
المرض                  قتل كلهم ما خلئق التراب  تحت

ص                    بالغرض ماتوا والنصف بجهله مات 51النصف

والدفاعا               المحبة توفيها عصيب يوم في كنت ًا  شجاع

ًا               اندفاع حوادثها في تورط عقل بغير الحياة صحب  ومن

ص                  واختراعا ًا علم العصر وجدت فإني سؤددها بالعلم 66أعد

ُع              َن الَص ُع ِر البا َو َفه َد الَمج ِه ِب َنع ِاص َو ُع ِن َت ُمم ِم ِلقدا ا َعلى َليَس َف ِدم أق
َ

67ص   

ُع                َي َوالِش لحزاُب
َ ا َيِف الِج َعلى ِه في ِهم ِب َتُمّر ِللماضي َو ِللَشباِب ما

69ص

ص                 ُع ِر َو ال الناِصُح ِه في ِلِك ِللَمسا َو ٍد َغ ِل ِهم ِد َيه َفل ٌد َغ الَشباَب 69ِإّن  

َنعوا                َص ّلذي ا َغيَر ُكُم ُع ُصن َيكوَن َأن ِة ّو ُب ل
ُ ا ِبّر ُكُم ّن َع َن َيم ل

َجَمعوا                ّلذي ا َوالماُل ِة َي ِول ال ِمَن َلغوا َب ّلذي ا ُه الجا ُكُم ّن َب ُيعِج ل

ُع                  الَجَز ُع َف َين ل ما ُع َف َين َفالَصبُر َعَمٍل َوفي ّد ِج في الَصبَر أجِملوا
َ َو

ُع                 ِد ُمنَص ِه َني ُرك ِمن ِر َعص ال ِئَم َدعا َعلى َيقوُم ل ٍم َقو ُبنياِن ُكّل َو

َفعواص                َت ِان ِة ّي ِر ِبالُح َقوُم ال ُترى َهل َف ِه ِك ِل َمما في ُحّر ّكَة َم َشريُف
70 

ُع               ِف َد َتن َف ًا َحمد ُغها ِل َب ُي فيما ُعها َف َتد َنفُس ال لل ِإ َلُة ُبطو ال َوما

َرَجعوا                  َأم ِد الَحم َنباِت َج َعلى طاحوا َوَصلوا ِإذا أهٌل
َ َلها ُيبالي َول

ص                 الباِع َرحيُب ِبها الَحكيَم ِإّن َحكيَمها َليَس َف ُدنيا ِبال َق ضا 84َمن  



ص                  ِدفاِع َخيَر ُكّن َف َد الُجهو َتِصُل َتها َفع َد َليَك َع لنوا َش ٍة غاَر 85َكم  

ص                 ُمضاِع َغيُر الَموِت َد َبع ُد َوالُجه ُه ِثماَر ِة الَحيا في موٍت ُد َوالُجه
68 

َلضلِع               ا ِنَب َجوا الَسليُم َأتى َو ُه ُصدوُر الِمراُض الجيُل َمضى ِإذا َف

86 

ُشعاعا                َكل َتث َلم الَشمَس َوَجدَن َقرٍن ُكّل ِكُل َثوا َبت آ َلو َو

ّتباعا              ِا َء شا ِلَمن ًا َوِمنهاج ًا ُرشد َلمثاُل ا ُتضَرَب ِكن َل َو

الُشجاعا               َبعَث ٍة َع َشجا ِر ِذك َو ًا َخير هاَج ٍر َخي َحديِث َوُرّب

َتطاعا                ُمس َيُك َلم الَصبُر َوحيَن ّلت َج حيَن ِدِث الَحوا َعلى َبرَت َص

ِتفاعا                ِان ِبالَجزِع َق َتل َلم ِإذا حيٍن َد َبع ُء َد َته َنفَس ال ِإّن َو

ِطماعا                ال َلَب َغ َقد ّق الَح أّن
َ ِب َبشيري َفَمن الِخطاِب َفصُل ًا َغد

َتداعى                ٍد َغ َد َبع الَخصَم ِإّن َف َعوا َتدا َهل ِة َن ِكنا ال َأهَل َسلوا

َوباعا              َشرى ُق الُحقو َعّرَضِت َت ِإذاما ٍر ّتِج ِبُم ٌد َسع َوما

ّدراعا              ِا ِه ِب ُق الُحقو ُع ِر ّد َت َو ِه في الماُل َتمي َتح ِكن َل َو

ص                باعا َوطاَل ِدثاِت ِللحا َعل ِه َلي ِإ ُكُم ُب ُقلو َظَرت َن 92ِإذا  

ُعه               ِدفا ِان َو ِجماُحُه ِه في َليَس ِكن َل َو الَشباِب ِة ِهّم ِمن ِه في

ص               ُعه َأتبا ِه ِر ُغبا في َوَمضى الَمطايا َحّث الُمنِشئيَن ُد ّي 95َس  

ُعه              ِتفا ِار َوطاَل َسما ٍم َقو ِب َو ٍم َقو ِب ِء ِبنا ال َنهَضُة أّسَست
ُ



ص                ُعه َمتا َقليٌل ِطٌل با َلٌم عا ِه َلي َع ُنفوُس ال ِرُص َتح ّلذي 96َوا  

أجمعا             المحامد حاز حازه من الفتى أخلق سياج الوفاء  إن

ص                    ينفعا أن الوفى عدم أبى لكن نفعه يرجى كان لبيب من كم
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ّيِع                    َط ِة َسريَر في ِر ِه َظوا ال عاصي ٍد راِش ِة ّي ِو َط في ٍو غا ُكّل ِمن

َطريِق               ال َعلى ِهلوَن َوالجا ُهم ُق َطري ّق َوَش ِهم ِب َق َفضا ِلموا َع
َيِع الَمه

أجمع               السعادة أبواب بالعلم فتحت للممالك ًا فقدم  واعلم

تدمع                عين الشياء تثبت ل جلية المور في بعين  وانظر
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المرتع                 يكون ما أوخم البغي في فإنها الدماء عن اليدين  وصن

يتوجع                  خاشع بقلب إل أهوالها أو الحرب تذكرن  ل

والدرع               لمثها السيوف أين شديدة الشديد على العوان  تلك

ًا               وامتناع العقيدة في ًا لياذ إل الخلق محنة في  أبوا

والتباعا                 الصحابة تخالهم إليهم ًا وشبان ًا شيب  أووا

ًا                جياع عفوا شبابهم رأيت فعفت شبعت الشرى أسد   إذا

وباعا               بالدنيا الحرار شرى ًا زمان مقوده يعط لم  فتى

القذاعا                ول السباب ركب ول تجنى ما الخصومة في  عظيم

نباعا                أم تناول ًا أأقلم تدري فلست النضال في  تمرس

انقطعا                     الماضي عن ظنوا وإن بد للقوام أمس من وما



الفاء   قافية

َلف              الَس َء َبل َحَمدنا َأمُس َو ِنضاِل ال في ُكُم َء َبل َحَمدنا

َعَرف               فيما َفضَل ال َعَرَف َفما ِبقيَن ِللسا َفضَل ال َنِسَي َوَمن

َطف                 َق َمن َأو َد ّه َع َت َمن ِإلى ِه ِل َنق ِمن َغرِس ِلل ّد ُب َول
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القاف   قافية

التصديقص             عزمك من فجوابها آمالها لحاجة دعتك 167وإذا

              ...... إشفاق  بنا فما يصب ل أو أحداثه من يصب لل  قل

الفاق                 وتظلم الجبال شم لهوله تميد يوم من بد  ل

العناقص                  زالت وإما طالت ما العناق طالت إما 170فهناك  

ص           ...............................   ٍة َء ُمرو ديُن فيَك ِئِل َلوا ا 178ديُن  

ُقص                 ُيلَح ل ُه ّد َم ِرِع الَمشا َعذِب ٍر زاِخ ِم ِر ِبالَمكا ٍر َبح ِب 178دانوا  

ُق              ُد َيص َو ِء َوفا ال َنِن َس َعلى َيجري ِه ِد ُوعو َو ِه ِد ُعهو ِب ٌد ّي َق َت ُم

ُق              ِر الُمع ُء َوضي ال ُهُم ُل أص
َ َفالَشمُس ُهم َء آبا الُضحى ِإلى ِفعوَن الرا

ُقص                ّق َتَح َت ًة َد َسعا ِد الُخلو دوَن َيَروا َلم َف ِد ُوجو ال َمعنى ّينوا َب َت 180َو

ُقص                ِب الُمط ُكهوِف ال َبيَن ِهم ِب َرحٌب ُهم ُد َأزوا َثرى ال َتحَت ٌة َموفوَر
181. 

ِه                 َلي َع ُدنيا ال ِمَن ِذروا َح َأم َد َعه ال َأضاعوا َهل ِشعري َليَت يا
َفقوا َأش َو

ُق                ّل َتَخ َي أو
َ ُد يعتا ما َوالَشعُب ِهم ِق أخل

َ في الديِن َوقاُر َقوٌم

ُق               ّد ُمَص َوذاَك ِه ِب ِتفوَن َيه ما ٌغ ِل ُمب َهذا لهاَن ُك ال َتحَجبوا ِاس َو



ُقص                 َل َلذ ا ِلساُن ال ِر ِللَحَج أيَن
َ ِمن ُهم ُظ ألفا

َ َجَرت ِإذا ألوَن
َ ُيس ل
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ُق              َه َيش َو َيطوُل أخلٍق
َ ِء ِبنا َو ِئلً َفضا َفكاَن ًا دين َثت َد َتح ِاس َو

ُق              َه َيش َو َيطوُل أخلٍق
َ ِء ِبنا َو ِئلً َفضا َفكاَن ًا أمر َثوا َد َتح ِاس َو  

ُق                ِل ُمخ ِة َء ِللُمرو َو ُه ما َيعاُف َو ًا ِلح صا ُع َف َير َو ِبّر ِإلى َيدعو
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ُق                ِر مو ٍز غا لخلِق
َ ا ِمَن َجيٌش ُهم َجيُش ُد ُينِج َو ُهم َل ُد ِبل ال ُتطوى

ُق                 َيفَر ِة َل الَجها ِمَن ِم َكري ال َسيُف ُهم ُف َسي َد أغِم
ُ ِه َوفي ُسّل ّق الَح في

ُقص                 ّف َتَر الُم ُحساُمُه َعفيُف ال لل ِإ َعُه َوق ّوُن َه ُي ل َبغٌي َفتُح 191َوال   

ُق                ُطر ِللَموِت ِه ِن دو ِمن َتت َأ َطريٍق ِمن الَسلَمَة ُرمَن ِإذا

ُق             َوَصع َخطٌف ِه ِئ َسما َء َورا َوالَمنايا ِئِف َقذا ِلل َليٍل ِب

ُقص                 أف
ُ ّد َو ِاس َو ِه ِت َنبا َج َعلى ٌق أف

ُ ِاحَمّر ُد الَحدي َعَصَف 197ِإذا  

لقوا              َوَش َخَرجوا َبٌة ِعصا َيقوُل ّق َح للُب ُط ُه َء ماجا ِإذا

ّق              َوَح نوٌر ّنُه أ
َ َلُم َتع َو َفَرنسا ُفُه ِر َتع ِر لوا ُث ال َدُم

َيبقوا              ِل ِهُم َقوِم دوَن َوزالوا َتحيا ِل ُتها َي ِفت ماَت ٌد ِبل

ّق              َتَر ُتس َقناها َعلى َكيَف َف َقناها َعلى الُشعوُب َوُحّرَرِت

َألقوا              َلحلَم ا ُكُم َعن َألقوا َو َلماني ا ِرحوا ّط ِا ّيَة ِر سو َبني

ّق               ِر َوهَي ِة ِلماَر ا ألقاِب
َ ِب لروا َغ ُت أن

َ ِة الِسياَس َدِع ِخ َفِمن

ُق               َشر َهّم ال في ّلنا ُك ِكن َل َو ًا دار ِلفوَن َت ُمخ َنحُن َو َنَصحُت

ُق              ُنط َو ِلٍف َت ُمخ َغيُر َبياٌن ٌد ِبل َفت َل َت ِاخ ِإذا ُعنا َيجَم َو

ّق               ُيِح َول َق الُحقو ُيدني َول َكالَضحايا ِلَك الَمما َيبني َول



ُق               َوِعت ُهمو َل ًى ِفد لسرى
َ ا َوفي ٌة َحيا َِلجياٍل َقتلى ال َففي

ّق             َد ُي ٍة ُمَضّرَج ٍد َي ُكّل ِب باٌب ِء الَحمرا ِة ّي ِللُحّر َو

ّق               َح ِه أخي
َ ِر َنص ِب أٍخ

َ ُكّل َو ُكم َأخا ِه ِت َن ِمح َيوَم ُتم َنَصر
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للِق               الَخ ِة َع طا في ّلُه َق َأ َو ِفها لل ُأ َعلى ُه َثَر أك
َ كاَن ما

َلخلِق                ا ِمَن ٍة َي ِو را َء لما َش ٍة ُأّم ِب أراَك
َ لتى َح لي َد عي ل

َخلِق               ِر َغي ِب َلٍف َخ في َبقيُت َو ِهم ِر ِلم
َ الجاِمعوَن ِكراُم ال َهَب َذ

راقي               ِة الَحضاَر في َشعٌب ُيقاُل َو ِذلً خا َبعٍض ِل ُهُم َبعُض َظّل َي أ
َ

ِشقاِق                 َة ُدعا ِبها َة ُهدا ال َعَل َج ُقرى ال َء ِإشقا َلُه ال َد أرا
َ ِإذا 202َو  

ِرفاقا              َو َبًة ُعص أفَضُل
َ َوالَخيُر ُهم ُل َشم ّلَف أ

ُ ِر ِبالَخي ٍة َب َوِعصا

َلخلقا             َوا الداَب َهضوا َتن ِاس َو ُهم َهّم َيَة ِبنا َوال ُوَن َتعا ال َعلوا َج

ِلملقا             َوا ُبؤَس ال ِتلوَن ُيقا َو ِهم ِبّر ِب الِجراَح ُيداووَن َقد َل َو

ِرواقا              ِم َقدي ال َدِب ل
َ ِل َيبنوَن ًة َوتاَر ِد الَجدي َدِب ل

َ ِبا َيسموَن

ِلشفاقا               َوا َعطَف ال ُيثيُر َزَمٌن ُهم َن َحنا َوهاَج ُهمو ِتماَم ِاه َعَث 212َب

ِوثاقا                الَشباِب ُخطى َودوَن ًا َقيد ِه ُنبوِغ دوَن َفكاَن ُد ُقعو ال َعَرَض
213

ص                 ملكا للمضاء الحزم فاجعل ًا جريئ مضاء ذا كنت 233وإذا

َيحموِك                َلم َو ًا َسيف ِهروا ُيش َلم ِهم ِف أنو
ُ َحتَف ُد ُلس ا ماَت َبيروُت

الَمفكوِك               ِم َغ الَضي َد َصي ِعّز َي َو ٌد ّي َق ُم َو َوه َليَث ال ُد َيصي ُكّل

َبنوِك                 َع ُيرا َأو ُتراعي لتى َح ًى أذ
َ َأو ًا لر َش َدثِت أح

َ ما ِه َل َتال

الُصعلوِك               َوِخنَجُر الَشريِف َسيُف ِعرَضها ُع َن َيم َو َيحمي ّلتي ا أنِت
َ



َأهلوِك              َندى َوال ِرَم الَمكا َبلُه ُعل َوال ِر الَمفاِخ ِإلى ِبقيَن َوالسا

ُبنوِك              َو ِرٍس َوَمدا ِئٍس َكنا َو ٍد َمساِج َحوَل فيِك ٌء ِدما َلت سا
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ِبواِجٍب              َق الُحقو َلَب َط َمن َوخاَب َق الُحقو َتَمَس ِال ِبالواِجِب
َمتروِك

ُفتوِك               َو َلّصٍص َت ناَر َلوِك أص
َ َعًة َجما الِقتاِل ِإلى َفرِت َن لما َل

َتحميِك               َقنا ال َعُة ِر شا ُد لس
ُ َوا آجاِمها في ِد ُلس ا َء ِدما َدروا َه

َأهليِك                في َأنِت َو الَسحاِب في َو ُه ُتما َتعَصم ِاس َو ِعّز ال في ُتما َعن أم
َ  

243ص 

َهل                َنصَر ال َتذوقي لتى َح َكرى ال ِعموا َط ل الميثاِق َعلى َلفوا َح
َنَصروِك

حاميِك               ِمن ُفرساِن ال ِة َب َحل في ًة صوَر الُمَحّجَل َفَرنِسّي ال َعموا َز

َيبنيِك               ُحساَمُه َسّل َفتاِك َو َنفَسُه َيبني الَسيَف َسّل َنسُر ال

ِبالَمملوِك              َليَس َنسَرِك َوَجدُت َو َهوى ال ِلُسلطاِن َمملوٌك َنسُر َوال

ُشكوِك               ِء َورا ِمن َحصَحَص ّق َكالَح ّلعوا َط َت َو َقًة َحقي الَخياَل لدوا َر
245 

ص                 خانوِك َأم الُحُرماِت ّيعوا َض َأم َقّصروا ِبِك الِحمى ِفتياُن ُيقاُل أ
َ

246

َيفديِك                َمن َعّز َو َنصيُر ال َقّل ِإذ ِر لنصا
َ َكا َليِك ِإ الِخفاُف ُهُم َو

باعوِك             ٍة ّب ِبُج الُشيوُخ حيَن ِهم ِئ ِدما َو ِهم ِل ِبما َتروِك الُمش

ص                 ُمفتيِك ل ِر النا ُمفتي ِلساِن ِب الِحمى َعِن ِئديَن الذا َء ِدما َدروا َه
247 



ُدلوِك               ِب َنت َذ آ لما َل َلمِس ِا ب َشمَسها باٍك َقوَل ِة َف ِللِخل ُقل

ُمذكيِك                ُلُه َجل َجّل َلُه َوال ِفٌئ ُمط َلَك َهل ِد َتوحي ال َة َو َجذ يا

شانيِك                 َنم َي َأي ّدِك ِض َيغِف َلم ِلٍك َمما َحرُب َأنِت َو ُقروُن ال َلِت َخ

َيرميِك             ِه ِد ِتبدا ِاس َو ِد َفر ِبال ًة َوتاَر الَزماُن ِم لَم
ُ ِبا َيرميِك

َيليِك                 ُق َعتي َوال َيسوُسِك ُعَمٌر ُهدى ال ِر َفج في ُكنِت ما ِإلى عودي

َذبوِك                َك َلما طا ٍد ِهن ِابِن َد َبع َهوى ال َعلى َتواَرثوِك ّلذيَن ا ِإّن

ِبسوِك                َل ِإذ ِم الرو ُطقوَس ِبسوا َل ّنما ِإ َو ِبّي َن ال َد ُبر ِبسوا َيل َلم

ُردريِك               َدي َي في ِة ّي ِو َب َكالبا ًة لباَر َج ُترى َأن ُذِك ُأعي لني ِإ

ص                  الَمأفوِك ِم ِك َكالحا أو
َ َد َيزي َك ًا فاِسق َثُة ِورا ال َلِك َتُزّف أن

َ 248َأو

ص                  َمليِك َثوِب ِر َغي في ّلٍط َوُمَس ّوٍج َت َت ُم ّلٍط ُمَس َبيَن َق َفر 249ل  

َبنيِك               ِر ِبنو ُتُه َحضاَر َوَمَشت ُبُه ُشعو َعنِك ّق الَح َء ِلوا َذت أَخ
َ

ص                  واقيِك ُلُه َجل َجّل َلُه َفال ٍة ُحّر َنفٍس ُكّل ِب َيقوِك َلم 259ِإن  

اللم   قافية

ص                   ص ِه ِل لذا ُخ َعلى َمنصوٌر ّق َوالَح ُه َنصَر َهيِمُن الُم ِبَك َعّز أ
َ ّق َح
299

ِه                 ِل َأشبا َعلى ًا ِدي َت ُمع الغاِب في الَشرى َليِث َعلى ًا ِرئ َت ُمج ِذئُب ال ما

ِه              ِل ِقتا َقبَل ِر َتدبي َوال ِبالَرأِي ِه ِن ِحص في َهم ّو ُد َع ِتليَن القا

ِه                ِل َوما ّو ُد َع ال ِعرِض َعن الَحرِب في ٍز ِد َيل ِة ِبساَح َلو َو ِرضيَن الُمع

ِه               ِل ِبِفعا َلُه َقو َد ّي َؤ ُي لتى َح ِه ِل َقو في ِدٍق ِبصا َليَس ُء َوالَمر

ِه                ِل آما ِإلى ًا َدم ِغماَر ال خاَض ًة َكبيَر َة الَحيا راَم ِإن َوالَشعُب

ِه                ِل قا َأو ِه ِل ِبقي ِللَسِخّي ل ِه ِبروِح ِللَسِخّي ِلِك الَمما 302ُشكُر  



ص                 َمرذول ِعش َي ُبن َيج ِإن ُء َوالَمر ِهما َقدَري ِمن َوَحّط َقّل أ
َ ُجبٌن
306 

ص                 َرسول َلُه ِل ا لنا َع ّكٌن َتَم ُم ٌد َفُمَحّم ٍد ُمَحّم ديَن َسّب 311َمن  

َظِل            الَحن ِمثُل ّق ِر ِبال َبًة َمشو ِة الَحيا ُد  َشه

ص                ُيحَمِل َلم ًا ّظم َن ُم ُن الُجما كاَن َلو ُد َقي 321َوال

ص              َِلعَزِل َتكوَن لل َأ ِتها عادا ِمن 322ُدنياَك  

ص                َقليل ُعقوِل ال ُشجعاَن َوَجدُت َو ٌة َكثيَر ُقلوِب ال في َعَة الَشجا ِإّن
326 

ص                  ِعزريل َدي َي َعلى ُة الَحيا َكيَف َعٌة َجما ِه َلي َع َتحيا ل 327الَجهُل  

ُكهول               الُحقوِق َكهَف ُهُم َتِجدو الِحمى ِفتياَن ِلنصاِف ا َعلى لبوا َر

ُكهول               الُحقوِق َكهَف ُهُم َتِجدو الِحمى ِفتياَن اليمان َعلى لبوا َر

ُعدول                ُنفوَس ال َيبني ّلذي ا َو َوه َقويَمًة َع ِطبا ال َيبني ّلذي ا َو َفه

َأصيل                ِر لمو
ُ ا في ًا َرأي ِه ُيري َو ِطٍق َمن َوِج أع

َ ُكّل َق ِط َمن ُيقيُم َو

َضئيل                 الَشباِب في ِة َل َعدا ال روُح َمشى َعدلً ُكن َي َلم ّلُم َع الُم ِإذا َو

حول                ِئُر َبصا ال ِه ِد َي َعلى َءت جا ٍة َبصيَر َلحَظ َء سا ّلُم َع الُم ِإذا َو

َعويل               َو ًا َتم َمأ ِهم َلي َع ِقم أ
َ َف ِهم ِق أخل

َ في َقوُم ال ُأصيَب ِإذا َو

َثقيل               ِرجاِل ال ِء أعبا
َ َبيِن ِمن ُكم َئ ِعب َأحَسُب َو ُكم ُذُر َلع

َ لني ِإ

َجليل               ُلّمهاِت ا َعوَن ِمصَر في ُتُم ِرم َوُح ُكم َغيُر َد الُمساِع َد َوَج

َتذليل               َلت ّل ُذ َو ُقطوُف ال َنِت َد ُكم َغرُس ِرَك بو َيوَم ال ِللَشباِب ُقل

ِإكليل               ِه ِر أحجا
َ َعلى َوَضعوا ّيٍب َغ ُم ُكّل ِء َهدا الُش ِمَن ليوا َح

َكفيل                ِهّن ِب ُكم َل َثباَت ال ُد أِج
َ ّنني َأ لل ِإ الغاياِت َد َع أب

َ ما



ص                 َوكيل َو ِفلً كا َخيٌر َلُه َفال ِبروا َوثا َنجاَح ال ِه َل ال ِإلى ِكلوا 330َف  

ِإقلِل                 َو َجهٍل َعلى ُملٌك ُيبَن لَم ُهُم َك ُمل الناُس َيبني َوالماِل ِم ِعل ِبال

ِلِمثقاِل               َوِمثقالً ِلَرأٍي ًا َرأي َتِشدوا ِاح َو الماَل َوهاتوا ِرجاَل ال هاتوا

ص                  ِإقباِل َو َحّظ ِمن َلُه ال أ
َ ّي َه ما ِنموا َت ِاغ َو ِه َل ال َبَركاِت َعلى ِابنوا َف
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َمقال               ِرجاِل ِبال ُق َي أل
َ ُق َوالِصد ِدٍق صا ِمن َلًة َمقا ِهلِل ال أَمَم

ُ

ِجدال                َيكوُن ما ُع َي َأض ُنصُح َوال ِدٍل ُمجا ِر َغي ُنصِح ال في ّطٍف َل َت ُم

لعال              َف َوال الِمقداَم ُد ّو ُيَس َو عاِملً ُع َف َير ِم ِلسل ا ِة َد عا . ِمن

ِعقال                 كاَن َضّل َو ُه ِإن َعقُل َوال ُهدى ال ِعرفاِن َد َبع ُعقولً للوا َض

زال                ُوُن َتعا ال ُطَل َب ِإن َوالُملُك ُهم ُك ُمل ّوَض َق َت َقَسموا ِان ِإذا لتى َح

َلبطال                ا َقنا ال َعلى الَجباُن َلَب َغ َفّرقوا َت الُحروِب َأبطاَل َأّن َلو

336ص   

ِلهماِل             ِبا لموُر
ُ ا ُع ُتضا َو َعنها ِم َقو ِبال ُد ِبل ال ُع ُتضا َو

َلشباِل              ِل َعريِن ال ُء ِلوا َو ُكم َلي ِإ ِمصُر ِر ِديا ال َشباَب يا

فعال                     كل إل المجد يدرك ل لطالبه أقوال زخرف المجد  ما

لجهال                  الدنيا من نصيب ول ونضرتها الدنيا تمتلك  بالعلم

وأشبال                  آساد بين ما كالغاب به الكبير الملك يعتصم  والعلم

344ص   

تزول            الشكوك عندها ساعة إل الشك في العالمون  يلبث

ص               تضليل مضى ما أن وترى فيها للحقيقة النفس 355ترجع  

النفسخل               غير للمرء فما خدن بعد خدن الناس  بلوت



سهل            الصبر الرجال لزم إذا صعب فكل المور  وطالعت

أذل              ول تهون وأتركها أدلت إذا الخطوب على  أدل

ص               يفل ول النازلت يفل عزم بحد النازلت 357وألقى  

تظل              دنيا إلى فجاوزها بظل الدنيا تأتك لم  وإن

قلوا                البدان على كثرت إذا الليالي مع كالرجال أر ولم

شمل                الجهل في وليسلمة شمل كل يجمع كالعلم  ول

ص               وعقل إقدام فيه لشعب ًا قريب ًا ميسور كالمجد 358ول  

ضلل              الغافلين قلوب ملت بأسطر البلد أبناء  ضللت

ص                الشبال ويحفظ السود يحمي الذي إلى حماك من برئنا إنا
384 

مضل               هوى للحياة ولكن حي كل غاية الموت   لقاء

تسل               أو تغمد البغي سيوف يبالي ل الحوادث في  وقور

يزل                   ول يهاب ل لسان ًا حد الهند سيوف من   وأقطع

مخل                ول الخطاب بآداب جهول ل الموافق في  كبير

وجهل                عّي بعضهم وخطبة ًا علم ويفيض فصاحة  يسيل

ويستظل                الكريم به بلوذ كريم إلى السلم عبد  فسر

الخلصعقلص                 يصحب لم إذا ًا شيئ الخلص يؤثر 397وليس  

الرجل                في كالخلق تهيبت فما ًا نفر والغنى ًا قوم الجاه في بلوت
407ص   

ص                والضلل الهدى تخلط عصبة وقامت الهداة عنهم 414قعدت

خيالً                منها النصيب فكان وراموها المعالي عن قومي 415نام



المال               بالصغائر علقت ًا صغار النفوس كانت 415وإذا

فعالً              نقطعها حين طوال فيها اللهو نجري حين قصار

اقتتالً              الموت سابقوا ولكن بنيها براحتها تقتل ولم

417ص 

َكمال               ال ّدَخَر ِا الواِجِب َِلهِل الَمعالي َقَسَم ِإذ َلَه ال َكأّن

ِتغال              ِاش َو ِر ِئ ِبالَصغا ًا ُولوع ِهم َلي َع َترى َلسَت َو ًا لد ِج َترى

بال              ِء َلحيا ا َعَم َأن ِكن َل َو ًا َعيش ِء َلحيا ا َد َغ َأر َليسوا َو

َمقال               ُهم أكَرُم
َ َف قالوا ِإن َو ِفعلً الناِس َفَخيُر َعلوا َف ِإذا

ص               َومال ًء أبنا
َ َو ًا لر ُح ًا َدم َطوا َأع َلوطاُن ا ُهمو َلت أ

َ َس ِإن 418َو  

آل                َبيُت ال َيكوُن ما ِم أرَح
َ َك الَرزايا َهِت َد ِإذا ِزلنا َوما

َوالِفعال               َعَة الَصني أنسى
َ َول ٍد َحسو ِمن َة َء ِلسا ا أنسى

َ َقد َو

ِنقال                ُهم َل ِم الِخيا في َنت َفكا َليها ِإ َقلوا َت ِان َقنا ال َكزوا َر ِإذا

ِنزال              ال ِه ِب ُلبوَن َتط ُتم َخَرج ٍم َيو َك ِئموا َت ِال ّيَة ِر سو َبني

ِوصال              ال َقتنا أذا
َ َهل ُكم َعن َو لنا َع َء الَزهرا ّيَة ِر الُح َسلو

َوالِمطال              ِد الَمواِع َعراقيَب لل ِإ َيوَم ال ِكلنا ِنلنا َهل َو

419ص   

ِدغال             َوال الَسباِسَب َغ َب َص ًا َدم ُتموها َهر َفَم َمهَرها ُتم َعَرف

َوالِحجال             َفَة الَشري ِدَجها َهوا ُتم َخَضب لتى َح َنها دو ُتم ُقم َو

َوبال                َنت كا َقد الَحرُب َيقوُل ًا َجبان ًا َمفتون الناِس في َدعوا

الَضلل              ِكبوا َر ِئلً قا ُع َتسَم َف َقوٌم ِبالروِح ُهم ّق َح َلُب ُيط أ
َ

َكسالى               ِبال ُع ّق ُيَر ل ًا لف َوَص ِه في َع َصد ل ًا ِئط حا َوكونوا



َحلل                ٍة َن ِو آ ُكّل َدُم ال َول ٍم َيو ُكّل َكَب َمر الَحرُب َليَس َو

إعزالها              الحق سلح إذا الشعوب بأس كان ما 425وأهيب  

ذليل                  وهو مات ًا عزيز فيها يمت لم من نفسساعة  ولكل

فضول                 والخرون علمه أو ماله أو روحه باذل  والناس

جميل            .............................. العظيم على العظام  صبر

مأهول                   أمثالها من فالغاب أشبالها أو الساد تفقدوا  إن

والسطول              يرفعه الجيش ل ًا حائط للممالك يرفع  والعدل

ثقيل           .............................. السود على الوثاق  إن

َتِل             َمق في ٍة ّل ِع ِمن ِتلً قا َأرَحُم َوالَسيُف

َلفَضِل              ا ِر الِجوا ِإلى ُن الُحَسي َهَب َذ َكما َهب ِاذ َف

َعلي             ال ِه َل ال ِة ّن ِبَج ِب الَشبا َزيُن ُكما ِكل َف

َعليص             ال ِه َل ال ِة ّن ِبَج النفيس باع ُكما ِكل 441َف  

البالي                َرسُمها َأم ُتُه دول ِتلَك َو َأطلِل ِرُس أدا
َ َأم الَشرِق ِلُك َمما

حاِل                 ِإلى حاٍل ِمن ِبالناِس َدهُر َوال ِرها ِث َمآ في لل ِإ َدهُر ال َبها أصا
َ

ِرئباِل                 ِر َغي ِمن َبٌة غا ّنها أ
َ َك ُبها ِن جا هاَن ًا َأرض ّق الَح َحفا ِإذا

ص                 لتاِل َق ُذّل ال َعوادي ِمن ِتٍك ِلفا َلَمها َأس الَجهُل فيها ّكَم َتَح ِإن َو
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الغالي                 َعلى َتخفى َقد ِد الُرش ِهُج َمنا ِه ِت َمشوَر في ًا َأمين ّو ُل ُغ ال َليَس

َوُمختاِل                  باٍغ َعن ّق الَح َد َع أب
َ ما ًا َلف َض َول ًا َبغي ُكم ّق َح ُلبوا َتط ل

ِإهماِل              ِب َعت ضا ٍة َلَح َمص َفُرّب ُبُه ِن جا ِلهماِل ِبا َعّن َيضي َول

َأجياِل                ُبنياَن َدَمت َه ٍة َنوَم َو َشَرٍف ُذرا جيلً َعت َف َد ٍة ِهّم َكم



لجاِل                 َد ِطّب فيها َعُل َيف َليَس ما ُه ُد فاِس َلرواِح ا في َعُل َيف ِعلُم َفال

ص                  لهاِل ُج َبيَن ٍم َعلي ِشبَه أيَت
َ َر ِه ِب َقفَت َو َلو َدرٍس صاِحِب َوُرّب
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ِمنواِل                َخيُر الَمعالي ِلباغي ُهما ٌق ُل ُخ َنها زا َنفٍس ِهّمُة ِه َوفي

َأعماِل                َو ِبآماٍل َة الَحيا أّن
َ ِه ِب ِرجاِل ال في ٍم َنؤو ُكّل ّلمَت َع

َثِل                  الَم ِمَن َأبقى ما ِد ِللَمج َو الغالي َدُم ال ذاَك ِه َل ال َسبيِل في َأل

العالي

ص                 َِلجياِل ُدنيا َو ٍم ِلقوا
َ ٌة َحيا ِئها َورا ِمن ِهّمٌة الَمنايا َبعُض 447َو  

ِر                َبح َوال َبّر ال في ِرٍب َط ِبُمض ُكُه َلي ُس َيعدو الَشرِق َو َنح َغرَب ال َطوى

 ِمرقاِل

الَشجى                َقلِب ال َعلى ُيلقي َو هاِمٍس َغيَر َلسى ا َنفِس ال ِإلى ُيِسّر
لواِل  َق َغيَر

ٍد                 َحدي ِمن ِكن َل َو ًا ِبساط َدها َأعا َقد ّلذي ا ما َتدري الريُح ُترى
َأثقاِل َو

َأهواِل                لكاَب ُر ِر لخطا
َ ا َعلى ًة ُغدا ٍة َب غا َأشباَل الِفتياِن ِمَن ِقّل ُي

عيَشَة                َعيُشُه َعجيٌب ِكن َل َو الِصبا َأخو َيموَت َأن ًا َعجيب َليَس َو
السالي

ُمغتاِل                ِر َده ال ِدِث حا ِمن ِرٍض َت ِبُمع َنٌة َرهي َمشيٍب َأو َشباٍب ُكّل َو

لذاِل                ِبَخ َنت خا َلعلُم ا ِإذا َليَس َو َتُه َتح َفوُز َفال ِم ِعل ال َء ِلوا ُكم َلي َع

آِل                 َول َملوٍل ل َمساٍع َوَصوِل ٍر ِبآَخ ُه ُلفو ِاخ َف َصّف ماَل ِإذا

لهاِل                 ُج أنصاَف
َ َلمَر ا َيجَمعوَن َول ُهم َد ِعن ِعلَم ل الِفتياُن ُلُح َيص َول

ُمعِضِل                 َأو ِر لم
َ ا ِلَجليِل َفَمن ِدٍث حا َوقِع في الِفتياُن َع ِز َج ِإذا

ص   452الحاِل  



ِله                ُيوا َلم َمن َسبيَل للي ُيَخ َو ُيعادى َأن ّتقى ُي َو ُيعادى ل
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َمسلول                ِرٍس فا َكّف َعلى ِف الَسي ِمَن َأمضى ِرجاِل ال ُء ِإبا َو

َجميل                ًا َوَصبر ًة ُحّر َلمَحًة لل ِإ ِر َوالنا ِد الَحدي في ِزد َي َلم

َهزيل                جوٍع َيوَم ِه ُتلقي ما آبى َليِث َكال َفكاَن ًا حين َع جا

ص                  الُشبول ُة َلبا ال ُكُل َتأ َول َعت جا ِإذا الِصغاَر ُة ِهّر ال ُكُل 458َتأ  

َتضليل               ال ُهُه ّتجا ِا َيكوُن َأو ًا ِنفاق َيكوُن ما الَرأِي َوِمَن

ُفضول              َوال َوالَخنا َبغَي ال ِبُه ُيش َكلٌم َوالِجداِل ِد َنق ال َوِمَن

َسبيل              َعفاَف َوال لييَن ِع ِف را ال ِلَسليِل ًا َدن َدي َق الِصد َأرى َو

الَرعيل                ُتقيَم َأو الَصّف ِزُن َت َأّخر َت َت َلم ِد الِجها في ًا ماِضي

ص                 َقبيل َمَضيَت َأم ّق الَح َة َحوَز َتحمي َدَك َوح َمَضيَت ُتبالي ما
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َدليلص               ال ِبئَس َوالَجهُل َقديَمٌة ِه ِل َأه َعلى الَجهِل َيُة 465ِجنا  

َلثيل              ا ُد َوالَمج ُد َد الُسؤ ُنها ُرك َلًة َدو َذراها في َنفنا َت ِائ َو

الَرحيل               َيوَم َعت ّي ُش َوُشموٍس َنوى ال َيوَم َعت ّد ُو ٍر ِبدو َكم

َبخيل              َو ٌد َجوا ِر الدو َوِمَن ٍد َن َو َجديٌب لرِض
َ ا َوِمَن

َنزيل              ال ِم ِبَمذمو َليَس ِزٌل َمن ُهم َضّم ًء َنفا ُح ًا َشباب يا

َوبيل               ال الَمرعى َعِن ِهم لحي َن ُي َو َقذى ال ِد ِور َعن لباَن الُش ِرُف َيص

َوَخليل              َبعٍض ِل ِخدٌن ُكم َبعُض ًة َو ِإخ َوجيئوا ِه في َهبوا ِاذ

َضئيل              َجّل ِإن َو ٍد َمولو ُكّل ُتُه ّل ِق ُكمو ّن َيُضّر ل

ميل               ِلنصاِف ا َعِن َظّن ال ُع ّب ُت َفٌة ِئ طا ُكم ِر أم
َ في َفت َأرَج



َوقيل               قاَل في َلُة الحي ّلِت َق ُكم َلت حي ُهم َل الَصبَر َعلوا ِاج

َهزيل               ال الُخلِق ِإلى الديِن ّقَة ِر َتجَمعوا َأن ُكم ِب ُيريدوَن أ
َ

َكفيل               َهدِي ِبال ِء َنش ِلل ٍد ُمرِش َوِمن َهدِي ال ِمَن لرُض
َ ا َلِت َخ

َيميلص                 ِبّر ال ِة ّن ُس َعن أ
ً َنش َترى َو َفوضى َة لسَر

ُ ا َترى 468َف  

َبديل                 ِرهاِن ال َقَصِب ِمن َيبِغ َلم َفتًى ُكن َف ِبقيَن السا َيوُم َيوَم ال

َوُحجول                الَمدى ِإلى َتسيُل ًا ُغَرر َتِحم ِاق َف ِبِق الَسوا َع َم َجَريَت ِإذا َو

َجميل                ِه الِشفا َعلى ِمصَر ِء َثنا ِب َتُه َمَل ِد َعتي ال َغرِب ال ِهَر قا يا

َصليل             َفَصّل ًا َأرض َتُه َطَرح َو ُه ُد أجل
َ َلت َذ َتخا َف َتُه َزحَزح

َتنزيل                 ال ُأ َتقَر َو ِه َلي َع َتتلو َتَزل َلم َو ُد الَحدي َلَك َيليُن ل ِلَم

َيميل              ِل َنها ُرك ِنَك ِبُرك ِدم ِاص َف ُؤها َبل َوراَن ّدت َت ِاش لزَمَة
َ ا

َضئيل               َد َفعا ِبها ُد الَحدي ِزَن ُو ُلها َأثقا ِه ِذ َه َو ُة الَحيا ِتلَك
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ِقّل               ُي َأو ِثُر ُيك حيَن ُيحِسُن َو ًا َرصين ُهم ُل ِئ قا الِشعَر َيقوُل

للوا               َق َت ِاس َول الُشعوُب َد سا َلما َأرِض ُكّل ِب الُمحِسنوَن َلول َو


