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 له معنى � بما الصوت رفع الصياح باللقب ا�شاعة المنابزة

 الفائدة لتكثير الك&م بسط ا�طناب الفاحش الكذب آ�فك

 والعتاب ولوم والتوبيخ التقريع  التثريب الحي مدح التقريظ

 بالشئ الشئ إتباع الت&وة النظر أول البديھة

 الحكمة عكس الحماقة للنظر اسم  البصر

 التفضيل ا�يثار الوھن  الضعف

 القصد  الحج الدعاء الص&ة

 النعمة زوال تمني  الحسد السجية الخلق

 الوصل الرتق القطع الفتق

 النعمة زوال تمني عدم  الغبطة  يسأل � الذي الفقير

 الكفر وإبطان ا�يمان إظھار النفاق  يسأل الذي  المسكين

 امالحر صفة في مبالغة  السحت الخوف البأس

 التمھل اCناة الثواب نقيض العقاب

 التحير التيه الطريق  الشريعة

 النماء الزكاة الوقت العصر

 لشدتھا اCذان تصم الصياح الصاخة الحد مجاوزة الطغيان

Dالتعب مع المجاعة ةغبالمس وزعماؤھم القوم رؤساء الم 

 السن في متساويات أتراب محبوب بكل وظفرا فوزا مفازا

 ومأوى مرجع مآب ماء الممتلئة السحب صراتالمع

 والمقام المرجع  المأوى خائفة واجفة

 صادقين I مطيعين  برره ويتطھر يتزكى يزكي

 بشرا متھللة مضيئة مسفره القيامة يوم أحياء انشره

 تاوقد سجرت وتناثرت تساقطت انكدرات

 وشرف مكانه صاحب مكين قربت ازلقت

الشرع عن والخرج بالفسق يجھرون الذين  الفجار وصدقوا بروا الذين اCبرار

 اKثام ارتكاب كثير أثيم الميزان و الكيل ينقصون الذين المطففون

 ھ&ك ثبور انصدعت  انشقت

 الخندق اCخدود مقطوع ممنون

 يابس نبات من المياه تحمله ما غثاء الليل ظلمة بضوئه يثقب الذي الثقاب
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 ضيق رجح وباطل لغو �غيه

 ا�برة الخياط ا�ستقرار مكان مستقر

 السفينة الفلك والخشوع ا�ستكانة التضرع

 نترك نذر التصرف سوء السفاھة

 عنا غاب ما الغيبة شك ريب

 ينطق � الذي  اCبكم العقل خفيف الطائش السفيه

 وامتحان اختبار ب&ء يسمع � الذي اCصم

 كتب رأسفا الرقيق البيض السحب الغمام

 ينجب � رجل أو تلد � امرأة العقيم الغنائم اCنفال

 شمسية ساعة  مزولة مضطرا موطنه ترك ھاجر

 اننالعي بيه يغطى ما  الغمامة منتزع مقتضب

 مسايرة مجاراة وانتھى نفد الشيء نفق

   تضخم ورد صد درأ
 اقتصادي

 للعملة الشرائية القدرة انخفاض

 الحر شدة القيظ الشديد المطر وابل

 قرب عن كثب عن الشديد البأس  القنوط

 السحب  العنان تضرع جار

 الستين قارب الستين ناھز ودنا قرب أزف

 ضعف ھزال نحول الصلب الصميم  المتن

 ولرھ رمل الشجاع الصنديد

 والسبات النوم الكرى اCمر وإخفاء التستر التورية

 الحرب  الوغى الكرم  الندى

   تقطعت

 اCسباب بھم    

   وأعيتھم اتصال لھم يعد لم

 الحيلة

 الخلف إلى الرجوع  القھقرى

 والنظيف الجذاب القشيب المصيبة الرزية

 وجور ظلم َحيف وضعف تعب  َكل

 وبارد وصافي عزب ماء ُز�ل ماء لغيره وھو الشئ ملكية ادعاء انتحال

 الشفقة الرثاء دائما سرمدا

 اجزالح البرزخ خلعه قميصه نضا
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 وھلكت زالت نفسه زھقت الضروس النواجذ

 غيره لىالزائد ع النيف بالشئ ا�عجاب فتنة

   دراسة الكثير الجمع الِخضم

 الجدوى
 المنفعة

 وأكاذيب أباطيل ثرھات نظراء أنداد

 الشئ عن ا�متناع  ا�حجام سريعة حثيثة خطوات

 رادع واِزع وأوله الشباب بداية الشباب عنفوان

 عليه القدرة وعدم الشئ فوات إعجاز ھارب آبق

 التبس اCمر أشكل واختفى غاب آفل

 مرتفع منيف الصدر عظام الترائب

 حكيم  حصيف خ& شَغرَ 

القلب عكس بالك&م التودد ھو والتملق تملق مداھنة قصده الشئ رام

 اللون باالخض وذلت خضعت الوجه عنت

 المغنم في نةالخيا الغلول عھدين ادرك من المخضرم

 المشقة العنت المتفرقة السحب القزع

 ويطمس يحمي َيدُثر ميسرا سھ& ھينا

 قطع عين بنصف إليه نظر شزر يغطي ُيدثر

ً  كمدا  المغزى- المعنى-الخ&صة فحوى تغير- وكآبة وھما غما

 وربحت ظفرت يداك تربت خاف وجل

 وظفر بان حصحص أخاه نصر آزر

 دواء له الطب يجد لم عضال ضمر والمجد العلو الشرف

 ا�حتقار ا�زدراء والفرح السرور عين قرة

 واستفحل وتفاقم عظم استشرى العدد كثير عرمرم جيش

  ولدھا فقدت من الثكلى النظر وأطال دقق أمعن

 روابط  عرى سلط قيض

 لمعان-  أمل – بريق بصيص مجتھد مجد الحركة كثير دؤوب

 ماھر حاذق  خضع طأطأ

 معاھدة ميثاق ا�زعاج و الضجيج كثرة بةجل
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 اختفى توارى متكاسل متقاعس

 انتشار  شيوع شديد عاصف

 لينا سھ& ھين العقيدة  العروة

 اثبت ارسي استرخاء فجالة

 غينةض  سخيمة شھرة  صيت

 وضيق شده شظف استقرار رتوب

 النعاس الوسن ممنوع محظور

 يغلب يدمغ استفحل تفاقم

 طوي&ت باسقات بخلال شدة شح

 والعار العيب وصمة وتستر تخفى تكتم

 صوته رجع  صلصل خضع استكان

 ترصد تربص رجع آب

 عتاب تأنيب شدة العيش شظف

 كثيرالعطاء جزيل كان السرور الحبور

 القطعة الرقعة فتور تثبيط

 حذف اُلغي أنشأ أوجد

 سفور تبرج سمح أتاح

 َسِكرَ  انتشى يقول الشعر يقرض

 انتھى َنِفدَ  فاسق مارق

 ا�بطاء التريث رجع نكص

 يستنكر يستھجن الطيش َنَزق

 أن غير أن بيد بالتوبة أُمر استتاب

 المبغض الشانئ عليه أشفق له رثى

 أصاب اعترى أطل أَھل

 الحياء شدة التخفر دابة بغير أقدامھم على ماشون رجال

  شعر في غاص تجربة باع

 معنىال على            
 المعاني من الغريب عن بحث

 فقط الزفاف ليلة المرأة عروس حرباء ذنوب

 ممتلئة مترعة حداثة غضاضة
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Dمحمدة منقبة العشب ك 

 القلب الجنان بدأ استھل

 عطية ھبة المطر الغيث

 تنقية بتنقيح كريم جَواد

 المساوي النظير والغموض الخلط اللَبس

 �مع صقيل  ا�ستزادة في الرغبة النَھم

 المطر صغير قطقط غاب غمس

 رضم اعتل مصباح  سراج

 الحرير القز ابتعد انفض

 Elshahawy  :تجميع أخوكم         


