
]ظْنمم جددالع ي ِفاِفوي العوِضرالقَ ولسيدي حممد بن عبداهللا العلوي الشنقيطي] ياِفو  
 

     ــالع ــ بيِولَــ ــ ِبدعــ   اِهللاِمســ
     ــب ــو  وهيانَـ ــعضـ  انايزِمـ الـ
 ابابســـال َأ  ال ووضرال عـــ و     
 اتـــادوا َأهنَـتْـــ مياِتاِســـالر و     
     ــي ــ اللَّروكَ َليــ ع ــلَ  هاِرـى النَّ
     و ــب ــاِدثَع ــ ِفي اله ــحا َأينَ ماد 
ـ نَ      ـ ر الــومظْ  ِراِع شَــظِْمنَ ِبــسيى لَ
 راِئو الـــدمهـــي لَاِفو القَـــمثُـــ     
ــ  وواآلِل      الصــِبح ــ اِهللان ِم الِم الس 
     ــر ــوص يبكْ ــي بغ ــ ف اآلِلوِرح  
ــَأل      ــزِم هنَّ ــ َأاني ــعاِرشْ الع رب 
ــفَ      ــرفَشَ ــع فَر الفَ ــعرفَ  ِعر الفَ
ـ  مـاً ظْ نَ يـهِ  فِ صـاغَ  فَ هلَ      ـ  ذَ ن ِم هب 
ــنَِّكلَ      ــدِعا بهــ ــةُيــ  اِلنَمـ الــ
     و ــر ــال يـ ــ ر إالّالمى الكَـ  ازمـ
     ـيبـ  وح ـ  نوِنكْمـ بال ـ   ِف  اِننَِجـي ال
ـ  ريسِف      ع ـ  ن ـ  الر مـوزِ  ر ِءب خَ  ِزاِم
ــغَِل      ــ غُِهِريتُصلَ عــي هــا فــي ز  رفَ
ـ  ر نِم      سـ  ِيم الع وِضر ـ   و  ياِفوالقَ
 ْللَــ الزن ِمــٌؤرو امــجــنْا يمــلَّقَ و     
ــللح و      ــي الِقــ اِمس ــ نَاِعر ف بوه 
 اعــفْالر  وهلَصــ حنمــ ِلِهِبــ     
     ــع ــفُى نُلَ ــحا ِبنَوِس ــِنس  ِمتْ الخَ

 

ــح ماَلقَـــ        اِهللاِدبـــ عن بـــدمـ
ي َأِذ الّـــ ِهللالحمـــداانَـــطَع      

      اباحالســـ  وماء الســـكمســـ و
و ــج ــ لَضر اَألَلعـ ــا ِمنَـ       اادهـ

ــ سحانَبــه ــن ِم ــاِرخْ مٍل فاِع       ت
ــَأ بــد ــلَ علَّي دِذى الّ ِهيــ  و باد      

ــَؤم ــ ِمداًيـ ــ ِبهنْـ ــٍلوقَـ       ِراِه بـ
      راِئوي الـــدِباِر ضـــوِفحـــزِب و
ــلَع ــ َأِهي ــُلفض الِة الصــ  و الِمالس      

ــا قَ ــم صــ د العرــ غَوض يآِلر       
و بعـ  د ـ  وضرالع فَ ـ  خَ ن ِم األَ ِري رب      
لْــِت وةُ آلَــكالشَّــوِملُــ ع ِعر      
قَ ود َأ رـ  تُي ـ  يِجرزخَـ ال ـ  ذَ د قَ هب      
      اِلثَِمـ الـــةَيعـــِد بةًيدِصـــقَ
ــي ــظُفْ لَادكَـ ــونا يهـ ــ لُكـ       ازغْـ
ــجرتُ ِباك ذَ إذْتُْئـــــِجفَ       اِنمـــ
ــنَ ــبتَ ِلٍمظْ ــيِنِي ــراِدمـ ال ِزاِم ج      
ــا فَبر و ــم ــظْ نَتُلْص ــِم       رردي ِب

      ياِفو العــــددجــــ مهتُيمســــ
      ْللَــ الخَحلَصــ َأَللَــى الخََأ رنمــ و
ــ و واِدللجــي الر ــاِن ف ــ كَه بوه      
ـــَأ وِر الكَـــ اَهللاُلَأسفْـ النَّـــيماع      
الفَ ووـ  ز ـ ي و  ِف ـ  الحِ ِتقْ ـ  اِمم ِمتْ الح      
 

 

وِضر العملِْع  
     مـ  قَ ع ِدص و ـ ز ـ  ِهِن ـ  ِنزو ِب الع الشِّ ِبرعـ  ر م وزـ  ون ـ ر الع الِم الكَ       يِب



ــ      ــذِْليالً (ـكَ ــا تَ ــتْ قُطُوفُه  )ذُلِّلَ
     ــم ــزو َأقٌواِف ــهانَ  فِْرحنْمـ وال

     ــي ِرعــض ــلَ عهرع ِش ــِهي اِب سار 
ــوِل      ــَلِل الخَِهِعض ــ نَي َأَلج ــح ماد 
ــاُؤزجَأ      ــه ــ ونا ِم ــ  وٍدِت سِبب 

ـ  فـانِ رح  و ِخـرِ  اآل ينِكستَ      س بب 
ــ      ــذَه ــ  ويُلِقـا الثَّ ــ وةٌثالثَ  دِت
     ــِع و ــا الفَنَدنْ ــ كَاِنتَلَاِص العدم 

ــرفَ      سمــه ــاكذَ ِل نْ عهــ ذَم  عاِئ
     حــر ــ مي َأاِنفَ حركــكَ  و سمن 
ـ  ألَ ٍسمخَ      جاِءز ـ  الب ـ  وِرح  اراِطشَ

ــاًِلَأ و      ــ ِلفـ ــ ٍناِكسـ  ِع وهعضـ
     ــلَح ــنَّ  وِهِق ــِت طَقْال ــكلْ  ىولَ تُ
ــِم      صرِخها اَألاعــر ــ ِمي  ِلو اَألَلثْ

     نِْم وــه ــم ــلَُّأا تَ  اِعرصِمـفُ ال
     ــب ــ تٍَرح ســ القَِتاو ــيدِص ياِت ي 

 

ــفَ ــ يملَ ــنكُ َأ يثاًِد ح ــ تَ و       يالِزنْ
ـ    وضر الع هانُيزِم       فْ عـرِ  ِه مـا ِب

      را الشــاِع أنوضر العــيمســ و
أوأن ــ ر بــي ــر َأوِضرالع ِب       ادشَ
خَوــم ــ ةَس ــب رعشَ حــور الع ِبر      

ــ و حراَألك َلوــاًتْ ح ــو  وم جب      
ـ  نكَسم و ـ اني خَ  الثَّ ـ   و هفيفُ       دِض
و  م مـ ِنع ـ جم  و وقٌرفْ موع  ـمنَع       

ـ ا تَ وا م ربتَاع و سمـ  ع       عاِمسمـ ال
ـ فَ ـ   وددشَـــا يمـ       نونَـــا يمـ
و ـ الــِبتِّــربحِفــور واِئــي دار      

و ــلْح ــتَم ِلةًقَـ ــٍكرحـ       ِع ضـ
ــ و ــ بلَّكُ ــٍرح ــ نلَاِب قَ       ىلَوُأِب
ـ  الب اِءزجاالَ بِ نِز و حور و  ـ اج ِلع      

ـ  خُ نِم و ـ   و يماِس ـ  نِم س ياِعب      
ـ  ن مِ تُيالب و ذَ ه ـ  ا و       يـاتِ ب أَ نِم

 

 

اِئدالْةُر مخِفِلت  
ــقَ      ــ بَلبـ ــدِزال م و اهيِطِسـ  ايـ
     ــِت و ــم هولْ لُِعفْتَسنــ  و لُاِعجن 
ـ  تَ نِم   و نيلَِع      ـ  اِرركْ يِنذَ ه ـ  و  ىفَ

 

ــثَ مــ ِبن ــَلِو الطَّاه ــ فَي       ايدِدمـال
و التُاِعفَـــ يـــِدِدللملُاِعفَـــ نن      
ــيِلِوطَِلفَ ــفُا هـ ــنولَعـ       افَمـ فَـ
 

 

اِئدـ الةُرمؤِفِلت  
ـ  ب نتُلَِع نِم      عد ـ م ـ  ح افَ ـ ى و تَّ  ىفَ
ــ      ــتَم نِم ــنلُاِعفَ ــدس مه لَ اس 

 

سسـ  بِ د ه  اِفا الـور ـ    و هـ ِل أُ و       افَ
و ــب عدــ الكَه ــاًي َأُلاِم ــ ُأسض اس      

 

 



اِئدـ الةُرمجِبِلت  
     ــ و ــ ِبنيلُاِعفَمـِب ــِنا ِزه اله زج 
ــالرفَ      ــَلم نَ امــ ح ــال تُكْنالتُاِعفَ  ِم

 

سدِب سـ ي بِ ِذا الّ ه ـ  ه ـ  ام ِدا قَ       جزتَ
و ــب عدهــ الر جــز ه ب ــم الِعفْتَس      

 

 

اِئدـ الةُرمشِهِبت  
     ــتْي ــفْم وهلُ ــاًاِل ثَوالتُع ــرث ى ي 
ــلَ      ــعفْم نِك ــهوالتَ ي رــى و طْس 
     ــم لُِعفْتَســن ــ يتْنالِتاِعفَـ ِب  ىلَ

 ىفَــ ونيلُاِعفَـمــ ِبنالِتــ ع مــِع     
ــنَِل      ــتَقْ مِليـ ـــاا هِبضـ  يِعِنملـ
ـ  فَِرعتَِل      ـ  ثَّتَجمـ ال ـ ِرع تَ ن ِم  ييِف

     و ــر ــنهنْبـتِّ ــذَ كَ ــدا ِف  هراِئي ال
 

      ارركَـــ تَنلُِعفْتَســـمها يعِرســـ
و وزنــنْ م ِحِرســه ــا انْذَا ِب ضطْب      
ــِفِفللخَ و ــ يـ ــنالتُاِعفَـ       الب قَـ

و ــللم ِعاِرض ــاِعم ــنيلُف       افَـ فَ
ــ و ــا ثَنمدقَـ ــثَلَـ       يِعِر السـ
ــ و ــنمدقَـ ــياِن ثَـ       يِفِفخَـ الـ

ــ و ــ َأنرركَ جزاءهــن اِئ السهر      
 

 

ِقِفتمـدائرة ال  
     وـــفَ ِنزولُعـــ ثَننَّنَـمـــهِب ين 
ـ ا أُ هنِْم      وٌلص ـ    و ـ  لألُ وعرفُ وْلص 

 

ــ ــ ودقَ ــتَ للمتْعِض ــ  وِباِرقَ       نِم
ــفَ ــ عِهِذِه ــ َأةُرشْ جــ نَاٍءز       وْلقُ
 

 

 أمساء األجزاء و األبيات
ــ      صدرو  ــع جَأ زٌلوــ  و  ياِنثَ
     ضرب غَ   ويذَ ر ِني شْ حـ  و ـ  د قَ  م عِل
ـ  ح اِءزجي األَ  ذِ ريغَفَ      ـ  واًشْ ي دىر 
     عروضه ـ    و ضربكَ ه ـ الح ـ  ِوشْ  م تَ

     ــح ــٍوشْ ــ فَه لَ ســِهم  ياِفالو ِب
     تَاخْ  ويـلِ ِوالطَّ بِ اٍن ثَ ص و   ـ الر ْلم 
ـ  الع يِعِرالس   و يِفِفخَـ ال ِلثِْم       ِراِش

ــالب ــ ِمتُي صرَأاِناع ــي       اِنرطْ شَ
آِخ  ور الص ِرد ع روض ـ    و       مِتمـال
َأ وــُلو الص ــِرد سي ــم ى الصدار      
و  بـ  تٌي كْتَ اسـ  َلم االج زاء ـ    و       ملَ

ِإ وــ تَن ــ ذَدِج ِنيــ ع ــلَ       الِفى ِخ
فِ اِنذَ و  ـ ي الر ِزج ـ    و ـ ي كَ ِذالّ ْلم      
ــ و ــِب الباِرقَتَمـال ــوِس       ِراِفيِط ال



     و  مبِ ِرطْ الشَّ طُقَس ـ م ـ  وٍرطُشْ  م وِس
     سماه نْ موكاًه ِم ج ـ  يـع م ن ـ  و ىع 

     و  جفِ از  ي سمِ ٍعب ـ  ن ـ  ِذ الّ  بي جِل
     ـ  كَ يِهِف  و ـ  النَّ ِحِرسنْمـال هـ  ك ب رز 
     ء تَــمالًاخَدــ  وجـ اء  اجمد مـ

 

و  سـقَطُ ال مجَأزِني ـ  م جـ  ز       موا عِل
و  مـ ال طُقَسجِءز  ـ   و ـ  م ِهِرطْشَ اع      

و  جزغَ ء ـ  ِري م  ـ لَا ج تُـبه ـ  ي       بِج
طْالشَّ  ور ج فِ از  يِعِري الس و   الرجز      
م ا جـ م ـ ِل كَ تْع ـ  ةٌم ـ  ِهيرطْ شَ ا ج      
 

 
الزحاف  

ــ      ــنِم س ــ ِبٍبب َأٍفذْح ــ ِإو اِنكَس 
     ــ و سادــ ِمس ــهنْ ع لْدنــ ع  هنْ

 

ــِز افُحهِيغْ تَمــر ــي ح ــٍفر       اِن ثَ
ــ ــُلوَأفَ ــ  وِءزجـ ال ــاٍل ِمثَ       هنْ

 

 

هن ِمدِرفَنمـال  
     و  فَذْحخَ ه ب  نـاً و ـ  صـاً قْو  اوَأ ر د قَ

     حقَ فَذَي بض   ذَكَواك ـ  الع ـ  ُلقْ ع ن 
     فُّالكَ  و ِذفُذْ ح ـ وِنكُي الس ِعاِب الس 

 

ـ  د اراًمض إِ ِءزجـ ال اِن ثَ انكَسِإ عاو      

و  العأَ ص بن ي كَسـ  ن       نَأ  س و اِم خَ
الطَّ  و ح ذِ فُذْي  وِنكُي الس ـ  الر       ِعاِب
 

 

هن ِمجِودزمـال  
     و  ـ  م ـ ال اإلِ ا تَ ضمِ م ـ ار ـ  هنْ  ُلزخَ
ـ اَأل   و ِبص الع دع ب ِصقْالنَِّب       راع ذَ ونْ

 

ــ ــي َأطَ ــتَ ــاِلى تَ ــخٍَن بي خَ ُلب      
الكَ و فُّ بعِنخَـ ال دكْ شَ ب تَاشْ  ٌل وهر      
 

 

ةُنفَاَكَمـ ال وةُباقَرمـ ال وةُباقَعمـال  
ــ      فُذْحهما مــاً و ــغَ ع يهرــع اتَّس  
     و جــُؤزهــد ا يعِإيئــاًِرى ب ــن ِل سم 
ــفَو زنَإ      ــ ُل وو اَألِح  انذَ ي واِنالثَّ
  اَألِخير و تَِجي ِفـي الــمنْسِرح       ِإالّ     
 منْسِرحـكَــذَا تَِحــلُّ ثّاِلثــاً ِفــي الــ     
ــ      فُذْحهمــ ا و ــهدِض م تَا اجــم اع 

ــالَوتَ ينِإ ــِفا خَيـ ــ اماِنيفَـ      عنَـتَـ
ــِبفَ ــم اِإلِةباقَعمـالـ ــنَـِتـ      ماع ِسـ
ــ و هــو ص دع رو ــز طَ جــر      انفَ

     ي تَِصـح و ِهي ِفي غَيـِر الّـِذي يـاتِ     
  و        تَِصـح ى اآلِتـي تَِحـلُّ ِإنِفي ِسو      
و ادــع ــم ين َأةَباقَرمـ الـ      اعِنـتَـ



 ضبتَقْمـ ال ِرطْشَ   و ِعاِرضمـ ال ِرطْشَ     
ـ  األَ ي كُملِ ِف      جز  ـرـ  ا ي  هفَانَكَمـى ال
     ــنْم ــحٍ ِرسـ ــا تَلُّ ذَ تَحـ  يِعِبسـ
 اِتيـبــر اَألاِئ ســواًشْــح  وراًدصــ     
ـ  هنِْم      ـ  ِذ الّ ـ  ي ِف ـ ذَ  ِكلْي ِس ـ نْ أَ ِني  مِظ

 

ذَ وــا م ــَئاِدبـ ــج انْوٍرطُ شُـ      بلَـ
ــ وفُذْالحــثْاِإل  واتُبـالــ  وفَالَخَمه     
ِفـــ ويِطِســـي بـــ رـــٍزجيِعِر س     
ــ و ــس ييلَـ ــ ِزمزلْـ      ِتآفٌ احـ
ـ  ِف  و ي العوِضر ـ    و الضوِبر ـ  ي      مزلْ
 

 

اِءزج اَأللُلَِع  
ــ      ــنِم س ِبٍبب ــز َأٍدي ــ نُقْو اِنص 
     ــم جزــ كَو ــٍلِفرتٍَل ِباِم ــي  ن زِك

     ــز يــ اد ــيرِخاَألِب ــناِم ثَ كَ سن 
     ـ   فِ اِنذَ و ـ و مِ زجمـي ال  ِلو األَ ُلثْ
ــفَ      ــ تَالًاِفس ــ ِبْئِج ــٍم َأزخَ  اعنَشْ

     عج ٍز و  ـ    م ـ الخَشِّ ج ا كُـرر ِب  يِل
     ذَ  وأَ اك عجاز الض ـ  وِبر  خَـلْ  د د قَ
ـ الر   و يِدِدمـال   و يِفِف الخَ ُلثِْم      ْلم 

     فُطْالقَ  و ا فِ  م ـ ٍر مِ اِفي و ـ  هنْ  ي يِج
     القَ  وأَ ص رـ  ضاًي ـ د قَ ح وـ اه  فُّ الِخ

     ـ  م ِو الطَّ وا إالّ فُذَا ح  ـ  يـَل و الهجز 
     طََل اقْ اِمالكَ  وع و   يطَِسالب و ـ الر جز 
ـ    و ٍلاِمكَِفي        ـ  ِف ـلْ  يِعِري السص ام 

     و  ـ  اِءي التَّ  ذِ فُذْح سي ـ ى الكَ م  افَشْ
     طْــقَ وعــ م ِبوٍفذُح ٍرتْــبِضــتَّ يح 
ــِوَأ      ــمى َأيدِدمـ ال سال ي ــب  ارتَ

     صرِعال مِ  ي الِتاِعفَ نـ  مِ ن ـ  َلثْ  ي كَ
     و  هو فُذْ ح ب ِءد م ـ ج وِعم ـ  الو  دِت
     ديع ى و  قَ م ـ  ع سٍض يب ى الثَّرـ م ام 

ــتُلَِّع ِيغْا تَهــر ــ غَي ــِري       ياِن الثَّ
ـ فَّ ع ا خَ د م يزفَ ـ  يـرِ ِخى األَ لَ       ن ِم

ــِهِف و ــالب كَي ــيِطِس ــيٌلِيذْ تَ       نَأ ِب
ــثِْم و ــ تَهلُ ِبســيغُ ب حــِر الر ِلم      
ِإ وــن ــَلو َأدِز تَ ص َأٍرد رــب اع      

ِز وــ ِإد ــى ثَلَـ ــ ٍةالثَـ       ِلوي َأِفـ
ـ  األَ ازجع أَ ِصقْالنَِّب ـ  يِضاِرع لّْ تُع      
      لّْ حيِلِوي الطَّفُ الِخفِّ ِفذْ حفُذْالحفَ

ــ و ــب ِب واِرقَتَمـال ــِرح ِج الهز      
و ــتَنْي ــُلِقي الثَِّفـ ــفُّذْ ِإيـ        يِخـ

ذْح تَ  فٌ وِكسين ا القَ ذَ   وص و ـ ر       جلَ
طْالقَ  وـِـي ا  فِ ع       رز ب ِرصالقَ كَ ِدلوت
و  فُذْالح ـ  ِدـِـت للو ـ   ح سي ذاىم      

ـ ن  يِكستَ ـ قْى الو ع التَ يـد   اِءتَ       افَ
ِف  و يِعِري الس قَ واع ـ  و       حِرسنْمـال
ـي ال ِف  وـ  يِدِدم ـ  اِرقَتَمـ ال ِب جىر      

شَ وِفِث الخَ ع ـ  يفَ و       يثَّ أَ تَجمـال
ــ و ــمرالخَ ــِرِلو االَِلوي َأ ِف ي د      
ـ فَي  ِف  و ولَعن د ـ  ون ـ  ب قَ اٍض ثَلْم      



     تْالشَّ  ور ـ    و ـ  الخَ ـ ه فَ مهافْرب فَ ام 
     القَ  وص و م الجم  م   قْصالع وِقـفْ و 

     و  بعضثْا مِ ه ـ َل الز ـ  ح ـ  اِف م  مِزا لَ
     ـ  ولَُأٍف بِ ذْح ـ تَِب اج اِرقَتَمـى ال مع 
      وهم ــه ــفَاكَـ ــصـ  قَاليعـالً ِلـ

 

ـ  و ـ مي ِف ـ  دنيلَاِعفَ عوالخَ هـ ر ام      
ي ِفــ وــم       فْ ُأِلــبضــ العِنتَلَاعفَ

ــ وِإِلي الِعلَــلُّ ِذج ــنح ــِتملَّ ح      
ـ ا التَّ ذَ كَ مرالخَ   و مزالخَ ـ  ِعشْ يثُ مع      

ـ  هتَ انْ ِدقَ ـ  نى فَ الع وِضر م ـ ج الم      
 

 

يلُِوالطَّ  
     و  برضه ا صححه ِباقْ   وض و   افَِذاح 
ـ ِرثْ ا  و همِلاثْ فَ همر خَ وَأ      مه ـ    و  فْكُ
     ذَ  واك كْ حـ  م ـ ي الب  ِف وِرح ـ  م  دِرطَّ

 

ـ ِل أُ يـلِ ِوي الطَّ  فِ وِضر الع ضبقَ       افَ
ِإ  وِر تُ نزِ د افَحـ  ه ـ    و ضِباقْ فَ       فْكُ
ِه  وي التَّ  فِ يكَ يِعِرص الضـ  ِبر       دِر تَ

 

 

يدِدمـال  
     و  صحتْح ـ    و ضربـ ا كَ ه ـ  ه  ما عِل
 ارتَــب َأاءجــ  ووراًصــقْم ا وهــكَ     
     ــ و ــما مهبرضـ ــبَأ  وٌلاِثـ  رتَـ

     ــ و ــِف ِهيِحِحي صو  ــح ــٍوشْ  لُّ كُ
 

جزء الع ـي ال  فِ وِضرقَ يِدِدم د ِت حم      
و  ـ  فَ تْفَِذح ـ    و طْقَ ضربه  ـرىا ي      
ــ و فُذْحهخْا مــب ــةًونَ ــذْد قَ كَ ير      

و زــح ــهفُ ــ  ونب خَ ــفٌّكَ       ُلكْ شَ
 

 

يطُِسالب  
     ــ و ضربــا كَه هــ ا و  اد بــِعطْالقَِب
ـ  ِعطْالقَ   و ِليِيذْالتَِّب  ا و هكَ      يِذتُـ اح 
ــحِز      ــهافُ ــ  ونب خَ ــ خَيطَ ُلب 

ـ   فِ اكذَكَ      ي الضـ  ِبر  ادر و اِلذَمـال
     ــمتَسباًذَعنَ  وــوعخَهالم  لَّــع 

 

ـ ي الب  فِ وِضر الع نبِخ ـ  يِطِس       اد عِه
و  تَْئِزج و   حصتْح ـ    و ضري ذِ ب      
ــقُِط و ــ كَتْع ضِبرهــاَأل ا و ُلص      

فِ لُّالكُ  و  يِحِحي الص و   ـ  شْالح ِو باد      
الخَ  وبـ  ن م ـ ِهِعطْ قَ ع ـ  م ـ  ي دا قَ       عقَ
 

 

اِفالور  
     و ْأاجزــه ــا فَم ــ عهدِز  وطْقَ صفِْطاقْ اب ع روض ـ  و ـ   و ٍراِف الضراب      



     عباًض قَ   وماًص ـ جم ا وم  ـ قْع اص 
 

و  جوزن ـ  ع باًص و   ـ ع ـ قْ نَ الًقْ اص      
 

 

لُاِمالكَ  
     صحح ـ َأ   و ِمضرـ  ه َأح  ـ طَاقْ  ذَّ و اع 
     ــ و حــذُّه ــِإ عاِب تَ ضاٍرمــ  و  ذَفَ

     ــاًطُقْم ــذَو َأوع َأاالً م فَّالوــر م  
ـ  ِف   و ِهِوشْي ح ِف      الكُـلُّ  يِحِحي الص  
     طْالقَ  وع ـ  لالِ قـاً لَطْ م ضـ  يِ اِرم  يِل

 

      اع م برالض   و وضر الع ِلاِمي الكَ ِف
بِ ْئِج  و ه ذَّا حاء ـ    و الضرـ  أَ ب ذْح      

و اجْأزهِو َأطْقَا فَمالض ـ ر عاج الب      
و  الزإِ فُح ضمار و   ـ و ـ  صقْ       ُلز خَ
ــ و ــِل وِف ــ ي المرفَّ ــذَِف ِلي المي      
 

 

جزاهلَ  
     مصِ ع أَ ٍةح و ـ ذْ ح ـ  ِهِف ـ   ِف ِجي الهز 

ــَأ      ــهولَ ــ  ومر خَ ــ و رتْشَ  برخَ
 

زالج للع ءر ـ  وِض و الضرـ ِب ي       يِج

و  زفُحـ  ه ـ    و ضب قَ ـ طَ   و فٌّكَ       بلَ
 

 

الرجز  
     و  ضربه ا صحـ  اقْ ِو أَ ح ـ  تَ عطَ ِلِدع 
ــوقَكَ      ــِهِل لَ ا يــتَي ــي ِفِن ــيه ذُا جع 
     ــ و ــقْ منبخَ ــطُ ــلُّ يِهوٍع ِب  ِح

 

صحح ع روض الر ـ ال ِزجمتَسعِلم      
و اجْأزه طُاشْ   وره و   نْموكاًه ـ  ي       عقَ
و زــح ــهفُ ــ  ونب خَ ــي خَطَ ُلب      
 

 

الرلُم  
     و  ضرهب ا صححه و   فِْذاح اقْ   وراص 
ــاًيَأ      ــض سغاً مبو  ــم ــوفاًذُح  د وِج
     خْــ ويالــب ـنقْمصو ـالــ ورمبغُس 

 

ِف  و ي عوِضر الر ِلم ـ  فُذْ الح ج ىر      
و ــِزء ــا فَج ــ  وطْقَ ضربــه ِرا يد      
الخَ وب و الكَ  ن ـ   فُّ و ـ  كْشَ الً سواغُو      
 

 

ِرالسيع  
ــكَ      ضِبرهــِقا و ــاِوطْ مهفْ ــي ـ  يِعِر للس وضاًر ع فِْشاكْ ي ُأخَ م ـ  ع       ي طَ



     طْالشَّ  ور م و ٍفقْع ـ كَ   و  ٍف حـالَّ  شْ
     الخَ وفِ ب ـي ال نطُشْمتَورـ  ي ِن سُله 

 

و ِلاصمه فِْشاكْ   و م ـ  خَ ع كُـالَّ  ٍلب       
و زــح ــهفُ ــ  ونب خَ ــي خَطَ ُلب      
 

 

حِرسنمـال  
     ــ و ضربــه ــال  وِهِوا اطْ تُص ِحح 
     و زــح ــهفُ ــ  ونب خَ ــ خَيطَ ُلب 
ــوقَكَ      ــِهِل ــْل ه ــد ِف ــ ِإاِريي ال  سنْ

 

ـ   فِ وضروا الع حح ص دقَ       ِحِرسنْمـي ال
النَّ  وهك م ع ٍفقْ و ـ كَ   و ـ ج ي ٍفشْ       والُ
الخَ  وبـ   فِ ن ـ ر ي ِنيتَوكَهنْمـي ال واس      
 

 

يفِفاخلَ  
ـ م  ا و هِبر ض يِحِحصتَ      وفاًذُح ـ  ي  عقَ
     ــقْي صرخْ مــاًب ــذَ ِإون ا الجزءو رد 

     فُّالكَ  و ـ    و  هـن  و يـهِ ِف  ُل و كْالشَّ
     ـ  شَ و الض ثَنعرب ـ   و  رعهصمـال

 

    عم  يِفِفالخَ يِف  وضرالع واححصَ دقَ
ــِذفَ و حــ ا و جــا فَِزء ــ  وطْقَ       دقَ

ِإ وِر تُـــنِزد افَـــحالخَ فَـــهبن      
و  م تَ الخَ فْذَا حقَ ب نـ  د ج اء م  ـهع      
 

 
عاِرضمـال  

 بححن تُصِ ص   و ِعاِرضمـا ال ي ذَ ِف     
ــوَأ      ــه خَ ــ م ورلَ ــرب ر وتْشَ  خَ

 

      بِجِب أَ رالض  وِض و ر للع ءزجـال
و  زفُهقَ ح ب و ـ   ض       لَـب جانْ فٌّ و كَ
 

 

ثُّتجمـ ال وبضتقْمـال  
     مكُلٍّ مِ   طَ ع نْيهـ  م  ي المقْتَضـب  ا ِف
ـ  نِكتَثِّ لَ ي المج ا الجزء فِ  ذَ      ِح صح 

ـ   و      ِث الضـ  شَع ـ  اكذَرب كَ  ُلثِْمـ ال
 

      بج و ِبرالض   و وِضر للع ءزجـال
و زفُــحخَــه بنطَــ  وو ِحتَانْــ ي      

و زحــه ــفُ ــ  ونب خَ ــكُْلكَ       فٌّ شَ
 

 

باِرقَتمـال  
ـ  ولَيح أُ ِحصتَ اتُراب   و صراقْ   و هفِْذاح  ا و هِبرضكَ      ـ  ِباِرقَتَمـى ال ج ىر      



     و  الضـ  ر ج بـ ثْ مِ اء لَه َأ ا وـ ب  ارتَ
ــلُّ ِف      ــِهيِح ــ  وي ــرذَكَ  ماك الثَّ

 

و  ُؤجزه ا مـ ذُح ـ  ضـاً يةً أَ وفَ ى جر      
و زــح ــهفُ ــ فَضب قَ ــثَّ  وطْقَ       لْمال
 

 

اِتخِملْ ِعةُمالع وِضر  
ــالخَِب  وارِكدتَمـالـــِب      ــِببـ  م ِسـ
     لَاِعفَـــ وـــ ثَنملَّـــن قِّـــِقهتُح  
     طَاقْ  وع ِز  ود زج  ا وء   ـلِّمسا  هـ ه  انَ
     ـ ِبنْاخْ و ما َأهـ و ض ربِنـلْ  َأعـاً ا قَطْه 
 د نُِقلْ  خُلفٌ قَ  وِفذُحمـي ال ِف  وا و حشْ     

 

ــ ــخْ اَألكاردتَ ــشُ بفَ ــ فَراًح       موِس
ــي ــجرخْ ــ دن ِم ــِةراِئ       ِقِفتَّمـ ال
و  الضر و ب  العروض لِّمس  ـ اخْ  و       اِبنَ
ــ و ضرهبو ــلِّم ا س ــْل و       ْلِذَأ رفِّ
و زحــه ــفُ ــِعتَ ن وب خَ ــلّْشْ       يثٌ يِح
 

 

ِةياِف القَملِْع  
     ـ  ْلب ـ  ي ِه ـ  م ن ِم حـ  ٍكر ـ  ِه ِب  م يِل
ـ  وحنَ      ٍل ع ـ    و ـ  نِم ٍل ع ِم   وـ ر ِلج 

 

ــاِفقَ ةُيــ الب ِخ َأِتيــر ــ الكَةُي       مِل
ــبقُ ــَلي ــ ِلٍناِك س ــ مكْاٍنثَ       ِلِم
 

 

حراِف القَوفِةيو كَِر حاتاه  
ــِب      ــاِءالي ــم لَ صي حبــ  و  اِوالوال ِب
 افَا حــِذا مــذَ ِإنيلَاِعفَــما ذَكَــ     
     ِتي اشْ ِف  واِطر الم فِ د  ي الرفْتُِل اخْ ِفد 
 لّْي غَــِور الــِةمــي ِكلْ ِفــفٌِلــ َأيَأ     
     ِورــه يذَنَ  و ــض ــقْ ــر نَما لَ ضه 
     ــ و حهــد ح رــفٌ م ــْلح فَص كر 

 

و ــر ــدال ــبن قَيفُ لَ ــ  وهلَ ياِواله      
ــ و ــا قَم َأتَطَع قَو ــر َأ تَصــِدر       افَ
ــ و مــا ب ــذَ َأو َأتَرتَ ــو َأتَلْ       فْ وِق
قَ  وَلب ح قَ ٍفر ـ ب ـ ْأ التَّ هلَ ـ  يسِس ْل ح      
ــ ال و وَأ ــ مانكَ ضَأراًم وب ــع ضه      

ــ وبيــنذَ هِنيــد ــ دد قَــيُلِخ ال       ْلخَ
 

 

لٌصفَ  
     و  م ـ  لَا ع ـ  النَّ اِءى اله  ىرتُـد   اذَفَ
     تْيــب هــْأا التَّع ــلَاعشٌّ فَيس رِس ام 

ــَل      ــقَب ــٍهِجوتَِد ِبيقَمـ ال ــمي  ا ِس
 

حةُكَر ِو الري  تُـد ـ  ع       ىرجمـى ال
و  ـ ا تَ م ا رِ الهـ فُد ـ  ه ذْا ح و ـ   و ام      

و  م لَا ع  ـ  إِ يِلِخى الـد ـ    و اعبشْ ام      
 



مونُكُا ال يِو ريـا  
 فِْلــ ُأيِلصــ َأوبلُــقْ مو َأياِلصــَأ     
     الَقَ  وه نَا ام و ـ َأ  ع ـ  زِج ه اء  هتَـد  

ـ  عنَام   و هزِجَأ      ـ  تَ لَّ كُ  ع سـمِ  يٍنِونْ
 

نَامع ح وفَر الم ـ  د ـ   م ا عـ ا أَ د       فِْل
ــ وهــلْ طَاء ةَحِقــ  وهــقَ  وصده      

و  ا تَ م اِكال السـ  ن ـ  ن ِم اٍء ه ـ  م       عِن
 

 

عياِف القَوبِةي  
ــ      يــكِْالوا ِبنُد ــِالفَ اِءفَ ــمِء اوقْ  اِس
     ــاِإلِب و جــاِال فَِةاز صاِفرــم   وِس
ـ سر بِ كَ      ـنَ  فَ ٍمضـ  الس ـ  ح داد قَ سن 
     ْأب و ـ نَ و صـ  ب ِبا قَ  م ـهـ  يح ع ِدم 
     ـــوسمذَ  وا يـــنَمعالتَّه ِلويـــد 
     و ا سِ موا مِ اهـ  يـهِ ِو ذَ ن ـ  د قَ  ع يقَ

     ــ و هــو ــعدي يِذ الّ ــ ِإهونَ  اءيطَ
     و عبضهـ  م ـ   م عا بـ  د س ٍةبِبـلْ  قَ ع 
 اقَــلَا مطْاهــفَا قَمــةٌ ِبيــاِفقَ     

ــ      سٌل وــ ه ــم ــِه ِفاهوا ِس  ام ذَي
     ــ و ــِنياللَّ ــا ِإو ذَِنزالو ِب  الِلخْ
ـ  يـع ِونْ تَ و ه ذِْإ      ع ـ  الكَ وِضر  ْلاِم

     ــ و ــخَ ــفَّ م عا يــفُر  يِعِمجالتَّ ِب
 

صُلالو ِو للري ـ    و ـ ى بِ رجمـال ام      
و  وـ ُل ذَ ص يبِ ن ـ  يـدِ ِعالب        عِلـم  د قَ
و  ا التَّ ذَكَهِجو ـ  لَ يـه       ن قُـرِ  ن إِ نِك
ِمــٌلاِمــكَ و ــنقَــاِدنَ الس ــدِل سم      
ــ و ــ االَالِفِتالخْ ضالتَِّبر ِرحــد       ي
و ــه ــبرا االَذَكَ ــواُأل ةَع ــعى ملَ       نَ

و عوــدظــاًفْا لَهو  معــنــىج اء      
ــلَّكُ و مــد عــا ب ــح يبالقُ فَ       لِّْق
ــِع و ــالتَّ انَدنْ ِمضَأين تُن ــع       الَّقَ

ــ وـ م ـ هونَــِتم دا يـ       الم الكَـ
و فُذْح ـ  و ِلصه ا و ـ ز ـ  ي       ياِلد الغَ
ِع وــب ــقْ ِإي عادــ  و ــ دسيلَ       ْلاِخ

ــ ــا اِإلذَكَ ــ ِإةُارشَ ــى التَّلَ يِعِرص      
 

 

ِةياِف القَامسقْأَ  
ــ      ــم ــ كَنيا اللَّ ــاِءاله ــقُِه ِب   يعلَّ
     َأ وــن سســ  و جدرــن ــال كُ  ِف تَ

ـ  بِ عاًسِت      ـ  م ـ  ِها ِب ـ  يلْ وجر الخُ قُح 
ـ رحٍة تَ سم خَ نِم      ـ  سـاً م خَ تْكَ  ْل تَنَ

ــنِْم هقَا مو ــد ــنِْم ي ــقُه       ا مطْلَ
ــغَ و ــقَ مرهيــ       ِفِدرَأ د ويــ

ـ  كلِْتفَ ِتس  و ع ـ ي ـ  ِص       لَقُطْمـير ال
و اِكالسـ َأ بِ ِصـلْ فْا ِو أَ ِن ِصلْ نَي       ْلقَ



     اِوكَ وــن سِخا اَألذَ  وــر ــاِن جي اب 
     ــلِّم ياًصــ ع ــى النَلَ ــيِب  ياِه النَّ

     مقَ ن د س لَا إِ م ى السا مِ مـ  ن الب ىر 
ــِع      ــدنْ ح ــ اِهللاوِدد ب رو  ــو  ىفَ

 

اِدرفْ و وــر ــاِرد اِت ــاِكر ن وكَ اب      
ــمتَْأ ــتُم م ــا ر ِبتُم ــح اِهللاِدم       

ــ ــِبنْ االَِماِتخَ ــفْ َأاِءي ِلضــو       ىر ال
ــ و ــ و ِهآِل صــِهِبح م ــقَا و       افَ
 

 

 
 (وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبره تكِْبريا)

 متّ الفراغُ ِمن ضبِط النص ومقابلته على األصل
  اهللا و توفيِقه يف صبيحة يوم االثننيبـعوٍن من

م7/1/2008 املوافقهـ 29/12/1428  
من ساه وسنفال تمفـي إخراِج هذا العمِل ِمن  

.صاِحل دعائكم و اُهللا املوفِّق  


