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 القصيدة املنفرجة 

 وي أبو الفضل ابن النح

 اي رّب فعجل ابلفرج   الشّدة أودْت ابملهج 
 وبيدك تْفريج احلرج   وأْنفس أْمسْت يف حرج
 ِ  والوْيل هلا إْن مْل هتج هاجْت لدعاك خواطرن 

 عاداتك ابلّلْطف البهج   اي مْن عّوْدت الّلْطف أعدْ 
 ِ  واْفتْح ما سّد من الفرج الّضيق وشّدتهواْغلْق ذا 

 واألْنفس يف أوج الوهج   عْجنا جلنابك نْقصده
 اي ضْيعتنا إْن مْل نعج   وإىل إْفضالك اي أملي

 أْو لْلمْضطّر سواك نج   مْن لْلمْلهوف سواك يغثْ 
 عْن اببك حّّت مْل نلج   وإساءتنا أْن تْقطعنا

 أحْبت له ما مْنك نج  ك  فلكْم عاٍص أْخطا ورجا 
 قْد ضاق احلْبل على الودج   اي سّيدن اي خالقنا 

 ما بْْي مكْْييٍب وشج   وعبادك أْضحوا يف أملٍ 
 واألْعْي غارْت يف جلج   واألْحشا صارْت يف حرقٍ 
 غاصْت يف املوج مع املهج   واألْعْي صارْت يف جلج

 اي أْزمة عّلك تْنفرج   واألْزمة زادْت شدهتا 
 ولساًن ابْلشْكوى هلج   جْئناك بقْلٍب مْنكسرٍ 
 لكْن برجائك ممْتزج   وخبوف الّذلّة يف وجلٍ 

 ـب بنْشر الّرْْحة واألرج   فكْم اْستْشفى مزْكوم الّذنْـ
 فيه األْحوال مْن املرج   وبعينك ما نْلقاه وما 

 قْلت أْدعوين فْلنْبتهج   والفْضل أعّم ولكْن قدْ 
 رّب األْرابب وكّل نج   نْسأل ايفبكّل نبٍّ 

 ومبا قْد أْوضح مْن هنج   وبفْضل الذّْكر وحْكمته
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 وضياء الّنور املْنبلج   وبسّر األْحرف إْذ وردتْ 
 ومبا يف واٍح مع زهج   وبسّر أودع يف بطدٍ 
 ِ  مْن بْسم هللا لذي الّنهج  وبسّر الباء ونْقطتها 
 القاهر لْلمهج  وبقْهر  وبقاف القْهر وقّوهتا 
 وعموم النّـْفع مع الثـّْلج   وبربْد املا وإساغته 
 وبسّر احلْرقة والّنْضج   وحبّر الّنار وحّدهتا 

 ـم وما ّدرْجت مْن الّدرج   ومبا طّعْمت مْن الّتْطعيـ
 ذا البْطش أغْث اي ذا الفرج   اي قاهر اي ذا الّشدة اي 
 ِ  نجومصيبتنا مْن حيث  اي رّب ظلْمنا أْنفسنا 

 فلذلك نْدعو ابْللجج   اي رّب خلْقنا مْن عجلٍ 
 أىن والقْلب على وهجٍ  اي رّب وليس لنا جلد  

 يْدعون بقْلٍب مْنزعجٍ  اي رّب عبيدك قْد وفدوا 
 أحد  يْرجون لدى اهلرج   اي رّب ضعاف  ليس هلمْ 
 أْضحوا يف الّشدة كاهْلمج   اي رّب فصاح األْلسن قدْ 

 يْعدو يْسبقه ذوو العرج   إذاالسابق مّنا صار 
 جّلْت عْن حْيٍف أو عوج   واحلْكمة رّب ابلغة  
 فأغْثنا ابْللْطف البهج   واألْمر إليك تدبّره

 واخلْيبة إْن مْل تْندرج   واْدرْج يف العْفو إساءتنا
 إالّ موالك له فعج   اي نْفس ومالك مْن أحدٍ 

 ولباب مكارمه فلج   وبه فلذ وبه فعذ
 كي تْنبسطي كي تْبتهج   تْنصلحي كْي تْنشرحيكْي 

 أْضحوا يف احلْندس كالّسرج   ويطيب مقامك مع نفرٍ 
 مْن بْيع األْنفس واملهج   وفـّْوا هلل مبا عهدوا

 ذو الرّْتبة والعْطر األرج   فهْم اهلادي وصحابته 
 شرف اجلْرعاء ومْنعرج   قْوم  سكنوا اجلْرعاء وهمْ 
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 عّمْت وظالم الّشْرك دج   وظْلمته جاءوا لْلكْون 
 واْلظْلمة مْتحى ابْلبلج   ما زال الّنْصر حيفهمْ 

 د اْلّدين عزيزا يف هنج   حّت نصروا اإلْسالم فعا
 مّر األاّيم مع احْلجج   فعلْيهْم صّلى الّرّب على
 وكذا الفاروق وكّل نج   وعلى اْلّصّديق خليفته

 فرقى أْعلى الّدرج  ر وفا  وعلى عْثمان شهيد الّدا
 د كذا األْزواج وكّل شج   وأيب احلسنْْي مع األْوال
 ل وسار الّساري يف الّدل   ما مال اْلمال وحال احْلا 

 عّجْل ابْلّنْصر وابْلفرج   اي رّب هبْم وآبهلمْ 
 وله رّقي أْعلى اْلّدرج   واْغفْر اي رّب لناظمها 
 احْلْشر نج  ألكون غدا يف  واْختْم عملي خبوامتها 
 الّشدة أْودْت ابْلمهج   وإذا ضاق األْمر فقل

 يـــا رّب فــعــّجــْل بــالْـفــرج  
 


