
الرحيم    الرحمن الله بسم

ُء              أأصدا ِهم ِن تيجا أعلى ألت أع أو ألت ِز أفُزل أن ِلمي الظا ُعروُش أرت ُذِع   

14ص   

ُء              أفها الُس أك أعرِض ِب أق أيضي ّتى أح ًا ِري ُمدا ِه أسفي ِلل أك أم ِحل ّد أتُم أو  

44 

ُء               أهدا الُش أع أب أتتا ُثّم ِد أشه أكال ِلها أِلج ِم الُسمو أن ِم أف الُزعا أد أج أو

21 

ُء               ِندا أن ِهلي الجا أك ِمن أصّم أ
أ أو ِقٌل عا ّبى أل أس النا أت أعو أد ألّما

22

ُء               أجنا ُس ِهم أوهاِم
أ في أوالناُس ِهم أوهاِم

أ ِمن أك ألي ِإ أج الُخرو أبوا أ
أ

22ص 

ُء              ِإما أو ِئٌر أحرا ُنفوِس ال أن أوِم ٌد أجلِم أو ِوٌل أجدا ُعقوِل ال أن أوِم

22ص   

ُء                أمضا الراِسياِت في ِه ِف أسي ِل أف ِه ِف أسي ِهّمُة ّق أح ال داعي ُكّل ِمن

26 

ُء                أبرا أن ّدعو أي ِمّما ُد أمج أفال أغوا أب ِإن أف الُشعوِب أرِف أش ِمن أحرُب أوال

100

ُء                ِإعل أو
أ ّق أح ِلل ِرضًى فيها ٍة أم أكري أرسوِل ِلل ٍة ُغزا ِمن أكم

100

ُء               أرخا أن ألمي ِللعا ِرها ِإث في ٌة ّد ِش فيها ِه أل ال ِد ِلُجن أنت كا

100

ُء                ِدما أزماِن ال في ًء ِدما أنت أق أح ألما أوطا أم أسل ال أحرِب ال أعلى أعموا أد

105 

ُء               أخرسا أبٌة أكتي ِه أففي ٍد ُبر أعلى ّبا ُص ِإن أواليماُن ّق أح أوال

110 

ُء               أهبا أي أفه أم لصنا
أ ا أصلوا أتأ ِاس أو ِئٌب أخرا أو أفه الِشرِك أء ِبنا أسفوا أن



111

ُء               أصفا أب ُقلو ال أع أم أج أول أقٌة ِث ُهم أس ُنفو أتُضّم أفما أن ّككو أف أت ُم

ُء               أبل ِد ُقيو ال في ٍم أقو أنعيُم أو ِطٌل با أنعيٌم ُهُم أغّر أو أقدوا أر

......

جاؤوا                أقبُل ِمن ِة الُرعا ِثياِب في أوكانوا ِذئاُب ال أرها أم
أ أنت أل أأع

ُء              ِدما ال أد أأرا ِإذا أيسيٌر أو ُه ِفدا ِرقاُب أفال أء شا ِإذا أف

ُء             أربا ُغ ِهم أرِض
أ في أفريٍق أو ٍر ِبِمص أن ّتعو أم ُم ٌق أفري أف

ُء               أمضا أوفيها ٌة أر أثو ألها أف ِرضاها ِابِغ أف أس ُنفو ال أت ألك أم ِإن

ُء               أعفا الُض أد ّي أؤ ُي ألن أأن أو أن أيسودو أس أن
أ أن ِلمو الظا أسُب أيح

ُء              ألبنا ا ِئها آبا أمعالي في أمت أوقا أقديُم ال ُد أمج ال أد أعي
ُ أو

ُء               أهما ُف ال أق ِئ أحقا ال أل أينا أن
أ أسهٌل أو ذاقوا أن حي الِسّر ِهموا أف

69 

جاؤوا               ّق أح ِبال أن ّلذي ا أوديِن ِس أوالنا ّق أح ِلل أر أدما ال أن ُيضِمرو  

ُء              ِدما ال فيها أتثوُر ُقلوٍب أو ألماني ا فيها أتجوُل ُنفوٍس ِب

ُء             ِخبا ُهّن أن أبي ِللديِن ُنّص ِصدٍق ِئُم أعزا ُهُم ّقت أل أت أف  

ُء               الِضيا أم أظل ال أق أمّز ألما ِمث أأرٍض ُكّل أعلى ُهم أع أجم أقت أمّز

ُء              أشقا أء أشقا ال أر أث آ أمن ِل أو أنعيٌم أم أنعي ال أل أو حا أمن ِل أف

ُء                أأنبا ألنا أورى ال في ِهم ِب أو أليالي ال ِنلنا أزماِن ال في ِهم ِب أف

ُء               أبقا أوال أدها ِعن أموُت ال أتوي أيس ُنفوٍس في ألٌة حي ُذّل ِلل أس ألي

78ص   



العقلء                         فضائل لهدم إل سطرت ما سطوره ذاك  لكن

104 

إماء                      النفوس قالوا الولى كذب حرائر علمت كما النفوس  إن

والشياء                    عليه الرجال هان ذليلة الحياة مل إن  والشعب

العظماء                يستفغر لذنوبهم فإنما العظيم الله  فاستغفري

100ص   

جزاء               الجهود عن يسألون ل عصابة الصالحات الجهود  بذل

وساء              المور قدر من سر ما وجاوزوا بالثبات العوائق   دفعوا

115ص   

أء              ألهوا ا أهُر أتق أس أل ُعقو ال ِإّن ِئني ِبخا أس ألي أو ُثني ّد أح ُي أقلبي

أء                 شا ما ألنا أأها ّي أه ألُه ال ٍة أي ِلغا ُلموُر ا أرِت أج أقد ُد أسع يا

126ص   

ِء                ِلوا أو ٍة أب أكتي أر ُغبا ِإّل أترى أهل ُظر ِان أو أك أعن أك أر ُغبا ُفض ِان

131ص   

ِء                أسخا أمحُض أو ِهم ِب ُق أيلي أرٌم أك ِهم أرواِح
أ ِمن ألوطاِن ا ِإلى أرجوا أخ

ِء                 أهيجا ال ِسوى ًا ِعرس ّتِخذ أي ألم الِصبا في ِة ّي ِن أم ِبال باٍن ُكّل ِمن

ِء              ألعدا ا أة أض ِبغ أو ِر ِديا ال ُحّب ِه ِن ِوجدا في أن أكب أس الُمرِضعاُت

ِء               أعليا ال ُة أر ُمهو أء ِدما ال أّن
أ ِه ِفطاِم أم أيو ِه أني ُذ ُأ في أن أقّرر أو

ِء                ُغثا أو ِلٍح طا ِمن ّلفوا أخ ما ُهم أد أمج ِلُم أيث ِد أمج ال أة ُبنا أرى
أ أو

133ص   

أء               أعفا أوالُض ِم أضي ال أة أبا
ُ ِإّل ِهم ِن أوطا

أ في الناِس أق ُحقو أعت أر أش

أء                ِرثا ِد أشهي ال أر أم ُع في ُغ أصو
أ أف ٌع أأساِم أقريُب ال أشعُب ال ّيها أأ يا

أء                 أعما الُز ِر أت ِاخ أو أك أل ِرجا ُقد ِان أف ٌد ِل خا باٍق أت أن
أ أو أزعيُم ال أب أه أذ

أء               ألعبا ا أك ِن ِفتيا أعلى ِاحِمل أو أوغى ال أتكاليِف ِمن أك أخ ُشيو ِرح أ
أ أو

148ص   

الجوزاء                    رفرف سحطم ذا من حطموا بك وإنما حطموك  ما



154 

ضياء                   شعاع الوادي على واطلع ساعة نفسك ياس فارق  فهلم

157ص   

آباءها               وعفافهم حلمهم في حذوتم الولون بنوها  أنتم

إباءها                  تحس ول الرجال خلق ترى ل وكانت ًا خلق بكم  ملئت

168 

أجراءها                         ول الدنيا حوله من يجد لم تلفت من فيه  ناصرت

وبلءها                        عذابها السجون ذاقوا لفتية القضاء عدل من  وأخذت

أعداءها                       والذى الهضيمة وترى حزبها العدالة ترى الكريم  نفس

وإباءها                     إقدامها لها فاعرف اعتلت بالحق النفس رأيت  وإذا

بلءها                       الجهاء جد ننسفي لم عصابة الكريم الوطن ذمة  في

اعباءها                   ليحملوا الرجال شعب وأنهضت المور تكاليف  حملت

مضاءها                  الظالمين جموع عرفت طليعة المبين الحق قنا من  هي

169ص   

بناءها                  آخرون يتمم خططا بعدكم رجال وبنى  أسستم

بقاءها                     أقل ما السياسة دول ثابت وحق منقلة  دول

فداءها             تموت أو عليها تحيا حرية كيانها الشعوب  إن

أحياء              الرض ببطن وآخرون حياتهم في موتى صنفان  والناس

أكفاء              الموات ول يستون ل بينهم فالحياء المواهب 175تأبى  

الِشعابا              أهدى أو ألُه ِخل أسّن أو أسبيلً أنُه ّي أب ِبّر ال ِبّي أن

ِتصابا              ِاغ ألرِض ا أة أر ِإم أخذنا أ
أ ّتى أح ِد أمج ال أء ِبنا أمنا ّل أع أو

ِغلبا              ُدنيا ال ُذ أخ ُتؤ ِكن أل أو ّني أم أت ِبال ِلِب أمطا ال أنيُل أوما

ِركابا                    ُهم أل أن كا ِلقداُم ا ِإذا أمناٌل ٍم أقو أعلى أتعصى ِاس أوما

ًا                   حجاب لهم النحوس من وكان ًا نور ن كا سبيلك خفظوا  ولو

ًا                       اضطرب فانهدم الركن فخانوا ًا ركن الخلق من لهم بنيت

تهابا                أن أجدر وللخلق ًا مهيب فيها جنابهم 263وكان  



ألبا                أط ُلُه أيأ أمن ّق أح ِبال أز أوفا ِعبا أت أمن ِل ُكبرى ال أحُة الرا ّدِت أِع
ُ

أيبا                ِر أوال أشّك ال أك ألي أع أت أدل أس ِإذا ُعُه ناِص أنيِك أعي في ِلُم ُيظ أوالُصبُح

ُقُضبا                 أوال أخّط ال أح ِرما أدّن ِاحُش أف أو
أ ألُه أرّن ِب ِاص أف ًا أعظيم أت ألب أط ِإذا

ُهبا                  ُأ ُعل ِلل أست ألي أر ِئ أصغا ال ِإّن ألُه ِر لمو
ُ ا أصغيراِت ّد ِع ُت أول

أحبا                 أط ِاص ِإذا ٍر أم
أ في ِر أصب أوال ّق أح أكال ُبها ِق أعوا ُترضى أبًة ُصح أترى ألن أو

ص                      أوالُرُحبا الماِل أح أس ُف أءها أورا ألنا أعّل أل ًا أأبواب ألُه ال أح ّت أف 271أقد  

ص                   أعصابه على مغلوب أوهام فتوهموا أعصابهم على 283غلبوا  

والرابا                     الخلق يخدموا لم هم إذا الرجال المم يخدم  ل

332ص   

أصواِب             ال أع أم الِسلُح أم ِنع ُهم أح ِسل أت أثبا ال أعلوا أج

الِخطاِب             أفصِل ِإلى أغت أل أب ّنها ِإ أف لموُر
ُ ا أأّما

337ص   

ِطلِب                 أن أبي أو ٍم أتعلي أن أبي أضت أم ِحّجًة أن أخمسو ِم ِعل ال أسبيِل في أل
أ

ِرغاِب               أكماِل ال في أنفٍس ِبآماِل ِرها أنها أو ِلها ألي ألي أطوا أت أطع أق

الجنان   في

348ص   

ًا                  نصيب عواقبها من ستأخذ أمور عن همك صرف  فعار

375ص   

هبا                   الكثرين من تمرن ول فتى فمر الدنيا على مررت  إذا

الشهبا               أدعوكما ل والبدر كالشمس يملؤها الجهل وظلم  أتيتموا

ص                  الذهبا يمطر ممن العمل يمطر من به الشعوب في أولى 396والشكر

ُة                أوُشكا ُهم أل أدعوى أبت ِذ أك أقد أل ألًة أدو أن ُيعادو ل ًا دين أن ُيعادو

ُة                  ُبغا الُحقوِق ُطّلُب أل قي ِإذا ِقها ُحقو في أول ُدنيا ال في أر أخي أول

أثباُت               أن ألمي العا ُقلوِب ِل أوما ًا ِبت ثا أل أهو ال أتقي أتل ٍد ُفؤا ّي أ
أ ِب

ُسباُت               أك الُملو أد الصي أع ّي أض ِإذا أقنا أوال ِم ِر أصوا ال أن أيقظا أك ألونا أب

ِشياُت                ُفتوُح أوال أوسٌم أنصُر ال ألها ٍة أي را أر أغي ُهم ُت رايا أبت أه أذ أقد أل



أزواُت                    أغ ال ّلها ِظ في ألًة أحّج ُم ًة ُحّر أء أغّرا ِم ّيا ل
أ ا أعلى أظّل أت

ُة              ُغزا أن ِتحو فا ًا أملك أن أثلثو أعّزها أأ أو أعّزها أقد ّيٌة ِف أحني

أغياُت               أت ُمب ِه أل ال أد ِعن ِئُز أجوا أقني أوشا أك أتي أح را في ّلذي ا ِهدُت أز

ُسباِت                أعميِق في أكهٍف أأصحاِب أك ِبها أغر أو ِد ِبل ال أشرِق في أك ُب ُشعو

ُلماِت               ُظ ال ِلِك حا في ُهم ُل با أفما ّنٌة أوُس ِذكٌر نوراِن ِهم ِن أيما
أ ِب

ِلتيص                 أن أملو أيع ألو ُهم أضّر أفما ِهم ِر أفخا أو ِهم ِد أمج ماضي أك ِل أذ 430أو  

ِة              أحيا ِر أكبي ٍم ِلِمقدا أمجاٌل ُه ُؤ أسما أو أرُضُه
أ أزماٌن أهذا أو

أزماِت               أع أوال أل لفعا
أ ا ألها ّين أز أو ُأّمتي ِم ِئ أعظا ِلل ّفق أو أرّب ُقل أف

431 

ص                   والصلت الروابط تمزقت قوم بين اضمحلت الثقة 464إذا  

الُسباُت               ُبُه ِل أيج أموِت ال أبعُض أف ّبوا ُه ُثّم ّبوا ُه ألوطاِن ا أبني

ِكفاِح               أو ٍة أر ُنص ِب أك ِمن ّق أح أ
أ أو أمًة ُحر أك ّي ِل أو ِمن أولى

أ ّق أح ال

ُنّصاِح                ال أف ِق أموا أك أعن أخّل أو
أ ُهموا ُلم أو أل ِرجا ال ّق أح ال أعلى أدح ِام أف

أصلِح               أل أحو الِشرِك ِر ِهيا ِان أل ِمث ِه ِعراِص أل أحو ُد ِتبدا الِس أينهاُر

ألشباِح             أوا ِم لصنا
أ ا أم ّط أح أت ُم ِه ِه أوج ِل ِر لمو

ُ ا طاغوُت أكّب ُي أو

ِشحاِح              أغيُر ألرماِق ِبا أشيُب أوال ُبها أشبا ِة أحيا ِبال ًا ِسماح ّبت أه

ِسلِح               ِر أغي ِب الشاكي ِر ِف ِللظا أرت أب ِان أو ِرِع أدوا ال أخيِل ال ِإلى أشت أم أو

أنجاِح               ِب ُلها آما أنت أث ِان ِإّل ُأّمٌة أتِقفها ألم ّق أح أقفاُت أو

523ص   

ِرياِح                أعصِف أو ٍء أنوا
أ أقصِف في ُتمو أشأ أن أعصيِب ال أم أيو ال أبنو ُتم أأن

الُمجتاِح              ِلها أسي أو ِدثاِت الحا في ًة أر أصخ أف ّل أؤ الُم أن أط أو ال ُتمو أي
أ أر أو

ِرياِح                أعصِف أو ٍء أنوا
أ أقصِف في ُتمو أشأ أن أعصيِب ال أم أيو ال أبنو ُتم أأن

ُنباِح                أض أبع أن كا أق أفّر أت ِإذا أف ًا أجّمع ُم ِر أزئي ال أن ِم الُشعوِب أصوُت

ِكفاِح               ُد ِطرا ِاض أو ٍد ِتها ِاج طوُل ِلها أمنا أن دو أن أتبغو ّلتي ا ِإّن

أفلِح               ُكّل أسبيُل أة ألنا ا ِإّن ألًة أطوي ِة ألنا ِبا أليها ِإ سيروا

 ص


