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IAS.AR.4 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 صلى هللا على من ال نبي بعده
بحمد من یصّرف الدھور               بدأت ھذا الرجز المشطور -1  
وھو الذي یّحول األحوال               ویحكم السرور واألھوال      -2  
أزكى الصالة لنبي الملحمة             محمد بناءه ال یھدم            -3  

 41- مع السالم وكذا لآلل                    والصحب واألزواج للمآل
فاصغ لما أرویھ عن لبي            یا سائلي عما أرى في قلبي           -5  

 2           6- تعلّمن إذا األمور قد أتت               مجیئھا منذ قدیما ثّبت
ألم تروا تزید كل یوم               ألم تروا حلولھا یا قومي             -7  
قد حاطت السودان كل ناحیة         وعّمت البلدان حتى النائیة              -8  
مبدؤھا من فوت تور ال مري       عّمت إلى فوت جل یا سامري             -9  

 3 مایو أو قل یور      لفوت بند ھل لنا سیور 10- إلى مدینة
ومن ھناك قل إلى تنبكت          كذا قریاھا بذا أنبئت -11  
شنقیط، طوبى قل ھما بلدان      كبیرتان كانتا بعد[تي]ن   -12  
بنجغر ودنس ھا قل فیھما   من مراكش، فاس وقد تلیھما   -13  

 144- ال تنس ماسنـ[ا] لھا آیات         وكان أھلھا لھم آالت
أصابھا ما قد أصاب الناس       من البلیات وأعني البأس -15  
فاعتبرن ولن ترى مفرا          في ھذه الدنیا وال مقرا -16  
سامغ ونغر بلواھا تعم            إلى مرافئ أسنتي قل أكم -17  
غمن، فیسو بل ھذه البلوى أتت غالسو      ثم غن، بیغ، -18  
ما تركت مفارة غرنش          وال عمورة كذاك موش -19  
ملوكھا صاروا عبیدا ھتكت بل أرض فنت كلھا قد ملكت    -20  
بالغ ملكھم ألرض أونا           أغاش، داحم، عكو ثم دنا -21  
تاش فـسغو ،أ ال ترى قد ملكوا من منغو     إلى وراء برب -22  
لكوا       أسیادھم قد ھربوا أو ھلكواكفار برغو كلھا قد م -23  

 5 أبیكتا       قد قھروھا ناطقا وساكتا24- وال تناس بادھم
بل ملكوا منھا إلى إلور        یا رب نور قلبنا بالنور -25  
رتب وقل قد فتحوا أرض بنو  إلى ألوف ملكھم قد یدنو -26  
كوكوك، الفیاغ ال تنساھا      كذا قریاھا لمنتھاھا -27  
وذاك كلھ بإذن الرب           فاعل ما یشاء دون الریب -28  
إني سمعت أنھم قد أخذوا      بعض نفي من أھلھا من منقذ -29  
ھل ملكوا بوس وأرض یاور  بل ملكوا غنب بال تشاور -30  
وال تناس أنھم في دور         یاغا، غالج، ساي بل زنغور -31  

ضالتفوی                              
إذا تأملت بما أقول            قل ربنا هللا وال تطّول -32  
فإن ھذا كلھ من ُحكمھ                  وقدره وِحكمھ وعلمھ -33  
ض األمر إلى خالقكوّ ال تطلب الحیلة من قوتك               بل فّـ -34  
فاعتبرن بالرأي ھل فرار              أنفع عندنا أو القرار -35  
ترى بینھما من راجح            بل إن كال منھما كالفادحولن  -36  
أمرتكم یا قومنا أن تتركوا             قیل وقال فاسكتوا أو فامسكوا -37  

                                                           
1 This verse is omitted in IASAR/417.  
2 A ت was added in the text and has been omitted for syntactic reason. 
 .in the original text مدین 3
4 Variation in IASAR/417 لھم رایات with a gloss by the side اللواء. 
5 Perhaps إبادھم the مصدر of أباد to destroy 
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التوصیة                              
یا مسلمون ظاھرا فانقادوا             فاكتتموا أموركم وكیّدوا -38  
واصطبروا بقلبكم إن حادوا      أوصیتكم أن تشكروا إن جاءوا  -39  

التنبیــھ                                
وال تشكوا إن دین هللا                 ال یھدمونھ وھم كالاله -40  

 6 سیندم41- إن بنا اإلسالم ال تنھدم                وكل مرتد عنھ
 78             وما یحبون وما یعادون42- قد علم هللا بما یریدون

 10 إن طالوا9    وال نقاس علیھم43- قدأخبر النبي [ب]ما سینالون
ال حیلة من أحد فیما جرى           فالرب قادر على ما قد عرى -44  

تتــّمــة                                      
ورتب القول إلى أدماوا               كذا كب، الفي أو نصراوا -45  
فعلوا نحو زغي     َمن غیرھم یحرقھا ولو طغىھل تسمعون ما  -46  
ومن یكن ذا عقل یعلم ما              أقولھ ویعتبر ویفھم -47  
ونسأل هللا تعالى الیسر                ومخرجا في كل ما قد عسر -48  

المحاورة                               
لھ سأكنيوسائل یسألني عن شأني              سرا وجھرا قل  -49  
یقول لي سلغ ترید أو ھنا             أو ھوسا أو عكو كذاك ماسنا -50  
أین ترید المكث یا عالمنا              فأینما مكثت فھو دارنا -51  
[ت]قلت لھ [أ] لم تعتبر بما أتى           كل المواطن بنا ما ثبت -52  
وھدّمت ما بن[ي]تبل الدنیا كلھا ما استوطنت            بل زلزلت  -53  

 11 ھذا األمر        لم أدر ما أفعل[ه] في ذا الدھر54- وإنني حرت في
وال أقول في ھنا مكثت                وال إلى ھنالك ذھبت -55  
أما سؤالك [ال]رجوع [إلى] سلغ    بل حبھا من قلبنا قد نلغھ -56  
بغي لھاإن صلحت فنعم ما أصلحھا           أو مألت بالخیر ین -57  
لذیذة وأمرھا ضیاء  وإّن سلغ عندھا أشیاء                 -58  

 12 آمالي59- وأھلھا ذوو غنى ومال                 لكنھ لیس [ب]ھا
وال أریدھا ولو سنین                   بالمكث لو طابت كطور سینا -60  
شھوروال أعودھا مدى الدھور              بنیة المكث [على] الم -61  
ماكثا ھنا يلو ملئت بالطیبات والھنا              وإنني لكنت -62  
لو ألبست سلغ ثیاب سندس           لقلت جھرا إننا في نیأس -63  
تعلمن ال بأس مني فیھا               وال خصومة لساكنیھا -64  
لكنما القلب أبى أن یرجع             بوده لنحوھا أو یسمعا -65  
أو من یقول عندھا منافع     لمن یقول إنھا مطاعم             -66  
أو من یقول إنھا روضات            أو من یظن أنھا جنات -67  
ألنھا موطنھم موافق     أقوالھم عندھم لصادق            -68  
وال تظنوا قلت ما قد قلت           تحاسدا أو غاشما قد كنت -69  
ل األرض         لو وجدوا موطنا كالروضلست بحاسد ألھ -70  
لست بـباغض أھل سلغ            وال أحب من لھم قد ثلغ -71  
بل إنني في كتي كنت جالسا      إن بقیت خمسة كنت سادسا -72  
وال تشكوا إنني إن قمت           من ھاھنا لقد ذھبت [إلى] سكتو -73  

                                                           
6 In the original text بھا. 
 .In the original version یریدوا 7
 .In the original version  یعادوا  8
 .in the original version ما سینالوا 9
 .in the original version منھم 10
   "حرت ل" في األصل وقد ثبتناه ب "حرت في" المناسب تركیبیا11
 "لیس لھا آمالي" في األصل وقد ثبتناه بما ھو مناسب للسیاق 12
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مة هللا أجّل طلبتيأو قدر هللا كتي مقبرتي           ورح -74  
رب اغفر ألمة اإلسالم           طائعھم والعاص ذي المالم -75  
وال ألوم من ھواھا أیضا         وال أذم من رآھا روضا -76  
ألنھا موطنھم معاھد              منذ صباھم بل بھا قد ولدوا -77  
یا مسلمون ال تكونوا ھوجا      بینھم وال تكونوا ھمجا -78  
بل فامسكوا ب[الـ]سنة الغراء   وال تمیلوا [إلى] طلب السراء -79  
فاعتصموا بموثق الرحمن       من سنة الرسول والقرآن -80  
واصطبروا على البالیا كلھا     لیمحص هللا بھا أثرا لھا -81  
فینظر هللا إلى أحوالكم            أتصبرو[ن] أو تجزعو[ن] من ذلكم -82  
ى اإلسالم         في كل فتنة أو اآلالمیا رب ثبتنا عل -83  
تمت قصیدتي بحمد هللا          أزكى الصالة البن عبد هللا -84  
وآلھ والصحب واألزواج        ما صرف الدھر بأھل التاج -85  

13 وعام یشرقو86- أبیاتھا فز  1415   شھر محرم لتسع حققوا
لوارد أوردھا بالنظر   سمیتھا مشرع ماء الخبر      -87  

 
 

                                                           
 أي 87 بالحساب الجمل 13
 أي عام 1316 14
 أي التاسع من شھر المحرم 15


