
الرحيم    الرحمن الله  بسم

الخامس    المجلد من  شواهد

أوهام                 العقل سماء عن اتجلت كما أيام السلم بني بمجد  هلت

بسام                  الله لهل الفضاء إن لهم صدور ل لقوم المضيق  خل

ص                 نانوا وما نمنا قد الهول غابة في أسد إقباله في النصر وليهنأ
19 

علموا                  إذا كانوا ما أيقظ والناس فانتبهوا العلم طريق من أتيتهم
37ص   

كريما              الرجال في يسالم ل من زعيما  يكون أن البلية  شر

الموهوما            وصدقوا المحال راموا لمعشر حلوم ول الحلوم  أين

ص             مسموما ًا نافذ سهمك أرسبت وإنما الرائشين سهام 45كثرت  

والقحم           الخطار إلى الضاحكين واجفة الرض ونفس  الصابرين

ص                العدم رقدة من أمم واستيقظت منيتها من شعوب هبت يارب
87 

والظلم             الهوال تصحه والظلم ظلموا أمرها ا تولو الذين   إن

هم           فالعداه عليها العداة مع واتفقوا السوء أمراء  ولهم

ص                ينصرم ثم ًا يوم للسيف فإن به يفيد وقت في السيف 95فجرد  

ص       المما يوقظ مما المصائب 98إن  

وسلم           ووقاية لكم عز ثوراتكم في السلم  يامعشر

نيام           الطريق في وأنتم وقوى شدة من جارف الممالك  سيل

والقدام          منه روح والجد دينكم شمائل من السيادة  حب

يرام         كيف المجد البنون عرف تاريخه صغاركم تقرئون  لو



ص              عصام وهو فيه البرية ساد بها نهاض بالنفس واثق 117كم  

ص       الوهام العالم ا هذ 119وقيود  

أأماُم               ُء أرجا أوال أخلٌف أيأُس ال ِرٍق طا ِقِف أمو أك ُكم ِب أزماُن ال أف أق أو

ِلحجاُم               ا ُهما ِمن ُتُل أأق أف ِتل ُق ُهما ِإذا ِه في ِلقداُم أوا أصبُر ال

ألقداُم              ا ُبُت أتث أو أن ِللغاِضبي الِحمى ِقُف أي أكذا أه أنُة ِدر أأ ًا أرف أش

الِضرغاُم               ِه ِن أعري أن دو أيموُت أو ِه ِب أذت ُأِخ أعٌة ُبق ِم أد ِبال ّد أر ُت أو  ..

ألم      كيف الروح بذلت إن ..     أنا

ِم                 ّل أك أت أت ألم ِء أهدا الُش أن ِم أهٌج ُم ِم أد ال أم أيو أأو ّق أح ال أرجاِن ِمه في

ِم               أس أبل أكال أحها ُجر ُد ِق أر ُت أسلوى ِمن ِء أحمرا ال ِة ّي ِر ِللُح ّد ُب ل

ِم              ّل أع أوُم ّقٍف أث ِبُم ّيٌة ِن أط أو أرت أم أفغا ِر ِغما ال ِإلى أد ِبل ال أعِت أد

أتمي                أتح ل ُلُه أجل أجّل ُه ِبِسوا أمت أس أأق أو ِد أعتي ال الحامي أعلى أرت ثا

ِم                أل الُمع أكِمّي ال ُيمنى في أسيِف أكال ِه ِن أيمي ِب ّقُه أح أل أز أأع ُكّل ِمن

ِم                 أغ أضي ال ُق ِعر أج أوها ِة ُلبا ال أبُن أل ِبها أغل الُشبوُل الغاِب أن ِم ألت سا

ِم               أد ِبال أك أم أأدي أغت أب أص ّيٌة ِر ُح ِلها أجما أن ألو أك أست أك ِنضاِل ال أم أيو

ص                 ِم ّو ُن ِب أعريِن ال أعِن الُشبوُل أس ألي ِه ِن ُجفو أء ِمل ألشباِل ا أأبو أنم أي ِل
157 

المترحم            الشامت حديث وكنا والغرب الشرق بتاهي  ورحنا

ينام                   ليس الغايات عن شعب يعينه حائطيه فؤاد 179ص  وبنى  

ِم                أمنا طوِل أد أبع أه ّب أن أت ٌق أشر ِم ألحل ا أن ِم أصحا أو أهوى ال أذ أب أن

ِم              أسقا أو ٍة أر أفت أبقايا ِإل ُه ُو أصح أل أب أأق أو ُتُه أم أسل أبت ثا

ِم                 الجا في ُيناُم أهواِن ال أعلى أأ أنم أي ألم أف أت ُهن الجاُم ِه ِب أحت صا



ِم               ّيا أل ا أة أل ِرح أو ِة أحيا ال أر أف أس أنفوا أتأ ِاس أو أكرى ال أن ِم أن ُعيو ال أفضوا أن

ِم                أمرا ُكّل أن أيُرم أن أهب أذ أمٌم ِه ٍة أل أقبي ُكّل أو ٍة أر حاِض ُكّل في

ُيحامي             أو ُهم أض حيا ُد أيذو أو ِهم ِق أوُحقو ِه أقوِم ِد ُد ِبُسؤ ُيعنى

ِم              ألقدا ا ّبُت أث ُم أم ِنع ّق أح أوال ِهم ِكفاِح أو ِهم ِسلِح ُكّل ّق أح ال

ِم               ِلحجا أوا ِم ِلقدا ا أبنو ّنا ِإ أأحِجمي أأو ِدمي أأق ِدِث أحوا ِلل ُقل

ِم               ِجسا ُعيوِب ال أف أخل ِدٍث أحوا ِل ّيٌة ِق أب أجميِل ال ِر أصب ال أن ِم فينا

ِم              ألكرا ا أل ِز أمنا أن أزلو الُمن الِقرى أعلى أن أتقو الُمل ُد ُوفو ال أن أأي

ِم                ألوها ا أعلى ًا ِنع أت ُمم أن كا ما أقًة أحقي أد عا أف أكي ُع أم أيس أو أيرى أو

ِم                ّكا الُح ِة ِهّم ِمن ل ِد أقي ِبال ّبٌل أك ُم أو أوه ِم أمحكو ال ِة ِهّم ِمن

ِم              ِلقدا ِبا أو أنًة ِو آ ِر أصب ِبال ُعل ال ُتبنى أكذا أه ُد أحّم ُم ًا أرف أش

 فتونس

ِم                 الذا أعوادي أول ِء أثنا ال ُع أد ِخ ِنها أيث ألم أت أض أم ِإذا ِرجاِل ال أمُم ِه

ِم                أتما ُكّل أد ِعن ًا أنقص أن أيِجدو ٌد ُحّس أك أب أيعي أأن أك ِل أفض أتماُم أو

186ص   

ًا            رجيم العدو بشيطان تودي لثباتهم آية يوم كل  في

,,,,,,,,,,,,,,,, ًا     زعيم الجنود إخلص  وجعلت

همما              أنهضت فرد همة فرب ًا منفرد النجم دأب لشعبك  فادأب

196ص   

بالثمين    فآبوا الغالي . بذلوا

264ص   

مقسمين             عليه الموت وإلى ميثاقهم إلى اليدي   بسطوا



ص              بالهازلين أو بالخياليين ينعتهم ًا هازئ 264وتحدوا  

ّبرينا              أج أت الُم ألُة أدو ألت أودا ّلى أو أعوُن ِفر يا ِد أفر ال أزماُن

ِزلينا              نا ِة ّي أرِع ال ِم ُحك أعلى أأرٍض ُكّل ِب ُة الُرعا أحِت أب أأص أو

282ص   

أمانيها                   ماتت إن للنـفس حيـاة ول للذليل إل للذل عيش  ل

ص                تزجيها الساد رايتك وتحت نؤملـه عـز عن اليد 463أننفض  

راعيها                أم نا ألّما ألقاطيِع ا أعلى أدت أع ِذئاِب أكال فيها ِئُب أعصا أثت عا

ُيؤذيها                أح را أمن أيٌة ِذ ُمؤ أنفُس أوال أمٌة ِل ظا أخوِف ال ِر ِجوا في أمٌة أمظلو

أتحميها               ِم الجا ُد ُأُس أبت ّث أو أت ِتها أم أسل ِمن ًا ُقنوط ِلئنا ُم ألّما

ل                 أشت جا أي ِه ِإن أهوِل ال في ِه ِت أج ِبُمه أيرمي أتبِسٍل ُمس ُكّل ِمن
ُيراعيها

ص                 ّديها أؤ ُي ٍد أعه ذي أد ِعن أنٌة أأما ُبها ُل أيط الُملِك أسلُم أو ّنها أأ 473أك  


