
أشكوا      *****    وقمت رقدوا قد والناس الرجاء ثوب لبست
ُد    أج ما مولي إلي

لكشف         *****      عليه ومن نائبة كل في أملي يا وقلت
أعتمد  الضَر

صبر       *****       حملها على لي ما تعلمها أنت ًا أمور إليك أشكو
جل  ول

أليه         *****       مدت من خير يا إليك مبتهل بالذل ممدت وقد
يد

من        *****        كل يروي جودك فبحر خائبة رب يا تردنها فل
يرد

الشباب
َكِت لو شيئان ُءء َب بذهاِب تأذنا حتى عيناي*  عليهما الدما

َغ لن-  ُءد*  حقيهما من المعشاَر تبل ُءة الشباِب فق الحباِب وفرق
طالب أبي بن علي

ِإن ِإنني أنَت كيف تسأليني ف ُءبوٌر*  ف ْيِب على َص ُءب الزماِن َر َصعي
ٍد فيشمَت*  كآبة بي ُءيرى ل أن على حريٌص-  َء أو عا ُءب يسا حبي

ً اصبْر-  ِر فبعد قليل ُءعْس ُءر ال ُءكّل*  تيسي ٍر و ْقٌت له أم ُءر َو وتدبي
ِتنا في وللميمِن-  َق*  نظٌر حال ِرنا وفو ِه تقدي ّل ُءر ل تقدي

طالب أبي بن علي

والخالق الخلق
ُءكّل ٍة و ٌء فلها جراح ُءء*  دوا ُءء له ليَس الخلِق وسو دوا

ٍم وليس-  ًا بدائ ُءس كذاَك*  نعيٌم أبد ُءء له ليس البؤ بقا
طالب أبي بن علي

والسخاء الجود
ْدبها عليَك الدنيا جادِت ِإذا ُءج ًا الناِس على*  ف ُءب ِإنها طر ّل َق َت َت



ُءد فل-  ُءل ول*  أقبلْت هي ِإذا بفنيها الجو ْبقيها البخ ُءب هي ِإذا ُءي َه ْذ َت
طالب أبي بن علي

والخالق الخلق
ُءكّل ٍة و ٌء فلها جراح ُءء*  دوا ُءء له ليَس الخلِق وسو دوا

ٍم وليس-  ًا بدائ ُءس كذاَك*  نعيٌم أبد ُءء له ليس البؤ بقا
طالب أبي بن علي

العدو
َق ّوك وال ِة عد َنَك منه*  تكْن ل بالتحي ًا زما ُءب خاائف تترق

ًا واحذره-  ًا لك أتى ِإن يوم ُءث*  باسم ُءبه يبدو فللي ُءب ِإذا نا يغض
َد ِإن-  ِإن الحقو ُءه تقادَم و ُءد ُءد*  عه ِر في باٍق فالحق ُءب الصدو ّي مغ

طالب أبي بن علي

والقضاء القدر
َد ِإذا ُءء عق ًا عليَك القضا ّله فليس*  أمر ُءح ُءء ِإل َي القضا

َقْمَت قد لَك فما-  ِر َأ ُءض*  ذٍل بدا ِه وأر ّل ُءء واسعٌة ال فضا
ْغ-  ِر تبل ُءكّل باليسي ٍء ف ُءن الدنيا من*  شي انتهاء له يكو

طالب أبي بن علي

والتكلم الكلم
َقَت ِإذا الكلَم وزِن ًة*  تكْن ول نط ٍد كِل في ثرثار ُءب نا تخط

ِه من واحترْز لسانَك واحفْظ-  ِظ ُءء*  لف ُءم فالمر ُءب باللساِن يسل ويعط
ُءر-  ُءه والس ْق ول فاكتم ُءر فهو*  به تنط ُءب ل ِإذا لديَك السي ينش
ِء ِسرّر وكذلَك-  ِوه لم المر ْته*  يط ُءد ألسنٌة نشَر ُءب تزي وتطذ

طالب أبي بن علي

والمتعة اللذة
ُءت تفنى ِم من*  صفوتها ناَل ممن اللذاذا ُءم ويبقى الحرا ِلث ُءر ا والعا

ُءب تبقى-  ٍء عواق ٍة في خايَر ل*  حقيبتها في سو ِدها من لذ ُءر بع النا
طالب أبي بن علي

والمحنة المصيبة
ُءة ليس ًا أياِمنا في البلي ُءة بل*  َعَجب ُءب فيها السلم العجِب أعج



طالب أبي بن علي
والمنة المن

ُءل ْق َن ِر ل َنِن من ِإلّي َأَحّب*  الجباِل ُءقلِل من الّصْخ الرجاِل ِم
ُءل-  ُءس يقو َكْسِب في لي النا ُءت*  عاٌز ال ْقل ُءر ف السؤاِل ُءذّل في العا

ُءت-  ًا الناَس بلو بماِل مختاٍل مثِل أَر ولم*  قرٍن بعد قرن
ُءت-  ْق َة وذ ِء مرار ًا الشيا السؤاِل من َأَمّر طعٌم فما*  ُءطر

ُءخطوِب في أَر ولم-  ّد ال ً َأَش ُءب*  هول الرجاِل مقالِت من وأصع
طالب أبي بن علي

والعبوس والحزن البؤس
ُءت ْي ًا الدهَر َرأ ُءر مختلف ُءم ُءحْزٌن فل*  يدو ُءر ول يدو سرو

َنِت وقد-  ُءك َب ًا به الملو َق فم*  قصور ُءك تب ُءر ول الملو القصو
ِم الليالَي ِإن-  ُءوى*  مناهٌل للنا ُءر ُءتط ْنَش ُءت َنها و ُءر دو العما

ُءرهن-  ُءهموم مع فِقصا ِطوالهَن*  طويلٌة ال ِر مع و ُءر الّسرو قصا
طالب أبي بن علي

التواضع
ٌق ُءت من بالتواضِع حقي َء ويكفي*  َيمو ُءه من المر ْنيا ُءت ُءد قو

ُءل هذا فيا-  ٍم ِإلى*  قريٍب عن سترح ُءم قو ُءمه ُءت كل سكو
طالب أبي بن علي

السفيه
ُءة ِه متارك َواٍب بل السفي ّد*  َج ِه على أَش الجواِب من السفي

الشافعي

ٌع-  ْتني ما ِإذا شجا َن َك ِإل*  فرصٌة َأْم ُءن ُءفْرَصٌة لي تكْن و فجبا
معاوية

والوهم الظن
َء من ًا بالناِس سا ٍم ما دون ظن ّق*  أل ِم الظن بسوء عندي أح والته
َنَك اسْئ-  ًا لكن ظنو ًا مكره ِم الل ببعض يظّن كمن*  أبد والحر
ِإن*  وأكثروا ظنوا الناس ظّن خافَت ِإذا-  ُءه لم و عن أكرموَك تخف

الظن
ِإن-  ُءهْم شئَت ف ْب ِإن عيٍن ألَف َه ْعهم*  تشأ و أذِن ول تراَك عين بل فد



العقاد محمود عباس

والفضيلة الفضل
ً أَر ولم ٍة ِإل فضل ً أَر ولم*  بشيم الدْب على صّح عقل

ِء في أَر ولم-  ًا*  أخابرتهم حين العدا ِء لعقِل عدو من أعدى المر
َغَضْب ال
الكريزي

التقوى
ُءت ٌة التقّي مو ُءء الناِس في وهْم قوٌم ماَت*  قد لها َد نفا ل حيا أحيا

الكرخاي محفوظ أبو

والحرار الحرية
ُءت ْي ُءحّر رأ ُءب ال ِه*  المخازي يجتن َيْحمي ِر عن و ُءء الغد الوفا

ٍة من وما-  ِد من لها*  سيأتي ِإل شد ِدتها بع ُءء ش رخاا
تمام أبو

الحياء
َتْحِي ولم*  الليالي عاقبَة تخَش لم إذا ْع َتْس ُءء ما فاصن تشا
ّله فل-  َهَب ِإذا الدنيا ول*  خايٌر العيِش في ما وال ُءء َذ الحيا
ُءش-  ُءء يعي ٍر استحيا ما المر ُءد ويبقْى*  بخي ُءء بقَي ما العو اللحا

الطائي تمام أبو

والحقد والضيغينة الضغن
ُءل ل َد يحم ْق ُءب به تعلو من الِح ُءل ول*  الرت ُءعل ينا ُءعه من ال ْب ُءب َط الغض

َد يكن ومن-  ٍم عب ُءه ِإذا*  يخلفهم ل قو ْو َف عتبوا ِإذا ويسترضي ج
العبسي عنترة

والحرار الحرية- 7-
ُءت ْي ُءحّر رأ ُءب ال ِه*  المخازي يجتن َيْحمي ِر عن و ُءء الغد الوفا

ٍة من وما-  ِد من لها*  سيأتي ِإل شد ِدتها بع ُءء ش رخاا
تمام أبو
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