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  منت قصيدة الربدة لإلمام البوصريي رمحه اهللا
  الفصل األول 

  يف الغزل وشكوى الغرام
أمنجِرِاكُذَ ت يربِان ذيمٍلَ س     مزجتد عاًمج  ريم نلَقْ مبِة مٍد  
أمه بتالر يحم نكَاِءقَلْ ت اظمة    وأومضالب رقف لْ الظَّياِءمم نمٍ إض  
  مِهِ يقفت استلْ قُ إنْكبِلْقَا لمو    اتما هفَفُ اكْتلْ قُ إنْكينيعا لمفَ
أيِسحبالص احلُ أنَّب بم كَنتم     ما بينم نمٍجِسم نهو ممٍرِطَض  
  مِلَالع وناْ البرِكْذل تقْ أرِالْو     لٍلَ طَىلَ ععاًم دقرِ تمى لَو اهلَالْولَ
  مِقَالس وعِم الدلُود عكيلَ عهبِ    تدهِا ش مدع بباً حركن تفيكَفَ
أثْوبتالو جدطَّ خىع برةو ضىن    لَثْمالب ارِهلَ عى خديكو العمِن  
نعمس رطَى يفم نأه وفَى نِقَأري     الْوحبي عذَ اللَّضِرِتمِلَاَأل بِات  
ا الْيئميف الْي هورِذْى العيم عذةًر    منإلَي يكلَ ووأن فْصلَت ممِلُ ت  
عدتكح الالْي س ربِي مسترٍت    نِعالو اْشةالْ ود ائبِي منمٍِسح  
محضنِتي النصلَ حكلَن ستأس معالْإنَّ     ه محبنِ عالِذَّ العف يص مِم  
إنيات ـهمتن صيحالش بِيف يذَ عيل    والشيبأب عدف ين حٍصنِ عالت مِه  

  الفصل الثاين
  يف التحذير من هوى النفس

  مِرهالْ وبِي الشرِيذنا بِهله جنم    تظَعا ات مِءوالس بِيتار أمإنَّفَ
الْوأع دتم نالف اجلَلِع ملِيق رى    ضيألَف بِم رأسغَي يرم حتمِش  
  مِتالكَ بِهن ميا لد براً ستمتكَ     هرقِّوا أُ مي أنملَ أعتن كُولَ
منل بِي رجِد احِمم غَن وايتكَ    ا هما يرجِد ماخلَاح اللُّ بِلِيمِج  
  مِه النةَوه شيوقَ يامع الطَّإنَّ    اـهتوه شرس كَياصعاملَ بِمر تالْفَ
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وفْالنإنْلِفْالطِّ كَس  تهلْمهش بى لَ ع    حبالر اعِضإنْ وفْ تطمهي فَنمِط  
  مِص ي أومِصى يلَّوا تى موه الْإنَّ    هيلِّو ت أنْراذحا واهو هفرِاصفَ
وراعها وهيف ياألع الِمص ائةٌم     إنْوه ياس تلَّحالْت مرالْى فَعمِِس ت  
  مِس الدي فم السأنَّ رِد يم لَثُي حنم     ةًلَتاْ قَِءرملْ لةًذَّ لَتنس حمكَ
واخشالد سائسم نج عٍوو منش فَ     عٍبربم خمصةش رم نالت مِخ  
واسغِرِفْتالد معم نع قَنٍي دام َألتت     مالْن ممِارِحالْ وزمح مةَيالن مِد  
وخالففْ النسو الشنَاْطَي واعهِصام    إنْوه ما محضاكالن صفَح مِـهِات  
الْوت طعم نهما خماًصالْ وفَ    ماًكَ حأنتت رِعكَف ياخلَد مِصمِكَاحلَ و  

أستغفاَهللار م قَن الْ بِلٍوع قَلَ     لٍمدن سبت  بِهنالًسل ذيمٍقُ ع  
أمرتالْك خيلَر كنا ائْ متمربِت ه    وما اسقَتمفَت ا قَموللَي كاس تمِق  
الْوت زودقَت الْلَب موتن ةًلَاف     لَوأُم لِّصس وفَى ضٍرلَ وأَم مِص  

  الفصل الثالث
  يف مدح النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  مٍر ون مر الضاهمد قَتكَت اشنأَ    ىلَ إِمالْ الظَّىيح أَن مةَن ستملَظَ
وشدم نس أَبٍغ حاَءشهطَ ووى     تحالْت حاْجركَة حاًشم تراَألف مِد  
وراودتجِ الْهالُبالش مم ذَن بٍه     عنِسفْ نفَه أراها أيما شمِم  
أكَودتز هدهف يها ضرورتإنَّ    هالض روالْةَر ت عدولَ عىالع مِص  
كَويفت دعإلَو ىالد نيا ضروةُرم لَ     نالْولَه مت خجِرالد نيا منالع مِد  
محمدس يالكَد وننِيلَقَالثَّ ونِي     رِالفَوقَينِيم نع بٍرو منع مٍج  
بِنينا اآلمرالن اهأَالْ فَي حد     أبرف قَي الْلِو م نهالْ ون مِع  
هبِ احلَويالّب ذيت رجىفَ شاعته    لِّكُله لٍوم ناأله الِوقْ متمِح  
دا إلَعالْ فَ اِهللاىمستكُِسمبِنَو ه     مستكُِسمبِنَو حغَلٍب رِيم فَنمٍص  
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  مٍر كَ والْمٍلْ عي فهواند يملَو    قٍلُ خيف وقٍلْ خي فنييبِ الناقفَ
لُّكُوهمم نر ساِهللالِو لْ متمغَ     سفاًرم نالب رِحأو  رشفا منالد مِي  
ووفُاقلَنَو ديهع ندح دمِه     منطَقْ نةمِلْ العأو م نلَكْ شةمِكَ احل  
  مِس النئارِ بباًيبِ حاهفَطَ اصمثُ     هتروص واهنع مم تيذ الّوهفَ
منـزهع نرِ شيكف يم حنِاسفَ    هجوهالْر حنِسف يغَه يرم مِِسقَن  
دعم ا دعتهالن صارىف يبِ نمِهِي     وكُاحبِم مئْا شتم حاًدف يهو احتمِك  
وانسإلَب ىذات هم ئْا شت  نمشرٍف    وانسإلَب قَى رِدهم ئْا شتم نمٍظَ ع  
  مٍفَ بِقاط نهن عبرِعي فَدح    ه لَسي لَ اِهللالِوس رلَض فَإنَّفَ
  مِم الردارِسيدعى  ني حهم اسىيحأَ    ماًظَ عهات آيهرد قَتباس نولَ
  مِـهِ نملَ وبتر نملَا فَنيلَ عصاًرح     ه بِلُوقُى العيعا تما بِنحتم يملَ
  مِحفَن مري غَهن مدعالب وبِرلقُي اف     ىر يسيلَ فَاهنع ممه فَىر الوىيعأَ

  مِم أَن مفر الطَّلُّكت وةًريغص     دع بن منِينيعلْ لرهظْ تسِمالشكَ
كَويفي رِدكف يالد نيا حققَيتقَ    هونِم اْيمت لُّسوا عنالْ بِهمِلُح  
  مِهِلِّ كُ اِهللاقِلْ خري خهأنو    رش به أنهي فمِلْ العغُلَبمفَ
آيٍلُّكُو أت ىالر لُسالك اْربِم فَ    اـهإنما اتلَصتم نن رِومِـهِ بِه  
  مِلَ الظُّي فاسِنلْا لهارو أننَرهِظْي    اهباكو كَم هلٍض فَسم شهإنفَ

  مِِست مرِشالبِ بِلٍمتش منِسحالْبِ     قلُ خهان زيٍبِ نقِلْخ بِمرِأكْ
  مِم هي فرِهالد ومٍر كَي فرِحالبو     فر شي فرِدالب وفر تي فرِهالزكَ
  مِش حيف واهقَلْ تني حرٍكَس عيف     هتلَالْ جي فدر فَوه وهأنكَ
  مِِستبم وهن مقٍطن مىندع منم     فد صي فنُونكْم الْؤلُؤا اللُّمأنكَ
  مِثتلْم وهن مقٍشتنم لىبوطُ    همظُ أعم ضباًر تلُدع يبي طالْ
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  الفصل الرابع
  يف مولده عليه أفضل الصالة والسالم

انَأبم ولدهع نط بِيع نرِصه     يا طيبم بتإٍدم نهو مختمٍت  
يومفَ ترسف يالفُه رسأن ـهقَ     مدأن ذرا بِولُحلِوالب سِؤو مِقَالن  
وباتإي انُوك سرىو هوم نصدكَ     عشلِمأص ابِحك سرغَى يرلْ متمِئ  
والناراْ خمةُداسِفَ األنم نأس ف     لَعيهو النهراْ سهيالع نِيم نص مٍد  
واَءسس غَ أنْةَاو اضتب حيرتاـه    وردارِ ودا بِهالغيظح يظَن مي  

  مٍر ضن مارِالنا بِ ماِءمالْبِو     لٍلَ بن ماِءمالْا بِ مارِالن بِكأنَّ
جِالْونت ـهتفو األناْورس اطةٌع    الْوحقظْ يهرم نم عىنو مكَن مٍل  
عموا وصما فَونُالْإعالب شلَرِائ م    تسمعو ةُقَارِبلَرِاْذَ اإلن مت مِش  
منب عدم ا أخباألقْر وكَام اهنهأنَّبِ     مد ينهالْم معولَج ممِقُ ي  
وبعدم اا عيناوف قِ األفْيم نش بٍه     مقَنفْ وِةًضقم ا فيضِ األرم نص مٍن  
حتغَى دا عرِ طَنقِيالو يِحم نزِهم     منالش ياطنِيوا إثْفُقْ يرم نمِزِه  
  يم رهيتاح رنى مصاحلَ بِركَس عأو     ةهر أبالُطَ أبباًر همـهأنكَ
نبِذاًب هب عدت بِسبِحٍي هِنِطْبام    نالْذَب مسحِبم نأح اِءشلْ متمِق  

  الفصل اخلامس
  وشرف وكَرميف معجزاته صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وو ظَّمعو دجمومعأنو الَى  
َءاْجتل دعوتهاألش جاراجِ سةًد     تمشإلَي يهلَ عقَالْ بِاقٍى س مِد  
  مِقَ اللُّي فطِّخ الْعِيد بنا مهعورفُ    تبتا كَم لِّراًطْ سترطَا سمأنكَ
لُثْمالغ مامةأن ى سارس ائةًر     تقيهح ر وطسٍيلْ لجِهرِيح يم  
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  مِس القَةًرورب مةًبس نِهبِلْ قَنم     ه لَ إنَّقشنم الْرِمالقَ بِتمسأقْ
وما حوىاْ الغرم نخ رٍيو مكَن مٍر    طَلُّكُو رفم رِاْفَ الكُنع نهع يم  
  مِرِ أَن مرِاْالغا بِ منَولُوقُ يمهو    امرِ يملَ قيدالص ورِاْ الغي فقدالصفَ
  مِح تملَ وجسن تم لَةيرِ البرِيخ    ى لَ عتوبكَنا العونظَ وامما احلَونظَ
  مِ األطُن مالٍع وعِور الدنم     ةفَاعض من عتن أغْ اِهللاةُايقَوِ
ما سنِامي الدهرض ماًيو استجربِت إالّ     هلْنِ وجِت اراًوم نلَه مي مِض  
الْوالت مستغ نى الدارنِيم ني دإالّ     هاس لَتمتالن دى منخ رِي مسمِلَت  
  مِن يم لَانني العتاما ن إذَباًلْقَ    ه لَ إنَّاهيؤ رن ميح الورِكن تالْ
  مِلَتح مالُ حهي فركَن يسيلَفَ    هتوب نن مغٍولُ بني حاكذَفَ
تباراُهللاك ا م وحبِي كْمتبٍس     الْوبِ نيى غَلَ عبِبٍي متمِه  

  مِم اللَّةقَب رِن مباً أرِتقَلَأطْو    هتاح رسِماللَّ بِباًص وأتر أبمكَ
وأحيتالس ةَنالش هاَءبد عوته     حتىكَ حغُت ةًرف ياألع رِصالد مِه  
  مِرِ العن مالًي س أوم الين مباًيص    اـه بِاحطَ البِتلْ خ أواد جضٍارِعبِ

  الفصل السادس
  يف شرف القرآن الكرمي ومدحه

دنِعي ووصفي آيلَات ظَه هرظُ     تهورارِ نالق ى لَرالًيلَ عمِلَى ع  
  مِظتن مري غَراًد قَصقُن يسيلَو     مظتن موه وناًس حاددز يرالدفَ
  مِيالش وقِالْ األخمِر كَن مهيا فم     ى إلَحِيد املَالُ آملَاوطَا تمفَ
آياتقٍّ حم نالر حنِمم حقَ     ةٌثَدديةٌماملَةُفَ ص وصوبِف القمِد  
  مِر إِنع واد عنع وادعم الْنِع    ا نربِخ تيه وانمز بِنْرِتقْ تملَ
داملَت دياقَفَا فَنلَّ كُتم جِعزة    منبِ النييإذْن  اَء جتلَ ومت مِد  
مكَّحاْمفَت اْمي بقينم نش به    لذيقٍاْقَ شالْ وي بغينم نمِكَ ح  



 

87 
ما حرِوبإالّطُّ قَت ع ادم نح بٍر     أعدىاألع ي إلَاديهلْا مقيمِلَ الس  
ردتغَالْ بتها دعوى مارِعضاه    راد لغيرِوي الْد انِجالْنِي ع حمِر  
  مِيالق ونِس احلُي فهرِهو جقوفَو    دد مي فرِح البجِوم كَانعا مهلَ
  مِأَالس بارِثَ اإلكْىلَ عماْس تالْو    اهبائج عىصح تالْ ودع تالْفَ
   مِصتاع فَ اِهللالِبح بِترف ظَدقَلَ    ه لَتلْقُا فَهيارِ قَني عاْـه بِترقَ

  مِبِا الشهدروِ نى مظَ اللَّر حأتفَأطْ    ىظَ اللَّارِ نر حن مةًفَيا خهلُت تإنْ
   مِماحلُ كَهواُء جدقَ واةص العنم     ه بِهجو الوضيب تضوا احلَـهأنكَ
الكَوصراطكَ وامليزانم عفَ     ةًلَدالقطُسم غَن رِيها فيلَاسِ الن ممِقُ ي  
  مِهِ الفَقِاذ احلَني عوه والًاهجت    ا هركن ياح ردوسح لنبجع تالْ
  مِقَ سن مِءاْ املَمع طَم الفَركنيو     دم رن مسِم الشَءو ضني العركن تدقَ

  الفصل السابع
  وشرف وكَرميف إسرائه ومعراجه صلى اهللا عليه وآله وسلم 

معأنو الَىوو ظَّمعو دجمو  
يا خيرم ني ممافُ العنَوس احته     سياًعفَ ووقم توناألي قِنالر مِس  
ومنه والكُ ةُ اآليبرىل معرٍبِت     ومنه والن عةُمظْ العمى لمغمِنِت  
سريتم نح لَمٍر إلَالًي ىح كَ     مٍرما سرى البدرف ياجٍ دم مِلَ الظُّن  
بِوتت ى إلَقَرلْ نِ أنْىتم ةًلَـزِن     مقَابِ قَن وسلَنِي مت دركلَ وم تمِر  
وقدمتكج ميعبِ األنبِاِءي ا ـه    والرلِسقْ تديمم خدمٍولَ عى خمِد  
وأنتت خرِتقالس بطَّال عـهِ بِباقم    فيم كُبٍوك نتف يهص احبمِلَ الع  
حا لَى إذَتمت دعش أوا لمسقٍبِت     منالد نوالْ وم رقىل مسمِنِت  
فَخضلَّ كُتبِامٍقَ م فَاْاإلضإذْة      نوديبِت فْالرعفْ املُلَثْ مردمِلَ الع  
  مِتتكْ م أيرٍّس ونوي العنِع    رٍتتس م أيلٍصو بِزوفُا تميكَ
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  مِحدز مري غَامٍقَ ملَّ كُتزجو     كرتش مري غَارٍخ فَلَّ كُتزحفَ
ولَّجقْ مدارم لِّا ويتم نر بٍت     وعزإد راكا أُ موليتم نِن مِع  
بشى لَرنا معشرلَ إنَّالمِ اإلس ان    منالع نايةغَناًكْ ر يرم نهمِد  
  مِ األممرا أكْن كُلِس الرمِرأكْبِ    هتاعطَا لنياع دا اُهللاعا دملَ

  الفصل الثامن
  وشرف وكَرم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم د يف جها

معأنو الَىوو ظَّمعو دجمو  
راعلُ قُتوبالع دا أنبِاُءب ثَعتكَ    هنئَبةلَفَ أجالًفْ غُتم نالغ مِن  
مالَا زقَلْ ياهمف لِّ كُيم عترك     حىتالقَوا بِكَ حا لَنماًحلَ عى ومِض  
ودوا الفركَ فَارانوا يطُبِغبِنَو ه     َءالْأشالَ شتم عقْ العبانو الرمِخ  
تمي اللَّضياليالْ وي درنَوع دتاـه    ا لَممكُ تنم لَن يالي األشاحلُرِه مِر  

  مِرِا قَد العمِح لَى إلَمٍر قَلِّكُبِ    مهتاح سلَّ حفي ضنيا الدمأنكَ
يجرب حرخ مفَسٍي وقابِ سحة     يرمبِي مجٍوم نالِطَ األبلْ متمِق  
ملِّ كُنم نتِهللابٍد م حبِِست     يطُسبِو مستلٍأصرِفْكُلْ لم طَصمِل  
حى غَتدتةُلَّ ممِالْ اإلسو هـهِ بِيم    منب عغُد ربتها موصةَلَوالر مِح  
فُكْمةًلَوأب دا منهبِم خبٍ أَرِي     وخرِيب لَ فَلٍعمت يتملَ ومت مِئ  
هماجل فَالُب لْسع نهمم صادمهم    ا اذَمرأوا منهمف لِّ كُيم طَصمِد  
ولْسح نناًيو لْسب درا ولْسفُ    داً أحلَصوح تلَف همأد هىم نالو مِخ  
  مِم اللِّن مدّوس ملَّا كُد العنم    تدرا و مدع براًم حضِي البِرِدصمالْ
الكَوبِاتيبِن سطِّ اخلَرِمم ا تكَرالْأقْ    تمهمح رجِف غَمٍس يرم نمِجِع  
شاكيلَحِالْ الس همس يما تميزهم    والوردي متبِاز السيما منمِلَ الس  
تـهدإلَي يرِك ياحالن رِصن شرهفَ    متِسحبالز هرف كْ األيكَلَّ كُامِم يم  
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  مِز احلُةد شن م الْمِز احلَةد شنم    ى ب رتب نلِي اخلَرِوه ظُي فمـهأنكَ
  مِهالب ومِه البني بقرفَا تمفَ    قاًر فَمهِأس بنا مد العبولُ قُتارطَ
ومنكُ تبِن رساِهللالِو ن صرتإنْ    هقَلْ تهاألس دف يآج هِاممِجِا ت  
لَونت رىم نو لغَي يرم نتبِ    رٍصهالْ وم نع دغَو يرم قَنمٍص  

لَّأحأم تهف يح زِرلَّ متاللَّكَ     هيثلَّ حم عاألش الِبف يمِ أج  
  مِص خن مانَهر البمص خمكَ وهيف    لٍد جن م اِهللاتاْمل كَتلَد جمكَ
  مِت اليي فبِيأدالت وةيلهاْ اجلَيف     ةًزجِع مي األمي فمِلْالع بِاكفَكَ

  الفصل التاسع
يف التوسل بالنىب صلى اهللا عليه وآله وسلم وشرفكَ ورم  

ومجدو ظَّعمو الَوىو أنعم  
خدمتبِه مدحٍيأس تقبِلُي ذُ    هنوبع رٍمم ضىف يالش رِعاخلَ ومِد  
  مِع النن ميدا همـهِي بِنِأنكَ    هباقوى عشخا تي منِاْدلَّ قَإذْ
  مِدالن وامِآلثَى الَ ع إالّتلْصح    ام ونِيتالَ احلَيا فب الصى غَتعأطَ
  مِس تملَا وينالد بِني الدرِتش تملَ    اـهتارج تي فسٍفْ نةَارسا خيفَ
ومنبِ يالً آجِع نمبِه اجِعله    بِيلَن هالغ بنف يب عٍيو فيمِلَ س  
  مرِصنم بِيلب حالْ ويبِلن انم    ضٍقتنمي بِدها عم فَباًن ذَ آتإنْ
  مِمالذِّ بِقِلْ اخلَىفَ أووه وداًمحم     يتيمست بِهن مةًم ذي لإنَّفَ

  مِد القَةَلَّا ز يلْقُ فَإالّو الًضفَ     يدي بِذاًآخي ادع ميف نكُ يم لَإنْ
حاشأنْاه ي رِحماجِ الري كَمارمه     أوي جِراْ اجلَعرم نغَه ير محتمِر  
ومألْذُن زمارِكَ أفْتيم دائحه    وجدتهل خالصيخ يرلْ ممِزَِت  
لَونفُ يوتالغ نىم نهداً يرِ تباحلَإنَّ    ت يا يبِنتاألز هارف مِ األكَي  
لَورِ أُمد زهةَرالد نا الَّيتاقْي فَطَتت     يدا زهبِرٍي ا أثْمنىلَ عىه مِر  
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  الفصل العاشر
  يف املناجاة وعرض احلاجات

ا أكْيرقِلْ اخلَمم ا ليم ألُن بِذُو ه    سواكع ندلُ حاحلَلِو ادثالع مِم  
لَوني ضيقر سلَواهللا ج اهبِك ي     رِ الكَإذيمت لَّجبِى مِاسم نتمِق  
  مِلَالقَ وحِو اللَّملْ عكمولُ عنمو    ا ـهترضا وين الدكدو جن مإنَّفَ
يفْا نالْس قْ تنطيم نلَّ زةظُ عمالكَإنَّ     ت بائرف يفْ الغراللَّ كَانمِم  
  مِس القي فانيص العبِسى حلَ عيأتت    اهمِسقْ يني حيب رةَمح رلَّعلَ
يا ربو اجلْعر جائغَي يرم نعلَ    سٍكديكو اجلْعح ابِسغَي يرم نمِرِخ  
طُالْوبِف عبدكف يالد ارلَ إنَّنِي ه    صراًبم تى تدعاأله هالُوي نمِزِه  
نْأذَول سبِحالْ صةم نكد ائمة    لَعبِى النبِي منلٍّهو منمِجِس  
ما رنحتذَ عباتالب رِ انيحص اب    أطْوربالع يسح اديالع بِسِي النمِغ  

  
  

  متت القصيدة املباركة
  وسلم وبارك واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 

 على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني
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  وزاد بعض الصاحلني هذه األبيات
  مِر الكَي ذانَمثْ عنع ويل عنعو    رِم عنع ورٍكْ بي أبِنا عض الرمثُ
اآللِوو الصثُبِح مابِ التعيفَن هم    لُأهقَ التى وقَالناا ومِلْحلالكَ ومِر  
يا رالْ بِبفَطَمصغْلِّى بقَ ماصدان    اغْوفلَر نا ما مضى يا واسالكَع مِر  
اغْوهِر إلَفالْلِّكُي ل مسلميبِن ا م    ينولُتف الْي مجِساألقْد صى وفاحلَي مِر  
  مِس القَمِظَ أعن ممس قَهماسو     مر حةبي طَي فهتي بن ماهجبِ
وهذهب رالْةُد مخقَارِت دخ تمت     احلَومِهللاد ف يب دإ وفيخ مِت  
أبياتا قَـهدأت تس تينم عائَ مفَ    ةربِج ا كَـهربناا يا وسالكَع مِر  

د اشتهر ابتداء هذه القصيدة ببيت مشتمل ق: وقال الباجوري يف شرح الربدة
  :على احلمد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو

  مث الصالة على املختار يف القدم    احلمد هللا منشئ اخللق من عدم
 . اهـوهو ليس منها


