
بسم الله الرحمن الرحيم

ُءء أأصَدا ِهم  ِن أعلى تيجا ألتَ  أع أو ألتَ        ِز ُءزل أف أن  ِلمي ُءش الظا ُءعرو أرتَ  ُءذِع

14ص 

ُءء أهدا ُءش أع ال أب أتتَا ُءثّم  ِد  أشه أكال ِلها        أِلجَأِ ِم  ُءسمو أن ال أف ِم ُءزعا أد ال أجَأِ أو

21ص

ُءء ِندا أن  ِهلي أك الجا أصَّم ِمنِ أأ أو ِقٌل        ّبى عا أل أس  أتَ النِا أعو أد ألّما 

22ص

ُءء أجنِا ُءس ِهم  أأوهاِم ُءس في  أوالنِا ِهم        أأوهاِم أك ِمن  ألي ِإ أج  ُءخرو أبوا ال أأ

22ص 

ُءء ِإما أو ِئٌر  أحرا ُءنِفُوِس  أن ال أوِم ٌد        أجَأِلَِم أو ِوٌل  أجَأِدا ُءعقُوِل  أن ال أوِم

22ص 

ُءء أمضَا ِه في الراِسياتَِ  ِفُ أسي ِل أف ِه        ِفُ أسي ُءة  ِهّم ّق  أح ُءكّل داعي ال ِمن 

26

ُءء أبرا أن  ّدعو أي ُءد ِمّما  أمج أفال أغوا        أب ِإن  أف ُءشعوِب  أرِف ال أش ُءب ِمن  أحر أوال

100

ُءء ِإعلَ أأو  ّق  أح ِلل ِرضًِى  أمٍة       فيها  أكري أرسوِل  ِلل ٍة  ُءغزا أكم ِمن 

100

ُءء أرخَا أن  ألمي ِللعا ِرها  ِإث ٌة       في  ّد ِه فيها ِش أل ِد ال ُءجنِ ِل أنتَ  كا

100

أزماِن ًء في ال ِدما أنِتَ  أقُ أح ألما        أوطَا أم  أسلَ أحرِب ال أعلى ال أعموا  أد
ُءء ِدما



105

ُءء أخَرسا أبٌة  أكتَي ِه  أففُي ٍد  ُءبر أعلى        ّبا  ُءصَ ِإن  ُءن  أواليما ّق  أح أوال

110

ُءء أهبا أي  أفه أم  ألصَنِا أصَلوا ا أتَأَ ِاس أو ِئٌب        أخَرا أو  أفه أء الِشرِك  ِبنِا أسفُوا  أن

111

ُءء أصَفُا أب  ُءقُلو أع ال أم أجَأِ أولَ  أقٌُة  ِث ُءهم        أس ُءنفُو ُءضَّم  أت أفما  أن  ّكِّكِّو أفُ أتَ ُءم

ُءء أبلَ ِد  ُءقُيو ٍم في ال أقو ُءم  أنعي أو ِطٌَل        أنعيٌم با ُءم  ُءه أغّر أو أقدوا  أر

......

ُءل أقب ِة ِمن  ُءرعا ِثياِب ال أوكانوا             في  ُءب  ِذئا أرها ال أأم أنِتَ  أل أأع

جَأِاؤوا

أد أأرا ِإذا  أيســــــيٌر  أو ُءه               ِفدا ُءب  ِرقــا أفال أء  ِإذا شـــــا أف
ُءء ِدما الـــــ

ِهــــم أأرضِِ أفريـــٍق في  أو ِبمـــصٍِر              أن  ّتَــعو أمـــ ُءم ٌق  أفُري أف
ُءء أربا ُءغـــ

ِئــــها أمعــــالــي آبا أمـــتَ            فـــي  أوقا ُءم  ُءد القُــدي أمج أد ال ُءأعي أو
ُءء ألبــنِا ا

أق ِئ أل الحــقُـــا أيــــنِــا أأن  أسهٌل             أو أن ذاقوا  ِهموا الِسّر حي أف
ُءء ُءفُهـــما ال

69

ّق جَأِاؤوا أح ِبال أن  ّلذي أوديِن ا أوالنِا            ِس  ّق  أح ِلل أر  أدما أن ال ُءيضَِمرو

ُءء ِدما ُءر فيــــها ال أتثَو ُءقلوٍب  أو ألماني           ُءل فيها ا أتجو ُءنِفُوٍس  ِب



ُءء ُءهــّن خَِبا أنِـــ أبي ِللديِن  ُءنّص  ُءم صَــــــــدٍق           ِئ أعزا ُءم  ُءه ّقُتَــــ أل أتَ أف

ُءء أم الضَِيا أظلَ أق ال أمّز ألما  أأرٍض       ِمثَ ُءكّل  أعلى  ُءهم  أع أجَأِم أقتَ  أمّز

ُءء أشقُا أء  أر الشـــــقُا أث ِلمـــن آ أو أنــــعيٌم          أم  أنِـــعي أل ال أو أمن حا ِلـ أف

ُءء أأنبا ألنِا  أورى  ِبِهـــــــم في ال أو أليـــالي        ِنلنِا ال أزماِن  ِهم في ال ِب أف

ُءء أبقُا أوال أدها  ُءتَ ِعنِ أمو أتَوي ال أيس ُءنفُــــوٍس        ألٌة في  ُءذّل حي ِلل أس  ألي

78ص 



لكِّن ذاك سطوره ما سطرتَ                 إلَ لهدم فضَائل العقُلَء

104

إن النِفُوس كما علمتَ حرائر             كذب الولى قالوا النِفُوس
إماء

والشعب إن مل الحياة ذليلة            هان الرجَأِال عليه والشياء

فاستَغفُري الله العظيم فإنما          لذنوبهم يستَفُغر العظماء

100ص 

بذل الجهود الصِالحاتَ عصِابة       لَ يسأَلون عن الجهود جَأِزاء

دفعوا العوائق بالثَباتَ وجَأِاوزوا     ما سر من قدر المور وساء

115ص 

أء ألهوا ُءر ا أه أتَقُ أس أل  ُءعقُو ِإّن ال ِئنِي        ِبخا أس  ألي أو ُءثنِي  ّد أح ُءي أقلبي 

أء ألنِا ما شا أأَها  ّي أه ُءه  أل أيٍة       ال ِلغا ُءر  ُءلمو أرتَِ ا أجَأِ أقد  ُءد  أسع يا 

126ص 

ِء ِلوا أو ٍة  أب أكتَيــــ أر  ُءغبــــا ِإلَّ  أترى        أهل  ُءظر  ِان أو أك  أعنِ أك  أر ُءغبا ُءفُضُ  ِان

131ص 

ِء أسخا ُءضُ  أمح أو ِهم  ِب ُءق  أيلي أرٌم  أك ِهم        أأرواِح ألوطَاِن ِمن  ِإلى ا أرجَأِوا  أخَ

ِء أهيجا ًا ِسوى ال ّتَِخذ ِعرس أي ألم  ِة في الصِِبا        ّي ِنِ أم ِبال ُءكّل باٍن  ِمن 

ِء ألعدا أة ا أضَ ِبغ أو ِر  ِديا ُءحّب ال ِه        ِن ِوجَأِدا أن في  أكِّب أس ُءتَ  ُءمرضِِعا ال

ِء أعليا ُءة ال أر ُءمهو أء  ِدما أأّن ال ِفطاِمِه           أم  أيو ِه  أني ُءذ ُءأ أن في  أقّرر أو

ِء ُءغثَا أو ِلٍح  ّلفُوا ِمن طَا أخَ ُءهم       ما  أد أمج ُءم  ِل أيثَ ِد  أمج أة ال ُءبنِا أأرى  أو

133ص 



ِم أضَـــيـ أة ال ُءأبــا ِإلَّ  ِنِهم          أأوطَا أق النِاِس في  ُءحقُو أعتَ  أر أش
أء ُءضَعــفُــا أوال

ِد أشهــي أر ال أم ُءع ُءغ في  أأَصَو أف أأسـاِمــــٌع           ُءب  أقُريــ ُءب ال أشع ّيها ال أأ يا 
أء ِرثا

أء أعـما ُءز ِر ال ِاخَتَـ أو أك  أل ِرجَأِا ُءقُد  ِان أف ٌد            ِل أتَ باٍق خَا أأنـ أو ُءم  أزعــي أب ال أه أذ

أء ألعبا أك ا ِن ِفتَــيا أعلى  ِاحِمل  أو أوغى          أتكِّاليِف ال أك ِمن  أخَ ُءشيو ِرحِ  أأ أو

148ص 

ما حطموك وإنما بك حطموا           من ذا يحطم رفرف الجوزاء

154

فهلم فارق يأَس نفُسك ساعة          واطَلع على الوادي شعاع
ضِياء

157ص 

أنتَم بــنِوها الولـــون حذوتــم            في حلمهم وعفُـــافهم
آباءها

ًا وكانتَ لَ ترى        خَلق الرجَأِال ولَ تحس إباءها ملئتَ بكِّم خَلقُ

168

ناصَرتَ فيه من تلفُتَ لم يجد               من حوله الدنيا ولَ
أجَأِراءها

وأخَذتَ من عدل القُضَاء لفُتَية                ذاقوا السجون عذابها
وبلَءها

نفُس الكِّريم ترى العدالة حزبها             وترى الهضَيمة والذى
أعداءها



وإذا رأيتَ النِفُس بالحق اعتَلتَ            فاعرف لها إقدامـــها
وإباءها

في ذمة الوطَن الكِّريم عصِابة             لم ننِس في جَأِد الجهاء
بلَءها

حملتَ تكِّاليف المور وأنهضَتَ            شعب الرجَأِال ليحملوا
أعباءها

هي من قنِا الحق المبين طَليعة           عرفتَ جَأِموع الظالمين
مضَاءها

169ص 

أسستَم وبنِى رجَأِال بعدكم             خَططا يتَمم آخَرون بنِاءها

دول منِـقُـلة وحق ثـابتَ              دول السياسة ما أقل بقُاءها

إن الشعوب كيانها حرية             تحيا عليها أو تموتَ فداءها

 ص

والنِاس صَنِفُان موتى في حياتهم           وآخَرون ببطن الرض
أحياء

تأَبى المواهب فالحياء بيـنِـهم           لَ يسـتَون ولَ المـواتَ أكفُاء

175

أهدى الِشعابا أو ُءه  أل أســّن خَِلَ أو أسبــيـــــلًَ            ُءه  ّـنِـ أبيـ ِبّي البــّر  أن

ِتَصِابا ِاغ ألرِض  أة ا أر ِإم أخَذنا  أأ أحــــتَــى            ِد  أمج أء ال ِبنِا أمنِا  ّل أع أو

ُءدنيا ِغــــلَبا ُءذ ال أخَ ُءتــؤ ِكِّن  أولــ ّنِي           أم أتَــ ِبال ِلِب  أمطا ُءل ال أني أوما 

ُءهم أل أن  ُءم كا ِلقـــــــدا ِإذا ا أمــنِاٌل            ٍم  أقو أعلى  أتَعصِى  ِاس أوما 
ِركابا



ًا ًا         وكان من النِحوس لهم حجاب ولو خَفُظوا سبيلك كا ن نــور

ًا ًا               فخانوا الركن فانهدم اضِطرب بنِيتَ لهم من الخَلَق ركنِ

ًا                وللخَلَق أجَأِدر أن تــهابا وكان جَأِنِابهم فيها مهيب

263

أمن ّق  ِبالحـــ أز  أوفـــا أتعــبا                    أمن  ِل ُءكِّبرى  ُءة ال أح ّدتَِ الرا ُءأِع

ألبا أطَ ُءه  ُءل أيــأَ

أك ألي أع أتَ  أدل أسـ ِإذا  ُءه                   ُءع أنِيِك ناصَِ أعي ُءم في  ِل ُءيظ ُءح  ُءصِب أوال
أيبا ِر أوال الشــــّك 

أحِ ِرما أدّن  ُءش ِاح أف أأو  ُءه                   أل أرّن  ِاصَبـــ أف ًا  أعظــــيم أتَ  ألب أطَ ِإذا 
ُءضَبا ُءقُ أوال أخّط  ال

أستَ ألي أر  أصِغائــــ ِإّن ال ُءه                   أل ِر  ُءلمو أصَغـــــيراتَِ ا ّد  ِع ُءت أولَ 
ُءهبا ُءأ ُءعلَ  ِلل

ِر في أصِب أوال ّق  أح أكال ُءبها                    ِق أعوا ُءترضِى  أبًة  ُءصَح أترى  ألن  أو
أحبا أط ِاصَ ِإذا  ٍر  أأم

أح ُءفســـ أءها  أورا ألنِا                   أعـــّل  ألـــ ًا  أأبواب ُءه  أل أح ال ّتَــــ أقد فـــ
ُءحـــــبا ُءر أوال الماِل 

271ص 

غلبوا على أوطَانهم فتَوهموا            أوهام مغلوب على أوطَانه

283ص  

أصِواِب أع ال أم ُءحِ  أم الِسلَ ِنعــ ُءهــم             أح أتَ ِسلَ أثَبا أعلوا ال أجَأِ

أفصِِل الِخــطاِب ِإلى  أغتَ  أل أب ّنــــهـــا             ِإ أف ُءر  ُءلمـــــو أأّما ا

337ص 



ًا فعار صَرف همك عن أمور            ستَأَخَذ من عواقبها نصِيب

375ص 

أدعوى أبتَ  ِذ أكـــــ أقُد  أل ألًة                أدو أن  ُءيعـــادو ًا لَ  أن دينِ ُءيعـــــادو
ُءة ُءشـــــكِّا أو ُءهم  أل

ُءب ُءطَــــلَّ أل  ِإذا قــــي أولَ في حــقُوِقها                 ُءدنيا  أر في ال أخَي أولَ 
ُءة ُءبغا ُءحقُوِق  ال

ُءقُلوِب أوما لـــــــ ًا                 ِبتَ أل ثا أهو أتـــلتَـــقُي ال ٍد  ُءفــــؤا ّي  أأَ ِب
ُءتَ أثبا أن  ألمـــــي العا

أع ّي أضِ ِإذا  أقُنِا                 أوال ِم  ِر أصِــــــوا أن ال أيقُــــظا أك  ألونا أب
ُءتَ ُءسبا أك  ُءملو أد ال الصِــــــي

أوســـــٌم ُءر  أنِصِ ألها ال أيــــٍة                 أر را أغي ُءهــــم  أبتَ راياتــــ أه أذ أقُد  أل

ُءتَ ُءحِ ِشيا ُءفُتَو أوال

ألًة في أحــّجـــــ ُءمـــ ًة                ُءحّر أء  أغــّرا ِم  ّيـــــا أل أعــلى ا أظـــــّل  أت
ُءتَ أزوا ّلها الغــ ِظـــ

أكهـــٍف أأَصَحاِب  أك ِبـــــها                أغـــر أو ِد  ِبلَ أشرِق ال أك في  ُءب ُءشعو
ُءسباتَِ أعمتَــــِق  في 

ُءهــــم في ُءلـــ أفما با ّنِـــٌة              ُءســـ أو ِذكــــٌر  ِهم نوراِن  ِنــــ أأَيمــــا ِب
ُءلمــاتَِ ُءظــــ ِلِك ال حا

ألو ُءهم  أفما ضِــّر ِهم               ِر أفــخــا أو ِهم  ِد أمـــج أك ماضِــي  ِل أذ أو
أن ِلتــــي أيعــمــلو

430ص 

ِة أحيا ِر  أكبــــي ٍم  ِلِمقُدا أمجـــاٌل  ُءه            ُءؤ أسما أو ُءه  ُءضِ أأر أزماٌن  أهذا  أو

أزماتَِ أع أوال أل  ألفعا ألها ا ّين  أز أو ُءأّمتَي           ِم  ِئ أعظا ِلل ّفق  أو أرّب  ُءقُل  أف



431

إذا الثَقُة اضِمحلتَ بين قوم          تمزقتَ الروابط والصِلَتَ

464ص 

ُءه ُءب ِل أيج أموتَِ  ُءضُ ال أبع أف ّبوا               ُءهـــ ُءثّم  ّبوا  ُءهـــ ألوطَاِن  أبنِي ا
ُءتَ ُءسبا ال

ٍة أر ُءنِصِ ِب أك  ّق ِمنِ أحـــــ أأ أو أمًة                   ُءحر أك  ّيــ ِل أو أأولى ِمن  ّق  أح ال
ِكفُاحِِ أو

أف ِق أموا أك  أعنِــ أخَــــّل  أأو  ُءهموا             ُءلم أو أل  ِرجَأِا ّق ال أح أعلى ال أدحِ  ِام أف
ُءنِصِّاحِِ ال

أل أحو ِر الِشرِك  ِهيا ِان أل  أل ِعراصَِِه                ِمثَ أحو ُءد  ِتَبدا ُءر الَِس أينِها
أصَلَحِِ

ِم ألصَـنِا أم ا ّط أتَحـ ُءم ِهِه                 أوجَأِ ِل ِر  ُءلمو ُءتَ ا أكِّّب طَاغو ُءي أو
ألشـــبــاحِِ أوا

ألرمـــاِق ِبا ُءب  أشي أوال ُءبها                أشبا ِة  أحيا ِبال ًا  ّبـــتَ ِسمـــاح أه
ُءر ِشحاحِِ أغيــ

ِر الشـــاكي ِف ِللــظا أرتَ               أب ِان أو ِرِع  أدوا أخيِل ال ِإلى ال أشتَ  أم أو
ِر ِسلَحِِ أغي ِب

ُءلها أثَنِـــــتَ آما ِان ِإلَّ  ُءأّمٌة              أتقُـــــفُـــها  ألم  ّق  أح ُءتَ  أقـــــفُا أو
أنِـــــجاحِِ ِب

523ص 

أعصِِف أو ٍء  أأنوا أقصِِف  ُءتمو                في  أشأَ أن أعصِيِب  أم ال أيو أبنِو ال ُءتَم  أأن

ِرياحِِ

ِلها أسي أو ِدثاتَِ  ًة                 في الحــــا أر أصَخ أف  ّل أؤ ُءم أن ال أطَ أو ُءتَمو ال أأي أر أو
ُءمجتَاحِِ ال



ٍء أأنوا أقصِِف  ُءتمــو               في  أنشــأَ أعصِيـــِب  أم ال أيو أبنِو ال ُءتَم  أأن

ِرياحِِ أعصِــِف  أو

أن أق كا أتــفُــّر ِإذا  أف ًا               أمع أجـ ُءم ِر  أزئي أن ال ُءشعـوِب ِم ُءتَ ال أصَو
ُءنبـــاحِِ أضُ  أبعـــ

ٍد ِتَهــــا ِاجَأِ ُءل  ِلــها             طَو أمــــنِا أن  أن دو أتبـــغو ّلــــتَي  ِإّن ا
ِكفُاحِِ ُءد  ِطرا ِاضِـــ أو

ُءل أسبيـــــ أة  ألنــــا ِإّن ا ألًة                 أطَوي ِة  ألنا ِبا أليـــــها  ِإ ســــيروا 
أفــلَحِِ ُءكــــّل 

بسم الله الرحمن الرحيم

مختَارتَ من المجلد الثَالث

ُءسجوِن أن ال أليِك ِم ِإ أشتَ  أم أو أعتَ        أر أرع أت أعريِن  ُءل ال أأشبا ُءر  يا ِمصِ
ُءأسودا

13ص  

ِهم أعلى هامـــاتـــ ًا  ألـــتَ       تاجَأِ ّبـــ أق أو ُءد  ُءم البـــلَ ُءه أد ُءجَأِهو ألتَ  ِب أق
أمعـــقُودا

. 14ص

أمجهودا ِهم  ِن أأوطَا أعلى  ّنِوا  أم أولَ            ُءهم  أر أحنِاجَأِِ ّدوا  أم أفما  أرجَأِوا  أخَ
14 .

ُءأريدا ِد  ِبلَ ِبال أشــــــّر  ُءكِّّل  ِل أو أعـــــٍة            أخَدي ُءكِّّل  ِل ُءهم  أنِـــ أط أأف أن  ما كا
14 .

ُءقيودا ِد  ِبلَ ِلل ُءم  ّط أح ُءي أمن ذا  ُءه            أد أقيــــــ ُءم  ّط أح ُءت ًا  أيد ُءن  أسجي أد ال أجَأِ أو
14 .

ُءمبيدا ُءشعوِب  ِلل ًء  أجهِل دا أكال أأجَأِِد        ألم  أف ُءشعوِب  ِإلى ال ُءتَ  أظر أن ّني  ِإ
16 .



ًا  ِلس أمجـــ ُءط  ّل أس ُءم ُءد ال أفُر أسبى ال ِإذا  ًة أو أربلد أأحرا أتَ  أفُـــي أأل         
أعبيدا ص ِرجَأِاِل  17ال  .

وأرى مصِيبة كل قوم غيرهم             وأرى مصِيـــــبتَــــنِا من
60الفراد ص 

ثبتَوا على عهد البلَد بـموقف            ناب الثَباتَ به عن الجَأِنِاد

والعصِر يرعد والملوك حنِيقُة           والفُلك رائحة الشراع عوادي

فأَبو فكِّان العزم أكرم ناصَر            لهم وكان الــحزم خَير عتَـــاد

والحق ينِصِر حين ليس بنِافع           بأَس الجـــنِود ودربة الـــقُواد

فاسأَل فكِّم من صَيحة لك في الورى         نقُلـــتَ إلى الدنيا
صَدى الساد

61ص 

ِد ص أسدا ُءف ال ِنصِ ِر  ُءلمو أم ا أفه ِإّن  ٍم        أفُه ِل ِة  أحيا ُءتَّن في ال أجَأِع أر أهل 
78 .

ُءفرادى ص أنلقُاها  أم  أيو ُءن ال أنح أو ًا        أجَأِميع أنلقُاها  أأمِس  أشينِا  105أم

أفُسادا  ص ُءننِاِقشها ال أأن  أجزنا  أع ّتَى        أح ِلصَلَحِِ  أعِن ا ّلتَنِا  105أأضِ

أعتَادا ص  ُءد ال أنِج أفلَ  أنلقُاها  أو أصِياصَي        ُءد ال أنِج أفلَ  105ُءتلَقينِا   .

أتفُادى ص  أأو  أق  أمّز أت أولَ ناٍب  ٍر        أظفُ ِر  أغي ِب أع  أي الِسبا ِقُ أل أمن  105أو  .

ُءنسادا ص  أأن  أة  أد ّهمنِا الِسيا أو أت ّتَى        أح ّق  أح ّو ال ُءل ُءع أفُضَنِا ِمن  105أخَ

ِنِجادا ص  أوال أل  ِئ أحما أزعنِا ال أتنِا ًا        ّد أر أســـيِف  ِلل أننِل  ألم  ألّما  105أو  .

أرشادا ص  ُءه  ُءب ِل أتقُ أغّي  ُءء ال أتجي ٍر        أأقواِل زو أعلى  أبلنِا  أأق 105أو  .

أسوادا  أوال أعنِها  أء  أنِشَ أدعنِا ال أخَ ّد ِمنِها        ُءب ٍة لَ  أقُ أحقُي ُءرّب  106أو  .

ُءمرادا  أمتَ  ُءظ أع ُءفٍُس  أأن ِة  ِهّم ِب ألجوها        أليها عا أع ألعوا  أطَ ألو  106أو  .



ُءه ِعنِادا  أل ّد  ِع ُءت أنًة  ِو أوآ ًا        أصَبر ِم  ّيا أل ِدِث ا ِلحا ّد  ِع 106ُءت  .

ِة الصِِعادا ص أفُ ّقُ أثَ ُءم ُءخلِق ال ِبال أو أمواضِي        أضُ ال أنِهِي البي ِبال ُءف  ِل ُءتخ أو
106 .

أوشادا  أبنِى  ُءل  ُءكِّهو أنِتَِ ال أب أكما  ٌع        أجَأِم ِم  أقُو أشباِب ال أل ِمن  أب أأق 108أو

ِتَشادا ص ِاح ِر  أنِحِل في الدا أكال ُءهم  أو أخلَيا        ِر ال أب الدا ِن أجَأِوا أأَّن  أك

108 .

ِعهادا ص أأرضِى ال أر لَ  ِتَب ُءسقُيتَِ ال أعوالي        ِم ال أم ِه ًا ِمن ال أفيا دار
108 .

ّتئادا ص  ِا أط  ُءيع ألم  ُءء  ّنِا أب ِإذا ال ٍء        ِبنِا ُءة في  أن أمتَا ُءترجَأِى ال 108أولَ   .

ُءرقادا ص  أأو  ّيِل  أخ ُءم ِنّي ال أأما أنراها        ّنِا  ُءك ّلتَي  أر ا 109أبنِى الدا  .

ِبعادا ص  ُءم ال أم ِه ُءه ال أل أبتَ  ِك أر ِإذا  أمراٌم        أنفٍُس  أعلى  ُءعد  أيب ألم  109أو  .

أق أر أتَ ِاخَ أف أق  أسب ُءم ال أيرو أشّك                أو أريٍب  ُءس في  أوالنِا أجَأِرى 
109الِجيادا ص   .

ُءيعادى أأن  ِد  ّد أج ُءم أشأَِن ال أوِمن  أبنِاها                  ّتَى  أح أنها  أي دو ِد أوعو
109ص   .

أوكادا ص أسعى  ِلّي  أو ِإذا ال أك  ألي أع ُءدّو              أع أأعدى  ُءد ِمن  أكِّي ُءن ال أيهو
109 .

ِد ص أد ُءير ِة  ّي ِر أب أك في ال أن أمكِّا ّدي  ُءر ِبِه               أة با ّد ُءس أو أة الوادي  ُءغّر يا 
111 .

أتد أو أن الغاِب ال ُءل ِم أع الِشب أز أن أسد               أل ِم ا أضَي أعلى ال أمّن  ُءيقُي لَ 
115ص 

أبد ص  ُءل ِبال ُءه  ِكِّبا أمنِ ّطى  أغ أت أو ُءه                ُءب ّبتَ نا أش أو ُءل  أر الِشب ُءب 115أك .



ُءذد ص أي أعن ِحمى الغاِب  ُءه  أدعو أو أيمشَِ في آجَأِاِمِه                ُءه  ُءركو ِات
116

أسد أل أن الوادي ا ُءل ِم أدعا الِشب أو ُءهم                أئ أهضَوا آبا أتَنِ ِاس أن  أبنِو ال
118ص 

أغد ص أر أك ال ُءدنيا أو ِعّز  أك ال ُءد أغ ٍد               أغ ِل أنرجَأِو  ّلذي  ُءل ا ّيها الجي أأ

118

أسيِل أرِج ال أمد أمن في  أضِّل  أقد               أو أسيِل  ِة ال أجَأِ أر أمد أتَ في  أأن

أقد ص  118أر

ُءر أيسي أأو  ٍو  ِهّن غا ألي أع أتَدي                 أيه ُءر  ِئ أبصِا ِللنِاِس في الماضِي  أو
ُءد ص  120أرشي

أو أوه ُءر  أمحضَو أع ال أجَأِز ِإذا  ًا              ِبر أنِفُِس صَا ِبال أد الماِل  أبع أك  ُءد أوجَأِو
ُءد ص 121أيجو

ُءه أن ُءيحامي دو أف  أكي أو أهوى الِحمى               أف  أكي أحّي  أء ال أنشَ ُءم  ِل ُءيع
ُءد  أيذو 121أو

160طَلب الفُختَر بلَ ثـــمن             عار على أهل الفُطن ص 

قعد القُوم والزئير وقامتَ                تحرس الرض هيبة الساد

165فتَية آساد ص 

كثَير إباء النِفُس جَأِم مضَائها       كريم الطوايا لَ رياء ولَ حقُد  ص
176

ولَ مع اليام تنِموا صَروفها      فينِموا وتشتَد الخطوب فيشتَد ص
176

213وما حافظ إلَ بنِاء مكِّارم       وزاخَر عرفان وهضَبة سودد  ص 

وما تونس



هيهاتَ عز سبيله وتقُطعتَ          دون المراد وسائل المرتاد  ص
217

..... جَأِاءتَ هذه الثَورة  حين

هيهاتَ عز إخَمادها سباتها

220فهززتَ نشأَ لَ يحرك للعلَ        إلَ بذكر وقائع النجاد ص 

221إن العلَقة بيينِا قد وثقُتَ     فكِّان عروتها من الميلَد ص 

221أتحاولون  بلَ جَأِهاد خَطة      لم يستَطعها التَرك بعد جَأِهاد ص 

لَ بد من التَكِّامل بين الساسة والحماية والثَورة

227وإذا مصِر كالبوءة غضَبى       لَبنِها تبذل الدماء وتفُدي ص 

لدينِها لعزها

ما كنِتَ إذا حدثتَ وجَأِلتَ      بالجزوع ولَ العثَور

أهصِور ٍد  أس أأ أر في  أأظفُا أب ال        أش أأن أهصِوٌر  ٌد  أس أأ

أفُخور أولَ ال أدِعّي  ِبال ّلذي       لَ  ُءشَ ا أجي ّيها ال أأ يا 

ُءظهور ِبال أة  ّي ِر أب أتَ ال أفُ أل أع الِحمى        ِإن ري أف أيخفُي 

أزئير ُءف في ال ِر ُءيس أس  ألي أو ُءف في الفُِعا       ِل  ِر ُءيس أليِث  أكال

239ص 

218ذكر الرجَأِال له فأَله عصِبة    منِهم وفسق آخَرين وكفُرا ص 

ًا بينِكِّم       ومجر دنيا للنِفُوس ومتَجرا لَ تجعلوه هوى وخَلفُ

اليوم صَرحتَ المور فأَظهرتَ      ما كان من خَدع السياسة
ًا ص  282مضَمر



أعلى أر  ُءأغي ِإذا  أن  ِئرو أوالزا ِإلى الِحمى        أء  ُءأسي ِإذا  أن  ِرخَو الصِا
أشرى ال

ُءتَرا أبخ أت ِد  ُءقُيو أهِب ال أذ أن في  أيمشو ُءللى        أولَ ا أن  أن العاجَأِِزو ِهلو لَ الجا

283ص 

ُءع ِر أمصِا أف  أكي ُءتَ  أرف أع أو أشرى           ُءد ال ُءتَ آسا أتمو أف  أكي ُءتَ  أأي أر أو
ُءشجعاِن ص .... ال

ِر أجّرا أدجَأِِّج ال أتَ ُءم ِة ال أر أشرى          في صَو ِد ال ِبآِسا ُءه  أد ّي أأ ُءه  أل ال

ِر ّطا أخ أقُنِا ال أعلى ال أن  ِزلي ُءظبى         النِا أعلى ال ّو  ُءد أع ِإلى ال أن  الصِاِعدي
302ص 

ِر ألعما أوا ألمواِل  أوا أأزواِج  أوال        ِء  ألبنِا ِبا أه  أل أن ال أتَري ُءمش ال

ِر ص  ألنصِا أل ا ِز أمنِا أن  أزلي ُءمنِ ّيِه       ال ِب أن ِء  ِلوا أعلى  أن  ِئمي 303القُا

يارحلة الملكِّن (العز) التَي من دونها     همم السرى وعزائم
329السفُار ص 

تشكِّو الخطوب إلى شبابك فالقُها         بالسيف من عزماته والنِار

330الشباب ليلقُها ص 

ومن يستَعن في أمره غير نفُسه    يخنِه الرفيق العون في المسلك
, الوعر
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345وأحق القوام بالعز قوم    يقُدرون المور والقدار ص

ورجَأِال إذا سعوا للمعالي      ركبوا في سبيلها الخَطار

346وإذا ما العز ساس بأَرض    علم المجد اهلها والفُخارا ص 

شجر نام وظل سابغ     بيد أن الظل في أصَل الشجر



ُءر ص ُءتسا ِد  أقُتَا أشعٍب في ال ُءتَ  ُءطوا ُءخَ ِه        ِد أور ِنِع  أن يا أودو ِء  أجلَ أن ال دو
358

ُءر ِإطَا أزماِن  ِم ال أوِمن ِعل أوٌر  ُءس ُءنِهى        أن ال ِه ِم ألي أع أأخَلٍَق  ُءء  ِبنِا أو

ُءر أوِغما ألها  أمٌم  ُءغ ألتَ  أج ِان ّتَى  أح ِهم        ِر أصِب ِب ِدثاتَِ  ُءل الحا ِرجَأِا أي ال ِقُ أل

ُءر ِه النِا ألي أع أشتَ  أم ِد  أحدي أن ال ألي ٍة        أب أصَلَ أو ٍة  ّد ألها في ِش لَنوا 

ُءر ِثما ِة  أحيا ٍد في ال ُءجَأِه ُءكِّّل  ِل أو ِدها        ُءجَأِهو أر  ِثما ِه  ِب ُءد  ِبلَ أتجنِي ال

أفثَاروا أحِ  أيِجدوا الِسلَ ألم  أن  أبنِي أو ِهم        ِبِسلَِح أشوا  أم ٍء  ُءن آبا ُءبنِيا

ُءر ُءسجوِن جَأِِدا أوال ِنِق  أمشا أن ال أوِم ِئٌط        أدّرِج حا ُءم أتَّل ال أن ال ِه ِم في

ُءر ألحرا ِبالواجَأِِِب ا أأو  ّق  أح ِبال أدتَ        ّي أقُ أت أو أهوى  ِبال أد  ّي أقُ أتَ أبتَِ ال أأ

ُءر أصِلَحِِ ِشعا أر ال أغي أولَ  ِه  أهٌج       في أمنِ أد  أمراِش ِرجَأِاِل ِسوى ال ِلل ما 

ُءر ِئّن الدا أم أتط أو أقُّر  أت ّتَى  أح ألتَ        ِز ُءزل ٍر  أأَهِل دا أك أن  أونو أتَعا أي

ُءر ِلعصِا أوا ُءفُلِك  أن ال ُءح دو أوالري أكِّها        ُءفل أو أر  ُءلمو ِرفِق ا ِبال أن  ُءيجرو

ُءر ِبالِجماحِِ ِعثَا ِد  ّد أج ُءم أع ال أم أو أمٌة        أسلَ ِة  ألنا ِبا ِد  ّد أج ُءم أع ال أم أو

ُءر أمنِا أو ًى  ُءهد ُءه  ُءتَ أم أزعا أءها       باٍن  ِبنِا أرّص  أو أفُتَ  أل أتَ ِائ ُءة  ُءلّم ا

ُءر ص أنها ُءمبيِن  ّق ال أح ِلل أو ُءصَبٌح  ُءهدى        ِلل أك  ِر أفج أء  أورا أخميِس  أم ال أيو
360

ُءر ِديا ِم  ِزحا أف ال أخَل أتَتَ  ّفُ أل أت أو ُءأّمٌة        أك  ِن أرجَأِا ُءم ِمه ُءتزاِح أرتَ  أكِّ أب

ُءر ألخَبا ِلها ا أجلَ ِب ألتَ  ّقُ أنِ أت أو ِه        ِل أِله ُءن  أزما أك ال أب ِك أموا أروى  أو

ُءر ّظا ُءنِ ِه ال ِت أسما أق أتَّن في  أيفُ ًا        ِهر أج زا أل أأب ِر  ُءدستَو ِبال أتَ  أبل أأق

أقبل على القُرآن

ُءر أأنصِا أيٌة  ِفتَ أو ُءد  أيذو أشيٌخ  ُءه        أد أمه ُءس  ُءر أيح أو ُءه  أفُ ِئ ألفُا أيحمي 



316ص 

ُءر أقُنِا الِمغوا ِبال ُءح  أتَ أيفُ أس  ألي ِلٍح       ما  ُءمصِ ٍد  ُءكّل ها ُءح  أتَ أيفُ ّق  أح ِبال

362ص 

ِبه أوغا ُءمبيِن  ّق ال أح ِة ال أح ُءبحبو ِإلى        ُءدنيا  ِطَِل ال ِه ِمن با ِب ... ساروا 

ًا تحمله الجدود وساروا يبغي حجاب الشمس يطلب عنِده      عز
370ص 

372يا جَأِائب الصِحراء ملء سرابها  غرر وملء ترابها أخَطار ص 

تكِّفُيك من همم الشجاعة ليلة    لك من غوائلها خَلتَ ونهار  ص
372

لو لم يكِّن قتَلَ وجَأِرحى في الوغى       لم يعلة هام الظافرين الغار
373ص 

ِر ص ِديا أو ِزٍل  أمنِا أد  أبع ِر  أقُفُ ِبال ِدروا        أوغو أن  أرمي ألك أوكانوا ا 385هانوا 

ِر ألخَطا ُءل ا ِئ أجَأِلَ ُءل  ُءتنِا ِه  ِب أو ِه        ِئ ِبنِا ّق  أح ُءك  ُءمل ُءيبنِى ال ِم  ِعل ِبال

ِر ّطا أخ أقُنِا ال أعلى ال ُءد  ُءيشا ُءعلَ       ما لَ  ُءشّم ال ِه ِمن  ألي أع ُءد  ُءيشا أقُد  أل أو

ِر ُءر جَأِِدا أخَي أل  أأن ما أءها  أقد سا أرها        أتَ جَأِِدا أقم أأ أأن  أك  أسّر أن  ِإن كا
389ص 

ِر ألفكِّا أوغى ا أرأٍي في  ُءع  ُءشجا أو أوغى        أقلٍب في ال ُءع  ُءشجا أوالباِسلَِن 
390ص 

ُءر ُءصَدو أو ُءه  أل أأقياٌل  ُءن  ُءيذِع أو ِلٌك        أمما أو ِه  ِب ُءحكِّوماتٌَ  ُءس  ُءتسا

ُءر ُءيغي أف ًا  ًا آِمنِ أشعب ُءف  ِد ُءيصِا ِرٌف        أو وا أوه ّلها  ِظ أجٍب في  أع أوِمن 

ُءر أيمي أو أحصِى  أكال ًا  ُءجَأِيوش ُءيؤوي  أو ِه        ِب أكس أو ِر  أفُقُي ُءذ ِمن قوتَِ ال ُءخَ أيأَ أو
397ص 



أأخَّرا ص أو أل  ِرجَأِا ُءل ال أم أع أم ال ّد أق أكم  ُءه        أد أوح أب  ِت أمرا ُءيعلي ال ُءم لَ  ِعل ال
401

ّورا أصِ ُءم أم  أعظي أق ال ُءل ُءخ أي ال ِن أأَرا أف أيًة        ِروا ِم  أعظي ُءلِق ال ُءخ ِبال ُءتَ  أسِمع أو
401ص

ِد أمزي ألِب ال أطَ أتَ في  أدو أغ أو ِه        ِد أمج ِل أتَ  ِهر أس أكم  ألعادي  أد ا ِه أش
أشّمرا ُءم

أصِرا أأَق أف ُءظنِوِن  أن ال ُءعدوا أتَ  أمي أر أو ُءه        أتَ أفع أتَد ِاس أو أد  أكِّي أتَ ال أقُي ّت ِا ِم  أك أو

أد أب الواجَأِِ أشبا أن ال ٍد       كا ُءهم في واِح أع أجَأِم أك  أل ألسى  أع ا أم أجَأِ
ِبرا ص  أتَع ُءمس 403ال

الذي يتَفُذ النِدى   والذي يركب الخطر

أيها القُوم عظموا   واضِع الس والحجر

لستَ أنسى لواءه   وهو يمشي إلى الظفُر

407حشر النِاس تحتَه     زمر إثرها زمر ص 

أرى الموتَ على الغبرا     هو الجامعة الكِّبرى

445هو الدرب إلى الدنيا     هو الدرب إلى الخَرى  ص 

ًا ص  449فإن شئتَ فمتَ عبدا    وإن شئتَ فمتَ حر

أعدتَ شباب الشرق من بعد أن وهتَ    قواه وافنِتَ جَأِسمه النِوب
458الغبر ص 

459ألَ إنه يوم أغر محبب     إلى الدين بفُديه بايامه الشهر ص 

ًا له       والحق يعليه الكِّريم وينِصِر عززتَ شأَن الحق منِتَصِر

وأبيتَ إلَ الصِدق حلة مرتد       فظهرتَ فيه والفُتَى ما بظهر ص
ًا     وأعير غرتك اللواء الحمر483  وكسا الخميس به جَأِمالك رونقُ

485ص 



532فإذا استَثَير فضَيغم      دون الحقُوق له زئير ص 

الحر كالنِصِل لَ يهتَز للغير    ولَ يبيتَ من الدنيا على حذر . ص
487

والحر يسأَم إن عزتَ مطالبه    لَ خَير في العيشَ إن أفضَى إلى
. الضَجر

من كل اروع باليمان مشتَمل    وقائد بثَباتَ الجأَش مشتَهر ص
488

489يلقُى المدافع لَ يخشى قنِابلها    فما بكِّاه لبارود بلَ شرر ص 

إليك يا صَارم السلَم تعزية   من ذي تجارب أحصِاها على صَغر  ص
489

ًا  لتَخرجَأِن إلى الدنيا بأَنوار ص  492فسر بها في ظلَم الليل معتَصِم
بتَضَرف

504وهم مغاوير السلَم    وفي الصِدام هم المدابر ص 

الوقتَ أضِيق أن نغالط        في الحقُائق أو نكِّابر

من كان يغنِم فرصَة فليغنِم   الفُرص الحواضِر

لَ يمشين السلحفُاء     وغيره للمجد طَائر

506لَ يحسبن المجد والعلياء    في كذب المظاهر 

هذا بأَلقُاب يتَيه     وذا بأَنساب يفُاخَر

506إن دام هذا فالسلَم     على المحارب والمنِائر  ص 

جَأِمعتَ الداتين الشجاعة والحجى    فكِّل عسير إن عزمتَ يسير



أتعلوا علينِا في المشارق أمة    وجَأِدك دل الشرق كيف يسير

ًا للحياة شعور وقد ترفع الوطَان للنِجم همة     ويرجَأِع قوم

ًا تضَمه     من المجهلَتَ الحالكِّاتَ قبور ص ويبعث نور العلم شعب
516

قوم هم العرب الكِّرام تمخضَب   مضَر بهم في شرخَها ونزار

نزلوا بلبان الشم ونقُلوا    فيه المكِّارم حيث سار الجار

518ساحِ الكِّارم للكِّريم ديار ص  .....................

ردوا على الشرق الحياة وصَفُوها     وتداركوه وركنِه منِهار

كريمة

519يتَعلم الكِّرماء من أخَبارهم    والنِاس بعد مماتهم أخَبار ص 

 المجلد الرابع

 تحتَ التَراب خَلَئق            ما كلهم قتَلَ المرض

51النِصِف ماتَ بجهله            والنِصِف ماتوا بالغرض  ص 

ًا كنِتَ في يوم عصِيب        توفيها المحبة والدفاعا  شجاع

ًا  ومن صَحب الحياة بغير عقُل       تورط في حوادثها اندفاع

ًا واخَتَراعا ص  66أعد بالعلم سؤددها فإني         وجَأِدتَ العصِر علم

ُءع أنِ أصِ ُءع ال ِر أو البا أفه أد  أمج ِه ال ِب أنِع  ِاصَ أو ُءع     ِنِ أتَ ُءمم ِم  ِلقدا أعلى ا أس  ألي أف ِدم  أأق

67ص   



ُءع أي أوالِش ُءب  ألحزا أيِف ا أعلى الِج ِه  ِهم       في ِب ُءمّر  أت ِللماضِي  أو أشباِب  ِلل ما 
69ص

ُءع ص ِر أو ُءح ال ِه النِاصَِ ِلِك في أمسا ِلل أو ٍد        أغ ِل ِهم  ِد أيه أفل ٌد  أغ أب  أشبا ِإّن ال
69 

أنِعوا أصَ ّلذي  أر ا أغي ُءم  ُءكِّ ُءع ُءصَنِ أن  أيكِّو أأن        ِة  ّو ُءب ُءل ِبّر ا ُءم  ُءكِّ ّنِ أع أنِ أيم لَ 

أمعوا أجَأِ ّلذي  ُءل ا أوالما ِة  أي ِولَ أن ال ألغوا       ِم أب ّلذي  ُءه ا ُءم الجا ُءكِّ ّنِ أب ُءيعِج لَ 

ُءع أز أج ُءع ال أفُ أينِ ُءع ما لَ  أفُ أينِ ُءر  أصِب أفال أمٍل        أع أوفي  ّد  أر في جَأِِ أصِب أأجَأِِملوا ال أو

ُءع ِد أصِ ُءمنِ ِه  أنِي ُءرك ِر ِمن  أعصِ أم ال ِئ أدعا أعلى        ُءم  أيقُو ٍم لَ  أقو ُءبنِياِن  ُءكّل  أو

أفُعواص أتَ ِان ِة  ّي ِر ُءح ِبال ُءم  أقُو ُءترى ال أهل  أف ِه        ِكِّ ِل أمما ُءحّر في  أة  ّكِّ أم ُءف  أشري
70 

ُءع ِف أد أتَنِ أف ًا  أحمد ُءغها  ِل أب ُءي ُءعها       فيما  أف أتد ُءس  أنِفُ ِإلَّ ال ُءة  أل ُءبطو أوما ال

أجَأِعوا أر أأم  ِد  أحم أنِباتَِ ال أجَأِ أعلى  أصَلوا       طَاحوا  أو ِإذا  أأهٌل  ألها  ُءيبالي  أولَ 

ُءب الباِع ص أرحي ِبها  أم  أحكِّي ِإّن ال أمها        أحكِّي أس  ألي أف ُءدنيا  ِبال أق  أمن ضِا
84 

ِدفاِع ص  أر  أخَي ُءكِّّن  أف أد  ُءجهو ُءل ال أتصِِ أتَها        أفع أد أك  ألي أع ّنِوا  أش ٍة  أر 85أكم غا

ُءمضَاِع ُءر  أغي أموتَِ  أد ال أبع ُءد  ُءجه أوال ُءه        أر ِثما ِة  أحيا ُءد موتٍَ في ال ُءجه أوال
68ص   

ألضِلَِع أب ا ِن أجَأِوا ُءم  أسلي أأتى ال أو ُءه        ُءر ُءصَدو ُءض  ُءل الِمرا أمضَى الجي ِإذا  أف

86 

ُءشعاعا أكِّل  أتثَ ألم  أس  أشم أن ال أجَأِد أو أقرٍن        ُءكّل  ُءل  ِك أثوا أبتَ  ألو آ أو



ّتباعا ِا أء  أمن شا ِل ًا  أوِمنِهاجَأِ ًا        ُءرشد ُءل  ألمثَا أب ا أر ُءتضَ ِكِّن  أل أو

ُءشجاعا أث ال أبع ٍة  أع أشجا ِر  ِذك أو ًا        أخَير أج  ٍر ها أخَي أحديِث  ُءرّب  أو

أتَطاعا ُءمس ُءك  أي ألم  ُءر  أصِب أن ال أوحي ّلتَ        أجَأِ أن  ِدِث حي أحوا أعلى ال أتَ  أبر أصَ

ِتَفُاعا ِان أجزِع  ِبال أق  أتل ألم  ِإذا  أد حيٍن        أبع ُءء  أد أته أس  أنِفُ ِإّن ال أو

ِطماعا أب ال أل أغ أقد  ّق  أح أأَّن ال ِب أبشيري        أمن  أف ُءل الِخطاِب  أفصِ ًا  أغد

أتداعى ٍد  أغ أد  أبع أم  أخصِ ِإّن ال أف أعوا        أتدا أهل  ِة  أن ِكِّنِا أل ال أأه أسلوا 

أوباعا أشرى  ُءق  ُءحقُو أضِتَِ ال أعّر أت ِإذاما        ٍر  ّتَِج ُءم ِب ٌد  أسع أوما 

ّدراعا ِا ِه  ِب ُءق  ُءحقُو ُءع ال ِر ّد أت أو ِه        ُءل في أتَمي الما أتح ِكِّن  أل أو

أل باعا ص  أوطَا ِدثاتَِ  ِللحا أعلَ  ِه        ألي ِإ ُءم  ُءكِّ ُءب ُءقلو أرتَ  أظ أن 92ِإذا   

ُءعه ِدفا ِان أو ُءه  ُءح ِه جَأِِما أس في ألي ِكِّن        أل أو أشباِب  ِة ال ِهّم ِه ِمن  في

ُءعه ص أأتبا ِه  ِر ُءغبا أمضَى في  أو أمطايا        أحّث ال أن  ُءمنِِشئي ُءد ال ّي 95أس  

ُءعه ِتفُا ِار أل  أوطَا أسما  ٍم  أقُو ِب أو ٍم        أقُو ِب ِء  ِبنِا ُءة ال أضَ أنه أستَ  ُءأّس

ُءعه ص  أمتَا أقليٌل  ِطٌَل  ألٌم با ِه       عا ألي أع ُءس  ُءنِفُو ُءص ال ِر أتح ّلذي  96أوا  

 إن الوفاء سياج أخَلَق الفُتَى    من حازه حاز المحامد أجَأِمعا

كم من لبيب كان يرجَأِى نفُعه        لكِّن أبى عدم الوفى أن ينِفُعا
97ص   

ّيِع أطَ ِة  أر أسري ِر في  ِه أظوا ٍد          عاصَي ال ِة راِش ّي ِو أطَ ٍو في  ُءكّل غا ِمن 

أطريِق أعلى ال أن  ِهلو أوالجا ُءهم         ُءقُ أطَري ّق  أش أو ِهم  ِب أق  أفضَا ِلموا  أع
أيِع أمه ال

ًا للممالك فتَحتَ        بالعلم أبواب السعادة أجَأِمع  واعلم فقُدم

 وانظر بعين في المور جَأِلية       لَ تثَبتَ الشياء عين تدمع
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 وصَن اليدين عن الدماء فإنها       في البغي أوخَم ما يكِّون المرتع

 لَ تذكرن الحرب أو أهوالها          إلَ بقُلب خَاشع يتَوجَأِع

 تلك العوان على الشديد شديدة       أين السيوف لمثَها والدرع

ًا ًا في العقُيدة وامتَنِاع  أبوا في محنِة الخَلَق إلَ       لياذ

ًا إليهم           تخالهم الصِحابة والتَباعا ًا وشبان  أووا شيب

ًا   إذا أسد الشرى شبعتَ فعفُتَ        رأيتَ شبابهم عفُوا جَأِياع

ًا       شرى الحرار بالدنيا وباعا  فتَى لم يعط مقُوده زمان

 عظيم في الخصِومة ما تجنِى       ولَ ركب السباب ولَ القُذاعا

ًا تنِاول أم نباعا  تمرس في النِضَال فلستَ تدري        أأقلَم

وما من أمس للقوام بد            وإن ظنِوا عن الماضِي انقُطعا

 قافية الفاء

ألف أس أء ال أبلَ أمدنا  أح ُءس  أأم أو ِنِضَاِل        ُءم في ال ُءك أء أبلَ أمدنا  أح

أرف أع أل فيما  أفُضَ أف ال أر أع أفما  أن        ِبقُي ِللسا أل  أفُضَ أي ال أنِس أمن  أو

أطف أق أمن  أأو  أد  ّه أع أت أمن  ِإلى  ِه        ِل أنقُ أغرِس ِمن  ِلل ّد  ُءب أولَ 

144ص  

 قافية القاف

167وإذا دعتَك لحاجَأِة آمالها     فجوابها من عزمك التَصِديق ص

 قل لل...... يصِب من أحداثه      أو لَ يصِب فما بنِا إشفُاق

 لَ بد من يوم تميد لهوله        شم الجبال وتظلم الفاق



170فهنِاك إما طَالتَ العنِاق ما        طَالتَ وإما زالتَ العنِاق ص 

أءٍة       ............................... ص  ُءمرو ُءن  أك دي ِئِل في ألوا ُءن ا 178دي

ُءق ص  أح ُءيل ُءه لَ  ّد أم ِرِع  أمشا أعذِب ال ٍر        ِم زاخَِ ِر أمكِّا ِبال ٍر  أبح ِب 178دانوا 

ُءق ُءد أيصِ أو ِء  أوفا أنِِن ال أس أعلى  أيجري  ِه        ِد ُءوعو أو ِه  ِد ُءعهو ِب ٌد  ّي أقُ أتَ ُءم

ُءء أوضِي ُءم ال ُءه ُءل أأصَ ُءس  أشم أفال ُءهم        أء ُءضَحى آبا ِإلى ال أن  ِفعو الرا
ُءق ِر ُءمع ال

ُءق ص ّقُ أح أتَ أت ًة  أد أسعا ِد  ُءخلو أن ال أروا       دو أي ألم  أف ِد  ُءوجَأِو أمعنِى ال ّينِوا  أب أت أو
180 

ُءق ِب ُءمط ُءكِّهوِف ال أن ال أبي ِهم  ِب أرحٌب  ُءهم        ُءد أأزوا أثَرى  أتَ ال أتح ٌة  أر أموفو
181ص . 

ِه ألي أع ُءدنيا  أن ال ِذروا ِم أح أأم        أد  أعه أأضِاعوا ال أهل  أتَ ِشعري  ألي يا 
أفُقُوا أأش أو

ُءق ّل أخ أتَ أي أأو  ُءد  ُءب ما يعتَا أشع أوال ِهم        ِق أأخَلَ ُءر الديِن في  أوقا أقوٌم 

ُءق ّد أصِ ُءم أك  أوذا ِه  ِب أن  ِتَفُو أيه ِلٌغ       ما  ُءمب أهذا  أن  ّها ُءكِّ أجبوا ال أتَح ِاس أو

ُءق ص أل ألذ ُءن ا ِلسا ِر ال أج أح ِلل أن  أأي ُءهم       ِمن  ُءظ أألفُا أرتَ  أجَأِ ِإذا  أن  أأَلو ُءيس لَ 
187 

ُءق أه أيش أو ُءل  أيطو أأخَلٍَق  ِء  ِبنِا أو ِئلًَ        أفضَا أن  أفكِّا ًا  أثتَ دينِ أد أتَح ِاس أو

ُءق أه أيش أو ُءل  أيطو أأخَلٍَق  ِء  ِبنِا أو ِئلًَ        أفضَا أن  أفكِّا ًا  أثوا أمر أد أتَح ِاس أو  

ُءق ِل ُءمخ ِة  أء ُءمرو ِلل أو  ُءه ُءف ما  أيعا أو ًا        ِلح ُءع صَا أف أير أو ِبّر  ِإلى  أيدعو 

189ص

ُءق ِر ٍز مو ألخَلَِق غا أن ا أجَأِيشٌَ ِم ُءهم        ُءش أجَأِي ُءد  ُءينِِج أو ُءهم  أل ُءد  ِبلَ ُءتطوى ال



ِة أل أجها أن ال ِم ِم أكِّري ُءف ال أسي ُءهم        ُءفُ أسي أد  ُءأغِم ِه  أوفي ُءسّل  ّق  أح في ال
ُءق أر أيفُ

ُءق ص  ّف أر أتَ ُءم ُءه ال ُءم ُءحسا ُءف  أعفُي ِإلَّ ال ُءه        أع أوق ُءن  ّو أه ُءي أبغٌي لَ  ُءح  أفُتَ 191أوال

ُءق ُءطَر أموتَِ  ِلل ِه  ِن أتتَ ِمن دو أأ أطَريٍق        أة ِمن  أم أسلَ أن ال ُءرم ِإذا 

ُءق أصَع أو أخَطٌف  ِه  ِئ أسما أء  أورا أمنِايا        أوال ِئِف  أقُذا ِلل أليٍل  ِب

ُءق ص  ُءأف ّد  أو ِاس أو ِه  ِت أنِبا أجَأِ أعلى  ٌق        ُءأف أمّر  ِاح ُءد  أحدي أف ال أصِ أع 197ِإذا   

ّقُوا أش أو أرجَأِوا  أخَ أبٌة  ُءل ِعصِا أيقُو ّق        أح ُءب  ُءطَلَّ ُءه  أء ِإذا ماجَأِا

ّق أح أو ُءه نوٌر  ّن أأ ُءم  أل أتع أو أرنسا        أف ُءه  ُءف ِر أتع ِر  ّوا ُءثَ ُءم ال أد

أيبقُوا ِل ُءم  ِه أقوِم أن  أوزالوا دو أتَحيا        ِل ُءتَها  أي ِفتَ أتَ  ٌد ما ِبلَ

ّق أر أتَ ُءتس أقنِاها  أعلى  أف  أكِّي أف أقنِاها        أعلى  ُءب  ُءشعو أرتَِ ال ُءحّر أو

أألقُوا أم  ألحلَ ُءم ا ُءكِّ أعنِ أألقُوا  أو ألماني        ِرحوا ا ّطَ ِا أة  ّي ِر أبنِي سو

ّق ِر أي  أوه ِة  أر ِلما أأَلقُاِب ا ِب أغّروا        ُءت أأن  ِة  أس أدِع الِسيا أفِمن خَِ

ُءق أشر أهّم  ّلنِا في ال ُءك ِكِّن  أل أو ًا        أن دار ِلفُو أتَ ُءمخ ُءن  أنح أو ُءتَ  أصِح أن

ُءق ُءنط أو ِلٍف  أتَ ُءمخ ُءر  أغي أبياٌن  ٌد        ِبلَ أفُتَ  أل أتَ ِاخَ ِإذا  ُءعنِا  أم أيج أو

ّق ُءيِح أولَ  أق  ُءحقُو ُءيدني ال أولَ  أضَحايا        أكال أك  ِل أمما أيبنِي ال أولَ 

ُءق أوِعتَ ُءهمو  أل ًى  ِفد ألسرى  أوفي ا ٌة        أحيا أِلجَأِياٍل  أقُتَلى  أففُي ال

ّق أد ُءي ٍة  أجَأِ أضَّر ُءم ٍد  أي ُءكِّّل  ِب ِء باٌب        أحمرا ِة ال ّي ُءحّر ِلل أو

ّق أح ِه  أأخَي ِر  أنِصِ ِب أأٍخ  ُءكّل  أو ُءكم        أأخَا ِه  ِتَ أنِ أم ِمح أيو ُءتم  أصِر أن

200ص   

أخلَِّق ِة ال أع ُءه في طَا ّل أق أأ أو ُءألَِّفها        أعلى  ُءه  أر أثَ أأك أن  ما كا

ألخَلَِق أن ا ٍة ِم أي ِو أء را أشّما ٍة        ُءأَّم ِب أك  أأرا ّتَى  أح أد لي  لَ عي



أخَلَِق ِر  أغي ِب ألٍف  أخَ ُءتَ في  أبقُي أو ِهم        ِر أِلم أن  ُءم الجاِمعو ِكِّرا أب ال أه أذ

ِة راقي أر أحضَا أشعٌب في ال ُءل  ُءيقُا أو ِذلًَ        أبعضٍُ خَا ِل ُءم  ُءه ُءضَ أبع أظّل  أي أأ

أة ِشقُاِق  ُءدعا ِبها  أة  ُءهدا أل ال أع أجَأِ ُءقُرى        أء ال ِإشقُا ُءه  أل أد ال أأرا ِإذا  202أو  

ِرفاقا أو أبًة  ُءعصِ ُءل  أضَ أأف ُءر  أخي أوال ُءهم        ُءل أشم أف  ّل ُءأ ِر  أخي ِبال ٍة  أب أوِعصِا

ألخَلَقا أوا أب  أهضَوا الدا أتَنِ ِاس أو ُءهم        أهّم أة  أي ِبنِا أوال أن  ُءو أتَعا أعلوا ال أجَأِ

ِلملَقا أوا أس  ُءبؤ أن ال ِتلو ُءيقُا أو ِهم        ِبّر ِب أحِ  أن الِجرا ُءيداوو أقُد  أل أو

ِرواقا ِم  أقُدي أدِب ال أل ِل أن  أيبنِو ًة        أر أوتا ِد  أجدي أدِب ال أل ِبا أن  أيسمو

ِلشفُاقا  أوا أف  أعط ُءر ال ُءيثَي أمٌن  أز ُءهم        أن أحنِا أج  أوها ُءهمو  أم ِتَما ِاه أث  أع 212أب

ِوثاقا أشباِب  ُءخَطى ال أن  أودو ًا  أقيد ِه        ُءنبوِغ أن  أن دو أفكِّا ُءد  ُءقُعو أض ال أر أع
213

ًا       فاجَأِعل الحزم للمضَاء ملَكا ص  233وإذا كنِتَ ذا مضَاء جَأِريئ

أيحموِك ألم  أو ًا  أسيفُ ِهروا  ُءيش ألم  ِهم        ِف ُءأنو أف  أحتَ ُءد  ُءلس أتَ ا ُءتَ ما أبيرو

أمفُكِّوِك ِم ال أغ أضَي أد ال أصَي ِعّز  أي أو ٌد        ّي أقُ ُءم أو  أوه أث  ألي ُءد ال أيصِي ُءكّل 

أبنِوِك أع  ُءيرا أأو  ُءتراعي  ّتَى  أح ًى        أأذ أأو  ًا  أشّر أدثتَِ  أأح ِه ما  أل أتال

ُءصِعلوِك ُءر ال أج أوخَِنِ أشريِف  ُءف ال أسي أضِها        ُءع ِعر أنِ أيم أو أيحمي  ّلتَي  أأنتَِ ا

أأهلوِك أنِدى  أوال أم  ِر أمكِّا ُءه ال أبل ُءعلَ        أوال ِر  أمفُاخَِ ِإلى ال أن  ِبقُي أوالسا

ُءبنِوِك أو ِرٍس  أمدا أو ِئٍس  أكنِا أو ٍد        أمساجَأِِ أل  أحو ٌء فيِك  ِدما ألتَ  سا

240ص  

ِبواجَأٍِِب أق  ُءحقُو أب ال أل أطَ أمن        أب  أوخَا أق  ُءحقُو أس ال أم أتَ ِال ِبالواجَأِِِب 
أمتَروِك

ُءفتَوِك أو ألصٍِّص  أت أر  ألوِك نا أأصَ أعًة        أجَأِما ِإلى القُِتَاِل  أفُرتَِ  أن ألّما 



أتحميِك أقُنِا  ُءة ال أع ِر ُءد شا ُءلس أوا ِد في آجَأِاِمها        ُءلس أء ا ِدما أدروا  أه

أأهليِك أأنتَِ في  أو أسحاِب  أو في ال ُءه ُءتَما        أصِم أتَع ِاس أو ِعّز  ُءتَما في ال أعنِ أأم

243ص 

أهل أر  أنِصِ أتذوقي ال ّتَى  أح أكِّرى        ِعموا ال أطَ أعلى الميثَاِق لَ  ألفُوا  أح
أصِروِك أن

ُءفُرساِن ِمن حاميِك ِة ال أب أحل ًة       في  أر أل صَو أحّج ُءم أرنِسّي ال أفُ أعموا ال أز

أيبنِيِك ُءه  أم ُءحسا أسّل  أفتَاِك  أو ُءه        أس أنفُ أيبنِي  أف  أسي أسّل ال ُءر  أنِس ال

أمملوِك ِبال أس  ألي أرِك  أنس ُءتَ  أجَأِد أو أو أهوى        ُءسلطاِن ال ِل أمملوٌك  ُءر  أنِس أوال

ُءشكِّوِك ِء  أورا أص ِمن  أح أحصِ ّق  أح أكال ّلعوا        أط أت أو أقًُة  أحقُي أل  أخيا ّدوا ال أر
245 

أأم خَانوِك ُءرماتَِ  ُءح ّيعوا ال أضِ أأم  أقصِّروا        ِبِك  ُءن الِحمى  ِفتَيا ُءل  ُءيقُا أأ

246ص

أيفُديِك أمن  أعّز  أو ُءر  أنِصِي أقّل ال ِإذ        ِر  ألنصِا أكا أليِك  ِإ ُءف  ُءم الِخفُا ُءه أو

ٍة باعوِك ّب ُءج ِب ُءخ  ُءشيو أن ال ِئِهم       حي ِدما أو ِهم  ِل ِبما أتَروِك  ُءمش ال

ُءمفُتَيِك ِر لَ  ُءمفُتَي النِا ِلساِن  ِب أعِن الِحمى        أن  ِئدي أء الذا ِدما أدروا  أه
247ص  

ُءدلوِك ِب أنتَ  أذ ألّما آ ألمِس  ِا أسها       ب أشم أل باٍك  أقو ِة  أف ِللِخلَ ُءقل 

ُءمذكيِك ُءه  ُءل أجَأِلَ أجَأِّل  ُءه  أل أوال ِفٌُئ        ُءمط أك  أل أهل  ِد  أتَوحي أة ال أو أجَأِذ يا 

أنِم شانيِك أي أأي  ّدِك  أيغِف ضِِ ألم  ِلٍك        أمما ُءب  أحر أأنتَِ  أو ُءن  ُءقُرو ألتَِ ال أخَ

أيرميِك ِه  ِد ِتَبدا ِاس أو ِد  أفُر ِبال ًة        أر أوتا ُءن  أزما ِم ال أم ُءل ِبا أيرميِك 

أيليِك ُءق  أعتَي أوال ُءسِك  أيسو أمٌر  ُءع ُءهدى        ِر ال أفج ُءكنِتَِ في  ِإلى ما  عودي 

أذبوِك أك ألما  ٍد طَا ِهنِ ِابِن  أد  أبع أهوى        أعلى ال أرثوِك  أتوا أن  ّلذي ِإّن ا



ِبسوِك أل ِإذ  ِم  أس الرو ُءطَقُو ِبسوا  أل ّنما        ِإ أو ِبّي  أنِ أد ال ُءبر ِبسوا  أيل ألم 

ُءردريِك أدي  أي ِة في  ّي ِو أب أكالبا ًة        أر ّبا أجَأِ ُءترى  أأن  ُءذِك  ُءأعي ّني  ِإ

أمأَفوِك ص ِم ال ِك أكالحا أأو  أد  أيزي أك ًا        ُءة فاِسقُ أث ِورا ألِك ال ُءزّف  أت أأن  أأو 
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أمليِك ص  أثوِب  ِر  أغي ّلٍط في  أس ُءم أو ّوٍج        أتَ أتَ ُءم ّلٍط  أس ُءم أن  أبي أق  أفر 249لَ 

أبنِيِك ِر  ِبنِو ُءه  ُءت أر أحضَا أشتَ  أم أو ُءه        ُءب ُءشعو أعنِِك  ّق  أح أء ال ِلوا أذتَ  أخَ أأ

ُءه واقيِك ص  ُءل أجَأِلَ أجَأِّل  ُءه  أل أفال ٍة        ُءحّر أنفٍُس  ُءكِّّل  ِب أيقُوِك  ألم  259ِإن   

 قافية اللَم

ِه ص   ص ِل ّذا ُءخَ أعلى  أمنِصِوٌر  ّق  أح أوال ُءه        أر أنصِ ُءن  أهيِم ُءم أك ال ِب أعّز  أأ ّق  أح
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أعلى ًا  ِدي أتَ ُءمع أشرى       في الغاِب  أليِث ال أعلى  ًا  ِرئ أتَ ُءمج ُءب  ِذئ ما ال
ِه ِل أأشبا

ِه ِل ِقتَا أل  أقب ِر  أتَدبي أوال أرأِي  ِبال ِه        ِنِ أهم في ِحصِ ّو ُءد أع أن  ِتلي القُا

ِه ِل أوما ّو  ُءد أع أعن ِعرِض ال أحرِب  ِدٍز       في ال أيل ِة  أح ِبسا ألو  أو أن  ِرضِي ُءمع ال

ِه ِل ِبفُِعا ُءه  أل أقو أد  ّي أؤ ُءي ّتَى  أح ِه        ِل أقو ِدٍق في  ِبصِا أس  ألي ُءء  أمر أوال

ِه ِل ِإلى آما ًا  أدم أر  ِغما أض ال ًة       خَا أر أكبي أة  أحيا أم ال ِإن را ُءب  أشع أوال

ِه  ِل أأو قا ِه  ِل ِبقُي أسِخّي  ِلل ِه       لَ  ِبروِح أسِخّي  ِلل ِلِك  أمما ُءر ال 302ُءشكِّ  

أمرذولَ ص ِعشَ  أي ُءبن  أيج ِإن  ُءء  أمر أوال أريِهما        أقد أحّط ِمن  أو أقّل  أأ ُءجَأِبٌن 
306 

أرسولَ ص  ُءه  أل ِل ّنِا ا أع ّكٌِّن  أم أتَ ُءم ٌد        أحّم ُءم أف ٍد  أحّم ُءم أن  أسّب دي 311أمن   

أظِل أحنِ ُءل ال ّق ِمثَ ِر ِبال أبًة        أمشو ِة  أحيا ُءد ال أشه  

أمِل ص  ُءيح ألم  ًا  ّظم أنِ ُءم ُءن  ُءجما        أن ال ألو كا ُءد  أقُي 321أوال



أزِل ص  أِلع أن  أتكِّو أألَّ  ِتها        أك ِمن عادا 322ُءدنيا  

أقليلَ ُءعقُوِل  أن ال ُءشجعا ُءتَ  أجَأِد أو أو ٌة        أر أكثَي ُءقُلوِب  أة في ال أع أشجا ِإّن ال
326ص   

أدي ِعزريلَ ص أي أعلى  ُءة  أحيا أف ال أكي أعٌة        أجَأِما ِه  ألي أع أتحيا  ُءل لَ  أجه ال
327 

ُءكهولَ ُءحقُوِق  أف ال أكه ُءم  ُءه أتِجدو أن الِحمى        ِفتَيا ِلنصِاِف  أعلى ا ّبوا  أر

ُءكهولَ ُءحقُوِق  أف ال أكه ُءم  ُءه أتِجدو أن الِحمى        ِفتَيا أعلى اليمان  ّبوا  أر

ُءعدولَ أس  ُءنِفُو أيبنِي ال ّلذي  أو ا أوه أمًة        أقوي أع  ِطبا أيبنِي ال ّلذي  أو ا أفه

أأصَيلَ ِر  ُءلمو ًا في ا أرأي ِه  ُءيري أو ِطٍق        أمنِ أوِج  أأع ُءكّل  أق  ِط أمنِ ُءم  ُءيقُي أو

أضِئيلَ أشباِب  ِة في ال أل أعدا ُءحِ ال أمشى       رو أعدلًَ  ُءكِّن  أي ألم  ُءم  ّل أع ُءم ِإذا ال أو

ُءر حولَ ِئ أبصِا ِه ال ِد أي أعلى  أءتَ  أرٍة       جَأِا أبصِي أظ  ألح أء  ُءم سا ّل أع ُءم ِإذا ال أو

أعويلَ أو ًا  أتم أمأَ ِهم  ألي أع ِقم  أأَ أف ِهم        ِق أأخَلَ ُءم في  أقُو أب ال ُءأصَي ِإذا  أو

أثقُيلَ ِرجَأِاِل  ِء ال أأعبا أبيِن  ُءكِّم       ِمن  أئ ُءب ِعب أس أأح أو ُءكم  ُءر ُءذ أألع ّني  ِإ

أجَأِليلَ ُءلّمهاتَِ  أن ا أعو أر  ُءم       في ِمصِ ُءتَ ِرم ُءح أو ُءكم  ُءر أغي أد  ُءمساِع أد ال أجَأِ أو

أتذليلَ ألتَ  ّل ُءذ أو ُءف  ُءقُطو أنتَِ ال أد ُءكِّم        ُءس أغر أك  ِر أم بو أيو أشباِب ال ِلل ُءقل 

ِإكليلَ ِه  ِر أأحجا أعلى  أضِعوا  أو ّيٍب        أغ ُءم ُءكّل  ِء  أهدا ُءش أن ال ّيوا ِم أح

أكفُيلَ ِهّن  ِب ُءكِّم  أل أتَ  أثَبا ُءد ال أأجَأِِ ّننِي        أأ ِإلَّ  أد الغاياتَِ  أع أأب ما 

أوكيلَ ص  أو ِفلًَ  أخَيٌر كا ُءه  أل أفال ِبروا        أوثا أحِ  أنِجا ِه ال أل ِإلى ال ِكِّلوا  330أف  

ِإقلَِل أو أجَأِهٍل  أعلى  ُءملٌك  أن  ُءيب أم  ُءم       ل ُءه أكِّ ُءمل ُءس  أيبنِي النِا أوالماِل  ِم  ِعل ِبال

ِلِمثَقُاِل أوِمثَقُالًَ  أرأٍي  ِل ًا  أرأي أتَِشدوا        ِاح أو أل  أوهاتوا الما أل  ِرجَأِا هاتوا ال



ِإقباِل ص أو أحّظ  ُءه ِمن  أل أأَ ال ّي أه ِنِموا       ما  أتَ ِاغ أو ِه  أل أركاتَِ ال أب أعلى  ِابنِوا  أف
332 

أمقُالَ ِرجَأِاِل  ِبال ُءق  أي أأل ُءق  أوالصِِد ِدٍق        ألًة ِمن صَا أمقُا ِهلَِل  أم ال أم ُءأ

ُءن جَأِِدالَ أيكِّو ُءع ما  أي أأضِ ُءح  ُءنِصِ أوال ِدٍل        ُءمجا ِر  أغي ُءنِصِِح  ّطٍف في ال أل أتَ ُءم

ّعالَ أفُ أوال أم  ُءد الِمقُدا ّو أس ُءي أو ُءع عاِملًَ        أف أير ِم  ِلسلَ ِة ا أد . ِمن عا

أن ِعقُالَ أضِّل كا أو  ُءه ِإن  ُءل  أعقُ أوال ُءهدى        أد ِعرفاِن ال أبع ُءعقُولًَ  ّلوا  أضِ

ُءن زالَ ُءو أتَعا أل ال ُءط أب ِإن  ُءك  ُءمل أوال ُءهم        ُءكِّ ُءمل أض  ّو أقُ أت أسموا  أقُ ِان ِإذا  ّتَى  أح

ألبطالَ أقُنِا ا أعلى ال ُءن  أجبا أب ال أل أغ أفُّرقوا        أت ُءحروِب  أل ال أأبطا أأّن  ألو 

336ص   

ِلهماِل ِبا ُءر  ُءلمو ُءع ا ُءتضَا أو أعنِها        ِم  أقُو ِبال ُءد  ِبلَ ُءع ال ُءتضَا أو

ألشباِل ِل أعريِن  ُءء ال ِلوا أو ُءكِّم        ألي ِإ ُءر  ِر ِمصِ ِديا أب ال أشبا يا 

 ما المجد زخَرف أقوال لطالبه           لَ يدرك المجد إلَ كل فعال

 بالعلم تمتَلك الدنيا ونضَرتها          ولَ نصِيب من الدنيا لجهال

 والعلم يعتَصِم الملك الكِّبير به        كالغاب  ما بين آساد وأشبال

344ص   

 يلبث العالمون في الشك إلَ    ساعة عنِدها الشكِّوك تزول

355ترجَأِع النِفُس للحقُيقُة فيها    وترى أن ما مضَى تضَليل  ص   

 بلوتَ النِاس خَدن بعد خَدن      فما للمرء غير النِفُس خَل

 وطَالعتَ المور فكِّل صَعب    إذا لزم الرجَأِال الصِبر سهل

 أدل على الخطوب إذا أدلتَ      وأتركها تهون ولَ أذل

357وألقُى النِازلَتَ بحد عزم      يفُل النِازلَتَ ولَ يفُل  ص  



 وإن لم تأَتك الدنيا بظل      فجاوزها إلى دنيا تظل

ولم أر كالرجَأِال مع الليالي       إذا كثَرتَ على البدان قلوا

 ولَ كالعلم يجمع كل شمل       وليس لمة في الجهل شمل

ًا     لشعب فيه إقدام وعقُل  ص  ًا قريب 358ولَ كالمجد ميسور  

 ضِللتَ أبنِاء البلَد بأَسطر       ملتَ قلوب الغافلين ضِلَلَ

إنا برئنِا من حماك إلى الذي      يحمي السود ويحفُظ الشبالَ ص
384 

  لقُاء الموتَ غاية كل حي       ولكِّن للحياة هوى مضَل

 وقور في الحوادث لَ يبالي      سيوف البغي تغمد أو تسل

ًا          لسان لَ يهاب ولَ يزل   وأقطع من سيوف الهنِد حد

 كبير في الموافق لَ جَأِهول        بآِداب الخطاب ولَ مخل

ًا         وخَطبة بعضَهم عّي وجَأِهل  يسيل فصِاحة ويفُيضُ علم

 فسر عبد السلَم إلى كريم        بلوذ به الكِّريم ويستَظل

ًا       إذا لم يصِحب الخَلَص عقُل ص وليس يؤثر الخَلَص شيئ
397 

ًا      فما تهيبتَ كالخَلَق في ًا والغنِى نفُر بلوتَ في الجاه قوم
407الرجَأِل ص   

قعدتَ عنِهم الهداة وقامتَ        عصِبة تخلط الهدى والضَلَلَ ص
414 

415نام قومي عن المعالي وراموها       فكِّان النِصِيب منِها خَيالًَ 

ًا       علقُتَ بالصِغائر المالَ   415وإذا كانتَ النِفُوس صَغار

ً قصِار حين نجري اللهو فيها      طَوال حين نقُطعها فعالَ



ً ولم تقُتَل براحتَها بنِيها       ولكِّن سابقُوا الموتَ اقتَتَالَ

417ص 

أكِّمالَ أر ال أخَ ّد ِا أِلهِل الواجَأِِِب  أمعالي        أم ال أس أق ِإذ  أه  أل أكأَّن ال

ِتَغالَ ِاش أو ِر  ِئ أصِغا ِبال ًا  ُءولوع ِهم        ألي أع أترى  أتَ  ألس أو ًا  ّد أترى جَأِِ

ِء بالَ ألحيا أم ا أع أأن ِكِّن  أل أو ًا        أعيش ِء  ألحيا أد ا أغ أأر أليسوا  أو

أمقُالَ ُءهم  ُءم أر أأَك أف ِإن قالوا  أو ِفعلًَ        ُءر النِاِس  أخي أف أعلوا  أف ِإذا 

أومالَ ص ًء  أأبنِا أو ًا  ُءحّر ًا  أدم أطوا        أأع ُءن  ألوطَا ُءهمو ا ألتَ أأَ أس ِإن  418أو  

ُءتَ آلَ أبي ُءن ال أيكِّو ِم ما  أح أأَر أك أرزايا        أهتَِ ال أد ِإذا  ِزلنِا  أوما 

أوالفُِعالَ أة  أع أصِنِي أأنسى ال أولَ  ٍد        أحسو أة ِمن  أء ِلسا أأنسى ا أقد  أو

ِنقُالَ ُءهم  أل ِم  أنتَ في الِخيا أفكِّا أليها        ِإ أقُلوا  أتَ ِان أقُنِا  أكزوا ال أر ِإذا 

ِنِزالَ ِه ال ِب أن  ُءلبو أتط ُءتَم  أرجَأِ أخَ ٍم        أيو أك ِئموا  أتَ ِال أة  ّي ِر أبنِي سو

ِوصَالَ أقتَنِا ال أأذا أهل  ُءكِّم  أعنِ أو ّنِا        أع أء  أزهرا أة ال ّي ِر ُءح أسلو ال

أوالِمطالَ ِد  أمواِع أب ال أعراقي ِإلَّ        أم  أيو ِكلَنا ال ِنلنِا  أهل  أو

419ص   

ِدغالَ أوال أب  أسباِس أغ ال أب أصَ ًا        أدم ُءتموها  أهر أم أف أرها  أمه ُءتَم  أرف أع

أوالِحجالَ أة  أفُ أشري أجَأِها ال ِد أهوا ُءتَم        أضَب أخَ ّتَى  أح أنها  ُءتَم دو ُءقم أو

أوبالَ أنتَ  أقد كا ُءب  أحر ُءل ال أيقُو ًا        أجَأِبان ًا  أمفُتَون أدعوا في النِاِس 

أضَلَلَ ِكبوا ال أر ِئلًَ  ُءع قا أم أتَس أف أقوٌم        ِبالروحِِ  ُءهم  ّقُ أح ُءب  أل ُءيط أأ

أكِّسالى ِبال ُءع  ّق أر ُءي ًا لَ  ّفُ أصَ أو ِه        أع في أصَد ًا لَ  ِئط أوكونوا حا

أحلَلَ ٍة  أن ِو ُءكّل آ ُءم  أد أولَ ال ٍم        أيو ُءكّل  أب  أك أمر ُءب  أحر أس ال ألي أو

425وأهيب ما كان بأَس الشعوب     إذا سلح الحق إعزالها   



ًا ماتَ وهو ذليل  ولكِّل نفُس ساعة من لم يمتَ        فيها عزيز

 والنِاس باذل روحه أو ماله         أو علمه والخَرون فضَول

 صَبر العظام على العظيم جَأِميل        ..............................

 إن تفُقُدوا الساد أو أشبالها           فالغاب من أمثَالها مأَهول

ًا       لَ الجيشَ يرفعه والسطول  والعدل يرفع للممالك حائط

 إن الوثاق على السود ثقُيل       ..............................

أتَِل أمقُ ٍة في  ّل ِتلًَ       ِمن ِع ُءم قا أح أأر ُءف  أسي أوال

أضَِل ألف ِر ا ِإلى الِجوا ُءن  أسي        ُءح أب ال أه أذ أكما  أهب  ِاذ أف

أعلي ِه ال أل ِة ال ّنِ أج ِب أشبا       ِب  ُءن ال أزي ُءكما  ِكِّلَ أف

أعلي ص  ِه ال أل ِة ال ّنِ أج ِب ُءكما باع النِفُيس       ِكِّلَ 441أف  

ُءمها البالي أرس أأم  ُءه  ُءت أك دولَ ِتل أو أأطَلَِل        ُءس  ِر أأدا أأم  أشرِق  ُءك ال ِل أمما

ِإلى حاِل ِبالنِاِس ِمن حاٍل  ُءر  أده أوال ِثِرها        أمآِ ِإلَّ في  ُءر  أده أبها ال أأصَا

ِرئباِل ِر  أغي أبٌة ِمن  ّنها غا أأَ أك ُءبها        ِن أن جَأِا ًا ها أأرضِ ّق  أح أحفُا ال ِإذا 

ّتَاِل ص أق ُءذّل  أعوادي ال ِتٍك ِمن  ِلفُا أمها        أل أأس ُءل  أجه أم فيها ال ّكِّ أح أت ِإن  أو
442 

أعلى أتخفُى  أقد  ِد  ُءرش ُءج ال ِه أمنِا ِه        ِت أر أمشو ًا في  أأمينِ ّو  ُءل ُءغ أس ال ألي

الغالي

ُءمختَاِل أو أعن باٍغ  ّق  أح أد ال أع أأب ًا       ما  ألفُ أضِ أولَ  ًا  أبغي ُءكِّم  ّقُ أح ُءلبوا  أتط لَ 

ِإهماِل ِب أعتَ  ٍة ضِا أح أل أمصِ ُءرّب  أف ُءه        ُءب ِن ِلهماِل جَأِا ِبا أعّن  أيضَي أولَ 

أأجَأِياِل أن  ُءبنِيا أمتَ  أد أه ٍة  أم أنو أو أرٍف        أش ُءذرا  أعتَ جَأِيلًَ  أف أد ٍة  ِهّم أكم 

أدجَأِّاِل ِطَّب  ُءل فيها  أع أيفُ أس  ألي ُءه       ما  ُءد ألرواحِِ فاِس ُءل في ا أع أيفُ ُءم  ِعل أفال



ّهاِل ص ُءجَأِ أن  أبي ٍم  أعلي أه  أتَ ِشب أأي أر ِه        ِب أتَ  أقفُ أو ألو  أدرٍس  ُءرّب صَاِحِب  أو
443 

ُءر ِمنِواِل أخَي أمعالي  ِلباغي ال ُءهما  ٌق        ُءل ُءخَ أنها  أنفٍُس زا ُءة  ِهّم ِه  أوفي

أأعماِل أو ِبآِماٍل  أة  أحيا أأّن ال ِه        ِب ِرجَأِاِل  ٍم في ال أنؤو ُءكّل  أتَ  ّلم أع

أثَِل أم أن ال أأبقُى ِم ِد ما  أمج ِلل أو ُءم الغالي        أد أك ال ِه ذا أل أسبيِل ال أألَ في 

العالي

أِلجَأِياِل ص  ُءدنيا  أو ٍم  أِلقوا ٌة  أحيا ِئها        أورا ِهّمٌة ِمن  أمنِايا  ُءضُ ال أبع 447أو

أبّر ِرٍب في ال أط ُءمضَ ِب ُءه        ُءكِّ ألي ُءس أيعدو  أشرِق  أو ال أنح أب  أغر أطَوى ال

ِر ِمرقاِل أبح أوال  

أشجى أقُلِب ال أعلى ال ُءيلقُي  أو أر هاِمٍس        أغي ألسى  أنِفُِس ا ِإلى ال ُءيِسّر 
ّواِل أق أر  أغي

ٍد أحدي ِكِّن ِمن  أل أو ًا  ِبساطَ أدها        أأعا أقد  ّلذي  أتدري ما ا ُءح  ُءترى الري
أأثقُاِل أو

أأهواِل أب  ّكا ُءر ِر  ألخَطا أعلى ا ًة  ُءغدا ٍة        أب أل غا أأشبا أن الفُِتَياِن  ِقُّل ِم ُءي

أة أش ُءه عي ُءش أعي أعجيٌب  ِكِّن  أل أو أأخَو الصِِبا        أتَ  أيمو أأن  ًا  أعجيب أس  ألي أو
السالي

ُءمغتَاِل ِر  أده ِدِث ال ِرٍض ِمن حا أتَ ُءمع ِب أنٌِة        أرهي أمشيٍب  أأو  أشباٍب  ُءكّل  أو

ّذاِل أخ ِب أنتَ  ُءم خَا ألعلَ ِإذا ا أس  ألي أو ُءه        أتَ أتح ُءز  أفُو أفال ِم  ِعل أء ال ِلوا ُءكِّم  ألي أع

أولَ آِل أملوٍل  أمساٍع لَ  أصَوِل  أو ٍر        أخَ ِبآِ ُءه  ُءلفُو ِاخَ أف أصَّف  أل  ِإذا ما

ّهاِل ُءجَأِ أف  أأنصِا أر  ألم أن ا أمعو أيج أولَ  ُءهم        أد أم ِعنِ ُءن لَ ِعل ُءح الفُِتَيا ُءل أيصِ أولَ 

ُءمعضَِِل أأو  ِر  ألم أجليِل ا ِل أمن  أف ِدٍث        أوقِع حا ُءن في  أع الفُِتَيا ِز أجَأِ ِإذا 
452الحاِل ص   

ِله ُءيوا ألم  أمن  أل  أسبي ّلي  أخ ُءي أو ُءيعادى        أأن  ّتَقُى  ُءي أو ُءيعادى  لَ 



454ص   

أمسلولَ ِرٍس  أكّف فا أعلى  أسي       ِف  أن ال أأمضَى ِم ِرجَأِاِل  ُءء ال ِإبا أو

أجَأِميلَ ًا  أصَبر أو ًة  ُءحّر أحًة  ألم ِإلَّ        ِر  أوالنِا ِد  أحدي ِزد في ال أي ألم 

أهزيلَ أم جَأِوٍع  أيو ِه  ُءتلَقي أليِث آبى       ما  أكال أن  أفكِّا ًا  أع حينِ جَأِا

ُءشبولَ ص  ُءة ال ألبا ُءل ال ُءك أتأَ أولَ  أعتَ  ِإذا جَأِا        أر  ُءة الصِِغا ِهّر ُءل ال ُءك 458أتأَ  

أتَضَليلَ ُءه ال ُءه ّتجا ِا ُءن  أيكِّو أأو  ًا        ِنفُاق ُءن  أيكِّو أرأِي ما  أن ال أوِم

ُءفُضَولَ أوال أخنِا  أوال أي  أبغ ُءه ال ِب ُءيش أكلٌَم        أوالِجداِل  ِد  أنِقُ أن ال أوِم

أسبيلَ أف  أعفُا أوال أن  ّيي ِع ِف أسليِل ال       را ِل ًا  أدن أدي أق  أأرى الصِِد أو

أرعيلَ أم ال ُءتقُي أأو  أصِّف  ُءن ال ِز أت أأَخَّر        أتَ أت ألم  ِد  ًا في الِجها ماضِِي

أقبيلَ ص أتَ  أضَي أم أأم  ّق  أح أة ال أز أحو أتحمي        أك  أد أوح أتَ  أضَي أم ُءتبالي  ما 
460

أدليل ص أس ال ِبئ ُءل  أجه أوال أمٌة  أقدي ِه        ِل أأه أعلى  أجهِل  ُءة ال أي 465جَأِِنِا  

ألثيل ُءد ا أمج أوال ُءد  أد ُءسؤ ُءنِها ال ُءرك ألًة        أدو أذراها  أنِفُنِا في  أتَ ِائ أو

أرحيل أم ال أيو أعتَ  ّي ُءش ُءشموٍس  أو أنِوى        أم ال أيو أعتَ  ّد ُءو ٍر  ِبدو أكم 

أبخيل أو ٌد  أجَأِوا ِر  أن الدو أوِم ٍد        أن أو أجَأِديٌب  ألرِض  أن ا أوِم

أنِزيل ِم ال أمذمو ِب أس  ألي ِزٌل  أمنِ ُءهم        أضِّم ًء  أنِفُا ُءح ًا  أشباب يا 

أوبيل أمرعى ال أعِن ال ِهم  أنِّحي ُءي أو أقُذى        ِد ال ِور أعن  أن  ّبا ُءش ُءف ال ِر أيصِ

أخَليل أو أبعضٍُ  ِل ُءكِّم خَِدٌن  ُءضَ أبع ًة        أو ِإخَ أوجَأِيئوا  ِه  أهبوا في ِاذ

أضِئيل أجَأِّل  ِإن  أو ٍد  أمولو ُءكّل  ُءه        ُءتَ ّل ِق ُءكِّمو  ّن ُءضَّر أي لَ 

ِلنصِاِف ميل أعِن ا أظّن  ُءع ال ّب ُءت أفٌُة        ِئ ُءكم طَا ِر أأم أفُتَ في  أجَأِ أأر

أوقيل أل  ُءة في قا أل ّلتَِ الحي أق ُءكِّم        ألتَ ُءهم حي أل أر  أصِب أعلوا ال ِاجَأِ



أهزيل ُءخلِق ال ِإلى ال أة الديِن  ّق ِر أمعوا        أتج أأن  ُءكِّم  ِب أن  ُءيريدو أأ

أكفُيل أهدِي  ِبال ِء  أنِشَ ِلل ٍد  ُءمرِش أوِمن        أهدِي  أن ال ُءض ِم ألر ألتَِ ا أخَ

أيميل ص  ِبّر  ِة ال ّنِ ُءس أعن  ًأَ  أنش أترى        أو أفوضِى  أة  أر ُءلس أتَرى ا 468أف  

أبديلَ ِرهاِن  أصِِب ال أق أيبِغ ِمن  ألم  أفتًَى        ُءكِّن  أف أن  ِبقُي ُءم السا أيو أم  أيو ال

ُءحجولَ أو أمدى  ِإلى ال ُءل  أتسي ًا  أرر ُءغ أتَِحم        ِاق أف ِبِق  أسوا أع ال أم أتَ  أري أجَأِ ِإذا  أو

أجَأِميلَ ِه  أعلى الِشفُا أر  ِء ِمصِ أثَنِا ِب ُءه        أت أل أم ِد  أعتَي أغرِب ال أر ال ِه يا قا

أصَليلَ أصِّل  أف ًا  أأرضِ ُءه  أتَ أرح أطَ أو ُءه        ُءد أأجَأِلَ ألتَ  أذ أتَخا أف ُءه  أتَ أزح أزح

أتَنِزيلَ ُءأ ال أر أتقُ أو ِه  ألي أع أتتَلو  أزل        أت ألم  أو ُءد  أحدي أك ال أل ُءن  أيلي أم لَ  ِل

أيميلَ ِل أنِها  ُءرك أك  ِنِ ُءرك ِب ِدم  ِاصَ أف ُءؤها        أبلَ أن  أورا ّدتَ  أتَ ِاش أة  أم ألز ا

أضِئيلَ أد  أفعا ِبها  ُءد  أحدي أن ال ِز ُءو ُءلها        أأثقُا ِه  ِذ أه أو ُءة  أحيا أك ال ِتل

471ص   

ِقُّل ُءي أأو  ُءر  ِثَ ُءيكِّ أن  ُءن حي ُءيحِس أو ًا        أرصَينِ ُءهم  ُءل ِئ أر قا ُءل الِشع أيقُو

ّلوا أقُ أتَ ِاس أولَ  ُءب  ُءشعو أد ال ألما سا أأرِض        ُءكِّّل  ِب أن  ُءمحِسنِو ألولَ ال أو

 المجلد الخامس

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شواهد من المجلد الخامس

هلتَ بمجد بنِي السلَم أيام       كما اتجلتَ عن سماء العقُل أوهام

 خَل المضَيق لقُوم لَ صَدور لهم        إن الفُضَاء لهل الله بسام

وليهنِأَ النِصِر في إقباله أسد    في غابة الهول قد نمنِا وما نانوا  ص
19 



أتيتَهم من طَريق العلم فانتَبهوا        والنِاس أيقُظ ما كانوا إذا
37علموا ص   

 شر البلية أن يكِّون زعيما     من لَ يسالم في الرجَأِال كريما

 أين الحلوم ولَ حلوم لمعشر    راموا المحال وصَدقوا الموهوما

ًا مسموما ص كثَرتَ سهام الرائشين وإنما    أرسبتَ سهمك نافذ
45 

 الصِابرين ونفُس الرض واجَأِفُة    الضَاحكِّين إلى الخَطار والقُحم

يارب هبتَ شعوب من منِيتَها      واستَيقُظتَ أمم من رقدة العدم
87ص   

  إن الذين تولو ا أمرها ظلموا    والظلم تصِحه الَهوال والظلم

 ولَهم أمراء السوء واتفُقُوا   مع العداة عليها فالعداه هم

ًا ثم ينِصِرم  ص فجرد السيف في وقتَ يفُيد به   فإن للسيف يوم
95 

98إن المصِائب مما يوقظ المما ص   

 يامعشر السلَم في ثوراتكِّم    عز لكِّم ووقاية وسلَم

 سيل الممالك جَأِارف من شدة  وقوى وأنتَم في الطريق نيام

 حب السيادة من شمائل دينِكِّم  والجد روحِ منِه والقدام

 لو تقُرئون صَغاركم تاريخه عرف البنِون المجد كيف يرام

117كم واثق بالنِفُس نهاض بها   ساد البرية فيه وهو عصِام ص   

119وقيود هذ ا العالم الوهام ص   

ُءم أأما ُءء  أرجَأِا أوال أخَلٌف  ُءس  أيأَ ِرٍق       ال ِقِف طَا أمو أك ُءكِّم  ِب ُءن  أزما أف ال أق أو

ُءم ِلحجا ُءهما ا ُءل ِمنِ ُءتَ أأَق أف ِتَلَ  ُءق ُءهما        ِإذا  ِه  ُءم في ِلقدا أوا ُءر  أصِب ال



ُءم ألقدا ُءتَ ا ُءب أتثَ أو أن  ِللغاضِِبي ُءف الِحمى        ِقُ أي أكِّذا  أه ُءة  أن ِدر أأ ًا  أرف أش

ُءم ِه الضَِرغا ِنِ أعري أن  ُءتَ دو أيمو أو ِه        ِب أذتَ  ُءأخَِ أعٌة  ُءبقُ ِم  أد ِبال ّد  أر ُءت أو  ..

..     أنا إن بذلتَ الروحِ كيف ألَم

ِم ّل أكِّ أتَ أت ألم  ِء  أهدا ُءش أن ال أهٌج ِم ُءم ِم        أد أم ال أيو أأو  ّق  أح أرجَأِاِن ال في ِمه

ِم أس أبل أكال أحها  ُءجَأِر ُءد  ِق أر ُءت أسلوى  ِء ِمن        أحمرا ِة ال ّي ِر ُءح ِلل ّد  ُءب لَ 

ِم ّل أع ُءم أو ّقٍُف  أثَ ُءم ِب ّيٌة  ِنِ أطَ أو أرتَ        أم أفغا ِر  ِغما ِإلى ال أد  ِبلَ أعتَِ ال أد

أتَمي أتح ُءه لَ  ُءل أجَأِلَ أجَأِّل  ُءه  ِبِسوا أمتَ        أس أأق أو ِد  أعتَي أعلى الحامي ال أرتَ  ثا

ِم أل ُءمع أكِِّمّي ال ُءيمنِى ال أسيِف في  أكال ِه        ِنِ أيمي ِب ُءه  ّقُ أح أل  أز أأع ُءكّل  ِمن 

ِم أغ أضَي ُءق ال أج ِعر أوها ِة  ُءلبا ُءن ال أب أل ِبها        أغلَ  ُءل  ُءشبو أن الغاِب ال ألتَ ِم سا

ِم أد ِبال أك  أم أأدي أغتَ  أب أصَ ّيٌة  ِر ُءح ِلها        أجَأِما أن  ألو أك  أستَ أك ِنِضَاِل  أم ال أيو

ِم ص ّو ُءنِ ِب أعريِن  أعِن ال ُءل  ُءشبو أس ال ألي ِه        ِن ُءجَأِفُو أء  ألشباِل ِمل أأبو ا أنِم  أي ِل
157 

 ورحنِا بتَاهي الشرق والغرب     وكنِا حديث الشامتَ المتَرحم

وبنِى فؤاد حائطيه  يعينِه         شعب عن الغاياتَ ليس ينِام  ص
179 

ِم أمنِا أد طَوِل  أبع أه  ّب أنِ أت ٌق  أشر ِم        ألحلَ أن ا أصَحا ِم أو أهوى  أذ ال أب أن

ِم أسقُا أو ٍة  أر أفتَ أبقُايا  ِإلَ  ُءه        ُءو أصَح أل  أب أأق أو ُءه  ُءتَ أم أسلَ أبتَ  ثا

ِم ُءم في الجَأِا ُءينِا أهواِن  أعلى ال أأ أنِم        أي ألم  أف أتَ  ُءهنِ ُءم  ِه الجَأِا ِب أحتَ  صَا

ِم ّيا أل أة ا أل ِرح أو ِة  أحيا أر ال أفُ أس أنفُوا        أتَأَ ِاس أو أكِّرى  أن ال أن ِم ُءعيو أفُضَوا ال أن

ِم أمرا ُءكّل  أن  ُءرم أي أن  أهب أذ أمٌم  ِه ٍة        أل أقبي ُءكّل  أو ٍة  أر ُءكّل حاضِِ في 

ُءيحامي أو ُءهم  أضِ ُءد حيا أيذو أو ِهم        ِق ُءحقُو أو ِه  أقوِم ِد  ُءد ُءسؤ ِب ُءيعنِى 



ِم ألقدا ُءتَ ا ّب أثَ ُءم أم  ِنع ّق  أح أوال ِهم        ِكفُاِح أو ِهم  ُءكّل ِسلَِح ّق  أح ال

ِم ِلحجا أوا ِم  ِلقدا أبنِو ا ّنا  ِإ أأحِجمي        أأو  ِدمي  أأق ِدِث  أحوا ِلل ُءقل 

ِم ُءعيوِب جَأِِسا أف ال أخَل ِدٍث  أحوا ِل ّيٌة        ِقُ أب أجميِل  ِر ال أصِب أن ال فينِا ِم

ِم ألكرا أل ا ِز أمنِا أن  أزلو ُءمنِ أعلى القُِرى       ال أن  أتَقُو ُءمل ُءد ال ُءوفو أن ال أأي

ِم ألوها أعلى ا ًا  ِنِع أتَ ُءمم أن  أقًُة       ما كا أحقُي أد  أف عا أكي ُءع  أم أيس أو أيرى  أو

ِم ّكِّا ُءح ِة ال ِهّم ِد لَ ِمن  أقُي ِبال ّبٌل        أكِّ ُءم أو  أوه ِم  أمحكِّو ِة ال ِهّم ِمن 

ِم ِلقدا ِبا أو أنًة  ِو ِر آ أصِب ِبال ُءعلَ        ُءتبنِى ال أكِّذا  أه ُءد  أحّم ُءم ًا  أرف أش

 فتَونس

ِم أعوادي الذا أولَ  ِء  أثَنِا ُءع ال أد ِنِها       خَِ أيثَ ألم  أتَ  أضَ أم ِإذا  ِرجَأِاِل  ُءم ال أم ِه

ِم أتما ُءكّل  أد  ًا ِعنِ أنقُصِ أن  أيِجدو ٌد        ُءحّس أك  أب أيعي أأن  أك  ِل أفضَ ُءم  أتما أو

186ص   

ًا  في كل يوم آية لثَباتهم    تودي بشيطان العدو رجَأِيم

,,,,,,,,,,,,,,,, ًا  وجَأِعلتَ  إخَلَص الجنِود زعيم

ًا     فرب همة فرد أنهضَتَ همما  فادأب لشعبك دأب النِجم منِفُرد

196ص   

. بذلوا الغالي فآِبوا بالثَمين

264ص   

  بسطوا اليدي إلى ميثَاقهم      وإلى الموتَ عليه مقُسمين

ًا ينِعتَهم      بالخياليين أو بالهازلين  ص  264وتحدوا هازئ  

ّبرينِا أج أتَ ُءم ُءة ال أل أدو ألتَ  أودا ّلى        أو ُءن  أعو ِفر ِد يا  أفُر ُءن ال أزما

ِزلينِا ِة نا ّي أرِع ِم ال ُءحكِّ أعلى  أأرٍض        ُءكِّّل  ِب ُءة  ُءرعا أحتَِ ال أب أأصَ أو



282ص   

 لَ عيشَ  للذل إلَ للذليل ولَ        حيـاة للنِـفُس إن ماتتَ أمانيها

463أننِفُضُ اليد عن عـز نؤملـه      وتحتَ رايتَك الساد تزجَأِيها ص 

أم راعيها ألّما نا ألقاطَيِع  أعلى ا أدتَ        أع ِذئاِب  أكال ُءب فيها  ِئ أعصِا أثتَ  عا

ُءيؤذيها أحِ  أمن را أيٌة  ِذ ُءمؤ ُءس  أنِفُ أوال أمٌة        ِل أخوِف ظا ِر ال أمٌة في جَأِِوا أمظلو

أتحميها ِم  ُءد الجَأِا ُءس ُءأ أبتَ  ّث أو أت ِتَها        أم أسلَ ًا ِمن  ُءقنِوطَ ِلئنِا  ُءم ألّما 

أشتَ لَ أي جَأِا ِه ِإن  أهوِل  ِتَِه       في ال أج ُءمه ِب أيرمي  أتَبِسٍل  ُءمس ُءكّل  ِمن 
ُءيراعيها

ّديها ص  أؤ ُءي ٍد  أعه أد ذي  أنٌة ِعنِ أأما ُءبها        ُءل أيط ُءملِك  ُءم ال أسلَ أو ّنها  أأَ 473أك  


