
 القصيدة األولى 

 يب وسرى أضلعي يف سرى ىم    -ٔ
 

 ركايب والظالمُ  َسْوطي فالربقُ  
 

 طالعاً  َعْزماً  الليلَ  َكلِّفن  َلُ   -ٕ
 

 شهاب طلوع مظلمةٍ  كلِّ  يف 
 

 املٌت ٔيصمَ  أن الدىر َُت  نِ عْ وَلُ   -ٖ
 

 شبايب ماء أَنضبتُ  ّنٍتا ولو 
 

 ُدُجن ةٍ  بكلِّ  أركُبوُ  باهلولِ   -ٗ 
 

 يباب بكلِّ  ُلوُ مِ أُعْ  والسَتِ  
 

 راتعٌ  َأٍلَِّ  ٕالزىراء مبلغُ  من  -٘
 

 اآلداب أزاىرِ  بروضِ  منها 
 

 ٖخطيبها أن   البلقاء وخمربِّ   -ٙ
 

 بٓٔ/خبطاب سجعو من يدي َظِفرتْ  
 

 ُمسو مٍ  فكل   ٗبكر أبا مهالً   -ٚ
 

 كايب العن ةِ  طََلقَ  ناَزْعَتوُ  
 

 أفصحت احملاِسنُ  هَلَاتيكَ  قسماً   -ٛ
 

 ابوالكت   الشعراء ٘ثالبدب 
 

 أخرسٌ  ٙاملؤث لَ  اجملد لك يبٍت  -ٜ
 

 اللباب ذوي فصاحُتوُ  بَ َهَرتْ  
 

 فانربتْ  طروِسكَ  يف متش ى قلم  -ٓٔ
 

 ُمْنَساب ال ٚوأديَِْها الرياضِ  مثلَ  
 

 كل ها واضحاتٍ  حالىا جاءت  -ٔٔ
 

 الحباب مباسم فكأهنن 
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 ٔشذورىا كأن حمكمة كل من  -ٕٔ
 

 أتراب ىدمً  من الًتائب حلي 
 

 نوزعتْ  إذ لفظها حالوةُ  تركت  -ٖٔ
 

 ٖالصايب لفظَ  كالص ابِ  ٕأكواُُبا 
 

 ُمْهَرقٍ  يف ٗعيوهَنا العيونُ  تردُ   -ٗٔ
 

 ٘السراب القطا ِوردَ  بو رُقمتْ  
 

 أو املها حَدقِ  من أُلِّفنَ  فكأمنا  -٘ٔ
 

 عذاب هلن ٙاتيِّ نِ ثَ  من 
 

 أدبّيةٍ  مودةٍ  صفاءِ  من أو  -ٙٔ
 

 ٚالنسابِ  تالُحمِ  اءَ َغنَ  أَْغَنتْ  
 

 ضامنٌ  وإٍل داعَيها لبّ ْيكَ   -ٚٔ
 

 السباب وثيقةَ  تَ زَالَ  ألّ  
 

 لدعوةٍ  جييبُ  َمنْ  أسرعَ  ناديتَ   -ٛٔ
 

 ُُمابِ  خَتَ  فأجبتَ  حممودةٍ  
 

 والعال – إن ا الودِّ  يف نشًتك إن  -ٜٔ
 

 ٜالوصاب يف ملشًتكانِ  - ٛجرضٌ  
 

 ٔٔأقلعتْ  للفضائلِ  دموَعكَ  ٓٔإيوٍ   -ٕٓ
 

 وتراب حصىً  إىل صار واجملدُ  
 

 بكاَءنا فإن   جزعٍ  من ولتبكِ   -ٕٔ
 

 أٔٔوالحساب/ الحالم ملصارعِ  
 

 لتعاقبٍ  ل العلم جنومُ  َلتْ أَفِ   -ٕٕ
 

 إلياب ل احللم وفودُ  ومضت 
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 العال تنتهبُ  واليامُ  ْلتُ ق ُ  قد  -ٖٕ
 

 ٔبناب حد ىن   ما بنوائبٍ  
 

 َربْ ُعوُ  ٕأَقوى للمجدِ  وارمحتا  -ٕٗ
 

 لباب ٗالنجار ٖضِ حم من ماجدٍ  
 

 أيادياً  الزمانَ  َحبتِ  يدٍ  ذي من  -ٕ٘
 

 الحقاب حقائبُ  ُبنّ  ُمِلَئتْ  
 

 ُبا ُمشَتِملٌ  احلمد درعِ  فضفاضُ   -ٕٙ
 

 

 الثواب طاىرُ  الضمائر عف    
 

 برأيوِ  المورِ  أبوابِ  ٘جُ ول    -ٕٚ
 

 وىضاب هلا أجنادٍ  عُ طال   
 

 فَ ْقُدهُ  ٚالليايل من أطال ٙقٌ ِعلْ   -ٕٛ
 

 اجللباب ٛسابغَ  ليالً  فلبستُ  
 

 دبثلها الدموعَ  أِصلُ  متملمالً   -ٜٕ
 

 ٓٔبرباب َرباَُبا ٜالِعهادِ  صلةَ  
 

 املٌت ومن الر دى شبيبتو أردى  -ٖٓ
 

 ٔٔشباب كلِّ  شرخُ  يفتديها لو 
 

 حياتِوِ  ثيابَ  دنياهُ  سلَبْتو  -ٖٔ
 

 ِٕٔسالب ثوبَ  عليو فَ َلتَ ْعِصَب   
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 وفاتو بعد الصربُ  ولينكصن    -ٕٖ
 

 ٔالعقاب على مصطرٍب، لِّ ك من 
 

 ريثما العزائمُ  تلك َخَبتْ  َأٌل    -ٖٖ
 

 إهلاب ومن َرمٍ ضَ  من خيلُ  مل 
 

 ِكنانةً  بعدىن   ِٕكنانةُ  أمست  -ٖٗ
 

 ش ابالن   من َصِفَرتْ  مهجورةً  
 

حِلُالِحلٍ  أركاهُنا وتضعضعت  -ٖ٘
ٖ 

 
 اَلىضاب اُذر  يف منها كان قد 

 
 تْ وأُْطِفئَ  الَعالءِ  ٗمشسُ  وتكو رت  -ٖٙ

 
 بٔٔ/اآلداب ٘وأنُورُ  العلومِ  ُسرُج 

 
 رأى أن ملا احلكم وجوُ  واربد    -ٖٚ

 
 حبجاب متوارياً  الّسنا ذاك 

 
 يب أىاب بالزمان َٙطب   ولرب    -ٖٛ

 
 

 يب ما ٚاملربِّح الرزءِ  من وبو 
 

 َصرفُو يَعَجبُ  الدىر إنّ  أُأَخي    -ٜٖ
 

 ودايب البكاء يف دأبكَ  طول من 
 

 لمرئٍ  إّل  العرباتُ  تصلحُ  ل  -ٓٗ 
 

 َسرَاب ملعُ  ٛالعيشَ  أن   يدرِ  مل 
 

 بكاؤهُ  الوفاءِ  فمنَ  تْبِكوِ  إنْ   -ٔٗ
 

 ثواب خَت الصرب ثوابُ  لكنْ  
 

 وّكفٌ  دموعٌ  أعيننا وُقَصارُ   -ٕٗ
 

 مآب وحسن طُوىب وُقصارُه 
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 القصيدة الثانية
 

 َمغِربُ  هلا ما ِخْدرٍ  مشسَ  يا  -ٔ
 

 ُٕغر بُ  أمْ  داُركِ  ٔأَرامةٌ  
 

 دماً  طريف فاستعربَ  تِ ذىب  -ٕ
 

 ُمْذَىبُ  بو الدمعِ  مفض ضُ  
 

 لوعةٍ  ذي مهجةِ  يف اللَ   -ٖ
 

 الر برب الن قا يومَ  تَ ي َموُ  
 

 ٖفامًتى باللِّوى بريقاً  شامَ   -ٗ
 

 ٗالشنب ثغُركِ  أم أضوُءهُ  
 

 ليَلوُ  يوُموُ  َغّماً  أشبو  -٘
 

 والشهب الدىمُ  استوى حىت 

 تَ ْرَحةٌ  بعدَُكمُ  ُسرورُهُ   -ٙ
 

 أٙ/َغي َْهبُ  بعدكمُ  وُصْبُحوُ  
 

 الص با نسيمَ  اللَ  ناشدتكَ   -ٚ
 

 

 زينبُ  بعَدنا استقر تْ  أين 
 

 َعْرِفها بشذا إل تْسر مل  -ٛ
 

 

 الطيبُ  الن  َفسُ  فماذا ل أو 
 

 بالُنا ما نِ ُمزْ  ال سحابَ  يا و  -ٜ
 

 ُيْسَحبُ  إذ ذيُلكَ  يشوقُنا 
 

 اللِّوى مغاٍل عن حديثاً  ىاتِ   -ٓٔ
 

 أقَربُ  ُبا اليومَ  كَ فعهدُ  
 

 ذِكرُىا عذ بٍت وإن إيوٍ   -ٔٔ
 

 يَ ْعُذبُ  ما الن فسِ  عذابِ  ِمنفَ  
 

 الص با بالَعَرصاتِ  لِعَبتْ  ىل  -ٕٔ
 

 َملَعبُ  للصِّبا منها ٘فمح   
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 اُجْدتَ  إذ ُسقياك أمرَضها  -ٖٔ
 

 

 يشَربُ  دبا ظمآنٌ  غص   كم 
 

 قسوةً  زمنٍ  من شكى َمن يا  -ٗٔ
 

 َسبُ والس ب والعيسُ  الس رى أين 
 

 الد جى حبارَ  خاضَ  من أفلحَ   -٘ٔ
 

 مركبُ  لو العزِّ  وصهوةُ  
 

 مندوحةٌ  البيداءِ  يف أليسَ   -ٙٔ
 

 مذىبُ  بالفىت يوماً  ضاقَ  إن 
 

 أنّوُ  ولو الليلَ  لخبطُ   -ٚٔ
 

 ٕتَ ْلُسبُ  حيةٌ  أو ٔلَبدٍ  ذو 
 

 َعزميت ومن ،حادٍ  مه يت من  -ٛٔ
 

 الكوكبُ  يبَ  ضل   ولو ،ىادٍ  
 

 َٖعَْتانَةٌ  فيو كوري حتملُ   -ٜٔ
 

 تُ ْنَسبُ  ل ٗةَ َمْهر  سوى إىل 
 

 ىالد جَ  يف ُبا لياالع إىل َأسري  -ٕٓ
 

 َأْشَهبُ  ُشْهِبوِ  من وفَ ْوُدهُ  
 

 الُعال ُسْبلُ  تُ ْعَرفُ  وإمنا  -ٕٔ
 

 بٙ/فالجنبُ  الجنبُ  يسُلكها 
 

 إن وُ  أبٌ  للفضلِ  كان إن  -ٕٕ
 

 ٘البُ  العزيزِ  عبد بٍت جنلُ  
 

 اُلىل ََٙجَراتِ  من ُمْنَتَضى ال  -ٖٕ
 

 َمْنِصبُ  هلمْ  ٚالسِّماكُتِ  على 
 

 نادياً  شهدوا إنْ  ُأسرةٍ  من  -ٕٗ
 

 َأجنبوا دواَول أو ُبم زانَ  
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 أٌف فبعؽ، ٚاٌجّغح وً لَٛ ٠صجغْٚ ٌمزبي ِٓ لبرٍُٙ. اٌجّغاد: جّغ جّغح ٟٚ٘ طاد ِؼبْ وث١غح، رؼٕٟ اٌمج١ٍخ، ٚاٌجّغح أ٠عبً  - 6

 اٌـّب وبْ ّ٘ب األػؼي ٚاٌغاِخ ِٓ إٌجَٛ.  - 7

 



 

 وساداُتا قحطانٌ  تنحط    -ٕ٘
 

 تغِلبُ  خلفهمْ  ومتشي عنهمْ  
 

 َٕسْرُوُىم قضى ٔمصاليتُ  بيضٌ   -ٕٙ
 

 

 َصيِّبُ  َمطَرٌ  ٖاُىمْ َجدَ  ن  أَ  
 

 الدجى يف هلمْ  نارٍ  من لُ تَ  مل  -ٕٚ
 

 َمرَقبُ  أو علياءُ  ثني ةٌ  
 

 وأبياتُ ُهمْ  ،أحوى جنابُ ُهمْ   -ٕٛ
 

 تَ ْرُحبُ  أو باإلكرامِ  ُتوَسعُ  
 

 مضروبةٌ  اجملدِ  قبابُ  حيثُ   -ٜٕ
 

 ُتْطَنبُ  أو بالعلياءِ  تُ ْعَمدُ  
 

 الظ با وبيضُ  الس مرُ  والَسلُ   -ٖٓ
 

 الُشز بُ  والُضم رُ  االِعدَ  دونَ  
 

 أق َْعسٌ  ٗابَ احلُ  معقودُ  والعز    -ٖٔ
 

 ُمْغَضبُ  ٙالش با ٘مطرورُ  والبأسُ  
 

 فىتً  إل العلياءَ  شي دَ  ىل  -ٕٖ
 

 واملركبُ  ْحَفلُ مُ  ال بو راقَ  
 

 وأياُموُ  الدىرُ  يرغبُ  ل  -ٖٖ
 

 رغبُ يَ  الذي يف إل والس عدُ  
 

 يُ ْقتَ ٌَت  ما خَتِ  من العال يرى  -ٖٗ
 

 َسبُ يُك ما أفضلِ  من واحلمدَ  
 

 ينثٍت ل هُ دُينا عن فالُيْمنُ   -ٖ٘
 

 ٚيَ ْعزبُ  ل اهُ رَ سْ يُ  عن والُيْسرُ  
 

 مشُسها بدرُىا جنيبٌ  جنمٌ   -ٖٙ
 

 الُقل بُ  ُحو هُلا عّمارُىا 
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 ٕأصيدٌ  علمٌ  منو ٔالد ْستِ  يف  -ٖٚ
 

 ٖأغلبُ  رغامةٌ ض الوغى ويف 
 

 صارمٌ  لو اجملدَ  خطبَ  كم  -ٖٛ
 

 خَيَطبُ  كفِّوِ  من منربٍ  يف 
 

 ٗالط ال ماءَ  يشربُ  ظمأ ذو  -ٜٖ
 

 يشربُ  الذي يُرويوِ  وليس 
 

 بارقاً  ُمنصلتاً  تالُوُ   -ٓٗ
 
 

 يلهبُ  ساً قبَ  و كوكباً  أو 
 

 لو ُشواظاً  احلرب يف أَرسلَ   -ٔٗ
 

حربُ  البطلُ  لظاهُ  َيصلى 
ُ
 امل

 
 صفحةٌ  لو املاءَ  تساجلُ   -ٕٗ

 
 َمضربُ  لو النارَ  ويعدلُ  

 
 جوىراً  إفرنِدهِ  من ُكلِّلَ   -ٖٗ

 
 

 يُ ن َْهبُ  ول أرواحاً  ينهبُ  
 

 خامدٌ  عنده شهابٍ  كل    -ٗٗ
 

 ُخل بُ  عنده برقٍ  وكل   
 

 غمُدهُ  صفحتو عن يفًت    -٘ٗ
 

 الط حُلبُ  مائو عن اجنلى كما 
 

 ٘أروعٌ  بو اهلامَ  ويضربُ   -ٙٗ
 

 ُيضربُ  بو الفخرِ  ُسرادق 
 

 أشقرٍ  على الن قعَ  خيًتقُ   -ٚٗ
 

 كوكبُ  الوغى يف منو ينقض   
 

 أربعٌ  بو ْٙضرِ احلُ  يف يطَتُ   -ٛٗ
 

 واملغربُ  املشرقُ  هلا يُْطوى 
 

 ُمْفِصحٌ  ِٚعتِقوِ  عن َصهيُلوُ   -ٜٗ
 

 ربُ ُمعْ  َسْبِقوِ  عن وَخْلُقوُ  
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 متنوِ  على العنقا طلب لو  -ٓ٘
 

 َمطلبُ  فاتو ما راكُبوُ  
 

 َٔوٌلً  من خلَفوُ  تكبو الريحُ   -ٔ٘
 

 ]بٚ[/يَعَجبُ  سرعتو من والربقُ  
 

 جحفلٍ  زُىا كل   بو يُ ْزَىى  -ٕ٘
 

 َٖنبُ املِقْ  بو ويزدانُ  َُٕمْرٍ  
 

 ينثٍت ما مثلُ  ٗتليلٌ  لو  -ٖ٘
 

 تلعب الص با ريحُ  بو نٌ صْ غُ  
 

 ُخضرةٍ  ذا يكُ  إن وحافرٌ   -ٗ٘
 

 ٙأْكَهب ِ٘عثْ ََتِهِ  من فاجلو   
 

 ضيَغماً  صهوتوِ  يف حيملُ   -٘٘
 

 خِملب لو السيفِ  سوى ليس 
 
 ُأكرومةٍ  كلِّ  من قر بَوُ   -ٙ٘ 

 
 ُٚمْقرب سابحٌ  أو ُمهن دٌ  

 
 مثلها وأ مسراءُ  َٛصعدةٌ  أو  -ٚ٘

 
 َتكُتب إذ َتطعنُ  يراعةٌ  

 
 حنلةٍ  ٌَت وج مساً  متج    -ٛ٘

 
 يُ ْرَىبُ  كما يُرجى فريُقها 

 
 جوىراً  هاِصبَغتِ  من تريكَ   -ٜ٘

 
 يُ ثْ َقبُ  ول ٜالطِّْرس يف يُ ْنَظمُ  

 
 منطقاً  هلا لكن   خرساءُ   -ٓٙ

 
 

 يَعربُ  هلا قِ بالسب أقر   
 

 للن دى ُخِلَقتْ  بنانٌ  تلك  -ٔٙ
 

 ُتْسَكبُ  ىاأنوارُ  تٍت فما 
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 قَبِلو من أدرِ  مل واىبٍ  من  -ٕٙ
 

 تُوَىبُ  ََج ةً  املعايل َأن   
 

 تُ ْرتَ َقى ل علياءَ  مه ةٍ  ذي  -ٖٙ
 

 َلبُ تُغ ل اءَ صم   وعزمةٍ  
 

 نَ ْعِتها عن قص رَ  وفطنةٍ   -ٗٙ
 

ْطِنبُ  بعِضها أو 
ُ
 واملسهب امل

 
 بو َٔندبٌ  اليام من حّظي  -٘ٙ

 
 ُٖيْشَعبُ  أو ُيْصدَعُ  ما ٕبُ يُرأ 

 
 الذي ُعالهُ  طودُ  ومعقلي  -ٙٙ

 
 أٛ/َمْنِكبُ  لو النجمَ  يزاحمُ  

 
 ذروةٌ  لو الُْفقِ  على أوفتْ   -ٚٙ

 
 والَعقَربُ  اجلوزاءُ  بو لذتْ  

 
 على ثنائي ٗأبرادَ  ن  ْيتُ سَ   -ٛٙ

 
 ُتسَلبُ  ما َحوكيَ  من ِعْطَفْيوِ  

 
 كما َمعيناً  الطبعُ  بو سال  -ٜٙ

 
 ٘املِذَنبُ  الروضةِ  بساطَ  شق   

 
 ُحلىً  منها أُلبسَ  مذ سُ فالطر   -ٓٚ

 
 والش يبُ  العذراءُ  حتُسُدهُ  

 
 أهنا على فيوِ  راغبةٌ   -ٔٚ

 
 تَرَغبُ  الُعال يف بيتٍ  كلِّ  عن 

 
 خمطوبةٌ  احلسناءُ  والغادةُ   -ٕٚ

 
 خَيُطبُ  َمنْ  أو لُ  وكفُؤىا 
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 القصيدة الثالثة 
 جنادي محلتُ  ل وجنداً  َذْرٍل  -ٔ

 
 ِبِصعادِ  صعيَدهُ  َأُخط   مل إن 

 الد مى إىل الظالمِ  حشا وُأَخْضِخَضن    -ٕ 
 

 

 الجياد سوالفَ  َوُأَصاِفحن    
 على تأر ُجو وشى العبَتُ  حيثُ   -ٖ 

 
 البراد وَمْسرَحِ  الظباءِ  َمْسَرى 

 فأْرَزَمتْ  الكثيبِ  على مررتُ  ولقد  -ٗ 
 

 

 جيادي الصهيلَ  ورج عتِ  إبلي  
 ومعاىدٍ  هلمْ  ساحاتٍ  بُتَ  ما  -٘ 

 
 

 ِعهاد َصْوبَ  الَعرَباتِ  من َيتْ ُسقِ   
 
 

 ِقبابَ ُهمْ  الواِديَ ُْتِ  ببطنِ  َضَربُوا  -ٙ
 

 

 ٔاملنآد والقنا الصوارمِ  بُتَ   
 ُبمْ  طَرباً  حوهلمْ  تتفُ  والورقُ   -ٚ 

 
 

 شادي ترًلُ  حَمِْنَيةٍ  فبكلِّ   
 بنا احزنً  كفى الوادي بانةَ  يا  -ٛ 

 
 

 وادي بانةِ  غَتَ  نطارحَ  أّل   
 بالض حى ٕاملْشرئب ةُ  باءُ الظِّ  أين  -ٜ 

 
 

 سعاد َعْهدُ  وأينَ  ُمنَحناك يف  
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 أدمعي املناىلِ  بعضِ  ومن وردوا  -ٓٔ
 

 

 فؤادي الظاعنُتَ  وبعضُ  َونََأوا  
 برحاهلمْ  اْرمتتْ  حيثُ  فسقتهُم،  -ٔٔ 

 
 

 وغوادي روائحٌ  الرِّكاِب، ىوجُ   
 ِمنْ  ينهل   كما وابُلها ينهل    -ٕٔ 

 
 

 أيادي الكرَلِ  الفضلِ  أيب دُيٌْت  
 مثلما السماحةِ  إىل الرحيي    -ٖٔ 

 
 

 بٜٔصادي/ املرو قِ  للماءِ  يرتاحُ   
 أرومةً  السماكِ  فوقَ  واملعتلي  -ٗٔ 

 
 

 بالطواد احللم يف واملزدري  
 قضائوِ  َعْدلَ  دي ْمتُ  إذا قاضٍ   -٘ٔ 

 
 

 ِقياِدي احلادثاتِ  َجْورَ  أُْعطِ  مل  
 قدَرهُ  َفعُ يَ رْ  واللُ  متَواِضعٌ   -ٙٔ 

 
 

 الُماد بسائرِ  يُقاسَ  أنْ  عنْ   
 وىلْ  تُقىً  دونَ  الحكامَ  قُ لِّدَ  ما  -ٚٔ 

 
 

 جِنَادِ  دونَ  الص ْمصامُ  يُ تَ َقل دُ   
 اْحتىب إذا واليدينِ  احملّيا طلقُ   -ٛٔ 

 
 

 والنادي الن دى َرْحبُ  حبا وإذا  
 َجاللَوُ  البهيمُ  الليلُ  أُلِبسَ  لو  -ٜٔ 

 
 

 بَسوادِ  جاُؤهُ أر  َتشتمل مل  
 



 على منوُ  تضو عاً  الث ناءُ  طاب  -ٕٓ
 

 

 امليالد طيِّبِ  الشمائلِ  َحَسنِ   
 َعالئِوِ  حديثَ  تنازعنا فإذا  -ٕٔ 

 
 

 بُسهاد أَْعيُناً  َكَحْلنا مَسَراً   
 ٕلُُغوُِبا عندَ  ٔالنضاءُ  بو حُتْدى  -ٕٕ 

 
 

 ٗواإلسآدِ  ٖبالتأويبِ  فتهيمُ   
 ٘وَرن قتْ  السدولَ  أرخى الد جى وإذا  -ٖٕ 

 
 

 اهلُج ادِ  بأْعُُتِ  الن عاسِ  ِسَنةُ   
 فاىَتَدْوا صحيب ٙلإلدلجِ  نَ بّ ْهتُ   -ٕٗ 

 
 

 الوق اد َعزِموِ  كوكبِ  بضياءِ   
 الر   ٛوِعْصَمةَ  ٚالبهيمِ  الزمنِ  ُغر ةَ  يا  -ٕ٘ 

 
 

 ُمرتادِ  ال ٜوجُنَْعةَ  الط ريدِ  ُجلِ   
 نظاُموُ  يكادُ  ما ثنائي منْ  ُخذْ   -ٕٙ 

 
 

 وإيادِ  يَ ْعُربٍ  فصاحةَ  يُنسي  
 جْ عُ أَ  فلم امللوكُ  مَتَن ْتوُ  َمنْ  أنا  -ٕٚ 
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 وِتالد طارفٍ  ذي على منها  
 ذلقةً  كالسِّنانِ  لساٍل ورأتْ   -ٕٛ 

 
 

 إٔٓ/ِجالد كلِّ  يومَ  فتذّكَرْتوُ   
 نْيلها يف مِه يت تزى دُ  لول  -ٜٕ 

 
 

 نفاد صروفَ  يدي ذاتُ  َتْشَ  مل  
 على الَعليا ناصرَ  اي ناصري ُكنْ   -ٖٓ 

 
 

 عاد البالغةِ  َأْىلِ  على َزَمنٍ   
 لنا مشاربو تصفو ل الدىرُ   -ٖٔ 

 
 

 لِلُورّادِ  تَ عْ استشفَ  إذا ّل إ  
 ُبمْ  َٔمَلقٌ  بدا وإن الزمانِ  وبنو  -ٕٖ 

 
 

 رماد حتتَ  كاجلمر ٕأضغاهُنم  
 خالهَلُمْ  نشأتَ  قد أنك َغْروَ  ل  -ٖٖ 

 
 

 ٗقَتاد بُت ٖو ارالن    ينبتُ  قد  
 منهمُ  استباقكَ  رامَ  ملن عجباً   -ٖٗ 

 
 

 ؟!جواد َسْبقَ  الَعي ْرُ  يرومُ  أٌلّ   
 عالً  ُيساجَلوُ  أنْ  اعتالؤكَ  َجل    -ٖ٘ 

 
 

 ٘بِثماد جل ةً  ُيضاىي ذامن  
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 أَنُعمٍ  َسوابغِ  يف ترُفلُ  زلتَ  ل  -ٖٙ
 

 

 والبرادِ  الذيالِ  فضفاَضةِ   
 ورِف َْعةً  للبالدِ  زيناً  وبقيتَ   -ٖٚ 

 
 

 الغمادِ  زينةُ  الصوارمَ  إن    
  


