاِّنِ اُتَّ

 

 

 ] أ [ معاّن املفردات: 
ًاملدعنة  -1 ًبيا اا. –ذً سلم:مو ع ب  مكة   املقلة:ال   سوادما 
ًاد مس   املدعنة. -2  كا مة: اسم ارع  إل مكة _ إ م: 
ًمار مل عدِر معن مو.مهتا:مهب ال  -3    اسدر دم اا علص اود _ عام:مام علص 
ًاملراد بر مو ع ابحل ا  . -5  البا :شوع من الو ر 
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ًاملراد مو ع ابحل ا .  -6  ال لم: اسم مب  
ًرد ممحر. -7 ًرد مص ر ايا الرائبة _ ال نم:   الومد: احلف  _ الباار 
ًالراحة -8  .مرق : مسارف. مل ّكنر من النوم 
ًمه قبيلة عرَلب ابل  اف. -9  اَوط ال لري: احلا ال  يف د شسبة إل ب  علرة 

 
 ] ب [ املعن العام

ًشددددكوط ال ددددرامد  1-2 دددد راء ابل ددددفمل  اسددددتا  اإلمددددام البوصددددريط )بردىلددددر( علددددص عددددادة الو 
َليقومل:مبسبا ىللكر مريا  بلي سلم اشسكَا دمع ال يو  ماراي  من مقلة بدم د 

ًاٍد مس   املدعنة املنورة  مم بسبا مبومل الرع  من ارع  مكةد مً مل ا  الربا من 
ًممت الس م؟  8علص ساكناا مَلل  الذ ة 

ًالقلدا عاديم يف ا بدومل د َللديس احلدا منكتمدا    3-6 ًما مهدا عيندا   أميدا  ابلددموع  
ال مرا لدلكر امل دامل مدن األشد ار  الخ يا د  َللوال   ما مراا الدموع علص اآل رد 

مل ع ددد ًكندددا  إشكددار مددلا احلدددا دمً إخ ددار  ب ددد م  شدددادين بددر مدددل  ًاجل بدداملد 
ًالل ف . ًملا اَفامل   الدموع 

ًاَفاملد عتبدط مدلا كدالورد األصد ر  7-9 ًالومد الدلي  علص ذلك ابلبكاء  ًمثبب احلف  
ًمدداء  لددي  َلمر قَددرد  ًالددورد األمحددرد مث ع لددن م  خيددامل مددن حيددا سددرط  علددص خدعددر 

ر للدددلاي ابألمل. مث خياادددا الئمدددر ىف اَدددوط ال  يدددف قدددائ : لدددو ًللبدددا اع ا ددد
 مشذ ب 

 ما ملت  د مي لو كنب عادال  ملا  ملقيب اللوم عله  حل، للرسومل 
مث عددددعو لذددداحبر :ال مراص هللا مدددا م  َليدددرد َللددديس سدددر ي مسدددت ا عدددن الوشددداة  12 -10

ًلكددد  ال اسدددت يا لدددرد  ًلقدددد مخلذدددَب ىف شذدددبِك ل  أل  ا دددا ال امل سددددعن 
ًحددىت الودديا الددلي مددو مب ددد مددا عكددو  عددن الددتام د َلدد    عسددمع كدد م ال ئمدد . 
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ًاآل ر الديت  ًل د  امل دامل  ًمار إع  من لدومد  ًم نر وري  ل، َليما  مأم شذبر ل 
ًاملدعنددة  ًمدده مكددا  بدد  مكددة  شددو   اددا ىف مددلا االسددتا مل مددن سددو "ذي سددلٍم " 

ًمده ىلودري املنورة  ً "كا مة" ارع  إل  ًاٍد مس   املدعنة املندورة د  مكة ً"إ م" 
9إل م  رائد ا ب  "البوصريي" ارعقر مه  :  بة الرسومل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 65مد ب1995بردة املدع  املباركة د د. ممحد عمر ماشم د دار املقطم د القامرة 9 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 )الربدة(للبوصريي

 

 

 
 
 
 

 القسم الثالث:
 

ف عذر   ً ًر  شيذية مبدعاا 
ًما دار حومل الربدة  ًش ر املدع   ًم م  األدمل َليرد 

 
 

 إعداد: إبراميم  ممحد ال ارسه 
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 الاالث : القسم

ًم م  األدمل َليرد ف عذر   ً ًر  شيذية مبدعااد 
 ًما دار حومل الربدة  ًش ر املدع 

 .معد  إبراميم ال ارسه 

 

 
 أوالً : مفتتح الكالم 

ال  ددداعر  األدعددداد  ًالو يذدددي ة للو  ددد ر ابعتبدددار  إبداعا دَل شدددر عنطلددد  مدددن الت ربدددة اللاىلي دددة   إ   الو 
مل الو دداعر َليددر  مو ددوعاي عامددة عكددو   الودد ر احلقيقدده إال صددادرا  مدد ًم لدديا  إليددر سددواء ىلنددا ن الومدددا  

 مً مو وعاي خاصة  َلك  ما عقولر الواعر البده م ن عكوَ  مرىلبطا  بلاي الواعر. 
ًحسددا  بددن  بددبد   ًك ددا بددن  مددريد  ًاملدددع  النبددوي َلددن ا دمددر يف الودد ر ال ددريب منددل األعوددصد 

ً اد اإل َليددر عددد صددورة للدددعوة  ًع دددُّ يف الي ددة الودد ر اإلسدد مه  قبددامل عليددر يف ال ذددر اململددوكهد 
ىلفكيتاا ً االمتمام  برسومل هللا ًبيا  م  فاىلر.  اإلس مية  ًخلقر ال  يمد   ًسريىلر 

ًعدديام املتمي ددفد    ًذلددك أل  للذددوَلية  ًالومددداشياي د  ًحاشيدداي  ًالر ًلقددد ارىلددبط املدددع  ابلتذددوف 
ًمَلكددد ًسدددائ  ىل بريع دددة خاص دددةد  ًمو ددوعاي حساسدددة يف ال قيددددة د ًدددا م ر علددديام ح ي دددة ًَددم معلدددا   ار 

ًالبوصريي  منام.  ب ض رمامل الدعن َلاع  وا علص ما عرب عنر ش راء الذوَلية د 
 

 اثنياً :  شخصية اإلمام البوصريي
 

 ) م ( ثقاَلتر  ًص اىلر
لقددد كددا  للنوددمة الدديت عاشدداا اإلمددام البوصددريي مثرمددا الكبددري يف شيذدديترد َلاددو قددد ح ددص 
ًمدرسا  يف املسدامد  ىلنق  دارسا    ًالسرية النبوعة  ًالل وعة   ًدر  ال لوم الدعنيةد   القره  الكررد  
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ىللقدص ذلدك عدن  ًمسدرار  د  ًهدابدر  ىلتلمل علدص شديوا الذدوَلية األمد ءد حيدث در  التذدوف  د 
ً ار ذلك يف ش ر . ًكا   با  لويير   ميب ال با  املرسه ىللميل ميب احلسن الواذع  

مددددددو محددددددد ال ددددددارَل   ابع ىل ددددددال ا بدددددد  لرسددددددومل هللا كددددددا   مي ددددددا  ال اا ددددددة يف  بتددددددة ً 
صدددادا اإلّدددا د قدددوي اليقددد ه َلادددو ال ندددا  الوددداعر األدعدددا الذدددويف الدددلي ىل ددد    10دللرسدددومل

َلل   عن ملا كلر َلقد ىل م   يف دراسة  مؤل اي الياود  ىلوس  .  حببر يف خووع    مامل الن، 
ًكتددب ًمددع مددلا بددرع يف  ًالنذددارط   ًبيددا  َلسدداد م تقدددمم.  ام املقدسددة للددرد علددص إشكددارمم النبددوة  

ىللقص عنر ال لم مبو حيا  األشدلسده ) ي  ًعدف الددعن بدن مجاعدة 725كتابة اوطوه ال ربية.   )
ًمدائبر علص احلا رعن يف اجملالس . 735) ي  ًكا  عنود مش ار      ) 

 
 ) ب ( موضوعات شعره  

 صريي إَّل قسمني َها :ينقسم شعر البو   
ًممور احلياة . -1  ًشكوط احلامل   ًاَ اء   ًاملدع    الو  ر االمتماعه  
ًبرع َلياا ب  منا ع. -2  ش ر املدائ  النبوعة  حيث ممادما 
ًلددر    ىلُ دددُّ الددرُبدة مشددار مدائبددر   ًكددا  شدد ر  َليامددا قددواي  رصددينا  ّيدد  َليددر إل ىلقليددد القدددماء د  

 قصيدة املضرية:املديح الأيضاً يف 

 وِجيع الرسل ماذكروا واألنبياء         ايرب صِل على املختار من مضر 
  و القصيدة احملمدية: 

 ُممد خري من ميشي على قدم         ُممد أشرف األعراب والعجم 

 والمزية:  
 يـا مساًء مــا طاولتها سـماءُ     كيف ترقى رُقيك األنبياُء 

 عالك وقد حـــــا ل سنـا فيك  دوهنم  وسناءُ  ْل يساوك يف           
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ًلدر مددع    ًالك دارد  ًللبوصريي مش ار يف مورا  مخري   اشا املدع   َللر يف م داء امل اشددعن 
ًلددددر قذددددائد شددددارص َلياددددا يف املناسددددباي امليتل ددددة يف  ًالددددو راء .  ًاألمددددراء   ًالسدددد ا    يف احلكددددام 

ًشدداع ًمثدد  علددص شدد ر   ًلقددد مشدداد بددر  ًاألدابءدكددابن ىل ددري بددردي ً عذددر د  رعتر كاددري مددن ال لمدداء 
َل ر . مل عسلمن ِمن شقِد ب لام لو ر   ًحدعاا د  ًوريمم من النقاد قدّا   ابن ال مادد 

 
 ) ج ( عصر البوصريي) العصر اململوكي ( 
 ا :لقد عا  البوصريي يف ال ذر اململوكه  ًأتثر بر كاريا د حيث متي ف ملا ال ذر ب دة مساي  منا 

 
 أوالً :مسات األدب وخصائصه يف عهده

ًالكتامل. -1 ًشيوعاا لدط مجيع الو راء   ىل لُّا الذناعة الل  ية 
ىلساب  ش راء ال ذر َلير. -2  ا دمار َلن املدع  النبوي 

ًاحلماسة .  -3 ًال يرد   اشتوار األورا  األخرط  : الوصفد 

 منو ال ذبياي  ًا ساعد علص اىلساع شطاا  اَ اء. -4

ًاشتوار التلقيد للقدماء.  ف الو ر عم  -5  وما   

 اشو امل الو راء يف الو ائف احلكومية ) دعوا  اإلشواء (  -6

ًال قر لدط عموم ابقاي الو ا. -7  شيوع اجلا   

ًاألمراء. -8 ىل ري  احلكام  ًالتقلباي السياسية    كارة ال نت 

 
    اثنياً : احلركة العلمية يف هذا العصر

ًال دد د حيددث قددد متيددفي احلركددة الاقاَليددة لقددد شدداد مددلا ال ذددر كاددريا  مددن ملددوا   النودداه ال لمدده  
 ًال لمية يف ملا ال ذر لا عله:

ًامل امم  يف مجيع ال نو  ما : -1   اور املوسوعاي ال لمية 
      الل ة ال ربية    لسا  ال رمل   ابن من ور 
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        األدمل ال ريب  صب  األعوص  للقلقوندي 
          التارعم    َلياي األعيا   للذ دي 
                      التارعم   خطط املقرعفي 
    علوم احلدعث  َلت  البارئ  ابن ح ر ال سق ف 
    ًع  الب وة   ىلليي، امل تاح اوطيا القف
      ًالواَلية ًالكاَلية   النبو    مل ية ابن مالك  

       
 مخود األدمل ال باسه يف ب داد. -2
ًامل كرعن إل مذ  -3  ر. م ر  ال لماء 

 شومة املكتباي . -4

 امتمام األمراء إبشواء املدار .   -5

ًال لوم الورعية . -6  االمتمام ابلل ة ال ربية  

ًالتناَلس لل م  َلير . -7  دعوا  اإلشواء  

ًاحلياة ال كرعة. -8  االمتمام ابلت ليم  
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 تعليق إِجاَّل
 أِواًل :آاثر الُبدة يف الفكرين األديِب والديينِ  

 لددد  َلدددن مدعدددد يف مددددح الرسدددومللقدددد مسدددامب الدددربدة  يف خ   حيدددث  ادددر مدددا عسدددم ص
ًمدده قذددائد ور دداا مدددح الرسددومل ًااا م  ىلكددو   قاَليتاددا  ابلبدددع يايد  ًكددا  مددن شددر

ًالفخرَلة الل  ية َلتودم  مجيدع  ًم  حتتوي علص مكرب قدر من َلن البدعع  علص حرف امليم  
ىلرصدديع ىلورعددر  ًمقابلددة  ًابدداا  ًشوددر  ًلددف  ًسدد ع   ىلذددرعع  َلنددو  البدددعع مددن منددا  

ًاختيار األل اظ القوعة اجلفلة. ًالتكرار  ًحسن مقطعد  ًبراعةاستا ملد 
  ًماددددة ش ددددر عقائدعددددة  حيددددث اأمددددوا اإلمددددام مددددامم ب ددددض ال قادددداء  قذدددديدة الددددربدة  مددددن 

ًا    البوصريي ابل لو يف مدح الرسومل ًشطٌ  صدويف  م   ًاعترب ب ض األبياي َلياا ولٌو 
ًماة  ش رمم  ما عله: ًكاشب مشد األبياي ولوا  من 

 قوله:
 

 به يــا أكَرَم اخللِق ما يل َمن ألوذُ   الَعِممِ  ِسـَواَك ِعنـَد ُحلوِل احلاِدثِ 

 يب وَلن َيِضيَق رسـوَل هللِا جاُهكَ   ُمنَتِقـمِ  ذا الكرميُ ََتَلَّى بــاسمِ إ

 

 وقوله:
 

 أعظَُمهُ  مَّ ال طيَب يَعــِدُل تـُْربَـا ضَ  ومـلَتثِـمِ  طوىب ملُنَتِشـٍق منـــه

 
 وقوله:

 ِعَظَمـاً  لو نـاَسـَبْت قَـْدرَُه آيـاتُهُ  الِرَِممِ  أحيـا امسُُه حني يُـدَعى داِرسَ 

ًالددددلي عبدددددً ملددددن عددددتم  ن يف مددددل  األبيدددداي مهنددددا ال ىلدددددمل  علددددص مي ولددددٍوه َلادددده مددددن ابمل شدددددة  بددددة 
ًالددوالءد ً  الرسددومل ًالودد راء َددم م  عبددال وا إ اددارا  للبددا  ال ع قدد  م ن ّدددح شدداعر مسددلم ىلددوقري  د 
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ًعتيلددد  قلدد   النددد، الندد، ًمدددو  ًمدددو مددؤمن موحدددد حي دددص القددرم    دددر د  َلكددر  م   عَؤ يف ذمندددر 
  اللي عقومل يف القذيدة ش ساا منكرا  علص النذارط إاراء  سيد  عيسص علير الس م:

 
 نَِبيِِِهـمِ  يف دَع مــا ادََّعتُه النصارى  واحَتِكـمِ  واحُكم مبا شئَت َمدَحاً فيه

 
 اثنياً : حتليل أديب  عام للُبدة

  ًب دض ًاإلسد مية  ًبيلتدر ال ربي دة  ًمن ثقاَلتدر  مَلكار القذيدة مستمدة من م ارف الو اعر 
ًالوقوف علص األا مل.  األَلكار ىلقليدعة كال فمل  

   ًرمددددا ًددددا سدددداعد علددددص ىلندددداوم اجلمدددد ًاوارميددددة  كاشددددب  مبددددة يف د املوسدددديقص الداخليددددة 
ًاحدد ام  ًامل دد ًمدده موسدديقص مادئددة ىلددوحه لدددط  مددا ع دديض علددص قلبددر مددن حددا  ردايد  

  للرسومل

  امل رداي  سالة مدا  ماعدا ب ض األل اظ الذ بة ما  :  ال دنمد الكدتم  عذدمهد عذدم د
 الباار  د ملطرم د النام .... 

 ًمكاد ىلقددر ًأتخدريد  ًإشوداءد  ر مدن األسلومل لقدد شدو ع البوصدريي األسدلومل مدا بد  خدرب 
ددَن ىلنددوع األسددلومل  ًابت ددد عددن اجلمدد  االع ا ددية د مطبقددا  لاددارة عاليددة ُحسن اجلمدد  ال  ليددة 

ًاالح ام  للرسومل  .املمتفج ابل اا ة اجلي اشةامل ربة عن شدة احل ا 

مجدددددامل  ًمدددددودة امل دددددافد  ًحسدددددن الذدددددياوةد  لقدددددد امتدددددا  البوصدددددريي يف مدائبدددددر بقدددددوة األسدددددلومل 
ًعة الذور ًر  ش ر إل قولر:دا11التوبياايد 

َعِة اْلَقرِْيِض بـُُرْوًدا َعاءُ   َحاَك ِمْن ُصنـْ ًها َصنـْ  َلَك َْلْ حُتَْك َوِشيـْ

 

                                                 

ًعلماا  11  د د. علص عيا ال طوي د دار الكتا ال لمية د بريًي د  البوصريي د شاعر املدائ  النبوعة 
 186مدب1995
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األفكار الصوفية التي تعبر عنها أبيات 

 البردة
 

ي ب ض مبياي الرُبدة عن ب ض امل اف الذ وَلي ة ما  :  لقد عرب 
 

 إنسان كامل ابملعين الِصويف :  ( إِن الِرسول  1 
 والثَقلَـنْيِ  ُد الكــوننيِ سـيِ  دٌ ُممِ  َعَجـمِ  قـني ِمن ُعـرٍب وِمنوالفري

 

 : بيان حقيقة الِنور احملمدِي األزيل (2

 ِِبَا وُكــل  آٍي أَتى الر ْسـُل الِكـَرامُ  ِِبِــمِ  منـا اتَصَلْت ِمن نورِهِ إفــ

 كــواِكبـَُها ُهـم نَُّه مشـُس َفْضلٍ إِ فـ الظ َلمِ  ـاِس يفُيظِهْرَن أنـوارََها للنِـ 

 

 : هو صاحب الِشفاعة وسِيد الكونني سِيدان ُمِمد ( 3

 شـفاَعُتهُ  ُهو احلبيُب الــذي تُرَجى ُمقَتَحمِ  لُكــلِِ َهْوٍل ِمن األهـوالِ 

 

 من معجزات وخوارق :  (  ما واكب مولد الرسول 4

 عنُصرِهِ  ِطيــبِ  أبــاَن موِلُدُه عن وخُمتَـتَـمِ  يـــا ِطيَب ُمبتَـَدٍا منه

 

 : أتييد للدعوة اإلسالمِية  معجزات النيب( 5

 سـاِجَدةً  جاءت لِــَدعَوتِِه األشـجارُ  َقَدمِ  ليه على سـاٍق بــالإِ متِشـي 

ًحي ة ا م دع ة َلاو6 ًِمن حيُث احلقيقة اجلسماشي ة  حاد  ّكن   (  احلقيقة الر حه الّوي 
مل مع مر  : 12م   علم  ال  

 أعظَُمهُ  ال طيَب يَعــِدُل تـُْربَـا َضمَّ  ومـلَتثِـمِ   ملُنَتِشـٍق منـــهطوىب

                                                 

م موقع اجمللة علص 2003د مار    33د    89د دمو  دال دد جملة التاث  العريباوطامل الو ري د      12 
 اإلش شيب.
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ًكرما :  ( ىل و ا الن،7 ًِعِلما د   ًُخُلقا  د ًالر س  َخلنقا د   علص وري  من اوَل  
 ُخلُـقٍ  فــاَق النَّبينَي يف َخْلـٍق ويف َكـَرمِ  وْل يُـَدانُوُه يف ِعلــٍم وال

 

دة  يف ملا علكر د.  ً اري الذ وَلي ة  اورا  قواي   يف اجلفء األخري من الرب   مد  ولومل س م :  
   13حيث عتوس  ابلر سومل

 به يــا أكَرَم اخللِق ما يل َمن ألوذُ  الَعِممِ  ِسـَواَك ِعنـَد ُحلوِل احلاِدثِ 

 يب وَلن َيِضيَق رسـوَل هللِا جاُهكَ  ُمنَتِقـمِ  ذا الكرميُ ََتَلَّى بــاسمِ إ

 َعُظَمتْ  اي نـَْفـُس ال تَقَنِطي ِمن زَلَّةٍ  كـالَّلَمـمِ  نَّ الَكبَـائَِر يف الغُفَرانِ إِ 

 يَقِســُمَها لَعـلَّ َرمحََة َريبِِ حنيَ  الِقَسمِ  أَتِت على َحَسِب الِعصَياِن يف

 ُمنَعِكسٍ  اي َربِِ واجَعْل رجاِئي غريَ  ُمنَخرِمِ  َلَديْـَك واجعْل ِحَسايب غريَ 

 
 دةِ الُبُ معارضات  الِشعراء لقصيدِة  
 عقومل الدكتور ممحد عمر ماشم  يف ذلك : 

مل  ًمرًع َلرائد د درة الو  ر ال ذي  بُردة املددع د الديت مل عودبااا سداب د  "ًكاشب مع م قذائد د 
ًشسدد ب علددص منواَدددا د  هن دددب ارعقادداد  ًكددم قذدددائد مُل ِ ددبن علددص ورارمددا  عقدد مل مناددا الحدد د 

ًِمدن اجلددعر ابلدل كر اإلشدارة  إل م ار داي الو د راء   14ىلذد  إل رىلبدة بدردة البوصدريي" ًلكناا مل
ددد راء  ًشسدددج علدددص منواَدددا الكادددري مدددن الو  ًشدددرحاا د ًشط رماد مخ سااد للدددربدةه َللقدددد عدددارَ  الرُبدةد
ًا ب دددد البوصدددريي  يف ال ذدددور امليتل دددة حدددىت ال ذدددر احلددددعث اقتدددداء   بدددر ش دددرا  لسدددمو  الدددلعن مددداء

ًعة م اشيااه  َلاه لاابة ش م علوي  عودً بر ا بو  األىلقياء ىل بدريا  عدن شددة احلدا  عاا ًر  تااد 
 20 ميسدددا  دًَُشدددرَِحبن  مكادددر مدددن  92للر سدددومل ال  ددديم  حيدددث بل دددبن  ميسددداي الدددرُبدة حدددواع 

                                                 

 . 273د ب 1اش ر :  مد  ولومل س م د األدمل يف ال ذر اململوكه د ج  13 

 7مد ب1995اركة د د. ممحد عمر ماشم د دار املقطم د القامرة بردة املدع  املب 14 
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ًَددا عدددة م ار دداي  مشددارما م ار ددة ممددري الو دد راء ممحددد شددوقه يف " هنددج الددرُبدة" حيددثُ   شددرحا   
  قامل :

 َلمِ رمٌي على القاع بني البان والع  َأَحلَّ سْفك دمي يف األشهِر احلُرمِ 

 

 ومنها أيضاً معارضة البارودي في قصيدته : 

 
 َلمِ ايرائد الُبق ييمم دارة الع  َســَلمِ  بــذيواحد الركاب إَّل حي  

 

ومن تخميس البردة للشيخ شمس الدين محماد الييايمي  

 حيث قال : 

 
 ماابُل قلبَك ال ينفك  ذا أْلِ   َن أهل احِلَمى والباَن والعــــلمِ ُمْذ اب

 واهنلَّ مدمعك القاّن بـُِمنسجمِ   َســَلمِ  أِمْن تَــذَكِِِر جرياٍن بــذي  

  َِِبَدمِ  َزْجَت َدمعــا جرى ِمن ُمقَلةٍ م 
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دد  راء  مددن حيددث ًمددلا االمتمددام ابلددربدة عدددلنا علددص م  البوصددريي  كددا  مت وقددا  علددص وددري  مددن الو 
ًاالست داد الطبي ه  لقومل الو  ر  َلاو لدعدر ابدع متددَل  لسبدداع الو د ري  عدتقن الذدن ة  الو اعرع ة  

ىلقليد  . ًالكمامل ًا حدا ابآلخرعن اىلباعر   .  ًالذناعة الو رع ة ليذ  إل معلص درماي اإلىلقا  
 

 مالمح تربيية من البردة

 
 نَِّهمِ ال ِانَّ الطعـاَم يُقوِِي شــهوةَ 

ْن تـَْفِطْمُه يَنَفِطــم ِِ ِِ  ُحبِِ الِرَضاع َوِإ
 ِِ 

 شـهَوتهَ  فـال تـَُرْم ابملعاصي َكْسـرَ 
 والنَّفُس َكالطِفِل ِإْن ُُتِمْلهُ َشبَّ َعَلى

 
ًأددلعا   ًعض  ًرة ىلددر مل يف   ددر ي  ًمصددومل ىلربوعددة  ىلتمددث  لقددد َلطددن اإلمددام البوصددريي إل م مدد   

ىلربيتادددا علدددص ال لدددائ  مندددل ا ًكسدددر شددداوأا  حيدددُث يف ىلودددبير رائدددع  صدددو ر لندددا م  الدددن س  لذددد ر 
ًعناعة كاملة  مندل الذد ر َلدالن س ماد  الط د  د إ   ًعض ىلربوي   الن س كالط   متاما  حتتاج إل ىلر
ًمدل  حقيقدة  ًاإلرشداد   ًالتومير   ىلومير صبي  عنوم َلاسدا  َل بد  من الرعاعة  ً  رعاعة  ىل كر بد

 ىلربوعة  .
 

 لى وهللا تعالى ولي الهدى والتيفيق تم بحمد هللا تعا
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 القسم الرابع
 ش، الربدة للبوصريي كام   
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 كاملةً   املباركةِ  دةِ الُبُ قصيدِة 

 البوصريي لإلمام شرف الدين أيب عبد هللا ُممد بن سعيد

 َســَلمِ  أِمْن تَــذَكِِِر جرياٍن بــذي ِبَدمِ  َمَزْجَت َدمعــا جرى ِمن ُمقَلةٍ 

 كــاِظَمةٍ  َأم َهبَِّت الريُح ِمن تلقــاءِ  ِاَضمِ  وأوَمَض الُبُق يف الظَّلمـاِء ِمن

 ََهَـَتا فـما ِلَعينـيك ِان قُلَت اْكُفَفـا َيِهــمِ  وما لقلِبَك ِان قلَت اسـَتِفقْ 

 ُمنَكتِــمٌ  أحَيســب الَصب  أنَّ احلبَّ  وُمْضـطَـرِمِ  ما بنَي منَســِجٍم منه

 طَِللِ  لوال الوى ْل تُِرْق دمعـــا على والَعلَـمِ  رِْقَت لِــذِْكِر البـانِ وال أَ 

 َشــِهَدت فكيَف تـُْنِكـُر حبا بعدمـا والسَّـَقمِ  به عليـك ُعدوُل الدمـعِ 

 وَضـَن  وأثَبَت الـَوْجُد َخـطَّي َعُْبَةٍ  والَعنَـمِ  مثَل البَـَهـاِر على َخدَّيـك

 فـَأرََّقيِن  نـََعم سـرى طيُف َمن أهـوى ابألَلَـمِ  اللـذاتِ واحُلب  يعتَـِرُض 

 َمعـذرَةً  يــا الِئمي يف الوى الُعْذِريِِ  تـَلُـمِ  ِمينِِ اليـك وَلو أْنَصْفـَت ْلَ 

 مبُْسـَتِتٍ  َعَدتْـــَك حايل ال ِسـرِِي مبُنَحِســمِ  عن الُوشــاِة وال دائي

 أمَسُعهُ  َُمَّْضَتيِن الن ْصَح لِكْن َلســتُ  َصَمـمِ  يف ِانَّ املُِحبَّ َعِن الُعــذَّالِ 

َْمُت نصيَح الشَّـْيِب يف  التـ َهمِ  والشَّـْيُب أبَعـُد يف ُنْصٍح َعنِ   َعَذيل  ِاِّنِ اُتَّ

 اتَـَّعَظت فـانَّ أمَّاَرِت ابلسـوِء مــا والَـَرمِ  ِمن جهِلـَها بنذير الشَّـْيبِ 

 ِقَرى وال أَعــدَّْت ِمَن الِفعِل اجلميلِ  ُُمتِشـمِ  ي غريَ َضيٍف أَلَـمَّ برأسـ

 ُأَوقُِِرهُ  لــو كنُت أعلـُم أِّنِ مــا ابلَكَتمِ  كتمُت ِسـرَّا بَــَدا يل منه

 َغَوايِتَهــا َمن يل ِبَردِِ ِِجَــاح ِمن ابل لُـُجمِ  كما يـَُرد  ِِجَاَُح اخليــلِ 

 النَِّهمِ  ِانَّ الطعـاَم يُقوِِي شــهوةَ 
ْن تـَْفِطْمُه يَنَفِطــمِ  ِِ ِِ  ُحبِِ الِرَضاع َوِإ

 شـهَوُتَا فـال تـَُرْم ابملعاصي َكْسـرَ 
 والنَّفُس َكالطِفِل ِإْن ُُتِمْلهُ َشبَّ َعَلى

 تـَُولَِِيهُ  فاْصِرف هواهــا وحاِذر َأن َيِصمِ  ِانَّ الوى مـا تَـَوَّلَّ ُيْصِم أو
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 سـاِئَمةٌ  وراِعَهـا وْهَي يف األعمال ُتِسـمِ  ى فالوِاْن ِهَي اسَتْحَلِت املَرع

ًة للمرءِ  الدََّسـمِ  ِمن حيُث ْل َيْدِر َأنَّ الس مَّ يف ــَنْت لَـذَّ  قاتَِلةً  َكـم حسَّ

 ِشَبعٍ  واْخَش الدََّساِئَس ِمن جوٍع وِمن الت ـَخمِ  فـَُربَّ خمَمَصٍة َشـــرٌّ ِمنَ 

النَّـَدمِ  ـةَ ِمن املََحـارِِم واْلَزْم مِحيَ   اْمَتألتْ  واسَتفرِِغ الدمَع ِمن عنٍي قَـدِ  َِ

ِـمِ  وِاْن َهـا َُمََّضـاَك الن صحَ   واعِصِهـَما وخاِلِف النفَس والشيطانَ  فاُتَّ

 حَكَمــا وال ُتِطْع منهما خصَما وال واحلََكـمِ  فأنت تعرُف كيـَد اخَلصمِ 

 اَّل ظَلمُت ُسـنََّة َمن أحيــا الظالمَ  مِ َورَ  أِن اشـَتَكْت قدَمــاُه الض رَّ ِمن

 وطَـَوى وَشدَّ ِمن َسَغٍب أحشــاَءهُ  اأَلَدمِ  حتَت احلجارِة َكْشــَحاًَ ُمْتَفَ 

َـــا  َذَهبٍ  وراَوَدتْــُه اجلباُل الش ـم  ِمن مَشَمِ  عن نفِسـه فـأراها أميَّ

ــَدت زُ  الِعَصمِ  ِانَّ الضرورَة ال تعــُدو على  ضرورَتُــهُ  هَدُه فيهاوأكَّ

 والثَقلَـنْيِ  ُممدٌّ سـيُد الكــوننيِ  َعَجـمِ  والفريقـني ِمن ُعـرٍب وِمن

 َأَحــدٌ  نَِبيـ نَـا اآلِمُر النَّــاِهي فال نـََعـمِ  أبَـر  يف قَــوِل ال منـه وال

 ُتهُ شـفاعَ  ُهو احلبيُب الــذي تُرَجى ُمقَتَحمِ  لُكــلِِ َهْوٍل ِمن األهـوالِ 

 بِـهِ  َدَعـا اَّل هللِا فاملُسـَتمِسـُكون ُمنَفِصـمِ  ُمسَتمِسـُكوَن ِببـٍل غريِ 

 ُخلُـقٍ  فــاَق النَّبينَي يف َخْلـٍق ويف َكـَرمِ  وْل يُـَدانُوُه يف ِعلــٍم وال

يَـمِ  َغْرفَا ِمَن البحِر أو َرشَفاً ِمنَ   ُملَتِمـسٌ  وُكــل ُهم ِمن رسـوِل هللاِ  الدِِ

ِهــمِ  وواِقُفـوَن َلَديــِه عنـدَ  احِلَكـمِ  ِمن نُقطَِة العلِم أو ِمن َشْكَلةِ   َحدِِ

 وصورَتُهُ  فـَْهَو الـــذي ََتَّ معنــاهُ  النََّســمِ  مث اصطفـاُه حبيباً ابِريءُ 

 ُماِســِنهِ  ُمنَـزٌَّه عـن شـريٍك يف منَقِسـمِ  فَجـوَهُر احلُسـِن فيه غريُ 

 نَِبيِِِهـمِ  دَع مــا ادََّعتُه النصارى يف واحَتِكـمِ  َمدَحاً فيه واحُكم مبا شئتَ 

 َشـَرفٍ  وانُسْب اَّل ذاتِِه ما شـئَت ِمن ِعظَـمِ  وانُسب اَّل َقْدرِِه ما شئَت ِمن

ُيعـِرَب عنـُه نــاِطقٌ   له فَــِانَّ َفضَل رســوِل هللِا ليـس ِبَفمِ  َحـدٌّ فـَ

 ِعَظَمـاً  لو نـاَسـَبْت قَـْدرَُه آيـاتُهُ  الِرَِممِ  ِرسَ أحيـا امسُُه حني يُـدَعى دا
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 بـه ْل ميَتِحنَّــا مبـا َتعيَــا العقولُ  هنَِمِ  ِحرَصـاً علينـا فلم نرتَـْب وْل

 يـَُرى أعيـا الورى فـَْهُم معنــاُه فليسَ  ُمنَفِحمِ  يف الُقْرِب والُبعـِد فيه غـريُ 

 بُــُعدٍ  كـالشمِس تظَهُر للعيَننْيِ ِمن َأَمـمِ  صغريًة وُتِكـل  الطَـّْرَف ِمن

 حقيَقَتهُ  وكيَف يُــدِرُك يف الدنيــا بـاحلُُلمِ  قَــْوٌم نِيَــاٌم َتَسلَّوا عنه

َلُغ الِعــلِم فيه أنــه ُكـــلِِِهمِ  وأَنَـّـُه خرُي خْلـِق هللا  َبَشــرٌ  فَمبـْ

 ِِبَا ل  آٍي أَتى الر ْسـُل الِكـَرامُ وُكــ ِِبِــمِ  فــامنـا اتَصَلْت ِمن نورِهِ 

 كــواِكبـَُها فـِانَُّه مشـُس َفْضٍل ُهـم الظ َلمِ  ُيظِهْرَن أنـوارََها للنــاِس يف

 ُخلُـقٌ  أكــرِْم خبَْلـِق نيبٍِ زانَــهُ  ُمتَِّسـمِ  ابحلُسـِن مشـَتِمٌل ابلِبْشـرِ 

 َشـَرفٍ  هِر يف تـََرٍف والبـدِر يفكالزَّ  َِهَمِ  والبحِر يف َكــَرٍم والـدهِر يف

 جاللَتِــهِ  كــأنَُّه وْهـَو فـَْرٌد ِمن َحَشــمِ  يف عسـَكٍر حنَي تلقاُه ويف

َا اللؤُلُؤ املَكُنوُن يف ومبَتَسـمِ  ِمن َمْعــِدَّنْ َمْنِطـٍق منه  َصَدفٍ  كـــأمنَّ

 أعظَُمهُ  ـا َضمَّ ال طيَب يَعــِدُل تـُْربَ  ومـلَتثِـمِ  طوىب ملُنَتِشـٍق منـــه

 عنُصرِهِ  أبــاَن موِلُدُه عن ِطيــبِ  وخُمتَـتَـمِ  يـــا ِطيَب ُمبتَـَدٍا منه

ُـمُ  يَــوٌم تـََفرََّس فيــه الُفرسُ  والنَِِقمِ  قَــد أُنـِذُروا ِبُُلوِل الُبؤسِ   أهنَّ

 ُمْنَصدِعٌ  وبـاَت ِايَواُن ِكسـَرى َوْهوَ  ُملَتِئمِ  َكَشـمِل أصحاِب ِكسـَرى غريَ 

 َأَسـفٍ  والناُر خـاِمَدُة األنفـاِس ِمن َسـَدمِ  عليه والنهُر سـاهي الَعنْيِ ِمن

 ُِبَريَُُتَـا وسـاَء سـاَوَة أْن غاَضتْ  ظَـِمي َورُدَّ وارُِدَهـا بــالَغْيِظ حنيَ 

 لَـلٍ بَـ  كــَأنَّ ابلنـاِر ما ابملـاِء ِمن َضـَرمِ  ُحْزنَـاً وبـاملاِء ما بـالنار ِمن

 ســاِطَعةٌ  واجِلن  َُتِتُف واألنــوارُ  َكـِلمِ  واحلـق  يظَهـُر ِمن معًن وِمن

 ْل َعُموا وَصم وا فــِاعالُن البشـاِئرِ  ُتَشـمِ  ُتسَمْع وبـــارَِقُة ااِلنذاِر ْل

 كــاِهنـُُهم ِمن بعـِد ما أخَُبَ األقوامَ  يـَُقـمِ  بــأنَّ دينَـُهـُم املُعـَوجَّ ْل

ِِ ِمن َصَنمِ  ُمنَقضٍَّة َوفـَق مـا يف األرِض ِمن  ُشـُهبٍ  وبعـد ما عايُنوا يف األُفِق

 ُمنَهزِمٌ  حىت غَــدا عن طـريِق الَوحيِ  ُمنَهـزِمِ  ِمن الشـياطنِي يقُفو ِاثْــرَ 
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ُم َهَربَــا أبطــالُ  رُِمي أو َعسَكٌر بـاحَلَصى ِمن راَحتَـْيـهِ  َرَهـةٍ  كــأهنَّ  أبـْ

 بِبَـطِنِهَمــا نـَْبَذا به بَعــَد تسـبيحٍ  ملَتِقـمِ  َذ املَُسبِِِح ِمن أحشــاءِ نـَْبـ

 سـاِجَدةً  جاءت لِــَدعَوتِِه األشـجارُ  َقَدمِ  متِشـي ِاليه على سـاٍق بــال

َا َسـَطَرْت سـطرا ِلَما الَّلـَقمِ  فـُُروُعَهـا ِمن بـديِع اخَلطِِ يف  َكتَـَبتْ  كــأمنَّ

 ســائَِرةً  مثَل الغمــاَمِة َأَّنَّ سـارَ  محَِي رَّ َوِطيـٍس للَهِجــريِ َتِقيـِه حَ 

 َكَرمِ  وما حوى الغـــاُر ِمن خرٍي وِمن َعِمي وُكــل  َطْرٍف ِمَن الكفاِر عنه

يُق ْل َأرِمِ  وُهم يقولون مـا ابلغــاِر ِمن  َيرَِمـا فالصدُق يف الغــاِر والصدِِ

ْْ وْلخــرِي الَُبِِيَـِّة ْل  على ظن وا احلمــاَمَة وظن وا العنكبوتَ  حَتُمِ   تَنُسـ

 ُمَضــاَعَفةٍ  ِوقَـــايَُة هللِا أغَنْت َعن اأُلطُمِ  ِمَن الد ُروِع وعن عــاٍل ِمنَ 

 ِبهِ  ما سـاَميِن الدَّهُر ضيَماً واسـَتَجرتُ  يُـَضمِ  ِاال ونِــلُت ِجـَوارَاً منه ْل

 يَـِدهِ  وال الَتمســُت ِغَن الدَّارَْيِن ِمن ُمسـتَـَلمِ  َدى ِمن خريِ ِاال استَـَلمُت النَّ 

ْلَباً ِاذا نــاَمِت العينـاِن ْل  َلهُ  ال تُنِكـــِر الَوْحَي ِمن ُرؤيَـاُه ِانَّ  يـَنَـمِ  قـَ

 نـُبـُوَّتِــــهِ  وذاَك حنَي بـُلُــوٍغ ِمن ُُمَتِلــمِ  فليَس يُنـَكُر فيِه حـالُ 

 مبُكَتَسـبٍ  تبــاَرَك هللاُ مــا َوحيٌ  مبُتـََّهـمِ  على غيــبٍ وال نــيبٌّ 

َرَأْت َوِصبَـاً ابللمسِ  اللَممِ  وأطَلَقْت َأرِبَــاً ِمن رِبــَقةِ   راَحُتهُ  َكــم أبـْ

ُهـمِ  حىت َحَكْت ُغرًَّة يف اأَلعُصرِ   َدعَوتُهُ  وَأْحيت الَســَنَة الشَّــهباءَ  الد 

 ِبــا بعاِرٍض جاَد أو ِخْلَت الِبطَـاحَ  الَعرِمِ  أو َسـْيٌل ِمنَ َسـْيٌب ِمَن اليمِِ 

 ظَهَرتْ  َدعيِن َوَوصِفَي آيـــاٍت له َعـَلمِ  ظُهوَر نـاِر الِقَرى ليـال على

 ُمنَتِظمُ  فالــد ُر يزداُد ُحسـناً َوْهوَ  ُمنَتِظمِ  وليس يَـنُقُص قَــدرَاً غريَ 

َيمِ و  مـا فيـه ِمن َكَرِم األخالقِ   اَّل فَمــا َتطَـاُوُل آمــاِل املِديحِ  الشِِ

 ُُمَدثَــةٌ  آيــاُت َحقٍِ ِمَن الرمحنِ  ابلِقـَدمِ  قــدميٌَة ِصَفُة املوصـوفِ 

 ُُتُِبُنــا ْل َتقَتِن بزمـــاٍن َوْهيَ  ِارَمِ  َعِن املََعـــاِد وَعن عـاٍد وَعن

 ُمعِجَزةٍ  ْت لدينـا ففاَقْت ُكــلَّ دامَ  تَـُدمِ  ِمَن النَّبينَي ِاذ جــاَءْت وْلَ 
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ـَماٌت فمــا تُبِقنَي ِمن ِحَكمِ  لــذي ِشـَقاٍق وما تَبِغنَي ِمن  ُشـَبهٍ  ُُمَكَّ

 َحَربٍ  ما ُحورَِبت َقط  اال عــاَد ِمن السََّلمِ  َأعـَدى األعـاِدي اليها ُملِقيَ 

َهــا َدعوىَردَّْت ب احلَُرمِ  َردَّ الغَُيوِر يَـَد اجلــاّن َعن  ُمعاِرِضَهـا الَغتـُ

 َمـَددٍ  لا َمَعــاٍن َكمْوِج البحِر يف والِقَيمِ  وفَـوَق َجوَهرِِه يف احلُسـنِ 

َهـا َفَمـا تُـَعد  وال حُتـَصى ابلسََّأمِ  وال ُتَسـاُم على ااِلكثــارِ   عجائِبـُ

 لــه يها فُقلتُ قـَرَّْت َِبـا عنُي قارِ  فـاعَتِصمِ  لقـد ظَِفـرَت َِبْبـِل هللا

ا احلوُض تَبَيض  الُوُجوهُ  كاحلَُمـمِ  ِمَن الُعَصاِة وقَــد جاُؤوهُ   بِـهِ  كــأهنَّ

راِط وكـامليزانِ  يـَُقمِ  فالِقسُط ِمن غريَِها يف النـاِس ْل  َمعَدلَــةً  وكـالصِِ

 ُرَهــايُنكِ  ال َتعَجََبْ حِلَُسـوٍد راحَ  الَفِهمِ  َتاُهال َوْهـَو عـنُي احلـاِذقِ 

 رََمدٍ  قد تُنِكُر العنُي َضْوَء الشمِس ِمن َســَقمِ  ويُنِكُر الَفَم طعَم املـاِء ِمن

ُنقِ   سـاَحَتهُ  يـا خرَي َمن مَيََّم العـاُفونَ  الر ُسـمِ  سعيَــا وَفوَق ُمُتوِن األَيـْ

 ملُعَتبِـرٍ  وَمن ُهــَو اآليـُة الُكُبَى ِلُمغَتِنمِ  وَمن ُهـَو النِِعَمــُة الُعظَمى

 َحَرمِ  َسَريَت ِمن َحـَرٍم ليــال اَّل الظ َلمِ  كما َسـَرى الَبدُر يف داٍج ِمنَ 

 َمنزِلَــةً  وِبتَّ ترَقى اَّل أن نِلـتَ  تُـَرمِ  ِمن قاَب قوَسـنْيِ ْل ُتدَرْك وْلَ 

 ِبـــا وقَـدََّمْتَك ِجيُع األنبيـاءِ  َخـَدمِ  والر ْسـِل تقدمَي خمـدوٍم على

 ِبم وأنَت َُتَتُِق الســبَع الطَِِباقَ  الَعـَلمِ  يف َموِكٍب ُكنَت فيـه صاِحبَ 

نـُوِِ وال َمرَقىً   ملُســَتِبقٍ  حىت اذا ْل تدَْع َشــْأَواً  ملُســَتِنمِ  ِمَن الـــد 

 ِاذ َخَفْضَت ُكــلَّ َمَقاٍم ابالضـاَفةِ  الَعــَلمِ  نُوِديَت ابلـرَّفِع مثَل املُفَردِ 

 ُمســَتِتِ  كيما تـَُفوَز ِبَوْصــٍل أيِِ  ُمكَتِتمِ  ِن الُعيــون وِســـرٍِ أيِِ عَ 

 ُمشـَتَكٍ  َفُحزَت ُكــلَّ َفَخاٍر غريَ  ُمزَدَحمِ  وُجْزَت ُكــلَّ َمَقــاٍم غريَ 

 رَُتبٍ  وَجـلَّ ِمقـَداُر مـا ُولِِيَت ِمن نَِعــمِ  وَعزَّ ِادراُك مــا ُأولِيَت ِمن

 لنا ُبشـَرى لنا َمعَشـَر االسـالِم ِانَّ  منَهــِدمِ  َنايَـِة رُكنَــاً غريَ ِمَن العِ 

 لطــاَعِتهِ  ملَـّا َدَعى هللاُ داعينــا األَُمـمِ  بـأكرِم الر ْسِل ُكنَّـا أكـَرمَ 
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 ِبعثَِتهِ  راَعْت قلوَب الِعـَدا أنبـــاءُ  الَغنَـمِ  َكَنبـأٍَة َأْجَفَلْت ُغْفــال ِمنَ 

 ُمعَتَكٍ  مـا زاَل يلقــاُهُم يف ُكـلِِ  َوَضـمِ  َكْوا ابلَقنَـا حَلَما علىحىت حَ 

 بـه َود وا الِفَراَر فكــاُدوا يَغِبطُونَ  والرََّخمِ  أشـالَء شـاَلْت َمَع الُعقبَـانِ 

َُتَـا مَتِضي الليـايل وال َيدُرونَ  احلُـُرمِ  ما ْل َتُكن ِمن ليــايل اأُلشُهرِ   ِعدَّ

يُن َضْيٌف َحلَّ  قَـرِمِ  ـلِِ قـَْرٍم اَّل حَلِم الِعــَدابُكـ َا الدِِ  سـاَحتَـُهم كـأمنَّ

 ســاِبَةٍ  ََيُـر  ِبـَر مخيٍس َفوقَ  ملتَـِطمِ  يـرمي مبَوٍج من األبطــالِ 

 ُُمَتِسـبٍ  ِمن ُكــلِِ منـَتِدٍب هلل ُمصطَـِلمِ  َيسـطُو مبُسـَتأِصٍل للُكفرِ 

 ِبـم حىت َغَدْت ِملَُّة االسـالِم َوْهيَ  الرَِّحـمِ  َها موصوَلةَ ِمن بَعــِد ُغربَتِ 

تَـْم وْل  َأبٍ  َمكفولَـًة أبـَداً منهـم بِـَخريِ  تَئِـمِ  وخرِي بَعـٍل فــلم تـَيـْ

 ُمَصاِدَمُهم ُهُم اجلبـاُل َفَسـْل عنُهم ُمصَطَدمِ  مــاذا َلِقي منهم يف ُكـلِِ 

َناً َوَسـْل َبْدرَاً َوَسلْ  الَوَخمِ  ُفصـوُل َحْتٍف َلم أدهى ِمنَ   ُأُحَدا َوَسـْل ُحنَـيـْ

 َوَرَدتْ  املُصِدِري الِبيِض مُحَراً بعد ما الِِلَمـمِ  ِمَن الِعــَدا ُكلَّ ُمْسَودٍِ ِمن

 تـَرََكتْ  والكاتِبنَي ِبُســمِر اخَلطِِ ما ُمنَعِجمِ  أقــالُمُهْم َحْرَف ِجسٍم غريَ 

يَمى َعنِ والَوْرُد ميتـاُز اب  مُتَيُِِزُهم شـاِكي السـالِح لم ِسيَمى السَّـَلمِ  لسِِ

 َنْشـَرُهمُ  ُُتِدي اليـَك رايُح النَّصرِ  َكِمي فَتحِسُب الزَّهَر يف األكماِم ُكلَّ 

ِة احلَْزِم ال ِمن شـدَّةِ  ُم يف ظُهوِر اخلَْيِل نـَْبتُ  احلُُزمِ  ِمن َشـدَّ  رُبَـاً  كــأهنَّ

 فـََرقَاً  طاَرْت قلوُب الِعَدا ِمن أبِسـِهم والبـَُهـمِ  ُق بني البَـْهـمِ فمـا تُـَفرِِ 

 ُنصَرتُـهُ  وَمن تَـُكن برسـوِل هللاِ  َتَِمِ  ِان تـَْلَقُه اأُلْسـُد يف آجــاِمَها

 منَتِصـرٍ  وَلن تَــرى ِمن َويلٍِ غريَ  ُمنَعِجمِ  بِــِه وال ِمن َعــُدوٍِ غريَ 

 ِملَّتِــهِ  َأَحــلَّ أُمَّتَـُه يف ِحـْرزِ  َأَجمِ  شـباِل يف كاللْيِث َحلَّ َمَع األ

َلْت َكـِلَماُت هللا ِمن َخِصمِ  فيه وكـم َخَصَم الُُبهاُن ِمن  َجَدلٍ  َكـم َجدَّ

يِِ  اليـُُتمِ  يف اجلاهـليِة والتــأديَب يف  ُمعَجَزةً  كفــاَك بـالعلِم يف األُمِِ

عرِ   بِـهِ  َخَدْمُتُه مبديــٍح أســَتِقيلِ  اخِلَدمِ و  ُذنوَب ُعْمر َمَضى يف الشِِ
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 عـواِقبُـهُ  ِاذ قَـلََّداّنَ ما ُُتَشـى النـََّعمِ  كــأنين ِِبِــَما َهْدٌي ِمنَ 

َبا يف احلالََتنْيِ  والنَّـَدمِ  َحَصلُت اال على اآلثـامِ   ومــا َأطَعُت َغيَّ الصِِ

يَن بـالدنيا وْل  َِتَاَرُِتَـا يـا َخَســارََة نـَْفٍس يفف َتُسـمِ  َْل َتشَتِ الدِِ

 بـعاِجِلـهِ  وَمن يَبِــْع آِجـال منه َسـَلمِ  ِبنَي لـه الَغَْبُ يف بـَْيـٍع ويف

بَـاً فمــا َعهِدي مبُنَصـــرِمِ  ِمَن النَّيبِِ وال َحبـِلي  مبُنَتِقضٍ  ِاْن آِت َذنـْ

َممِ  ُُممََّداً وُهَو أوََف اخللقِ   بَتسـِمَيِت  نَّ يل ِذمًَّة منــهفـــاِ  بــالذِِ

ُقــْل يــا زَلَّةَ   بَِيِدي ِاْن ْل يُكـن يف َمَعـاِدي آِخَذاً  الَقَدمِ  َفْضال واال فـَ

 َمَكارَِمهُ  حاشــاُه أْن حَيْرَِم الرَّاِجي ُُمـَتَمِ  أو يَرِجَع اجلــاُر منه غريَ 

 َمَداِئَحهُ  ْمُت أفَكـــاِريوُمنُذ أَلزَ  ُملتَـزِمِ  وَجْدتُـُه خَلالِصي خــريَ 

 َترَِبتْ  وَلن يـَُفوَت الِغَن منه يَــَداً  اأَلَكـمِ  ِانَّ احلَيَـا يـُْنِبُت األزهاَر يف

 اقَتطََفتْ  وَْل ُأرِْد زَهَرَة الدنيـا الت َهـرِمِ  يَــَدا زَُهرْيٍ مبـا أثَن على

 به َم اخللِق ما يل َمن ألوذُ يــا أكرَ  الَعِممِ  ِسـَواَك ِعنـَد ُحلوِل احلاِدثِ 

 يب وَلن َيِضيَق رسـوَل هللِا جاُهكَ  ُمنَتِقـمِ  اذا الكرميُ ََتَلَّى بــاسمِ 

 َعظَُمتْ  اي نـَْفـُس ال َتقَنِطي ِمن زَلَّةٍ  كـالَّلَمـمِ  ِانَّ الَكبَـائَِر يف الُغفَرانِ 

 يَقِســُمَها يبِِ حنيَ لَعـلَّ َرمَحَة رَ  الِقَسمِ  أَتِت على َحَسِب الِعصَياِن يف

 ُمنَعِكسٍ  اي َربِِ واجَعْل رجاِئي غريَ  ُمنَخرِمِ  َلَديْـَك واجعْل ِحَسايب غريَ 

 لَـهُ  والُطْف بَعبِدَك يف الدَّارَيِن ِانَّ  ينَهزِمِ  َصُبَاً َمىَت تَـدُعُه األهـوالُ 

َهــلٍِ   داِئَمةٍ  نكوائَذْن ِلُسْحِب صالٍة م وُمنَسـِجم عـلى النيبِِ مبُنـْ

 َصبَـا ما َرَّنََّْت َعَذاَبِت الَباِن رَيحُ  ابلنـََّغمِ  وَأطَرَب الِعيَس حاِدي الِعيسِ 

 ُعَمرَ  مثَّ الرَِِضـا َعن أيب َبكٍر وَعن الَكَرمِ  وَعن َعِليٍِ وَعن عثمـاَن ِذي

ُهـمْ  بِِعنيَ واآلِل والصَّحِب مثَّ التَّا والَكـَرمِ  أهُل التـ َقى والنـََّقى واحلِْلمِ   فـَ
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 أهم المصادر والمراجع 
 

ًعل ددد  عليادددا: ممحدددد عبدددد التدددوامل عدددو د دار ال لددديلةد 1 م َدددا  .  الدددربدة   للبوصدددريي  قدددد 
 م1996القامرة  

ًالتو عددددع 2 . بددددردة املدددددع  املباركددددةد شددددرح الدددددكتور ممحددددد عمددددر ماشددددمد دار املقطددددم للنوددددر 
 م1995القامرةد 

ًعلمادداد د. علددص عيددا عطددويد دار الكتددا ال لميددةد . البوصددريي شدداعر املدددائ3 ج النبوع ددة 
 م1995بريًيد

م موقددع اجمللددة علددص 2003د مددار   33د   89. جملددة الدد ا   ال ددريبد دمودد  دال دددد 4
 اإلش شيب.

 . 273د ب 1. مد  ولومل س م د األدمل يف ال ذر اململوكهد ج 5
 . . خط سري األدمل . عبد ال فعر قليقلةد  القامرة6
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