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تقديم

فراج عبده بقلم

والعالم العاطفي الشاعر قيثارُة توقيَعها أجادت الوطني الشعر من عذبة ألحاٌن هذه
سابًقا. يافا وُمفتي فلسطني شاعر اليعقوبي اإلقبال أبي املرحوم الجليل

لوطنه حبه حرارُة املبدع الفاضل هذا به ترنم بما أترنم وأنا نفيس يف ت َرسَ ولقد
أهلوها ويالقيه محنٍة من بالده تُالقيه سوف بما يتنبأ الشاعر كان فكأنما وقومه؛ ودينه
وطنه عن يَدرأ أن يحاول الرحيم االبن لهفة تلمس ِشعره قرأَت وحيثما وترشيد. عذاٍب من

الغادر. الزمن عاديات وقومه
قد وطنه بني عىل يخافه كان ما أن اآلخر عاَلمها يف امللهمة الشاعرة ُروحه درت فهل

نصيب؟ أوىف أكباده وفلذات أوالده عىل منه حلَّ
إليه انحدر ما ولكن يُحكى، أن من وأشهر أجلُّ عامًة فلسطني ُمهاجري بؤس إن
ملن الدوار يجلب درك هو إنما النبيل، الوطني الرجل هذا أبناء وفيهم وُكرماؤهم، َرساتهم
ُسلبت ألرسٍة عائًال وحده بات الُكتيب هذا أن توقن أن وبحسبك ره. يَتصوَّ أو للناس ره يُصوِّ
البغاث، فلسطني يف يَستنِرس إذ القدر َلسخرية فيا والقصور! ِضياعها فلسطني يف منها

صنعوا! ما العرب بسادات يصنعوا أن إرسائيل لبني واملؤامرة الخيانُة تُمكِّن وإذ
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هم وال أعيُنهم، القذى عىل يُغِمضون ممن العرب وليس فصوًال! تتم لم الرواية أن بَيَد
املدينة أنصاُر به أَكرم فيما أسوًة لهم إن بل واملرحمة، املروءة طالب بينهم يُضام ممن

بعده. ما له إكراًما وكان مكة، ُمهاجري
يف وإن قصته. وأروي الُكتيب، هذا أُقدم واملرصيني واملسلمني العرب معرش فإىل
إىل حامل هو ما الكتب من وقليل حسنًا. وقرًضا ومكرمًة وعربًة ملتعًة الناس بني انتشاره

والثمرات. املعاني هذه كل وبائعه مشرتيه
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املغفور البيان أمري صديقه وبجواره اليعقوبي سليم الشيخ األستاذ له املغفور الناظم صورة
الناظم. أنجال أحد اليعقوبي رشاد األستاذ الوسط ويف أرسالن، شكيب له





الرحيم الرحمن هللا بسم

السبع، فالنظرات وبعد، اصطفى. الذين عباده عىل والسالم والصالة وكفى، هلل الحمد
السيايس، األخالقي االجتماعي الشعر روائع من جديد، بديع طراز عىل جيدة، رائعة نفثات
اليوم. حتى طرازها عىل يُنظم لم فلسطينية، وطنية عربية وأناشيد ووقائع حوادث ذات
األستاذ العالمة والدي الغرِّيد؛ وبلبلها األوحد شاعرها فلسطني» «حسان بها جاد
عروبته الحيِّ ضمريه إىل أوحت حسبما ذلك السابق؛ يافا مفتي اليعقوبي» اإلقبال «أبو
والتي فلسطني، شباب اليوم يتغناها التي «رباعياته» أكثر نها ضمَّ وقد ووطنيته. وقوميته
وما الطرف. أرقِّ من وطْرفة التحف، أبدع من تحفًة فجاءت قريب. عن ِحَدتها عىل ستنرش
صفوة عليه كان ما عىل يكونوا حتى والناشئات؛ الناشئني يف الذكريات، تجديد إال بها يريد

الخالية. والعصور املاضية، األيام يف واألمهات، اآلباء
لتكون وإنما املمتنع؛ السهل من فإنها فيها؛ لغموض ال ألفاظها، بعض رشحت ولقد

قومه. وبني وطنه بذكريات يشدو أن يود ممن مثيل، الناشئ عىل املأخذ سهلة
وغضَّ عربي، بلد كل يف شأنها لها وكان قبوًال، بالضاد الناطقني من صادفت فإذا
نرمي الذي الهدف فذلك — عميل باكورة وهو — الرشح يف قصوري عن الغض الشباب
ضمريه، وأرىض نفسه عن فلسطني» «بلبل ى رسَّ فقد وإال ننشدها، التي والضالة إليه،

السبيل. قصد هللا وعىل عيلَّ، يجب ما ببعض أنا وقمت

الناظم ابن
اليعقوبي املحاسن أبو
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وطني يف قوميتي، يف عروبتي، يف

األوىل النظرة

اْل��ِق��َدْم ُم��نْ��ذُ ِم��ثْ��لُ��َه��ا َوَم��ا ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن1 ِل��ي
أَنَ��ْم َل��ْم َع��نْ��ُه أَنَ��ا َح��َرًم��ا2 ِف��ي��َه��ا إِنَّ

4 اْس��تَ��بَ��دَّ ِف��ي��ِه َم��ْن َرْغ��َم3
�ْم �َل� َظ� أَْو

اْل��َع��ِظ��ي��ْم ِب��ال��ل��ِه اْإلِي��َم��اِن َم��ن��ِب��ُت5 َوَط��ِن��ي َح��َرُم��ونِ��ي َال َوَط��ِن��ي،

الجنوبية. سورية 1

يحل ال ما عىل الحرم يطلق وقد األول، املسلمني وقبلة الرشيفني الحرمني ثالث األقىص املسجد هو 2

عنه. ويدافع الرجل يحميه ما وعىل انتهاكه
منه. كره عىل أي رغمه؛ عىل أو عنه رغًما كذا فعلت ويقال: الكره، الرغم: 3

هلك. فقد برأيه استبد من قولهم: ومنه به، تفرد بكذا: استبد 4
الظهور. مكان وهو مظهر؛ نسخة: ويف النبت. موضع وفتحها: الباء بكرس املنبت، 5



السبع النظرات

َح��ِك��ي��ْم َغ��يْ��ِر8 ُم��ْؤِم��ٍن م��ن أَْو ِف��ي��ِه َوثَ��ِن��ي7 أَْو ُم��ْل��ِح��ٍد6 م��ن تَ��َرى َم��ا
َق��ِوي��ْم 11 اْل��َغ��ضِّ نَ��ْش��ِئ��ِه10 ِف��ي ِم��ثْ��ِل��ِه َس��نَ��ِن م��ن َوَم��ا اْل��ُع��ْرِب َس��نَ��ُن9
َك��ِري��ْم ُك��لِّ م��ن اْل��ُع��ْرِب ِف��ي أَْو ، ِف��يَّ ِم��نَ��ِن12 م��ن َل��ُه َم��ا أَنْ��َس��ى َل��ْس��ُت

اْل��َك��َرْم َع��ْه��َد14 ِب��ِه ال��ل��ُه بَ��َع��َث13
َح��ِم��ي��ْد ِف��ي��َه��ا َم��ا ُك��لُّ ِديَ��اٍر ِف��ي َم��ْولِ��ِدي َوَح��ْس��ِب��ي15 ِف��ي��ِه، َم��ْولِ��ِدي
َوِط��ي��ْد17 اْل��َم��ْج��ُد اْل��َم��ْح��ِت��ِد َوِب��ذَاَك َم��ْح��ِت��ِدي16 نُ��وٍح َع��ْه��ِد م��ن َوِب��َه��ا
اْل��َق��ِص��ي��ْد ِل��ي يَ��ْح��لُ��و َح��يْ��ُث ُربَ��اَه��ا19 ِف��ي يَ��ِدي ِف��ي َوِش��ْع��ِري ِش��ْع��ِري َف��ْألَُص��ْغ18
َج��ِدي��ْد َخ��ْل��ٍق ِف��ي ��اِع��َر ال��شَّ يَ��ْج��َع��ُل ال��نَّ��ِدي20 ال��رَّْوِض ِف��ي اْألُنْ��ُس َف��ُه��نَ��اَك

اْل��َع��َدْم23 22، اْل��ِج��دِّ َص��ْف��ِوِه م��ن يَ��نَ��ْل21 َل��ْم

الدِّين. يف يطعن َمْن 6

نَم. الصَّ وهو الَوثََن؛ يعبد من 7

ملؤمن. ِصفة 8

والطريق. املنهج السني: بفتح 9
ناشئ. ومفرده نسله، 10

الناِرض. 11
واإلحسان. واملعروف النعمة وهي ِمنة؛ جمع 12

َمْوتُِكْم﴾. بَْعِد من بََعثْنَاُكْم ﴿ثُمَّ تعاىل: قوله ومنه وأحيا، أعاد 13
زمن. 14

الكفاية. الحسب: 15
األصل. التاء: وكرس امليم بفتح امَلْحِتد، 16

وقوي. ثابت 17
حسن. مثال عىل هيَّأُه اليشء صاغ 18

األرض. من ارتفع ما وهي مثلثة؛ َربْوٍة جمع 19

بالنَّدى. املبتل 20
مقصوده. منه بلغ أي عدوِّه؛ من نال يُقاُل: 21

لَصْفو. صفة وهو الغاية، البالغ 22
ينل. فاعل 23
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َس��ِب��ي��ْل ِل��ْل��َوْح��ِي اْل��َغ��ْرِب ُربُ��وِع26 ِف��ي َوَم��ا ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن، اْل��َوْح��ِي25 َم��ْه��ِب��ُط24
اْألَِث��ي��ْل29 اْل��َم��ْج��ُد يَ��ْرِج��ُع َوإَِل��يْ��َه��ا ِح��َم��ى28 اْألَْس��َم��ى ِل��ْل��َح��َس��ِب27 َوِب��َه��ا
يَ��ِم��ي��ْل َال َه��َواَه��ا َع��ْن َوُف��َؤاِدي ُم��ْغ��َرًم��ا ِف��ي��َه��ا ِزْل��ُت َم��ا إِنَّ��ِن��ي
ال��دَِّخ��ي��ْل32 اْل��ُح��بِّ ِف��ي اْل��َغ��اِرُم31 إِنَّ��َم��ا أَْغ��َرَم��ا30 َل��ْن ُح��بِّ��َه��ا ِف��ي َوأَنَ��ا

اْل��َح��َرْم ُج��نْ��ِد م��ن يَ��ُك33 َل��ْم َوالَّ��ِذي
ُش��ُروْق35 ِل��ْل��َح��قِّ ِف��ي��ِه أُْف��ٍق َغ��يْ��ُر اْل��َم��ْك��ُرَم��اْت34 َوِف��ي��َه��ا ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن، َم��ا
اْل��ُم��ُروْق37 تَ��ْه��َوى أَْو اْل��ُم��نْ��َك��َر، تَ��أَْل��ُف نَ��ِك��َراْت36 م��ن ِب��ِه��ْم َم��ا َوبَ��نُ��وَه��ا
َواْل��ُف��ُس��وْق39 َع��نْ��َه��ا، ��وءَ ال��سُّ يَ��ْص��ِرَف��اِن َوثَ��بَ��اْت ِب��بَ��أٍْس38 ال��ل��ُه ��َه��ا َخ��صَّ
ُح��ُق��وْق ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ِل��َغ��َط��اِري��ِف40 اْل��َك��اِئ��نَ��اْت َوُك��لِّ ��ْرِق ال��شَّ وََع��َل��ى

والنُّزوِل. الهبوط موضع 24

أنبيائه. إىل هللا يُلقيِه ما 25

ربع. جمع ربوع: 26

اآلباء. مفاخر من يَُعدُّ ما 27

عنه. ُويداَفُع يُْحَمى ما 28

ل. امُلتَأصِّ 29
أخرس. 30
الخارس. 31

األجنبي. امُلستعِمُر هنا: به واملراُد منهم، وليس قوم إىل ينْتَِسُب من 32

النون. منه ُحِذَفْت يكن أصله 33
الكرم. فعل وهي الرَّاءِ؛ بضم َمْكُرَمٍة جمع 34

طلوع. 35

رديء، ُخلٍُق ذي كل وعىل املجهول، امُلزيَِّف ِم امُلتَزعِّ عىل اليوم األدباء اصطالح يف تُْطَلُق نكرة، جمع 36

ذميم. وطبع
ِبْدَعٍة. أو بضاللة منه خرج الدين؛ من َمَرَق من 37

القوة. البأس: 38
الح. والصَّ الحقِّ طريق عن خرج َفَسَق؛ من 39

الظَّريف. والشاب يُِّد والسَّ خيُّ السَّ وهو ِغْطِريف؛ جمع 40
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َوِه��َم��ْم43 ِذْك��َرى،42 ذَاُت َوَم��َس��اٍع41
اْل��َم��ِس��ي��ْح َواْل��َه��اِدي أَْح��َم��َد بَ��ِن��ي م��ن اْألَْوِف��يَ��اءْ اْل��ُم��ْخ��ِل��ِص��ي��َن َم��ْرَم��ى44 ِت��ْل��َك
��ِح��ي��ْح ال��صَّ َوال��رَّأُْي اْل��َج��أِْش45 َوثَ��بَ��اُت َواْل��َوَف��اءْ ِف��ي��َه��ا، اْإلِْخ��َالُص نَ��بَ��َت
َف��ِص��ي��ْح َق��ْوٍل ِذي ُك��لُّ َوَك��َف��اَه��ا اْل��بُ��َل��َغ��اءْ اْل��ُف��َص��َح��اءُ َوُه��نَ��اَك
��ِري��ْح ال��صَّ ال��نَّ��اِس ِف��ي ��ْف��َوِة46 ال��صَّ َوِم��َن ُص��َرَح��اءْ ِف��ي��َه��ا اْل��ُع��ْرِب َوَج��ِم��ي��ُع

اْع��تَ��َص��ْم48 ال��رَّأِْي، ِف��ي ِب��اْل��َح��ْزِم47 إِنَّ��ُه
َم��َالْم م��ن ِف��ي��َه��ا اْل��َه��اِئ��ِم50 َع��َل��ى َم��ا أَِه��ي��ْم49 ِف��ي��َه��ا أَُك��ْن إِْن تَ��لُ��ْم��ِن��ي َال
اْل��ِك��َراْم اْل��َق��ْوُم ُه��ُم ��اِد ال��ضَّ َوبَ��نُ��و َق��ِدي��ْم َع��ْه��ٍد م��ن ��اِد51 ال��ضَّ َم��ْه��ُد َف��ْه��َي
ُه��يَ��اْم م��ن ِس��َواَه��ا ِف��ي ِل��ِم��ثْ��ِل��ي َم��ا اْل��َح��ِك��ي��ْم َوال��ذِّْك��ِر52 ِب��ال��ل��ِه، َق��َس��ًم��ا
��َالْم ِل��ل��سَّ َواْص��َط��َف��اِن��ي َه��َواَه��ا، ِف��ي ��ِل��ي��ْم ال��سَّ اْل��َق��ْل��َب ِل��َي ال��ل��ُه َوَه��َب

ال��نِّ��َع��ْم ��اِد ال��ضَّ َوبَ��ِن��ي َوَح��بَ��اِن��ي53
اْل��ُه��ُم��وْم ِم��نْ��ُه َوَال ِم��نِّ��ي تُ��ِص��ْب55 َل��ْم َه��ًوى ذُو ِف��ي��َه��ا أُولِ��ْع��ُت54 ُم��ذْ أَنَ��ا

مسعى. جمع 41

والتَّذِْكري. لالذدكار اسم الذِّْكرى: 42
القوي. العزم وهي ٍة؛ ِهمَّ جمع 43

الرَّمي. مكان املرمى: 44
القلب. 45

ِخياُره. يشء: كل صفوة 46

وأَْحَكَمه. أمره َضبََط الزاي؛ بضم َحُزَم من 47

اْستَْمَسَك. 48
َعِشَقه. به: َهاَم 49

العاشق. 50
العربية. اللغة 51
الكريم. القرآن 52

أعطاني. 53
شديًدا. به وَعِلَق أَحبَّه به: أُْولَِع 54

ْهَم. السَّ أصاب من 55
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يَ��ُدوْم َال َه��َواُه ��ْن ِم��مَّ أَْو ِف��ي��ِه، َغ��َوى56 ��ْن ِم��مَّ أَُك��ْن َل��ْم أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
يَ��ُروْم َم��ا ِم��نْ��َه��ا اْل��َق��ْل��ُب يَ��ْس��تَ��ِم��دُّ ُق��َوى ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي يَ��ْخ��لُ��ُق َواْل��َه��َوى
َظ��لُ��وْم اْل��ُح��بِّ ��اِدُق ال��صَّ اْل��ُم��ِح��بُّ َم��ا ِب��نَ��َوى57 ُم��ِح��بٍّ��ا ال��ل��ُه َرَم��ى َال

ال��ذَِّم��ْم58 َخ��اَن َم��ْن ال��ظَّ��اِل��ُم إِنَّ��َم��ا
اْل��َغ��َراْم َك��اَن َوْح��َدُه َولِ��َق��ْل��ِب��ي َش��َغ��ِف59 ذَا َغ��يْ��ِرَه��ا ِف��ي أَُك��ْن َل��ْم
ِس��َق��اْم ِف��ي َغ��يْ��ِري، ُدوَن انِّ��ي، َوَل��َو َك��َل��ِف��ي61 ُربَ��اَه��ا ِف��ي َوِب��َح��ْس��ِب��ي60
اْل��َم��َراْم ِن��ْع��َم ِل��ي َف��ْه��َو َه��َواَه��ا، ِف��ي َدنَ��ِف��ي62 َع��ْن تَ��َس��ْل َال أَْو تَ��َس��ْل، إِْن
َح��َراْم ِف��ي��ِه تَ��َل��ِف��ي َوِس��َواُه، تَ��َل��ِف��ي َه��َواَه��ا ِف��ي َوُم��بَ��اٌح

��َق��ْم64 ال��سَّ اْل��ُح��بِّ ِس��َوى ِف��ي بَ��َراِن��ي63 َال
ال��رَِّح��ي��ْب65 ��ْدُر ال��صَّ َوَل��َه��ا َوَح��يَ��اِت��ي اْل��ُف��َؤاْد ِم��نِّ��ي َوَل��َه��ا ُروِح��ي، ِه��َي
َح��ِب��ي��ْب 66 اْل��َج��مِّ نَ��ْش��ِئ��ِه ِف��ي َوَال َال، ُم��َراْد اْل��يَ��ْوَم َغ��يْ��ِرَه��ا ِف��ي ِل��ي َل��يْ��َس
أَِدي��ْب ��ي��ِه يُ��َرجِّ أَْو أَْرتَ��ِج��ي��ِه ِوَداْد ِف��ي��ِه يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��ِس��َواَه��ا
«ِل��ْل��َغ��ِري��ْب» ِف��ي��َه��ا اْألَْم��َر انَّ َوَل��َو نَ��َف��اْد67 ِف��ي َع��َداَه��ا َم��ا َش��ْيءٍ ُك��لُّ

ال��نِّ��َق��ْم69 «اْل��َغ��ْرُب» َج��رََّد68 وََع��َل��يْ��َه��ا

السبيل. سواء عن َضلَّ 56

البُْعد. النََّوى: 57
العهد. وهي ة؛ ِذمَّ جمع 58

الحب. أقىص َغُف: الشَّ 59
َم. تَقدَّ كما الِكفايَُة والَحْسُب: زائدة، الباء 60

الشديد. الُحبُّ الَكَلف: 61
املرض. أَشدُّ نَف: الدَّ 62

أْضعَفني. 63
املرض. السني: بفتح 64

املتسع. 65
الكثري. 66

وَفِنَي. وانقطع َفَرَغ نَِفَد: من 67

َسلَُّه. يَف: السَّ َجرََّد 68

املصائب. هنا واملراد بالعقوبة، املكافأة وهو االنتقام؛ من اسم وهي ِنقمٍة، جمع 69
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اْل��ُج��ُدوْد َم��ْج��ِد ِف��ي اْل��َع��اِم��ِل نَ��ْش��ِئ��َه��ا َوِف��ي ِش��ْع��ِري، ِذْك��ِرَه��ا ِف��ي ِل��ي َل��ذَّ
اْل��ُع��ُق��وْد نَ��ْظ��َم ِب��ِه ��ْع��َر ال��شِّ أَنْ��ِظ��ُم َوِف��ي م��ن ِس��َواَه��ا ف��ي ِل��ي َم��ا أَنَ��ا
اْل��َوُدوْد ِف��ي إِالَّ اْل��ُخ��لَّ��ُة70 َل��يْ��َس��ِت ��ِف��ي ال��صَّ ِب��اْل��ِخ��لِّ ال��ُع��ْرِب ابْ��ِن ِس��َوى َم��ا
��ُع��وْد ال��سُّ ُع��نْ��َواُن — اْإلِْس��َع��اِد ِب��َس��ِوى تُ��ْش��َغ��ِف71 ��ا َوَل��مَّ — َوِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن

نَ��ْم72 اْإلِْخ��َالُص ِب��َه��ا ��ْع��ِد ال��سَّ وََع��َل��ى
َط��ُروْب ِف��ي��ِه��ْم َف��أَنَ��ا ذَِوي��َه��ا، ِف��ي اْل��َج��ِم��ي��ْل ��ْع��َر ال��شِّ أَنْ��ِظ��ُم َف��َدَع��اِن��ي73
اْل��ُق��لُ��وْب إِالَّ تَ��ْه��َوُه َل��ْم — َش��أْنُ��ُه ِج��ي��ْل ُك��لِّ ِف��ي َوَل��ُه َوَق��ِري��ِض��ي74
َك��ذُوْب م��ن ِف��ي��ِه��ْم أَْل��َف75 َل��ْم َم��ْج��ُدُه��ْم، اْألَِث��ي��ْل َواْل��َم��ْج��ُد اْل��َق��ْوُم، َوأُوَالءِ
اْل��ُح��ُروِب ُك��لِّ ِف��ي ِب��ال��نَّ��ْص��ِر، َل��ُه��ُم��و َك��ِف��ي��ْل َوال��ل��ُه ِل��ْل��َح��ْرِب، ُخ��ِل��ُق��وا

يُ��َض��ْم76 َل��ْم ِف��ي��َه��ا، يُ��نْ��َص��ُر َوالَّ��ِذي
اْل��ِع��َظ��اْم ��ي��َب80 َوال��شِّ ��ي��ِد79 ال��صِّ بَ��ِن��ي��َه��ا م��ن ��بَ��اْب78 ال��شَّ اْل��يَ��ْوَم أُْك��ِب��ِر77 َواتْ��ُرَك��اِن��ي
ِن��يَ��اْم م��ن ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس َوِص��َح��اِب��ي ��َح��اْب ال��صِّ َخ��يْ��ِر َوِم��ْن َق��ْوِم��ي، إِنَّ��ُه��ْم
اْل��َم��َراْم اْل��َح��ْرِب ِف��ي يَ��ْغ��َض��ُب َولِ��َم��ْن ِغ��َض��اْب81 اْل��َح��ْرُب َق��اَم��ِت َم��ا إِذَا ُه��ْم
��آْم ال��شَّ ُك��لِّ َوِف��ي — ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ِف��ي ��َواْب ِب��ال��صَّ َف��َف��اُزوا ، اْل��َح��قَّ َع��َرُف��وا

الصداقة. 70
به. أُولَِع بكذا: َشَغَف من 71

اليوم. عليها امُلْصطلح التعابري من وهو ، َدلَّ ِبنَمَّ: يريد 72
اتُْركاني. 73
شعري. 74

أجد. 75
إياه. انتقصه حقه: وضامه قهره، ضاَمه: يقال: ه، َحقُّ يُنتقْص ولم يُْقَهْر، لم أي 76

وأُعظِّم. أُِجلُّ 77
شاب. جمع 78

وامللك. السيد وهو أصيد؛ واحده 79

شائب. مفرده: 80

وضمها. الضاد وكرس الغني بفتح وَغِضب َغضوب، جمع 81
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اْل��ِع��َص��ْم83 أَْه��ُل ُه��ُم��و اْل��َح��قِّ َوأُولُ��و82
ِب��اْل��ُم��ْم��تَ��َه��ِن84 َل��يْ��َس َق��ِص��ي��ِدي ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ِف��ي
�ِن �َوَط� �ْل� ِل� �ًة �ْدَم� ِخ� اْل��ُع��ُق��وِد َص��ْوَغ ُص��ْغ��تُ��ُه

َك��اْن ُم��نْ��ذُ َوَق��ِص��ي��ِدي
�ْم85 �َك� ِح� ذُو

الثانية النظرة

�اِت �بَ� ثَ� ذَاُت �ٌة � أُمَّ ِب��َالِدي ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، ِف��ي
اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َس��ِب��ي��ِل ِف��ي اْل��ِج��َه��اِد َغ��يْ��َر تَ��َرى َال

اْل��ُم��ْغ��َرِم��ي��ْن َوَس��ِب��ي��ِل
�َرْم �َك� �اْل� ِب�

اْل��َع��َرِب ِف��ي اْل��َوَف��ا، ُك��لُّ َواْل��َوَف��ا يَ��اْر ال��دِّ أَبْ��نَ��اءُ ُم��وُف��وَن86 َع��َرٌب
ِب��اْل��ُق��ُض��ِب90 أَْو ��ْم��ِر89 ال��سُّ ِب��ال��لِّ��َداِن88 ال��ذَِّم��اْر87 يَ��ْح��ِم��ي م��ن َغ��يْ��ُر ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس
أََدِب��ي َم��ْوٌت ِب��اْل��ُج��بْ��ِن َوال��رَِّض��ا َوَع��اْر اْل��ُج��بْ��ُن، ِع��نْ��َدُه��ُم ُس��بَّ��ٌة91
َك��ِذِب م��ن َوَال ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، ِف��ي َص��َغ��اْر92 م��ن َع��َل��يْ��ِه��ْم أَْع��َه��ْد َل��ْم أَنَ��ا

أصحاب. بمعنى 82
ِعْصَمة. جمع 83

امُلبْتَذَل. 84
لحكمة.» الشعر من «إنَّ الحديث: ويف 85

العهد. يَنُْقضون وال الوعد، يُْخِلفون ال 86

عنه. ْفُع والدَّ وحمايته وحياطته ِحفُظه يلزم ما 87

اللَّيِّنة. وهي َلْدنَة؛ جمع 88

املوصوف. عىل الصفة تقديم وفيه الرِّماح، 89
السيوف. 90

عار. 91

ذُل. أي الصاد؛ بفتح 92
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��َم��ْم93 ال��شَّ اْل��ُع��ْرِب ِف��ي أَْع��َه��ُد إِنَّ��َم��ا
ال��رُّبُ��وْع ِت��ْل��َك ِف��ي َك��اْل��ُع��ْرِب أََح��ٌد َوَج��اْن إِنْ��ٍس م��ن اْألَْرِض ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم
اْل��ُخ��نُ��وْع ُك��لُّ َغ��يْ��ِرِه��ْم ِف��ي إِنَّ��َم��ا َه��َواْن أَْو ُخ��نُ��وٍع94 م��ن ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس
اْل��ُه��ُج��وْع ذَاَك ِح��ي��نَ��ِئ��ذْ َف��َح��َراٌم اْل��َع��َواْن95 اْل��َح��ْرِب َع��ِن إِالَّ َه��َج��ُع��وا
ُولُ��وْع اْل��ُع��ْرِب ِف��ي ��بْ��ِق ال��سَّ َولِ��يَ��ْوِم ال��رَِّه��اْن97 يَ��ْوَم َل��ُه��ْم ��بْ��ِق ال��سَّ َق��َص��ُب96

نَ��َج��ْم98 ��بْ��ِق ال��سَّ ِف��ي اْل��ُع��ْرِب ابْ��ُن ُك��لَّ��َم��ا
اْألََرْب نَ��يْ��ِل ِف��ي 99 اْل��ِج��دَّ َع��لَّ��ُم��وُه يَ��ْع��َل��ِم َل��ْم َم��ا اْل��َغ��ْرِب ابْ��َن َع��لَّ��ُم��وا
اْل��َع��َرْب إِالَّ يَ��بْ��ِن��َه��ا َل��ْم ِذْرَوًة100 ُس��لَّ��ِم أَْس��َم��ى َواْل��ِع��ْل��ُم َف��َرَق��ى،
اْل��ُم��نْ��ق��َل��ْب101 ُس��وءُ يُ��ْج��ِرُم َولِ��َم��ْن ُم��ْج��ِرِم أَْش��َق��ى اْل��ُع��ْرُب، َل��ْوَال ُه��َو
ال��نُّ��َوْب أَيْ��ِدي م��ن اْل��َغ��ْرِب، ُربُ��وِع ِف��ي يَ��ْس��َل��ِم َل��ْم َل��ْوَالُه��ُم��و، إِنَّ��ُه

يَ��نَ��ْم َل��ْم َع��نْ��ُه اْل��َغ��ْرَب انَّ َوَل��َو
اْل��ُخ��ذُِم103 َش��أَْن ��أُْن ال��شَّ َك��اَن يَ��ْوَم اْل��َم��ْش��ِرِق َق��بْ��َل اْل��َم��ْغ��ِرَب َدوَُّخ��وا102
اْألَُم��ِم أَْس��َم��ى اْل��َح��قِّ َس��ِب��ي��ِل ِف��ي ُم��ْع��ِرِق105 أَْو ُم��ْش��ِئ��ٍم104 م��ن إِنَّ��ُه��ْم

رديء. يشء كل عن ُع َفُّ والرتَّ اإلباء 93
ذل. 94

الحروب. أَشدُّ العوان: الحرب 95
فمن قصبة، السباق حلبة يف ينصبون كانوا أنهم وأصله الغاِلَب، كان أي السبق؛ قصب أحرز يُقاُل: 96

السابق. أنه ليُْعَرَف وأخذها اقتلعها َسبََق
سابََقه. الخيل: عىل راهنه ويقال باق، السِّ 97

وَطَلَع. َظَهَر 98

االجتهاد. 99
املرتفع. املكان وضمها: الذال بكرس الذِّروة 100

واملصري. امَلْرِجع 101
وذَلََّلها. أهلها عىل واستوىل َقَهَرها، البالد: َخ َدوَّ 102

الخاء. بفتح َخذوم جمع القاطعة، السيوف 103
الشام. قاصد 104

العراق. قاصد 105
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اْل��ِه��َم��ِم َخ��ْل��ُق َك��اَن أَْن َل��ُدْن107 م��ن يُ��ْخ��َل��ِق َل��ْم بَ��أِْس��ِه��ْم106 ِف��ي ِم��ثْ��لُ��ُه��ْم
َع��َل��ِم؟ م��ن يَ��ْح��ِك��ِه��ْم َل��ْم ِل��َم��ْن َه��ْل يَ��ْخ��ُف��ِق109 َل��ْم بَ��نْ��ُدُه108 َوِس��َواُه��ْم

َع��َل��ْم اْألُْف��ِق ِف��ي اْل��ُع��ْرِب ِل��َغ��يْ��ِر َم��ا
َض��َالْل اْل��َغ��اِل��ي، اْل��َوَط��ِن َس��ِب��ي��ِل ِف��ي تَ��ُك��ِن َل��ْم ِع��نْ��َدُه��ْم ِذْك��َرى، ُك��لُّ
ال��نَّ��َك��اْل110 َش��رِّ ِس��َوى ِم��نْ��ُه��ْم َل��ُه َم��ا ِب��اْل��َوَط��ِن يَ��ْع��تَ��ِن��ي َال َوالَّ��ِذي
َوَوبَ��اْل114 ِخ��ْزٌي113 ال��ظُّ��ْل��َم 112 يَ��َودُّ أَْو اْل��ِف��تَ��ِن ُح��بَّ يُ��ْؤثِ��ُر111 َولِ��َم��ْن
اْل��َك��َم��اْل ِف��ي��ِه الَّ��ِذي َغ��يْ��َر تَ��َرى َال اْل��ِف��َط��ِن115 أَْه��ِل َص��ْف��َوُة َوَك��ذَا

ِل��ْل��ِع��َظ��ْم116 إِالَّ َك��اَن َم��ا َوالَّ��ِذي
يُ��َط��اْق َال ��ا ِم��مَّ َوال��ظُّ��ْل��ُم أََح��ًدا، يَ��ْظ��ِل��ُم��وا أالَّ ِب��ال��ل��ِه أَْق��َس��ُم��وا
��َق��اْق ال��شِّ يَ��بْ��ِغ��ي َم��ْن اْل��ُم��ْج��ِرُم إِنَّ��َم��ا يُ��ْج��ِرُم��وا َل��ْم ُخ��ِل��ُق��وا، ُم��ذْ إنَّ��ُه��ْم
اتِّ��َف��اْق ِف��ي إَِخ��اءٍ، ِف��ي 117 َوَالءٍ ِف��ي َواْل��ُم��ْس��ِل��ُم ِم��نْ��ُه��ُم��و، اْل��َم��ِس��ي��ِح��ي
اْل��ِوَف��اْق ��اِد ال��ضَّ بَ��ِن��ي ِف��ي ابْ��تَ��نَ��اُه َم��ا يَ��ْه��ِدُم َم��ا بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا نَ��ِج��ْد َل��ْم

��يَ��ْم118 ال��شِّ ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ِف��ي َوابْ��تَ��نَ��تْ��ُه
ِج��َواْر م��ن ِف��ي��ِه��ْم ِل��ْل��َغ��اِص��ِب َل��يْ��َس اْل��َغ��اِص��ِب119 َغ��يْ��َر اْل��َج��اَر يُ��ْك��ِرُم��وَن

ُقوَّتهم. 106

زمن. 107

الَعَلم. البند: 108
يَُمج. ولم يتحرك لم أي: 109
للغري. ِعْربًَة يُجَعُل ما 110

ُل. يُفضِّ 111
يحب. 112

والذل. الهوان الِخزي: 113
العاقبة. ُسوءُ الوبال: 114

والفهم. الحذق وهي ِفْطنَة؛ جمع 115

َغر. الصِّ خالف الظاء: وفتح العني بكرس 116
والصداقة. املحبة الواو: بفتح الوالء 117

ِشيمة. جمع األخالق، 118
األحرار. أبناءها واستعبد الُحرََّة البالد اْغتََصَب كالذي 119
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اْل��َوَق��اْر يَ��ْح��ُدوُه120 ال��طَّ��اِل��ُب يَ��ُك إِْن ال��طَّ��اِل��ِب ِن��َداءَ َويُ��َل��بُّ��وَن
اْل��ِع��ثَ��اْر يُ��ِق��ي��لُ��وَن ِف��ي��َم��ْن َوال��نُّ��َه��ى123 ��اِح��ِب ال��صَّ ِع��ثَ��اَر122 َويُ��ِق��ي��لُ��وَن121
َع��اْر اْل��ُع��ْرِب ِع��نْ��َد اْل��َق��اِص��ِد َخ��يْ��بَ��ُة124 ِب��اْل��َخ��اِئ��ِب َق��اِص��ْدُه��ُم يَ��ُك��ْن َل��ْم

اْل��َك��َرْم ُك��لُّ َوْح��َدُه��ُم��و، َوَل��ُه��ْم
اْل��َح��َس��نَ��اْت َع��نْ��ُه تَ��ْرَغ��ُب125 َم��ْن َغ��يْ��ُر يُ��نْ��ِك��ُرَه��ا َال اْل��ُع��ْرِب، َح��َس��نَ��اُت
نَ��ِك��َراْت َج��ِم��ي��ٍل ُك��لِّ ُم��نْ��ِك��ُرو ُم��نْ��ِك��ُرَه��ا126 َم��ْع��ِرَف��ًة يَ��ُك��ْن َل��ْم
َه��نَ��اْت127 ِف��ي��ِه��ْم َم��ا ُك��لُّ َك��اِف��ُروَه��ا يَ��ْك��ُف��ُرَه��ا َم��ْن ال��نَّ��اِس َوأََح��طُّ
اْل��َم��ْك��ُرَم��اْت اْل��ُم��ْك��ِب��ِري��َن ِل��َغ��يْ��ِر َم��ا يُ��ْك��ِب��ُرَه��ا128 َم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس َوَك��ِري��ُم

ُق��ثَ��ْم131 َواْل��ُح��َس��نَ��ى،130 اْإلِْح��َس��اِن ُم��ْك��ِب��ُر129
اْل��َك��َرِم ابْ��ِن ِف��ي اْل��َخ��ْل��ِق َوَج��َم��اُل ُم��ْح��َك��ُم132 ِف��ي��ِه��ْم اْألَْخ��َالِق َك��َرُم
��يَ��ِم ال��شِّ ُح��ْس��ِن َغ��يْ��ِر ِف��ي ُم��ْغ��َرًم��ا ُم��تْ��ِه��ُم134 أَْو ُم��نْ��ِج��ٌد133 ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس
ال��ذَِّم��ِم أَْه��ُل ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي َف��ُه��ُم��و َع��نْ��ُه��ُم اْل��ُم��َف��دَّى ��ْرَق ال��شَّ َف��َس��لُ��وا

ساقته. السحاب: الريح َحَدِت يقال: يسوقه، 120
سقوطك من أنَْهَضك أي عثرتك؛ هللا أقال يقال: عنه، يصفحون أو السقوط، من صاحبهم يُنِْهضوَن 121

عنك. صفح أو
سقط. الفرس: َعثََر من 122

العقل. 123
أمله. انقطع أو طلب، بما يظفر لم أي َخاَب؛ من 124

وأبغضه. تركه أي عنه؛ رغب يقال: 125
مؤخر. يكن اسم 126

. َرشٍّ خصالت أي الهاء؛ بفتح 127
يُعظُِّمها. 128
ُمَعظِّم. 129

الحسنة. العاقبة 130
للخري. — الجيم بفتح — الَجموُع الثاء: وفتح القاف بضم الُقثَم 131

ُمتَْقن. 132

نجد. قاصد 133

تهامة. قاصد 134
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َع��ِم��ي135 َغ��يْ��ُر أَْخ��َالِق��ِه��ْم َع��ْن َف��ْه��َو ِش��ئْ��تُ��ُم َم��ا إِذَا اْل��َغ��ْرَب َس��لُ��وا أَْو
اْألَُم��ْم ُك��لَّ تَ��ْس��أَلُ��وا َل��ْم إِْن ذَاَك

ال��ذِّئَ��اْب َف��يَ��اِف��ي��َه��ا137 ِف��ي تَ��ُرْع��ُه��ْم136 َل��ْم أُُس��وْد اْل��َح��ْرِب، َم��ْوِق��ِف ِف��ي إِنَّ��ُه��ْم
اْل��ِع��َراْب!139 اْل��َخ��يْ��ُل أَْج��ِل��َه��ا م��ن ُخ��ِل��َق��ْت ُج��ُه��وْد138 اْل��َح��ْرِب ِف��ي ِل��ْل��ُع��ْرِب َوَل��َك��ْم
اْل��َع��ذَاْب ُس��وءِ ِس��َوى َج��اَر ِل��َم��ْن َم��ا َل��ُدوْد140 َغ��ْرِب��يٍّ َج��ْوَر يَ��ُج��وُروا، َل��ْم
��بَ��اْب َوال��شَّ ِم��نَّ��ا، ��ي��ُب ال��شِّ َف��َج��َف��اُه141 اْل��ُع��ُه��وْد َخ��اَن َم��ْن اْل��َج��اِئ��ُر إِنَّ��َم��ا

أََش��ْم145 َط��ْوٍد144 م��ن ِب��اْل��َج��ْف��ِو143 َف��َه��َوى142
اْل��َع��َرْب: َخ��يْ��َر147 أَنْ��َج��بَ��ْت َوِب��َالًدا، اْل��َع��َربَ��ا يُ��َع��اِدي146 َق��اَم ِل��َم��ْن ُق��ْل
اْل��َح��َس��ْب َع��اَدى َم��ْن ال��ل��ِه َوَع��ُدوُّ اْل��َح��َس��بَ��ا إِالَّ يْ��َت َع��دَّ َم��ا أَنْ��َت
َع��َج��ْب أَْم��ٍر م��ن اْل��َخ��ْص��ِم ِف��ي َوَل��َك��ْم َع��َج��بَ��ا أَْم��ًرا ِج��ئْ��َت ِف��ي��َم��ا ِج��ئْ��َت
��بَ��ْب ال��سَّ ال��نَّ��اِس ِف��ي ��رِّ ال��شَّ َوُم��ِث��ي��ُر148 َس��بَ��بَ��ا َش��رٍّ ُك��لِّ ِف��ي تَ��ُك��ْن َال

يُ��ذَْم ��رِّ ال��شَّ إَِل��ى يَ��ْرِم��ي َم��ْن ُك��لُّ

أعمى. 135
أْفَزَعُه. األمر: راعه من 136

الليل. يف ياِن الرسَّ أماكن أي مساريها؛ نسخة: ويف فيها، ماء ال املفازة وهي فيفاء، أو فيفى جمع 137

طاقته. أي جهده؛ بذل ويقال: الطاقة، وهو ُجْهد جمع 138

الُهْجنة. من الساملة الكرائم أي العني؛ بكرس 139
الخصومة. الشديد الخصم اللَّدوُد: 140

وآنََسُه. َواَصَلُه ضد 141

سقط. 142

جفا. مصدر 143

العظيم. الجبل الطَّْود: 144
أعاله. مرتفع 145

عدوٍّا. له وصار َخاَصَمُه فالنًا: عادى 146

نجيبًا. ولًدا َوَلَد نجب: 147
ُمَحرُِّك. 148
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ال��ذَِّم��ِم َرْع��ُي150 اْآلَداِب َوِم��َن ال��ذَِّم��ْم تَ��ْرَع149 َل��ْم اْل��َغ��ْرِب ابْ��َن يَ��ا أَنْ��َت
��َرِم ال��ضَّ َغ��يْ��َر يَ��بْ��ُغ��وَن َم��ْن بَ��يْ��َن ��َرْم ال��ضَّ َولِ��ْل��بَ��ْغ��ِي اْل��بَ��ْغ��َي، تُ��ْض��ِرُم151
ال��نِّ��َق��ِم ِت��ْل��َو152 ِف��ي��َك َس��تَ��َراَه��ا َف��ال��نِّ��َق��ْم َوإِالَّ ال��ل��َه، َف��اتَّ��ِق
اْل��َك��َرِم َربُّ ال��نَّ��اِس َوأََع��زُّ اْل��َك��َرْم! أَْه��ِل َع��َل��ى ُج��ْرَت َف��َل��َك��ْم

اْل��ِخ��َض��ْم154 اْل��بَ��ْح��َر َراَح��ِت��ِه153 ِف��ي إِنَّ
اْل��ِوَداْد يَ��ْرَع��ى َوَال ِل��ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ال��ذَِّم��َم��ا يَ��ُخ��وُن َم��ْن يَ��ْدِري َل��يْ��َس
ُم��َراْد ُك��لَّ ِب��َه��ا َس��يَ��نَ��الُ��وَن ِه��َم��َم��ا ِف��ي��َه��ا ِل��ْألَْح��َراِر أَنَّ
اْل��ِج��َه��اْد ِف��ي َل��َديْ��ِه��ْم اْل��َم��ْوَت أَْع��ذََب َوَم��ا اْل��َم��ْوَت اْل��وََغ��ى155 ِف��ي يَ��َه��ابُ��وا َل��ْم
��َداْد َوال��سَّ ِف��ي��َه��ا اْألَْم��ُن 156 َف��اْس��تَ��تَ��بَّ َدَم��ا ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن ِف��ي أََراُق��وا َك��ْم

انْ��تَ��َظ��ْم158 اْل��ُع��ْرِب ِف��ي اْألَْم��ُر َوِب��ذَيْ��ِن،157
يَ��ْف��َع��لُ��وْن ��ا َع��مَّ اْل��َه��يْ��َج��اءَ َس��ِل أَْو تُ��ِري��ْد َم��ْن ِف��ي��ِه��ْم 159 اْل��ُج��ْرأَِة َع��ِن َس��ْل
ال��زَّبُ��وْن160 َواْل��َح��ْرِب ��ْدِق ال��صِّ ِب��ِل��َس��اِن َواْل��َع��ِب��ي��ْد َع��نْ��ُه��ْم، اْألَْح��َراَر تُ��نْ��ِب��ِئ
اْل��َم��ُص��وْن َواْل��َم��ْج��ُد اْل��ُع��ْرِب، ِألُوَالءِ اْل��َج��ِدي��ْد َواْل��َح��قُّ اْل��َح��قُّ اْل��َق��ِدي��ُم
ُدوْن162 اْل��ُع��ْرِب ِف��ي َوَم��ا َك��انُ��وا أَيْ��نَ��َم��ا َوِص��ي��ْد َص��نَ��اِدي��ٌد161 اْل��ُع��ْرُب إِنَّ��َم��ا

تحفظ. 149
ِحْفُظ. 150

وتشعل. تُوِقُد 151
اليشء. يَتْبَُع ما التاء: بكرس التِّلو 152

يده. باطن 153
العظيم. 154
الحرب. 155

. واستَمرَّ تمكََّن 156
والسداد. األمن وهما هذين، 157

استقام. 158
والشجاعة. اإلقدام، 159

شديدة. أي زبون؛ حرب يُقاُل: 160
الشجاع. وهو صنديد؛ جمع 161

خسيس. 162
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إَِرْم164 َع��ْه��ِد َوِم��ْن َع��اٍد163 َل��ُدْن م��ن
��اِئ��ِل��ي��ْن ال��سَّ َم��ْرَم��ى ال��تَّ��اِري��ُخ إِنَّ��َم��ا تُ��ِرْد إَْن َع��نْ��ُه��ْم ال��تَّ��اِري��َخ َس��ِل أَْو
��اِدِق��ي��ْن ال��صَّ َس��ِب��ي��ِل َع��ْن ِش��بْ��ٍر ِق��ي��َد165 يَ��ِج��ْد ��ا َل��مَّ يَ��ْع��ُرٍب م��ن َف��اْل��َف��تَ��ى
اْل��َك��اِذِب��ي��ْن َع��ْه��ُد اْل��َع��ْه��َد انَّ َوَل��َو يُ��ِف��ْد َل��ْم ِف��ي��ِه ��ْدِق ال��صِّ َغ��يْ��َر إِنَّ
اْل��َع��اَل��ِم��ي��ْن َخ��ْل��ِق َق��بْ��ِل م��ن اْل��ُه��َدى ِف��ي ُم��ِج��ْد يُ��َض��اِرْع��ُه166 َل��ْم َح��تَّ��ى َج��دَّ

اْل��ِق��َس��ْم167 أَْوَف��ى م��ن اْل��ُع��ْرِب ِف��ي َواْل��ُه��َدى
نَ��ِظ��ي��ْر َم��َزايَ��اُه ِف��ي يَ��ْع��ُرِب��ي168 ِل��ُح��رٍّ َم��ا
َغ��ِري��ْر169 َغ��ْرِب��يٍّ ِك��ذَْب �ِذِب �ْك� يَ� �ْم َل� �ُه إِنَّ�

�وَن �ِذبُ� �ْك� يَ� َال �ى َواْألَُل�
�ْم170 �َم� َش� �ي ِف�

الثالثة النظرة

�ِن �َوَط� اْل� �اِة171 �َم� �ُح� ِب�
اْل��َوَط��ْن ابْ��ُن يَ��ْس��تَ��ِع��زُّ

اْل��ِم��َح��ِن172 ِف��ي َل��ُه ُه��ْم
اْل��ِم��َح��ْن َل��يْ��ُل َدَج��ا173 َال

قديمة. قبيلة به ُسميت األوىل العرب من رجل 163

البالد. يف مثلها يُْخَلْق لم التي العماد، ذات إرم يريد 164
رمح. قدر أي رمح؛ ِقيد بينهما ويقال: َقْدر، 165

يشابهه. 166
النصيب. وهي ِقْسَمة جمع 167

قحطان. بن ليَْعُرب ِنْسبًَة 168
مغرور. 169

ع. وتََرفُّ إباء 170
حاٍم. جمع عنه، يداِفعوَن الذين أي: 171

بلية. من اإلنسان به يُمتحُن ما وهي ِمْحنٍَة؛ جمع 172

أظلم. 173
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ِف��ي��ِه يَ��ب��َق َل��ْم َوِب��ِه��ْم
�ْم174 �َل� ُظ� �ن م�

ال��نِّ��َزاْل175 أُْس��َد َويَ��ا َق��ْوِم��ي، بَ��ِن��ي يَ��ا
اْل��ُق��لُ��وْب َش��ْع��َب َويَ��ا ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، ِف��ي

ال��نِّ��َض��اْل177 ِف��ي َوِج��دُّوا ��ْرَق ال��شَّ آِزُروا176
َواْل��ُخ��ُط��وْب ِف��ي��ِه، اْل��َح��ْرُب َح��يْ��ُث َع��نْ��ُه

ِس��َج��اْل178 َواْل��َح��ْرُب اْل��َح��ْرِب أَْص��َل إِنَّ
اْل��َغ��ُض��وْب180 ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي اْل��َغ��ْرِب ابْ��ُن َج��نَ��َف179

اْل��َوبَ��اْل َش��رَّ ِب��ِه اْل��ُع��ْرُب أَْدَرَك
اْل��ُح��ُروْب — َويُ��ِث��ي��ُروَن — َف��أَثَ��اُروا181

اْإلَِزْم183 ��ْرِق ال��شَّ َع��َل��ى تَ��ْق��ِض��ي182 َم��ا َق��بْ��َل
ال��رَِّق��اْق187 ��ْم��ِر186 َوال��سُّ اْل��ِب��ي��ِض185 َص��ِل��ي��ُل184 َم��ا

«ال��نُّ��ُق��وْد» أَْج��ِل م��ن اْل��َح��ْرِب َديَ��اِج��ي188 ِف��ي

ظلمة. جمع 174

وقاتله. مقابلته يف نزل الحرب؛ يف نَاَزَلُه من 175

وا. َقوُّ 176

وداَفَع. حامى أي ناَضَل؛ من 177

عليهم. وتارة لهم تارة أي سجال؛ الحرب بينهم يُقاُل: 178
والعدل. الحق طريق عن وامليل الَجْوُر الجنف: 179
منه. االنتقام وأَحبَّ أبغضه أي عليه؛ َغِضَب من 180

حرَّكوا. 181

قتله. أي عليه؛ فقىض رضبه يقال: 182
أزمة. جمع الشدائد، 183

طنني. له ُسِمَع السالح؛ َصلَّ من 184

السيوف. 185
الرِّماح. 186

الغليظة. غري 187

ظلمات. 188
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ال��طِّ��بَ��اْق189 ��بْ��ِع َوال��سَّ اْألَْرِض َوَربِّ َال،
اْل��ُم��ُروْد191 اْل��َخ��ْل��ِق َع��َل��ى يَ��أْبَ��ى190 َوالَّ��ِذي

اْل��ِخ��نَ��اْق192 ِض��ي��ِق م��ن ذَِل��َك إِنَّ��َم��ا
اْل��ُع��ُه��وْد نَ��ْق��ِض َوِم��ْن اْل��َغ��ْدِر، َوِم��َن

اْخ��ِت��َالْق193 َه��ذَا َم��ا ِب��ال��ل��ِه َق��َس��ًم��ا
ُج��ُدوْد194 ��ْدِق ال��صِّ ِس��َوى ِف��ي ِل��ي َم��ا أَنَ��ا

َق��َس��ْم َخ��يْ��ُر َق��َس��ِم��ي َوَل��َع��ْم��ِري،195
اْل��َوَط��نَ��ا يُ��بْ��ِغ��ُض��وَن َم��ْن َم��زُِّق��وا

اْل��َوَط��ْن يَ��أْبَ��ى َم��ْن ِب��اْإلِنْ��َس��اِن َل��يْ��َس
اْل��ِف��تَ��نَ��ا يُ��وِق��ُظ��وَن197 َم��ْن َواْه��ِزُم��وا196

اْل��ِف��تَ��ْن. أَْه��ِل ِف��ي ��رَّ ال��شَّ إِنَّ ِف��ي��ِه،
َع��َل��نَ��ا ِف��ي��ُك��ْم اْل��َج��اِئ��َر َواْض��ِربُ��وا

اْل��َع��َل��ْن ِف��ي إِالَّ ��ْرُب ال��ضَّ يَ��ُك��وُن َال
َح��َس��نَ��ا َف��َع��ْل��تُ��ْم ��ا198 إِمَّ إِنَّ��ُك��ْم

َح��َس��ْن ُك��لَّ ِب��ُك��ْم ال��ل��ُه َف��َع��َل
َج��ْم199 ِم��نْ��ُه، نَ��ِع��ي��ٍم ِف��ي َف��نَ��َراُك��ْم

ويواِفُقه. يُطاِبُقه أي ذاك؛ ِطباق هذا ويقال: بعًضا، بعضها املطاِبَقة 189
يرىض. ال 190

عىص. أي َمَرَد؛ من الِعصيان، 191
كالحبل. به يُْخنَُق ما 192

وكذب. افرتاء 193
والنصيب. الحظُّ وهو َجدٍّ؛ جمع 194

حياتي. 195

كرسهم. األعداء؛ هزم من اْكِرسوا، 196
أثارها. الفتنة: أيقظ 197

ما. يف ُمْدَغَمة إن 198
كثري. 199
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ِب��ِه ��اِد ال��ضَّ بَ��ِن��ي يَ��ا َواْس��تَ��ِق��لُّ��وا200
اْل��بُ��نُ��وْد201 َولِ��ْل��ُع��ْرِب ِل��ْل��ُع��ْرِب، َف��ْه��َو

َش��ْع��ِب��ِه َع��ْن 203 يَ��ذُْد َل��ْم َم��ْن َوانْ��ِب��ذُوا202
اْل��َج��ُم��وْد َواْل��َع��ْزِم205 اْل��َح��ْزِم204 أَْه��ِل نَ��بْ��ذَ

ُع��ْرِب��ِه م��ن َف��تً��ى ُك��لَّ َواْج��َع��لُ��وا
ُق��يُ��وْد َغ��يْ��ِر َوِف��ي ال��رَّأِْي ُم��ْط��َل��َق

ُح��بِّ��ِه ِف��ي ُج��ْه��َدُك��ْم َواْس��تَ��ِم��ي��تُ��وا206
اْل��ُخ��لُ��وْد َغ��يْ��ُر ِب��ِه َم��اَت ِل��َم��ْن َم��ا

ِرَم��ْم208 ِف��ي��ِه يَ��ْخ��لُ��ُدوا207 َل��ْم َواْألَُل��ى
اْل��َع��َل��َم��ا ءُوِس ال��رُّ َف��ْوَق َواْرَف��ُع��وا

اْل��َع��َل��ْم ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي اْل��ُع��ْرِب َرْم��َز إِنَّ
اْألََل��َم��ا ُم��بْ��ِغ��ِض��ي��ِه َوأَِذي��ُق��وا

اْألََل��ْم إِالَّ يُ��بْ��ِغ��ُض��ُه ِل��َم��ْن َم��ا
��َم��َم��ا ال��شَّ اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن ِف��ي َواْخ��لُ��ُق��وا209

��َم��ْم ال��شَّ َخ��ْل��َق يَ��ْس��تَ��ِط��ْع َل��ْم َغ��يْ��ُرُك��ْم

فيه. غريه يُِرشك ولم به، تفرد بكذا: استََقلَّ 200
بَنْد. جمع األعالم؛ 201

به. ورمى َطَرَحه اليشء: نَبَذَ 202
يدفع. 203

معناه. تقدَّم 204
اإلنسان. عليه يعزم فيما الثَّباُت العزم: 205

فيها. للموت نفسه َعرََّض حاجته: يف استمات 206
دام. الالم؛ بفتح َخَلَد من 207

بالية. ِعظاٌم 208

أوجدوا. 209
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اْل��َك��َرَم��ا اْل��َم��ْش��ِرَق��يْ��ِن ِف��ي َوابْ��َع��ثُ��وا210
اْل��َك��َرْم ُرْس��َل ِزْل��تُ��ُم��و، َم��ا إِنَّ��ُك��ْم

اْألَُم��ْم ُك��لِّ َوِف��ي ��ْرِق، ال��شَّ بَ��ِن��ي ِف��ي
ُش��ئُ��وْن َف��ِل��ْل��ِع��ْل��ِم اْل��ِع��ْل��َم َوانْ��ُش��ُروا

اْألََم��ِل نَ��يْ��ُل اْل��ِع��ْل��ِم َوِب��نَ��ْش��ِر
اْل��ُح��ُص��وْن212 اْل��ُف��ْص��َح��ى ِل��لُّ��َغ��ِة َوابْ��تَ��نُ��وا211

اْل��َك��َس��ِل يَ��ْوُم يَ��أِْت��َي أَْن َق��بْ��َل
يَ��ُه��وْن ��ْرِق َف��ِب��ال��شَّ ��ْرَق ال��شَّ َواْع��ُض��ُدوا213

َع��َم��ِل م��ن تَ��ْرُج��ونَ��ُه َم��ا ُك��لُّ
ال��ظُّ��نُ��وْن اْل��َغ��ْرِب بَ��ِن��ي ِف��ي َوأَِس��ي��ئُ��وا

اْل��َف��َش��ِل َغ��يْ��ُر اْل��َغ��ْرِب ِف��ي َل��ُك��ْم َم��ا
ُم��ْه��تَ��َض��ْم214 ِف��ي��ِه، اْل��ُع��ْرِب َح��قَّ إِنَّ

اْل��َح��اِزِم��ي��ْن ِذْك��َريَ��اِت215 َوأَِع��ي��ُدوا
ال��ذِّْك��َريَ��اْت ِف��ي اْل��ُه��َدى ِج��دَّ َف��اْل��ُه��َدى

اْل��َع��اِم��ِل��ي��ْن ِب��ثَ��بَ��اِت َوتَ��َغ��نَّ��ْوا
ال��طَّ��يِّ��بَ��اْت ِف��ي أَْوَط��اِن��ُك��ْم، بَ��ِن��ي م��ن

اْل��َغ��اِب��ِري��ْن216 ِف��ي أَْوَط��اِن��ُك��ْم َف��بَ��نُ��و
ِب��ال��ثَّ��بَ��اْت إِالَّ ال��نَّ��اَس يَ��ُس��وُدوا َل��ْم

أعيدوا. 210
ابنوا. 211

منيع. َمْحِميٍّ مكان كل وهو ِحْصن؛ جمع 212

ونرصه. أعانه عضده: 213

نقصه. حقه؛ َهَضَمه من 214

ذكرى. جمع 215

املاضني. 216
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ال��نَّ��اِش��ِئ��ي��ْن217 ِف��ي آَم��اَل��ُك��ْم َواْج��َع��لُ��وا
َوال��نَّ��اِش��ئَ��اْت218 يَ��ْج��ُم��ُدوا؛ َل��ْم ُه��ُم��و إِْن

اْل��َه��َرْم220 ال��نَّ��ْشءِ ِم��َن يَ��ْدنُ��و219 َق��بْ��َل��َم��ا
أَبُ��وْه َك��اَن َال ��ْم��َس��اَر221 ال��سِّ َواْه��ِدُم��وا

يَ��اْر ال��دِّ َه��ْدِم َع��َل��ى يَ��ْق��َوى أَْن َق��بْ��َل
تَ��ْف��َع��لُ��وْه أَْن ِش��ئْ��تُ��ُم��و َم��ا َواْف��َع��لُ��وا

اْل��بَ��َواْر222 َغ��يْ��َر يَ��َرى َال َح��تَّ��ى ِف��ي��ِه
تَ��ْه��ِدُم��وْه َل��ْم أَنْ��تُ��ُم��و إِْن إِنَّ��ُه

��َغ��اْر ال��صَّ يَ��ْخ��َش��ى َوَال اْل��َم��ْج��َد يَ��ْه��ِدم
تَ��ْص��َرُع��وْه223 أَْن ِب��ُك��ُم��و َوَج��ِدي��ٌر

َونِ��َزاْر225 224 َم��َع��دٍّ بَ��أُْس َف��َل��ُك��ْم
��نَ��ْم226 ال��صَّ ذَاَك ِع��نْ��َدُك��ْم َوَه��بَ��اءٌ

ُم��نَ��اْه نَ��اَل َال اْل��َج��اُس��وَس227 َواْه��ُج��ُروا
َض��ِم��ي��ْر228 — َع��اَش َم��ا — ِل��ْل��َج��اُس��وِس َل��يْ��َس

د. وتجدَّ حدَث أي نََشأ؛ من ناشئ، جمع 217

ناشئ. مؤنث ناشئة، جمع 218

يقرب. 219
الكرب. 220

للمستعمر الوطني يملكه ما ببيع يتوسط الذي هنا به واملراد واملشرتي، البائع بني ُط يتوسَّ من 221

علينا. الغرب قذفهم ملن أرضه بيَع املسكني للفالح ن ويُحسِّ األجنبي،
الهالك. 222

األرض. عىل َطَرَحه َعه: َرصَ 223

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول أجداد أحد 224
معد. ابن النون؛ بكرس 225

والشعور. اإلحساس عدم يف به السمسار َشبََّه ، تحسُّ وال تشعر ال التي الصورة الصنم: 226
بها. يأتي ثم األخبار يتجسس الذي العني وهو الرش، ِرسِّ صاحب 227

قلب. 228
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ال��نَّ��َواْه َل��ْف��َظ َع��نْ��ُك��ُم��و َواْل��ِف��ُظ��وُه229
اْل��َك��ِث��ي��ْر اْل��َخ��يْ��ُر ذَِل��َك ِف��ي َوَل��ُك��ْم

َق��َف��اْه َص��ْف��َع230 ُرْم��تُ��ُم��و، َم��ا َوإِذَا
َج��ِدي��ْر ��ْف��ِع ِب��ال��صَّ َف��ْه��َو َف��اْص��َف��ُع��وُه،

ِس��َواْه ال��نَّ��اِس ِم��َن أَْح��ِق��ْر231 َل��ْم أَنَ��ا
َح��ِق��ي��ْر وَْغ��ٌد232 نَ��َظ��ِري، ِف��ي إِنَّ��ُه

َوبُ��َه��ْم234 بَ��ْه��ٍم233 بَ��يْ��َن يُ��َف��رِّْق َل��ْم
َم��ا ��ْرَق��اِن َف��ال��شَّ ��ْرَق��يْ��ِن235 ال��شَّ ذَكِّ��ُروا

اْألَْوِف��يَ��اءْ إِالَّ ِل��ْل��ُع��ْرِب ِف��ي��ِه��َم��ا
أَْض��َرَم��ا236 ِف��ي��ُك��ْم اْل��َغ��ْرُب َم��ا َواذُْك��ُروا

ال��دَُّخ��َالءْ َف��َع��َل��تْ��ُه َم��ا َواْش��َرُح��ْوا
ِم��نْ��ُه��َم��ا يَ��أِْت��ي ال��ل��ِه نَ��ْص��َر 237 َع��لَّ

اْألَْش��ِق��يَ��اءْ أُوَالءِ َرْغ��َم َل��ُك��ُم��و،
اْل��ُم��ْؤلِ��َم��ا يَ��ْرَض��يَ��اِن َال َف��ُه��َم��ا

��َق��اءْ ال��شَّ ذَاَك َوَال ِل��ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن،
اْألََل��ْم ِم��نَّ��ا َوَال ِم��نْ��َه��ا َدنَ��ا238 َال

ورماها. طرحها النَّواَة: َلَفَظ 229
مبسوطة. ِه بَكفِّ رضبه قفاه؛ َصفَع من 230

استصغر. 231
العقل. ضعيف 232

الباء. بفتح بَهمة ومفرده واملعز، البقر أوالد الباء: بفتح 233
أتاه. ما أقرانه عىل يستبهم الذي الشجاع وهو الباء، بضم بُهمة جمع ففتح: بضم 234

األقىص. والرشق األدنى الرشق 235
أشعل. 236

لعل. يف لغة 237
َقُرَب. 238
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اْل��ِع��َدى لُ��بَ��انَ��اِت239 ال��ل��ُه َق��َض��ى َال
أََم��ْل ُك��لُّ ِب��ِه��ْم َخ��اَب َواْألَُل��ى

ُه��َدى م��ن ِف��ي��ِه��ْم نُ��ْل��ِف240 َل��ْم إِنَّ��نَ��ا
َح��ْل ��لُّ ال��ضُّ َم��ا إِذَا 241 ��لَّ ال��ضُّ يَ��ْدَف��ُع

ال��رََّدى243 َوِب��اْل��ُخ��ْل��ِف اْل��ُخ��ْل��َف242 آثَ��ُروا
َخ��َج��ْل َغ��يْ��ِر ِف��ي ، ��رَّ ال��شَّ َوأََح��بُّ��وا

َغ��َدا أَْو َع��َل��يْ��ِه��ْم، اْل��يَ��ْوَم َف��ْل��نَ��ُك
اْل��َع��َم��ْل ِج��نْ��ِس م��ن اْل��َع��ْدُل َف��اْل��َج��َزاءُ

اْإلَِرْم244 ُك��لَّ ِم��نْ��ُه��ُم��و ْق َوْل��نُ��َم��زِّ
�اْد �َس� َف� �ْوُم َق� �ْم �ُه� إِنَّ�

�ْب245 �َغ� َوَش� �اٍد، �نَ� وَِع�
ِوَداْد م��ن ِف��ي��ِه��ْم َل��يْ��َس

�َرْب �َع� اْل� �ِن ابْ� �ِوَداِد َك�
اْل��َح��ِم��ي��ْد اْل��ُخ��ْل��ِق َم��ْوئِ��ِل246
�ْم �يَ� � �شِّ َوال�

لُبانة. جمع حاجات، 239

نجد. 240
الضالل. وفتحها الضاد بضم 241

تنجزها. وال ِعَدًة تَِعَد أْن الخاء؛ بضم 242
الهالك. 243

أرمة. مفرده األعالم، 244
الرش. عليهم هيَّج أي وعليهم؛ وبهم القوم َشَغَب من 245

مرجع. 246
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الرابعة النظرة

تَ��َس��ْل َال أَْو اْل��وََغ��ى، ِف��ي َع��نَّ��ا َغ��ْرُب يَ��ا تَ��َس��ْل إِْن
نَ��َم��ل247 ِف��ي��َه��ا نَ��ُك��ْن َل��ْم َوإنَّ��ا اْل��َح��ْرُب، َف��َل��نَ��ا

اْل��ِم��َالُل248 ِف��ي��َك إِنَّ��َم��ا
�أَْم � �سَّ َوال�

بَ��َل��ْد ُك��لِّ َوِف��ي ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، ِف��ي اْل��ُوُج��وْد َك��اَن ُم��ذْ اْل��َح��قِّ ُج��نْ��ُد نَ��ْح��ُن
ال��رََّش��ْد250 أَْه��ِل م��ن اْل��ُق��ْرِب َس��ِب��ي��ِل ِف��ي نَ��ُج��وْد َوِب��ال��نَّ��ْف��ِس ��ْدَق ال��صِّ نُ��ْؤثِ��ُر249
اْس��تَ��بَ��ْد ِف��ي��َه��ا َم��ْن َه��يَّ��اِب��ي��َن َغ��يْ��َر نَ��ذُوْد251 ِب��اْل��ِب��ي��ِض اْألَْوَط��اِن َوَع��ِن
َم��َرْد253 اْل��بُ��ْط��ِل252 َع��َل��ى َم��ْن ِم��نَّ��ا َل��يْ��َس ُم��ُروْد َغ��يْ��ِر ِف��ي نَ��ْع��َم��ُل َوَل��َه��ا

اْح��تَ��َك��ْم254 اْل��ُع��ْرِب ِف��ي اْل��َغ��ْرَب انَّ َوَل��َو
��بَ��اْب ال��شَّ ��ي��ِب َولِ��ل��شِّ ��ْرِق، ال��شَّ بَ��ِن��ي ِف��ي ��ُم��وْم ال��سُّ ��يْ��ِب ال��شِّ ِف��ي يَ��نْ��ُف��ُث256 َم��ْن َويْ��َل255
ِغ��َض��اْب َواْل��ُع��ْرُب ال��ل��ُه َوَع��َل��يْ��ِه َم��لُ��وْم َوِب��اْل��بَ��ْغ��ِي بَ��اٍغ، إِنَّ��ُه
اْل��ِك��تَ��اْب أَْه��ِل م��ن اْل��َغ��ْرَب انَّ َوَل��َو َغ��ُش��وْم257 بَ��اٍغ م��ن اْل��َغ��ْرِب ِف��ي َوَل��َك��ْم
اْل��َع��ذَاْب يَ��أِْت��ي��ِه َك��يْ��َف َويُ��ِري��ِه ِب��ال��ظَّ��لُ��وْم يُ��وِدي258 ��ْرُق ال��شَّ َوَل��َس��ْوَف

ونضجر. نسأم 247
َجر. الضَّ 248
نفضل. 249

واستقام. اهتدى َرَشَد؛ من 250

ندفع. 251
الباطل. 252

عليه. استمرَّ الباطل عىل َمَرَد يقال: 253
ومشيئته. إرادته وفق فيهم َف ترصَّ أي: 254

الرش. الويل: 255
به. رمت مَّ: السُّ الحية نفثت 256

ظالم. 257

به. ذهب بفالن: املوت أودى 258
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��َج��ْم259 ِب��ال��شَّ أَْوَل��ى ال��ظُّ��ْل��ِم، َربَّ إِنَّ
يَ��ِح��ي��ْف260 َم��ا ِف��ي��ِه��ْم يَ��ُك َل��ْم بَ��يْ��نَ��َم��ا ��بَ��اْب ال��شَّ ِم��نَّ��ا َم��زَُّق��وا ُه��ْم َوَل��ِئ��ْن
��ِع��ي��ْف ال��ضَّ اْل��َم��ْرءِ ِس��َوى ِم��نْ��ُه��ْم تَ��دَْع َل��ْم َوِح��َراْب261 ِب��َح��ْرٍب، َف��َس��نَ��ْرِم��ي��ِه��ْم
َح��ِص��ي��ْف263 ِم��ْغ��َواٍر262 ُك��لَّ نُ��ْغ��ِري يَ��ْوَم ال��رَِّق��اْب تَ��ْم��ِزي��ُق َك��يْ��َف َونُ��ِري��ِه��ْم
َش��ِري��ْف َغ��يْ��ِر َع��اَل��ٍم م��ن إِنَّ��ُه��ْم اْل��ِع��َق��اْب ذَاَك ِب��ِه��ُم َوَخ��ِل��ي��ٌق264

ال��دََّس��ْم265 ِف��ي إِالَّ ��مَّ ال��سُّ يَ��ُدسُّ َال
ِض��َراْم266 َولِ��ْل��َح��ْرِب ��اِد، ال��ضَّ بَ��ِن��ي م��ن ُح��ُروْب َه��بَّ��ْت إِْن اْل��َغ��ْرِب، َل��َه��ْوِل يَ��ا
اْل��ِوئَ��اْم269 نَ��ْش��ِر إَِل��ى ِف��ي��ِه َم��ْن ُك��لُّ يَ��ئُ��وْب268 أَْو َع��َل��يْ��ِه تَ��ْق��ِض��ي267 إِنَّ��َه��ا
ال��زَُّؤاْم272 اْل��َم��ْوِت َع��َل��ى اْل��َغ��ْرُب أَْش��َرَف271 اْل��ُخ��ُط��وْب اْل��َغ��ْرَب اْج��تَ��اَح��ِت270 َم��ا َوإِذَا
��َالْم274 ال��سَّ َداِر إَِل��ى ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، م��ن ��ُع��وْب ال��شُّ ِب��ال��نَّ��ْص��ِر ال��ل��ُه َف��يَ��ُح��وُط273

الهالك. َجُم: الشَّ 259
وظلم. فيه جار عليه؛ حاف من 260

للرمح. استعملت وربما محدودة، للحرب آلة وهي حربة؛ جمع 261

الغارات. كثري 262

العقل. محكم الرأي جيد 263

جدير. 264

حم. والشَّ اللَّحم 265
اتِّقاد. 266

به. تذهب 267
يرجع. 268
الوفاق. 269

استأصلت. 270
منه. َقُرَب أي املوت؛ عىل أرشف يقال: 271

الرسيع. أو الكريه أي: 272
وتعهده. َحِفَظه حوًطا: حاطه 273

بغداد. 274

34



السبع النظرات

َع��ْم276 َج��اءَ، ��ا275 إِمَّ ال��ل��ِه نَ��ْص��َر إِنَّ
َش��ِدي��ْد اْل��ُع��ْرِب ِف��ي َواْل��بَ��أُْس َع��َرٌب، إِنَّ��نَ��ا أَِف��ي��ُق��وا، اْل��َغ��ْرِب بَ��ِن��ي يَ��ا
َم��ِري��ْد277 َش��يْ��َط��اٍن ُك��لَّ ِم��نْ��ُه��ْم إِنَّ أَْع��َداءَنَ��ا َداِرنَ��ا ِف��ي نَ��دَْع َل��ْم
بَ��ِع��ي��ْد َغ��يْ��ُر إِنَّ��ُه َف��َس��لُ��وُه، إِْق��َداَم��نَ��ا278 َل��نَ��ا اْل��َغ��ْرُب َع��َرَف
اْل��وَِع��ي��ْد نَ��اِر ِس��َوى ِم��نَّ��ا َل��ُه َم��ا أَْوَط��انَ��نَ��ا يَ��ْح��ِرُم��نَ��ا َم��ْن ُك��لُّ

َض��َرْم279 اْل��َك��ْوِن ِف��ي ال��نَّ��اِر َولِ��ِت��ْل��َك
ُرُع��وْد أَْو بُ��ُروٌق ِم��نَّ��ا تَ��نَ��ْل282 َل��ْم ِش��ئْ��تُ��ُم َم��ا أَْرِع��ُدوا281 أَْو أَبْ��ِرُق��وا280
اْألُُس��وْد؟ ��اِد ال��ضَّ بَ��ِن��ي ِف��ي أََوت��ْخ��َش��ى ِم��نْ��ُك��ُم يَ��ْوًم��ا نَ��ْخ��َش َل��ْم إِنَّ��نَ��ا
يَ��ُس��وْد ال��ل��ِه، ِم��َن يَ��ْخ��َش��ى َم��ْن ُك��لُّ تَ��ْع��َل��ُم��وا ��ا َوَل��مَّ ُس��ْدنَ��اُك��ْم، نَ��ْح��ُن
ُرُق��وْد اْألُْس��ُد َف��َم��ا َم��َس��اِري��َه��ا283 ِف��ي تُ��بْ��ِق��ي��ُك��ُم َال اْألُْس��ُد َوَل��َس��ْوَف

َوَض��ْم َف��تْ��ٌح َل��َه��ا اْألُْس��ِد أَْع��يُ��ُن
اْل��ُع��ُه��وْد ِل��ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن �ُم �تُ� �نَ� َخ� �ا َم� َوإِذَا
اْل��وُُع��وْد ِف��ي َونَ��َك��ثْ��تُ��ْم284 �ُم �ْرتُ� ُج� �ا �َه� �يْ� �َل� َوَع�

تُ��ْص��ِب��ُح��وَن َف��َق��ِري��بً��ا
�َدْم َع� �ي ِف�

ما. يف مدغمة إْن 275
ا. عامٍّ كان 276

خبيث. رشير متمرد 277

وشجاعتنا. جرأتنا 278

اشتعلت. َمت؛ َرضِ من 279

توعدوا. 280

تهددوا. 281
تقصده. ما تبلغ لم 282

الليل. يف ياِن الرسَّ أماكن 283
الوعد. نقْضتُم 284
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الخامسة النظرة

ال��ذِّْك��َريَ��اْت ِل��بَ��ِن��ي��ِك أَِع��ي��ِدي ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن يَ��ا
اْل��َم��َم��اْت َح��تَّ��ى ُك��لُّ��َه��ا ُج��ُه��وِدي اْل��يَ��ْوَم َوَل��ِك

اْل��ُج��ُه��وِد ِف��ي َواْألََم��اِن��ي285
�ْم �َم� �ِه� َواْل�

اْل��َع��َرِب َق��ْل��ُب ال��دَّْه��ِر، َرْغ��َم أَنْ��ِت اْل��َع��َرُب َوِم��نْ��ِك ِف��َل��ْس��ِط��ي��ُن، يَ��ا
اْألََدِب أَْه��ُل ال��نَّ��اِس َوَس��َراُة286 اْألََدُب اْألَْك��َرِم��ي��َن بَ��ِن��ي��ِك ِف��ي
اْل��َح��َس��ِب َغ��ْرُس ��اِد ال��ضَّ ابْ��َن َوَك��َف��ى اْل��َح��َس��ُب ِف��ي��ِك اْألَْخ��َالَق َغ��َرَس
��َغ��ِب ال��شَّ أَْص��ُل اْل��َغ��ْرِب َف��ابْ��ُن ِف��ي��ِك، َش��َغ��ُب يَ��ْوًم��ا َك��اَن َم��ا َوإِذَا

أََل��ْم287 ��ْرِق ال��شَّ َوِف��ي َخ��ْط��ٌب، إِنَّ��ُه
اْل��ُف��َؤاْد اْل��َم��ْج��ِد َوِف��َدى َم��ْج��ِدي، ِف��ي��ِك بَ��َل��ِدي َوَح��ْس��ِب��ي أَنْ��ِت، بَ��َل��ِدي
ال��تَّ��نَ��اْد288 يَ��ْوَم َوَال اْل��يَ��ْوَم، َغ��يْ��ُرِك َس��نَ��ِد م��ن ِل��ي ��ْم��ِس ال��شَّ تَ��ْح��َت َل��يْ��َس
اْل��َع��تَ��اْد َك��اَن َل��ُدْن م��ن َوَع��تَ��اِدي289 َويَ��ِدي َولِ��َس��اِن��ي، َق��ْل��ِب��ي، أَنْ��ِت
َس��اْد َغ��يْ��ِرِك ِف��ي اْل��بَ��اِط��ُل َوإِِن يَ��ُس��ِد ��ا َل��مَّ اْل��َح��قِّ َغ��يْ��ُر ِف��ي��ِك

اْل��َك��َرْم ِف��ي��ِك الَّ��ِذي اْل��َح��قِّ َوِم��َن
اْل��بَ��َل��ُد ِف��ي��ِه َواْل��َغ��ْرُب بَ��َل��ًدا، َل��ُدوْد290 ِل��َغ��ْرِب��يٍّ ُك��نْ��ِت َم��ا أَنْ��ِت
أََح��ُد ِف��ي��ِه��ْم يَ��ْط��َع��ُن يَ��ُك��ْن َل��ْم ُش��ُه��وْد َولِ��ْل��ُع��ْرِب ِل��ْل��ُع��ْرِب، أَنْ��ِت
يَ��ُد292 اْل��َخ��ْل��ِق َع��َل��ى ِف��ي��ِه َف��َل��ُه��ْم اْل��ُوُج��وْد َه��ذَا ِب��ِه��ْم ال��ل��ُه أَْم��تَ��َع291

اإلنسان. يتمناه ما وهي أُمنية؛ جمع 285

والكرم. واملروءة الرشف صاحب وهو رسي؛ جمع ني، السِّ بفتح 286
نزل. 287

القيامة. يوم 288
ذلك. إىل وما حرب وآلة سالح من أُِعدَّ ما العتاد: 289

الخصومة. شديد 290

َمتََّع. بمعنى 291
إحسان. 292
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اْل��َح��َس��ُد ِف��ي��ِه اْل��َغ��ْرِب ابْ��ُن إِنَّ��َم��ا َح��ُس��وْد م��ن ِف��ي��َه��ا يَ��ُك َل��ْم ��ٌة أُمَّ
اْح��تَ��َزْم!293 اْل��َغ��ْرُب ِب��اْل��َح��َس��ِد َوَل��َك��ْم

اْل��يَ��ِد294 أَْص��َح��اُب اْل��ُع��ْرَب ِف��ي��ِك أَنَّ يَ��ْف��َه��ِم َل��ْم َوَل��ْو ال��دَّْه��َر أَْف��ِه��ِم��ي
��ْؤَدِد298 ال��سُّ َص��ْرَح297 يَ��ْه��ِدَم أَْن َق��بْ��َل ال��لَّ��ْه��ذَِم296 295 ِب��َم��َض��اءِ أَْف��ِه��ِم��ي��ِه
اْل��ُم��ْع��تَ��ِدي بَ��ْغ��َي اْل��َق��ْوُل 299 يَ��ُص��دُّ َال ِب��اْل��َف��ِم تُ��ْف��ِه��ِم��ي��ِه أَْن َواْح��ذَِري
َغ��ِد ِف��ي َع��َل��يْ��ِه يُ��ْخ��نَ��ى301 َم��ا َخ��يْ��ُر ِم ال��دَّ ِب��ِإنْ��َه��اِر300 اْل��ِج��دُّ إِنَّ��َم��ا

َدْم َس��اَل ��ا302 إِمَّ اْل��بَ��ْغ��ُي يَ��بْ��َق��ى َل��يْ��َس
اْل��ِع��َراْق َوأَبْ��نَ��اءَ ِم��ْص��َر َوبَ��ِن��ي ��آْم َوال��شَّ نَ��ْج��ٍد ُع��ْرَب َواْس��تَ��ِف��زِّي303
ِرَف��اْق ِل��ْل��ُع��ْرِب اْل��ُع��ْرِب َوِك��َراُم ِك��َراْم َواْل��يَ��ْوَم َق��بْ��ُل م��ن إِنَّ��ُه��ْم
بَ��اْق َغ��يْ��ُر ِس��َواُه��ْم َم��ْج��ُد بَ��يْ��نَ��َم��ا اْل��َم��َراْم َغ��ايَ��اِت اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي بَ��َل��ُغ��وا
ال��رَِّواْق305 ُم��ْم��تَ��دُّ ��ْرِق، ال��شَّ ُربُ��وِع ِف��ي َس��اْم304 َع��ْه��ِد م��ن نَ��بَ��تُ��وا إِذْ َم��ْج��ُدُه��ْم

ِذَم��ْم307 اْل��ُع��ْرِب ِف��ي يَ��ْم��ُج��ُد306 َولِ��َم��ْن

به. وسطه َشدَّ أي بحبل؛ احتزم يقال: 293
لها. املالكون هم إنهم أي 294
قطع. السيف؛ مىض من 295

ونحوها. واألسنَّة السيوف من القاطع الحادُّ اللهذم: 296
عاٍل. بناء وكل الَقْرصُ الرصح: 297

َف. وَرشُ َمُجَد أي ساد؛ من والرشف، املجد 298
ومنعه. رصفه كذا: عن ُه َصدَّ 299

أََساَله. الدَم: أنَْهَر من 300

أهلكه. الدهر: عليه أخنى 301
ما. يف مدغمة إْن 302

استدعى. 303
السالم. عليه نوح ابن 304

األرض. إىل أعاله من البيت مقدم عىل املرسل الِكساءُ وكرسها: الراء بضم الرِّواق 305
َمْجٍد. ذا يكون 306

عهود. 307
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َوَداْن َق��اٍص309 م��ن اْل��َغ��ْرِب ِف��ي َم��ْن َرْغ��َم نُ��وْح أَيَّ��اِم م��ن ��ْرِق ال��شَّ أَُس��اُة308 ُه��ْم
يَ��َداْن311 اْل��َغ��ْرِب ِل��بَ��ِن��ي ِف��ي��َه��ا َك��اَن ُج��ُروْح ��ْرِق ال��شَّ َوِف��ي ��ْرَق ال��شَّ ��ُدوا310 َض��مَّ
ال��زََّم��اْن أَيْ��ِدي ِب��َه��ا أَْوَدْت312 بَ��ْع��َدَم��ا ��ُروْح ال��صُّ ��اِد ِل��ل��ضَّ ِف��ي��ِه َوأََع��اُدوا
َش��اْن اْل��ُع��ْرِب ابْ��ِن ِب��ِس��َوى ِل��ْل��َم��َع��اِل��ي، َط��ُم��وْح313 ��ْرُق َوال��شَّ ��ْرِق ال��شَّ ِل��َه��ذَا َم��ا

اْدَل��َه��ْم314 اْل��ُع��ْرِب ِف��ي اْل��َخ��ْط��َب انَّ َوَل��َو
اْل��يَ��َم��ْن اْألَْرِض ِف��ي اْألَْق��َداِم َم��ْغ��ِرُس316 اْل��يَ��َم��نَ��ا ِل��ْل��ِج��َه��اِد َواْس��تَ��ِح��ثِّ��ي315
اْل��َوَط��ْن ذَاَك ِف��ي اْل��َح��قُّ َواْل��ِوَداُد َوَط��نَ��ا ِل��َق��ْوِم��ي َك��اَن إِنَّ��ُه
��َغ��ْن ال��ضَّ اْل��ُح��رِّ اْل��يَ��َم��ِن ِالبْ��ِن َل��يْ��َس َض��َغ��نَ��ا317 ِف��ي��ِه أَْل��َف��يْ��ُت َم��ا أَنَ��ا
ِم��نَ��ْن م��ن ِف��ي��ِه��ْم ِل��ل��ِه َوَل��َك��ْم اْل��ِم��نَ��نَ��ا318 بَ��ِن��ي��ِه ال��ل��ُه َع��وََّد

يَ��ْم321 ال��دِّ َص��ْوُب320 ُك��ثْ��ِرَه��ا319 ِف��ي ُدونَ��َه��ا
َدِخ��ي��ْل أَْو ؛ أَْج��نَ��ِب��يٍّ م��ن أَْو ِف��ي��ِه، َخ��اِس��ِر أَْو َخ��اِئ��ٍن، م��ن تَ��َرى َم��ا
َم��ِث��ي��ْل اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي ال��نَّ��ْشءِ ِل��ذَاَك َم��ا َم��اِك��ِر م��ن نَ��ْش��ِئ��ِه ِف��ي َوَال َال،

الطَّبيب وهو آٍس؛ جمع 308

قريب. وداٍن: بعيد. 309

املجروح. العضو بها يُشدُّ خرقة وهو ماد؛ بالضِّ شده الجرح: َد َضمَّ 310

يد. تثنية 311
بها. ذهبْت 312

شديد. ونظره ارتفع، برصه: َطَمَح من 313

سواده. اشتدَّ الليل: ادلهمَّ 314
َطه. ونشَّ ُه حضَّ كذا: عىل استحثَّه 315

الغرس. مكان املغرس: 316
حقًدا. 317

النِّعم. 318
القاف. بضم الُقل نقيض الكاف، بضم الُكثر 319

. انصبَّ املطر: صاب من 320

وِبِديَم. بديمة السماء مطرتهم ويقال: وبرق، رعد بال سكون يف الدائم املطر وهي َديمة؛ جمع 321
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اْل��َج��ِزي��ْل323 اْل��َف��ْض��ِل ِم��َن اْل��يَ��ْوَم َل��ُه َم��ا اْل��َغ��اِب��ِر322 ِف��ي َل��ُه َك��اَن بَ��َل��ٌد
ِج��ي��ْل324 ُك��لُّ يَ��ْرتَ��ِج��ي��ِه َم��ا تَ��بْ��لُ��ِغ��ي َط��اِه��ِر ِب��َق��ْل��ٍب َف��اْس��تَ��ِح��ثِّ��ي��ِه

َس��َدْم325 ذَاَت تَ��ُك��ْن َل��ْم َح��يَ��اٍة م��ن
اْل��َم��َع��اْد327 أَْرِض ِف��ي ال��ظُّ��ْل��َم أَثَ��اَر َم��ْن َع��َل��ى اْألَْق��َص��ى اْل��َم��ْغ��ِرَب َوأَِث��ي��ِري326
َع��اْد أَيَّ��اِم م��ن ال��ل��ِه َس��ِب��ي��ِل ِف��ي ُم��ْس��تَ��بْ��ِس��َال328 يَ��َزْل ��ا َل��مَّ إِنَّ��ُه
��َداْد ال��سَّ يَ��ْه��َوى َوَال اْل��َع��ْدَل يُ��ْؤثِ��ُر َوَال اْل��ُح��ْس��نَ��ى329 يَ��أَْل��ُف َال َم��ْن َرْغ��َم
َوِوَداْد ِف��ي��ِه، يَ��ْرَغ��ُب331 ِل��لَّ��ِذي َوَال330 ذُو إِالَّ اْل��َم��ْغ��ِرِب ِف��ي َل��يْ��َس

اتَّ��َس��ْم333 332 ِب��اْل��ُودِّ اْل��َم��ْغ��ِرُب إِنَّ��َم��ا
اْل��ُغ��َربَ��اءْ؟335 َوَج��ْوُر اْل��َغ��ْرِب َج��نَ��ُف334 يَ��ُدوْم ��اِد ال��ضَّ بَ��ِن��ي ِف��ي َه��ْل أَتُ��َرى
اْل��بَ��َق��اءْ ُط��وُل َش��أَِن��ِه��َم��ا م��ن َل��يْ��َس ال��ظَّ��لُ��وْم َواْل��َم��ْرءَ ال��ظُّ��ْل��َم َف��ِإنَّ َال؛
336 اْل��َع��َداءْ اْل��َخ��ْص��ِم َوِف��ي اْل��ُع��ْرِب؛ ِل��بَ��ِن��ي ُخ��ُص��وْم اْل��َغ��ْرِب ِف��ي َك��اَن َم��ا َوإِذَا
ال��رََّج��اءْ ال��ل��ِه َوِف��ي ال��ل��ِه؛ ِب��يَ��ِد — ُوُص��وْم337 ِف��ي��ِه��ْم َوَم��ا — اْل��ُع��ْرِب َف��بَ��نُ��و

املايض. الزمن 322
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َحرِّكي. 326

واملصري. املرجع 327
الشجاعة. وهي بسالة؛ ذا 328

الحسنة. العاقبة أنها تقدم 329
محبة. 330

عنه. َرِغَب ضد أحبه، فيه: رغب يقال: 331
الحب. 332

بها. يُعرُف وعالمة ِسمة له جعله بكذا: اتَّسم 333
ُظْلم. 334

العرب. بالد عىل الغرب قذفهم الذين يريد 335
َظَلَمه. أي عليه؛ عدا من العني بفتح 336

والعار. العيب وهو َوْصم، جمع 337
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ال��نَّ��َس��ْم339 بَ��اِري338 ُس��بْ��َح��انَ��ُه إِنَّ��ُه
اْل��َع��َرْب ابْ��ِن ِف��ي ُظ��ْل��ِم��ِه، َع��َل��ى اْل��َغ��ْرُب ُف��ِط��َر340
أََدْب أَْو �ِه، �ي� ِف� �َن ِدي� َوَال �ْدَل، َع� َال �ُث �يْ� َح�

ال��ظَّ��لُ��وْم ال��ل��ُه َرَع��ى341 َال
�ْم �َل� َظ� �ا342 َم�

السادسة النظرة

ال��دَُّع��اءْ اْل��َق��ْل��ِب343 َوِم��َن ُدَع��اِئ��ي ِل��ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن
�اءْ �َوَف� اْل� َربُّ �ا َوأَنَ� َوَف��اِئ��ي ُك��لُّ َوَل��َه��ا

«اْل��بُ��َراُق»344 ِف��ي��َه��ا َف��َل��نَ��ا
�َرْم» �َح� َو«اْل�

ءُوْف ال��رَّ 345 اْل��بَ��رُّ اْل��ُم��ْح��ِس��ُن، َف��َألَنْ��َت ال��نَّ��َج��اْح ِل��ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، َه��يِّ��ئْ َربِّ
��ُف��وْف ال��صُّ تَ��ْوِح��ي��َد َه��ذَيْ��ِن ِف��ي إِنَّ ��َالْح َوال��صَّ ِف��ي��َه��ا اْإلِْص��َالَح َواْج��َع��ِل
اْل��ُح��تُ��وْف349 أَْدَواَر تَ��ْج��تَ��اُز348 َع��لَّ��َه��ا347 َواْل��َف��َالْح إَِل��يْ��َه��ا اْل��َخ��يْ��َر َوُس��ِق346

خالق. 338

روح. ذي كل أو اإلنسان وهي نَسمة؛ جمع 339

ُخِلَق. أي للمجهول؛ مبني 340

َحِفَظ. 341

ظرفية. مصدرية ما 342

اللسان. من ال أي: 343
اإلرساء. ليلة فيه ُرِبَط إنه قيل وقد ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول برباق َي ُسمِّ األقىص، املسجد جواِر يف مبارك مكان 344

الحسنى. هللا أسماء من والرءوف واملحسن الرب 345
أرسله. املال: إليه ساق 346

لعلَّها. 347
. وَمرَّ َعَربَ آخر: إىل منه واجتاز وقطعه، املكان اجتاز 348
الحتف. بمعنى مصدر وقيل: املوت. وهو حتف، جمع 349
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السبع النظرات

��ُروْف350 ال��صُّ أَنْ��ِف أَْو ال��دَّْه��ِر أَنْ��ِف َرْغ��َم َوانْ��ِش��َراْح ُس��ُروٍر ِف��ي َف��نَ��َراَه��ا
اْألَُم��ْم َخ��يْ��َر ِب��َه��ا اْل��ُع��ْرَب َونَ��َرى

اْل��َك��ِري��ْم352 ��ْع��ِب ال��شَّ َوِس��َوى ِس��َواَه��ا أَبْ��ِغ��ي351 َال أَنَ��ا
�ْم �ي� �ِع� نَ� �ي ِف� َوأََراُه، أََراَه��ا أَْن َق��ْص��ِدي ُك��لُّ

إَِل��يْ��ِه ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ْس��ُك��ُن353
�ْم �َع� َونِ�

السابعة النظرة

اْألَوَّلُ��وْن يَ��ُص��ْغ��َه��ا َل��ْم الَّ��ِت��ي آيَ��اِت��ي ِت��ْل��َك
اْألَْك��َرُم��وْن َوبَ��نُ��وَه��ا �ي �ِت� � أُمَّ �ا �َه� �َرتْ� آثَ�

��ِم��ي��ْر354 ال��ضَّ َوْح��ُي إِنَّ��َه��ا
�ْم �َل� �َق� َواْل�

ال��نَّ��َظ��َراْت؟! ِت��ْل��َك ال��تَّ��اِري��ِخ ِل��ِس��َوى َوَه��ْل ِش��ْع��ًرا، ُص��ْغ��تُ��َه��ا «نَ��َظ��َراِت��ي»
ال��نَّ��َف��ثَ��اْت356 ِف��ي��ِه تُ��نْ��َظ��ُم َم��ا َخ��يْ��ُر ال��رََّم��ْل355 بَ��ْح��ِر م��ن ��ْع��ِر ال��شِّ َوَق��ِري��ُض
ِذْك��َريَ��اْت ِم��ْص��ٍر ُك��لِّ ِف��ي َوَل��ُه ُم��ْرتَ��َج��ْل ِش��ْع��ِري أَنَّ َوَك��َف��اِن��ي
اْل��َك��اِئ��نَ��اْت َوُك��لِّ ِف��َل��ْس��ِط��ي��َن، ِف��ي اْألََم��ْل إِْح��يَ��اءُ ِف��ي��ِه ��ا ِم��مَّ ذَاَك

اْل��ِح��َك��ْم نَ��ْظ��ِم ِف��ي َولِ��ْل��َع��اِم��ِل ِل��ي،
َس��ِل��ي��ْم َق��ْل��ٍب وََع��ْن ، َح��قٍّ َه��ًوى َع��ْن َوَط��ِن��ي ِف��ي أُْل��ِه��ْم��تُ��ُه َم��ا ذَاَك
اْل��َك��ِري��ْم َولِ��ْل��ُح��رِّ َق��ْوِم��ي، بَ��ِن��ي م��ن اْل��َف��ِط��ِن357 ِل��ْل��َع��َرِب��يِّ ُص��ْغ��تُ��ُه

الخطوب. 350
أْطلُُب. 351

العربي. الشعب 352
إليه. ارتاحت أي كذا: إىل النفس سكنت 353

القلب. 354
الشعر. بحور أحد 355

ِشعره. أي فالن؛ نفثات أحسن ما ويقال: نَْفثَة، جمع 356

الِفْطنة. صاحب 357
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ال��نَّ��ِظ��ي��ْم َربُّ أَنَّ��ِن��ي َوِب��َح��ْس��ِب��ي ال��ثَّ��َم��ِن َغ��اِل��ي 359 اْل��َف��ذُّ َونَ��ِظ��ي��ِم��ي358
َق��ِدي��ْم م��ن ِش��ْع��ِري ��ْع��ُر َوال��شِّ َش��اِع��ٌر، َزَم��ِن��ي ِف��ي ِب��ِه يُ��َض��اِرْع��ِن��ي360 َل��ْم

ِق��يَ��ْم361 ، رِّ ال��دُّ ِم��َن ِف��ي��ِه َولِ��َم��ا
إَِل��ي أُوِح��ي َح��ْس��بَ��َم��ا ُق��ْل��تُ��ُه ِش��ْع��ِري إِنَّ
َوَع��َل��ي ِم��نِّ��ي، َف��ْه��َو ُص��ْغ��تُ��ُه َواْرتِ��َج��اًال

ُم��نْ��ِش��ُدوُه َولِ��ِش��ْع��ِري
�م»362 «تَ� �ذُ �نْ� ُم�

اليعقوبي اإلقبال أبو

منظومي. 358

له. نَظريَ ال الذي 359
يُشاِبهني. 360
قيمة. جمع 361

اليعقوبي). املحاسن (أبو الصالحات تتم بنعمته الذي هلل والحمد «النظرات»، تمام إىل إشارة فيه 362
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