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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  صلى هللا على سيدنا محمد

  وآله وصحبه وسلم

 هذا تسليما:

 
📓📓📓  

 

لََََ     ََ  َ َرحَََ ن َََ ََن ََ   ال َداف يََََ  َََ ََب  ء  ي ال
 

نََ   ول  قََ  أَ   لََ  ي الََنََ  فََ   رَ الشَََََََََ    م  ظََ 
ا ة  رَ سَََََََََََ  ي جَ تَََََ  حَََََ  وتََََََ   مََََََ  ء  أَد 

 

 م  طََََ  الََََ ََََ   يََََ   ر  هََََ  الََََمَََََ  نَ مََََ   
 
 

 ََََ ََََ     نََََ  طََََ ق  َََ َََ  ال َََ   رَ ف ََََ ف  ف  و  ي  

 

ه  مَََََََ  أَ  ل  و  هََََََََ وَ    م  ظَََََََ  نَََََََ  يََََََََ  ر 
 الَ بَََََ شََََََََََ  ا الَ هَََََ فَََََ و  ا جَََََ نَََََ يََََ  أَ رَ  

 

َََََال و  َََََج َََََدن م  وال ََََََ ه  َََََ ي  الشََََََََََََ 
َََطَََ نبََََه ال ََََََََََحَََ ء    َََ  وال

 

 يَََََلَََََمغَََََالَََََن ووال َََََََََََبَََََنَََََا 
 اشقََََوالََََربََََهََََا ال ََََنََََا   

 

َََََنَََََمَََََراو   وال ََََََََََََيَََََغَََََمن ال
َََيَََنَََ َََو   َََجَََوم وال َََنَََل  بَََهََََا ال

 

 والَََََََمَََََََ َََََََاء والَََََََنَََََََ َََََََرم 
َََهََََا الََََد َََمََََاء   َََجََََاءب َََحَََل  وال

 

 والَََََََ هَََََََدم الَََََََد عَََََََجَََََََاء 
 ث والََغََي ََََََََومجََََاثََبََهََََا الََجََ 

 

َََََو    َََََي َََََن َََََي َََََجَََََ موال َََََن  وال
ََمََََا  ََهََََا ال َََََََََل ََور نب ََنََف ََي  وال

 

 لَََََََم   تََََََََ  والَََََََد َََََََ ن مَََََََا 
 بََهََََا الََفََرعََََل والسَََََََََمََنََََال 

 

ََََََََ م  ََََََََل  ََََََََ ََََََََدل وال ََََََََدل  وال
 بَََهََََاء السََََََََََفََََاء والَََطَََرفََََاء 

 

 والسَََََََََََمسَََََََََََم ءوالسَََََََََََنََََ  
 

صلي هللا 
 وسلمه علي

  وعمربكر أبو

 وعثمان وعلي

آل علي وآل العباس وآل عقيل 

 وآل جعفر رضي هللا عنهم
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ََََوم وال ََََطََََل ََََن ََََدل ََََا ال ََََه  ب
 

َََََََََََان والَََََنَََََلَََََجَََََم   والَََََنَََََمس
 والََ ََرهََََ بََهََََا الََحََلسََََََََََاء  

 

 القَََََََتَََََََموالَََََََنَََََََجَََََََروم و 
 بََََهََََا الََََجََََرجََََور والََََربََََيََََل 

 

َََََََم  َََََََ  وال ل َََََََف َََََََ َََََََن  وال
َََََََه   نَََََََافَََََََهَََََََذا  َََََََل  جَََََََ   

 

َََََم  َََََل َََََن َََََا ت َََََد وم َََََى هَََََن  إل
 وهَََََنَََََد تشََََََََََََبَََََه الَََََبَََََدر 

 

م    و  فََََطََََر الصَََََََََََ    وهََََنََََد تََََ 
 وانلَََََحَََََلَََََهَََََا عَََََيَََََنَََََان  َََََ 

 

لَََََم      َََََل الَََََ َََََلَََََ  قَََََد تََََََ َََََ 
 هََََََنََََََد يََََََا هللا سََََََََََََ ََََََا  

 

م  َََََدوم السََََََََََََحَََََ  َََََوث ال   َََََي
ََََر  ََََأ ََََب ََََا ي ََََي عََََن الطََََب  ن

 

ََََنََََي عََََن  ََََري ََََ وأ ََََب ََََدمنََََال  ن
  اج    شََََََََََالََََن نََََي عََََنيََََأ ََََبََََر 

 

 القصََََََََََم وأ َََبَََريَََنَََي عَََن 
    الََََنََََ ََََا نََََي عََََن يََََأ ََََبََََر 

 

 الثَََََرم وأ َََََبَََََريَََََنَََََي عَََََن 
ََََر  ََََأ ََََب ََََي عََََن ي ََََاءن ََََب ََََرق  ال

 

 ال َََََ م نَََََي عَََََنيَََََوأ َََََبَََََر 
 عَََن الَََن َََََََََبََََاءنَََي يَََأ َََبَََر 

 

ََََر  ََََوأ ََََب ََََي عََََني ََََمال ن ََََن   
ََََر  ََََأ ََََب ََََيي ََََنََََ ءعََََن  ن ََََث      ال

 

 نَََي عَََن الشََََََََََيَََميَََوأ َََبَََر 
 الَََن ََََََََََواءعَََن نَََي يَََأ َََبَََر 

 

ََََر  ََََوأ ََََب ََََي ي ََََم عََََنن ََََل  الع
 الََََمََََنََََ اءعََََن نََََي يََََأ ََََبََََر 

 

ََََر  ََََوأ ََََب ََََي ي ََََم عََََنن ََََل ََََدي  ال
ََََر  ََََب ََََأ  ََََن ي ََََي ع ََََاجن ََََب ََََث  ال

    

 المََََََواج قََََََد يََََََرطََََََمبََََََ 
ََََر    ََََأ ََََب ََََي ي ََََد جن ََََم  عََََن ال

 

ََََََد   ََََََالمََََََطََََََار ق ََََََدمب  ََََََ  ي
ََََر  ََََأ ََََب ََََي عََََن ي ََََجََََو اءن  ال

 

 السََََََََََرطََََم والََََنسََََََََََريََََن و 
َََي عَََن  َََن َََري ول   وأ َََب مَََ  ر  َََغَََ   ال

 

َََََتَََََم  َََََي َََََت َََََيسََََََََََََرو  وال  وال
 
 

يَََ    وأ َََبَََريَََنَََي عَََن ر   اإل  َََ 
 

مََََََان  والََََََهََََََيََََََهََََََم    ََََََََََََ  والس
 الََََ يََََ اءنََََي عََََن يََََأ ََََبََََرو 

 

َََََو    َََََمووالسََََََََََََن  َََََ َََََه  َََََ  ال
 الََََدلََََمََََاءنََََي عََََن يََََأ ََََبََََرو 

 

َََََََاء   َََََََورق َََََََمووال  الشََََََََََََََدق
 الَََ عََََفََََر نَََي عَََنيَََأ َََبَََرو 

 

 والََََََمسََََََََََََ ََََََان وال ََََََتََََََم 
َََََََََبََََانَََي عَََن يَََوأ َََبَََر          حالش

 

م   وأ ََََبََََرنََََي عََََن  بََََر   ال ََََََََََ 
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 يََََر  فََََي جََََوفََََه مسَََََََََََ 
 

َََن   ط  م  َََ َََن ف سََََََََََ  َََ َََ اإل  َََم ي َََل  مت
 
 

 وصََََََََفََََ  الشََََََََنر في هنََََد
 

ََََي   ََََه مََََحََََ ََََمووصَََََََََََف ََََل   
  ََلََبََََ  الََنََََا  بََََالشََََََََنََََار 

 

 وشَََََََََََنَََََر   َََََلَََََه مَََََبَََََرم 
ََي بشَََََََََنََر   ََن ََوا ي ََمََن ذا ي  ف

 

ََََم  ََََل ََََن ََََه ي ََََل ََََث  فشَََََََََََنََََر  م
  َََََََ ال قَََََََرنَََََََه بَََََََالَََََََدر 

 

 ولَََََم يَََََنَََََظَََََممَََََنَََََظَََََوم  
 قد تم هذه  تا   

  وس مص ة  وحسن عونهبحمد هللا 

  وسلم اسمعلى رسول هللا صلى هللا عليه 

  وأمه  ين  اتبه محمد بن عثمان 

 بار  فيه  ثيرا اللهم ا فر ل اتبه 

 والمسلما  وللمو ولجميع المسلمين

  والمومنا  ا حياءمنين 

 منهم 

 وا 

 موا 

 أ مله بحمد 

 هللا  ثيرو ش ر 

 وهوهلل ج يل 

 يهد  سبيل 

  رشاد 

📓📓📓📓 
لى نص  ير تام لل صيدة أوردها أبو ترا  الظاهر  في تم تصفيف المنظوم  بم ابلتها على م طوطتين باإل اف  ع

  تابه المو ون و الم  ون و إلي  الم طوطتان مع نص ال صيدة  ما أوردها أبو ترا  الظاهر 
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أو  الم طوط الول و هو تام و محشى و جنلته أص  في الم ابل  
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 الم طوط الثاني 
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 قال أبو ترا  :

ا ل صيدة حفظتها وأنا يافع , شا ًّا في النسب  والتي د ,  هل تنرف يا فتى , ماذا قال الصمني في  تا  الدلدل ؟ ها  نصًّ
 ولنل ها مصنوع  لتحفيظ الغري  :

لَم   نر في النَظ  ي  في البَي َدا .:. أقول الش    َرَحل    الن 
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َما .:. من المهوي  ال ط م    وتحتي جسرة أَد 

ه ينظم  قطن  ال   فر في  وف .:. وهول أمر 

 رأينا جوفها الشبال .:. والد لدل والش ي َهم  

 بها ال نا  والبرقاش .:. وال ران وال يغم

 بها الطحان والغط ن .:. وال بنان والغيلم

َوم    بها ال نا  والرقاش .:. والم اء والنَ  

َوم  بها الد ماء وال لجاء .:. والين و  والنَج 

 بها الفرعل والسمنال .:. والدلدل وال ل م

 بها الظلمان والينفور .:. والر  ن ما ت لم

 بهاء السفاء والطرفاء :. والسن ن والسمسم

 بها الدلنوم وال طل .:. والنمسان والنلجم

نا .:. إلى هند وما تنلم !  فهذا  له ج   

م  .. و   وهند تشبه البدر .:. وهند ت فطر الص 

لم  ..لها عينا  ن  اللحوان .:.  ل ال ل  قد تَ  

م  س ا  هللا يا هندا .:.  يوث الدوم السح 

 

 ) إلى آ ر ال صيدة ( .

 

 .131من "المو ون والم  ون" , 

و هللا أعلم بالصوا  و هو الهاد  إلى سواء السبيل و صلى هللا و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمنين 
  في عونه على طاعته و  تم له بحسن ال تام له و لجميع المؤمنين آمين صففه أبو الف ل  ان هللا




