
  الضَّاُد َتْدُعْو َفَمْن يف اَألهِل لَبَّاها  الضَّاُد تـَْبِكي َفَمْن يف الَقوِم َواساها

َاالضَّاُد َتأْ    َمْن ِمْنُكُمْو يَا قـَْوُم بِاْلِعْلِم َداَواها  َملُ ِمْن ُسْقٍم َأملََّ ِ

  ْكواهاال َيْسَمُعوَن َهلَا أَنَّاِت شَ   ِئنُّ َفَمْا تـَْلَقى ِسوى ُصمٍّ بَاَتْت تَ 

  َأْو يـَْرَتُضوَن َهلَا ِيف اللَّْحِد َمْثواَها   ال يَْأبـَُهوَن إىل َشٍر يُراُد َهلَا

نَـُهْم َدأَبَاً    َأْشَقاها - واِهللا  –َحنُّْوا التـََّنازَُع َكْم   َجَعُلوا التـََنازَُع ِفيَما بـَيـْ

َقْى ِيفْ َشْعٍب لَُغٌة َجتَاَهَلَها   ؟ُه ِإْن َكْاَد يـَْنَساهاَهْل َتْسَتِدْميُ لَ   َلْن تـَبـْ

َها   ِمْثَل اِحلَجارَِة بَْاَت الَفْهُم يَْأبَاها  ُدَرُر الَقرِْيِض َغَدْت ِيف َعْنيِ َأْهِليـْ

ُح َروَّاها   ال َعْيَب ِفيِهْم ِإْن بَاَت الَفْهُم ُممَْتِنَعاً    َمنَِت الزُُّرْوُع َكَما الفَّالَّ

  َحىتَّْ تـََبدَّْت َكَأنَّ الَعْصَر َخطَّاها  ْقِعُدَهاُغلَّْت قـَُواَها وبَاَت اَجلْهُل يُـ 

  الَغْلُق َعجََّزَها َوالَفْتُح َمنَّاها  َقَدُر اللَُّغاِت َكَما ِيف النَّاِس ِمْن َمَلكٍ 

َا ها  ِمْن َأْهِلَها قـَْوٌم َهَجُرْوا اَحلِدْيَث ِ   َوَرُضْوا ُلَغاٍت ِبُكلِّ اْلَكْوِن ِإالَّ

َا بَاَهى  ِبَغْريِ الضَّاِد َمْكُرَمةً  لَْيَس اَحلِدْيثُ    ِألَِخْي الُعُروبَِة َلْو َحىتَّْ ِ

َعَها   َرَأِت اُجلُمْوَد َسِبْيَالً ِفْيِه َمْنَجاها  ِمْن َأْهِلَها ِفَئٌة َختَْشْى َتَصدُّ

َا   ْوَهاَهاِلِالبِْتَذاِل وََكْم ِمْن َذاَك أَ   ِمْن قـَْوِمَها َمجٌْع يـَْبِغي النـُُّزْوَل ِ

َها َفرِْيُق يـََرْى التَّْبِسْيَط َحمَْمَدةً    تـَْغُدْو بِِه الضَّاُد بـَْنيَ اللُّْسِن أَقْـَواَها  ِفيـْ

ََعاِينَ أَْدنَاها َوأَْقَصاها  لَُغُة الُعُروبَِة الْهِل الضَّاِد َمْفَخَرةٌ 
  َتَسُع امل

َا َقْد َعزَّ لُْقَياهاَعْن َغْريِ    َحبٌْر تـََزيََّن ِمْن َمْكُنوِن ُلْؤُلِؤَها   ُكْفٍء ِ

َناها  َأْهُل الَقرِْيِض َشَدْوا ِمْن ُدرِّ ُمْفَرِدَها   َوالنَّاِظُمْوَن بـَنَـْوا ِمْن ُحْسِن َمبـْ



َا ِفَكرَا   َسُهَل التـََّفاُهُم ِمْن ِإْحَكاِم َمْعناها  َأْهُل التـََّراِجِم َكْم َصاُغْوا ِ

َجاِمِع َحنُّْو اخلُلْ 
َ
  َكْم لِْلِخالِف ُشُرْورَاً َساَء ُعْقَباها  َف واتَِّفُقْواأْهَل امل

  وََكْم َحتَيـََّر فـَْهُم النَّاِس أَْو تَاها  فَُأوُلْو التـَّْعرِْيِب َكْم َعانـُْوا ِمْن تـََفرُِّقُكمْ 

َجاِمِع َما لِلضَّاِد ُمْعَتَصمٌ 
  فَاْلَفْصُل َأْضَعَفَها َواجلَْْمُع قـَوَّاَها  ُكثْـُر امل

  َوالَقْلُب ُمْعَتَصٌر َواحلُْزُن يـَتَـَناَهى  ُعْو اَجلِمْيَع ُهَنا َواجلَْْمُع ُحمَْتِشدٌ أَدْ 

َعِدٌم لِْلُعْرِب َلْوَالها  ُهبـُّْوا َولَبُّوا ِنَداَء الضَّاِد َوانـَْتِبُهْوا    فَاْلِعزُّ ُمنـْ

ها َكْم ِمْن ِبالدٍ   ُمَعلَِّم َوالتـَّْعِلْيَم َواْعَتِربُْوا الـَرقـُّْوا    نـََرْى التـَّْعِليَم َعالَّ

  َكْم ِمْن ِبالٍد َعَلْت َواَجلْهُل أَفْـَناها    ُسْقُم اَجلَهاَلِة لِْلبُـْلَداِن َمْهَلَكةٌ 

  فَالضَّاُد ِيف َوْحَدِة اْلُعْربَاِن َحمَْياَها  َداُووا الُعُروبََة بِاْسِتْجَماِع َصفُِّكمو
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