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-------------  

 حكمـــة الدهــــر 
 ال شيء  كالعـدل ِ لإلنسان ِ يـرفـعـُه ُ 

 دراـفي رحلة ِ العمر ِ مهما عاَش  ُمقـت
 فالـويل ُ في الظلم ِ والطغيان ِ ُمختبيءٌ 

 أولى  ضحاياهُ  من  في ظلمه ِ إنبطـرا
 والحـق ُ  معناهُ  أن  ال نعـتـدي  أبــدا ً

 والعـدُل  فحواهُ  أن  ال نقبل  الَضـررا
 فإْن  ظَـَلمنا  فـما  في  الظـُلم ِ عـزتـُنا

 وإْن  َجبُنـّا فما في الُجبن ِ من ظَـَفـرا
 الظـُلُم  والُجبُن من طبع ِ أأل ُلى كـفـروا

 ما فاز في أألرض ِ من بالعدل ِ قد كفـرا
 فأقـبح ُ  الـناس ِ  مغـتـر ٌ  بـقــوتــــه ِ 

 وأجمل ُ الناس ِ من في عـدله ِ اشتهـرا
  

 وأفـضل ُ  الناس ِ من  ثارْت كـرامتـهُ 
 وأردأ  الناس ِ مْن  في جبنه ِ إفـتـخـرا

* 
 وأحـقـُر  الناس ِ مْن  خارْت عـزيمتـُه ُ

 وانصاَع  بالـذل ِ  للطغـيان ِ وانكسرا
 هي  الـبـالدة ُ  ما حـَلـَّت  بـمـجـتـمـع ٍ 

 إال  طغى  الويُل  والمستـقبُل إنتحـرا
 سعادة ُ العيش ِ في إستنهاضِ ِهـمـَّتـنا 

 بالحق ِ والعدل ِ حكم ُ هللا ِ قـد  أمـَرا
 وباطل ُ العـيش ِ أْن  تـنهاَر  ِهـمـَّتـُنـا

 ويُصبح ُ الذل ُ في  ناموسنا  ِكـبـَرا
َد  الظـُلـَم  إال  كـُل   ُمـنـقـهــر ٍ   ما أيــَّ

 أو شرعَن  الجـُبَن إال كُل من  َصُغرا
 فـضيلة ُ العـمر ِ أْن  نـحـيا  بـعـزتـنـا 

 ونرفض البغَي مهما هـاَج  واستعـرا
 إْن أصبَح الظلم ُ بين الناس ِ محـتـرما ً

 فحكـمة ُ العـدل  أْن  تستأصَل البشرا



 ما حـلَّ  فـينا ِمـَن  الـويالت  أفـظـعـُها 
 لو ظلَّ  فينا  ُشموخ ُ العز ِ منشهـرا

* 
 للظلم ِ وجهان : وجه الُجـبن ِ أخـطـره ُ 

 لوال  الجبانات سيف ُ البغّي ما نحـرا
 لـوال  الخيانات لـْم  يـسرق ْ خـزائـنـنا 

 أبناء ُ سكسون واإلنسان ُ ما إحتُقِـرا
 لـوال  التلهي  بأوهام  أأل ُلى  انـخـذلـوا 

 ما كاَن صهيوُن في أرٍض لنا إنبـذرا

  
 لـوال حـقارات  من بـاعـوا كـرامـتهـم 

 ما عشَش الويل ُ في  أفكارنا وسـرى
 هي الضـَاللـة ُ إْن  شاعـْت  بـمجـتـمع  ٍ

  انهاَر  بالبُطـالن ِ واْنَغمـَرابُْنيانـُه ُ
 ال  شيء  كالعـزم ِ  يُشفينا  ويُنـقـذنـا ٍ 

 في  عالم ٍ صاَر  للثوار ِ ُمختبـَرا
 فإْن  نـهـضـنا  فـضاء ُ الكـون ِ ملعـبنا 

 اوإْن غفونـا هوى اإلنسـاُن وانقبر
* 

 لـوال  بـطـوالت   أبنــاء ٍ لنا  صـمـدوا 
 في غزة إنهاَر صوُت الحق ِ واندثـرا

 لـوال  كـرامات  مْن  كـانـوا  عـمالـقـة ً
 في أرِض لبنان نوُر العزة ِ إنحـسرا

 لـوال عطاءات من ثـاروا وما جـبـنـوا 
 في أرِض بـغداد داء ُ الخيبِة إنتشرا

 لـوال  تـدابـيـر  مْن  كـانـوا   عـباقـرة ً 
 في ساحِة الشاِم ليُل الذل ِ قد غمرا

 هي  العـدالـة ُ ما ســادْت  بـمـجـتـمع ٍ 
 إال جرى الخيُر مدرارا ً وُمزدهرا

 يـا أشـرف  الناس ِ،  يا ثـوارنا  بـكـُُم 
 نستفتُح النصَر قد صرتم لنا البصرا

 َصوبـْتـُـُم  الفكـَر في اإلنسان ِ َمعـرفـة ً
 فاستوعَب الكوَن حين استوعَب الِعبَرا

* 



  وجـاز َ واجـتاز َما بعـد َ العـُلى  وعـال
 في عالم الحِقِ◌ باإلنصاِف ُمنتصـرا

 هي البطـولة ُ قـد قـد صارْت مـنائـُرهـا 
 درباً الى هللا تستهوي من إعتبـرا

 هي َ اإلرادة ُ  قـد أرسـْت حـقـيـقـتها : 
 بالقوِة العدل  يبقى العدُل  ُمعتبـَرا

 وقـوة ُ العـدل ِأبـطـاٌل  بـها  إنـطـلقـوا 
 واستقطروا النوَرَ◌ حتى بالهُدى إنهمرا

 هـذي  الثـقـافـة ُ مْن  مخـزون ِ أمتـنا 
 فعانقوها ، ففيها النوُر ما إنحسرا

 وفـَعـِّلـوها  لـتبقى  شـمَس  عـالمـنـا 
 فالعدل ُ وعٌي بنهِج القوِة إنصهرا

 إن ُصـنـتُم  العـقَل  تستكمل ْ بطولتـُكمْ 
 بطولةُ العقِل تبقى الشرَع والقدرا

* 
 آلِخـر ِ الـدهر ِكـونـوا أمـة ً نـهـضـتْ 

 فشاءها هللا سمَعَ◌ الَخلِقِ◌ والنَظرا
 هي  البـطـولـة ُ  ال رد ٌ  لمـنـطـقـهـا 

 في كِلِ◌ آٍنٍ◌ بها اإلنساُن قد َعَمرا
 فحـكـمة ُ الدهـر ِ في التـاريخ ِ دائـمة ٌ:

 مْن مارَس العدَل حتماً فاَز وانتصرا

 


