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 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 املصتًٌ

 

الحؿُد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك الف 

 …وصحبف ومـ واهللُ 

 وبعد:

الػضــقؾة وجؿالفــا ، وغصــقكفا الــدارة بــالخقر والعطــر  فتخقؾــُت 

خققرهــا  أكـاغقؿوالؿحاســ، فصــعت لفـا أكغاًمـا ، جعؾـت مـفـا 

طابؼــة، فؼــررت كعــت هــ ه وأكــداءها متـقطــة، وضاللفــا معشــبة، 

، زادكــؿ اهلل فضــال وشــرفا وطػــة ) أكــاغقؿ الػضــقؾة  جؿقطــة الؿ

 والسالم ..

 محايؾ طسقر

 هـ16/1/1443

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!ايفضًّٕ َأناغُّم /1

 

ـُ  اإلسالمُ   ومـفاج وإصائؾ، والعػة ، والػضائؾ الػضقؾة دي

 أكاغقؿ فضقؾتف وفِل مزهرة، كغؿات لػضؾف والؿؽارم، السؿق

 وآستؿساك: الؿحافظة طؾك تحؿؾؽ ُمطربة، وأفاكقـ ، معشبة

 كِقـــاي يف الػضـــقؾةِ  َأكـــاغقؿُ 

 

 والَؿعـاي الُؿتقج   فؽري ويف **

  

 طــامٍ  ألــِػ  ِمـــ بِظؾ فــا أفقــبُ 

 

 وامتـــانِ  بــديـل جــاءت فؼــد **

 

ــــداءُ  ــــاي اهلل ك ــــعقًدا أبؼ  س

 

  التَّـداي وفِل الُبعاد يف طػقًػا **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــا ــِدفافا رقِقـ ــرٍح  آَٓف  ب  َص

 

 الزمـانِ  مــ الربقع يف وِطشـا **

 

ــُدكا  َجؿــالٍ  يف الشــؿائَؾ  ُتؼؾ 

 

 البقانِ  مـ الحصقنَ  وتؿـُحـا **

 

 ضــقاعٍ  يف وكؾغــق كؾفــق فــال

 

 هـــقانِ  أو لزيـــغٍ  ُكصـــغل وٓ **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــا تعــقُش  ــُؿًقا فقفــا رجاُلـ  ُس

 

 واســـتـانِ  رطٍ بِؿـــ وكِســـقُتـا **

 

ـٍ  بؽؾ   الحجاَب  وَيعؾقنَ   َزي

 

ــا ** ـَ  وم ــ ــٍػ  ُتف ــانِ  أو بُخؾ  ره

 

ـٍ  َفخقراٌت   ِخصـالٍ  ذي بدي

 

 الُجؿـــانِ  بـــالط فر ورياكـــاُت  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ْؼ   حد   دونَ  الػضائؾِ  يف فحؾ 

 

 ُمزانِ  ِططرٍ  كدى يف وأسِفْب  **

ـــــا ** شؿقٌخ  الف الِعظامُ  مؽارُمـا ُجـ ـــــ داٍب  ُتتق   ِحســـــانِ  ب

 

 تغــؿْ  الريػـلَّ  ططرها فالزم

 

ـــــؿانِ  وأثؿـــــانٍ  بلكســـــامٍ  **  ِس

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 الؿعـالل تؾؽ يف مرمقُق  أيا

 

قَت  وقد ** َخانِ  ساِح  مـ ُكج   الد 

ــارُتفؿ ــروٌق  حَض  ُرذالٍ  يف ُم

 

 ولألمــــانِ  لؾســــؿات وبقــــعٌ  **

 

 الَحقاي الطرِق  مـ آت ولق ** مالٍ  دوٓرُ  فخرِهؿ ومصدرُ 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ُحصقنٍ  بال العػاُف  بؿالِفؿُ 

 

 لؾَؿغـــاي الؿزلـــزُل  ومـــاُلفؿُ  **

  

ـ    حتـك بالؿالِ  حروُبفؿ ُتَش

 

ــُد  ُيصــاُروا ** ــز بع ــانِ  لؾؽـ  ال ؾق

 

 وإرٌث  طـــدهؿُ  أخــالَق  فــال

 

 والــدكانِ  بــ لالت إرِث  ســقى **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هــ7/11/1442

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ....!فراقت مهظرا/ ٢
 

 ولؿدة   )مالقزيا دولة يف تدريبقة طؾؿقة دورة يف الجامعة مع كـا

 ما الشاي وأشجار خضرتفا، وجؿال ُحسـفا مـ فرأيُت  ، أسبقع

ًٓ  اطتراًفا والتقققع شعرا، التعبقر طؾك حؿؾ  مؿا وكان ، وجؿا

 وسؿاحتف: الشعب صقبة مع زاكت وكؿقرون، كقآ مـطؼة زركا

 )َكـقآ  ب ي الحقاةُ  وَتْخَضر  

 

 الَجؿــآ وذا الفـــاءَ  ذا فتبصــرُ  **

 

ـــاٌل  ـــد جب ـــا ق ػف  َخضـــارٌ  تؾحَّ

 

 الـــدٓٓ جقاكِبفـــا يف وأشـــعَؾ  **

 

ــت ــراً  فراق ــْت  مـظ ــرا ورَك  طبق

 

ــت ** ــا يف وأزَج ــآ دواِخؾـ  اهتب

 

 ــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ

 طجقــــٍب  شــــلءٍ  مـــــ هللِ  فقــــا

 

ــــا **  أجــــآ ِســــحرٍ  مـــــ هلل وي

 

 ممكســــــاٍت  ِجـــــــانٍ  يف زروعٌ 

 

ـــلي ** ـــقُش  إذ ك ـــا أط ـــآ بف  خق

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــ البســقطةُ  وتبتســؿُ   رخــاءٍ  ط

 

ــقرُق  **  الُؿؿــآ ذاك غصـــَفا وُت

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 َزهــــراً  اهللُ  احَباهــــ قــــد بــــالدٌ 

 

 وغــــالك مرابعفــــا يف َترقــــرَق  **

 

ـــــؿ كـــــلي ** شعقري ُمختطٌػ  )كؿقروكا  ويف ٓٓ ذاك أرَ  ل ـــــز   ال

 

 تبـــاَهك قـــد وشـــايًا فراولـــةً 

 

ــــاٍت  ** ــــا وغاب ــــالٓ تغّطقـ  اكس

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 طقـــقي شـــبِعْت  مـــا واهللِ  فـــال

 

 أصـــآ وقـــد الػـــمادُ  مـــؾَّ  وٓ **

 

ــا ــا  أي ــُد  )مالقزي ــك البؾ  الُؿحّؾ

 

 والقصـآ التسـامَح  أبـَدى وقد **

 

 ولطـــٌػ  زهـــرٌ  طــــدكؿ هـقاـــا

 

ــال ** ــقا ف ــا تبُغ ــتالٓ اكحراف  واط

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 صـارت الؽـقنِ  جـانِ  مـ بالدٌ 

 

 َكســـــالك وأكـــــداءً  ســــقاحتـا **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــــقا ـــــالٍ  لؾشـــــريعة وهّب  بامتث

 

 وكـآ غــكً  الؿطقـعُ  ربـَح  فؼد **

 

ـُ  وُيعجبـــل  ِمــراسٍ  طـــ التــدي

 

ــــقس ** ــــديـا ول ــــقالً  ت ــــآ ق  وق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وتؼـقى هـدىً  إكـامُ  قـال فؼد

 

 والُفــزآ التؼؾــَب  ُٓكــقا وقــد **

 

 حقــاءٍ  بــال كعــقُش  قــد فِصــامٌ 

 

ــــف ويػعــــُؾ  ** ــــآ ذاك فعَؾ  الَخب

 

ـُ   ولغــــقٌ  َخــــرٌق  ِريحــــةٍ  َتــــدّي

 

ــدرُ  **   الُفــزآ ُيجّرطـــا أنْ  وأج

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــًا ـــفِ  فَتْقب ـــًا شـــَجكً  لإلل  وَحّؼ

 

ــاَب  أحــال فؿــا ** ــقاَلك إذا الؿت  ت

 

ــا الُفــدى أحــال ومــا ــا ديـً  ودكق

 

ــا **  وابتفــآ اجتؿاطــا أحــال وم

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ13/8/1435

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 االزدياُر املصرٓ...!/ ٣

 

 حسـ طؾك ومؼقؿفا زائرها تحؿؾ )مصر  يف الثؼافقة الحقاةِ  رخاءُ 

 طؾك تؽقن بحقث ، وتسطقرا وكظؿًا وشعرًا، كتابةً  ، التػاطؾ

 اطت ار: بال ومتلهًبا ، الحضقر تؿام حاضًرا ، الؼؾؿ وسادة

 وإدبــا الشــعرَ  قؾــُت  " مصــرَ " يف كِشـْطُت 

 

 وُمؾتَفبــــا هقــــراً َمزا وأورَثتــــل **

 

 ُمـػتحـًا الطقـر مثَؾ  الـاسِ  يف وِسرُت 

 

 والطربـا الشـقَق  وطشـُت  الجديد طؾك **

 

 ومروحـةً  فؽـراً  خاصري يف "فؿصرُ "

 

 وُمـَتَخبا َغرًسا داخؾل يف " ومصرُ " **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــاةِ  أم    أســـػك وا الشـــعر وأم   الحق

 

 كسـبا بفـا َتحػْؾ  لؿ العروبةِ  طؾك **

 

 َبرِحـت مـا وإفؽار العؾؿِ  مـ فقفا

 

 والَعَربـا الشـقاَف  الزائـرَ  تثؼ ُػ  **

 

ــاٌق  الشــعِب  وَمخــزنُ  ــزٌ  دفَّ  وُمؽتـِ

 

 ذَهبـا لــا ُيبـؼ لـؿ الجـقاهرِ  كؾَّ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ومدرســــةً  مــــاءً  زاخــــرٌ  وكقُؾفــــا

 

 َرِغبـا أو َجـّػ  ما فائٌض  وكقُؾفا **

 

 صؾبــا وَمـــ أتــل تــ هُؾ  ثؼافــةً  ** ُمؿتِؾٌؽ  واإلكسان الحضارةُ  تؾؽ

 

 ُكثِـرت قد الُحب   كفرِ  فقَق  وُكْتُبفا

 

ــرَ  ُتؼســؿُ  ** ــفبا وأداَب  الػؽ  والش 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــادي  مجـحـــةٌ  أكســـامٌ  الطباطـــةِ  ك

 

 واكتتبـا شـعّ  وجفٌد  البقان فقَق  **

 

 كَػًسـا لؽؿ ُتبؼل ٓ الُؽْتِب  مؿالُؽ 

 

 َهربـا َمــ كـؾَّ  وُتغري الريال مـ **

 

 طـُ با ومـا فقفـا كثـرةٍ  مـ يدايَ  ** حَؿؾت ما بالؽؿ   ِسْحرها مـ وُطدُت 

 

 َوهبـا لؿــ شـؽرا وقـؾ القصالِ  مـ ** وَمؾحؿةً  أسػاًرا الـقؾ مـ فاغرِْف 

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ28/3/1434

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ٌٕ ُمُجعٕ ..!/ 4  ثًم

 

 ودطقة جاد، بعؿؾ إٓ ُتسد ٓ اإلسالم، يف ُثؾؿة العالؿ مقُت 

 ، وب وره غرسف ورطاية العؾؿ، ملسسة طؾك تؼقم استراتقجقة

 الصادققـ: حؿؾتف وتـشقط

ـــؿٌ  ـــا تطـــقُف  ُثَؾ  ومقاجـــعُ  بحالِـ

 

 وفقاجـــعُ  طصـــرِكا يف وَمؽـــارهٌ  **

 

 َتـتـــفِ  لـــؿ بؾقـــةٌ  الخقـــار مـــقُت 

 

 ســامعُ  فنكــَؽ  فارحْؿـــا رب   يــا **

 

ــدطق ــفَ  ك ــقنِ  إل ــظُ  الؽ كــا يحػ  ُدرَّ

 

ــا ** ــق وُيغقُثـ  القاســعُ  الؽــريؿُ  فف

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــَؽ  ــالؿُ  تؾ ـــ روضــةٌ  الؿع ــةٍ  م  جـ

 

 وروائـــــعُ  مزهـــــقةٌ  وحــــدائٌؼ  **

 

ـــؾ يف ـــقمٍ  ك ـــةٌ  ي  وفضـــائٌؾ  حؽؿ

 

ـــقمٍ  وبؽـــؾ ** ـــبفٌج  ي  وَمطـــالعُ  َم

 

ـَ  إلقفؿ فاسَعقا  وكـكً  بـال جاهـدي

 

 َمصارعُ  الحقاةَ  إن وتسارطقا **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 وَزيـُفـــا الحقـــاةِ  كـــبُض  ُطؾؿاؤكـــا

 

 وُيطـامعُ  لفـا يسعك َمـ ورياُض  **

 

 وزمـــاَكفؿ مؽـــاَكفؿ اإللـــفُ  صـــانَ 

 

 مــاكعُ  هــق فَؿـــ ذكــًرا وأجؾَّفــؿ **

 

 رافعُ  هق ال ي الشرعِ  لؿعالؿِ  ** ضؿاكةٍ  خقرُ  الـاسِ  يف ووجقُدهؿ

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وُتســارعُ  بفــؿ تعؾــق ومــدارسٍ  ** والـدى بالؿغارسِ  ُذراهؿ فاحُؿقا

 

 وجقامعُ  ومعاهٌد  أخصبت قد ** فروضةٌ  الرحقُؾ  حضرَ  إذا حتك

 ُأكؿقذجـــًا بعــدهؿ ُيخؾــُػ  واهللُ 

 

 ذائــعُ  مـــفؿ والخقــرُ  بفــؿ كحقــا **

 

ــؿُ  ــاُح  والعؾ ــا الحضــارةِ  مػت  كؾ ف

 

 والطـالعُ  بِفـا الّسامل وَوققُدها **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ29/3/1434

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!ايكدس شًّد قايُا/ ٥

 

 العربل ضفقره طـ    حؿاس سـل) فصقؾ اكػصال الؿمسػ مـ

 تؾفاقا وتسؿقة وُجرمفا، وخبثفا إيران حقل والتػافف ، السـل

 مشاقة يف ،" الؼدس شفقد " سؾقؿاي.. والشام العراق يف الؿػسد

 :...باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ ، والعروبة لألمة ألقؿة

 كِــ اُب  قؾــُت  الؼــدسِ  شــفقُد  قــالقا

 

 وإتعــاُب  وإخــالُق  الػعــُؾ  **

 

ــا ــان م ــرفضِ  ك ــدِ  لؾ ــقؾةٌ  الَؿري  فض

 

 آداُب  وٓ "قـــدٌس " وٓ كـــال **

 

ـُ  وشراُرهؿ ** جحقُؿفا فجَّ  ُعرِب ال يف فشروُرهؿ  واإلرهاُب  الطع

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

  إوشاُب  بف وازدادت الؼبِح  يف ** ُأكؿقذجا "وشاَمـا العراَق " جعؾقا

 وطالئؼـــــًا َمقاثؼـــــا يحػظـــــقنَ  ٓ

 

 وَخــراُب  َغــدرةٌ  الؿقاثــِؼ  كــؾ   **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــؼاءَ  صــــعقا ـــا الش ـــا بُعربـ  وبالِدك

 

 وإكصـاُب  إكؽـادُ  كفالِت وا **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــقاُرهؿ ـــر   وِج ـــقارِ  ش ـــراهؿُ  الج  ت

 

 أصقـاُب  وٓ صـدٌق  وٓ مألى **

 

ـــدسِ  وقضـــقةُ  ـــارٌق  العظـــقؿِ  الؼ  بق

 

 واإلطجـاُب  والزيـُػ  مصـقطةٌ  **

  

ـــك ـــرَّ  إذا حت ـــعُ  اغت  بػعِؾفـــؿ الجؿق

 

ــقا ** ـٌ  وٓ قؾب ــ ــاُب  لفــؿ دي  وكِت

 

 ــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــــ

 بُبغِضـــا الػــمادُ  وَيحتــرُق  "ُفــرٌس "

 

 إحؼـاُب  وصالِت  ماَج  والؽقُد  **

 

ــك وهــؿُ  ** لقفقِدهؿ مخاصؿًا الخمونُ  كقػ ــدواكِـا طؾ ــاُب  ُط  أحب

 

 لفـؿ حـرٍب  ِمــ التـاريُ   يعرِف  لؿ

 

ـٌ  وٓ كــال ** ــَغ  أططــاُب  وٓ ِض

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ**ـــــــ

ــالػقنَ   كؾ فــا إطــارِب  طؾــك ُمتح

 

 وِحـــراُب  مقصـــقلةٌ  فجـــرائؿٌ  **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــــــةُ  ـــــقمَ  والس ـــــدو   الق ـــــةٍ  الع  بُرم

 

 وإقطـاُب  إحـالُف  ولؿثِؾف **

 

ــا ٓ  إخــقةٍ  مـــ هــؿُ  فؿــا حؿــاُس  ي

 

ــال ** ــٌؾ  وٓ ك  أصــحاُب  وٓ أه

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 الـــ ي ػــــكيَ  وٓ ُيعػـــل مـــاُلفؿ ٓ

 

 أراُب  بف جاءت أو صاغقه **

 متـــدفٌؼ  وجـــرُمفؿ الؿســـقرُ  كقـــػ

 

 والصاُب  جـَباتفؿ يف والعارُ  **

 أولٍ  مـــــ روافــــٌض  الؿجرمــــقنَ 

 

ـٌ  ووٓؤهؿ **  وِصخاُب  بـا صع

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــَػ  ـــادئُ  كق ـــدكؿ الؿب  يغتاُلفـــا طـ

 

 !وركـاُب  ودطـائؿٌ  لفـؿ ماٌل  **

 

ـْ  ٓ ـــ ـــاَركَ  ل ـــقُلفؿ فعُؾؽـــؿ ُيب  وفع

 

 إطـراُب  بـف هــُتؿ  مـا وتُؿج   **

 

ـــــــةٌ  الؼضـــــــقةَ  إنَّ  ـــــــةٌ  َحؼ  وطػقػ

 

 الؼّصــاُب  الؼاتــُؾ  ُيػِســدْكفا ٓ **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــا واهللِ  ـــَح  م ـــرافضٍ  الُؿحـــب   رب  ل

 

 وأصابقا بفؿ ضِػروا وٓ كال **

 شــةٍ قَ  كصــاحِب  بفــؿ والؿســتجقرُ 

 

  وإخشـاُب  إمقاُج  بفا طَصػت **

 

ـــروا ** والتؼك العروبة روِح  إلك طقدوا ـــقراءهؿ وتػؽ ـــاُب  ف  أكق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ويحــقُصؽؿ ُيحــب ؽؿ الخؾــقج جــؾ  

 

ــؿَ  ** ــا الشــ وذً  فؾ ــاُب  وكؾـ  أحب

 

 "لؼدِسـؽؿ" الغزيـرُ  الخقـرُ  وبالُدكا

 

 بــقاُب إ لفــا ُفتحــت وقضــقةٍ  **

 

 

 فبقــــا القصقــَد  الحبــَؾ  َتخرقــقا ٓ

 

ـٌ  **  وكتـــاُب  وســــةٌ  يُحـــػ   ديـــ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ25/5/1441

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ال شعدًا َال عمرا ..!/ 6
 

 كسالن وٓ ، البرود تؽـػف قد كقمان خطقٌب  لؾؿـابرِ  يصؾُح  ٓ

 ..! ملسقر شغؾ يف هقؿان وٓ ، التحضقر طديؿ

 اهلل لـػعَ  لؾـاس، واستعد ، قؾقاًل  الجادُ  الخطقب تعَب  ولق

 : الزهاوي قال وكؿا ... الغراس لف وأيـعت ، وأدائف بؿقضقطف

ِشعُر  لف يؼال أن خؾقؼا فؾقس..سؿاطِف  طـد يفززكَ  لؿ الشعرُ  إذا

 تحقل إيؿاكقة هزات مـ لفا ٓبد والؿـابر، الخطب وك لؽ

 البصائر: وتحرك الؼؾقب،

 "ُطؿرا وٓ سعداً " ٓ الؼقم مـبرِ  طـ ** ُأثِرا قد بعُد  ماذا روحلَ  لفَػ  يا

 فارُسفا غاَب  قد أن الؿساجُد  تبؽل

 

 والحَجرا والؿقدانَ  إرَض  َيفززِ  مـ **

 لبٍؼ  واطظٍ  مـ هؾ الـاُس  تساءَل 

 

 خَتـرا أو ضـاق مؿـا الؼؾـَب  ُيرقُؼ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــ فؼــد ــقمٍ  اُبؾقـ  لفــؿ ســخاءَ  ٓ بؼ

 

رونَ  **  صـقرا ذا الُعؿـرِ  صـقاَل  ُيصق 

 

 ومـؽَسراً  ُشغقٍٓت  الصعقدِ  طـد ** لفؿُ  ترى معـكً  بال ُشجقنٍ  بال

 أَلـٍؼ  ذوي كــتؿ إن الؿــابرَ  هّزوا

 

 أَسـرا قـد الـقطظ إنّ  القطظَ  تؼتؾقا ٓ **

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 َدطـةٌ  وٓ كقمٌ  ٓ الـاَس  يخطب مـ

 

 ُصفرا قد مـف ووْهٌج  الحديِث  ب ا **

 

 وخالُؼــا رْحؿـاٌت  الؿـابرُ  ه ي

 

 ُدررا أو مـفا طؼقداً  العبادَ  أهدى **

 واكتشـرا هزَّ  قد ال ي الخطاِب  مثَؾ  ** بؿققظةٍ  َتحػْؾ  لؿ قؾُبَؽ  ضاق إنْ 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 اطَتبرا ال ي كان وقد رأيُت  مؿا ** وطامرتل روحل يف الصرُح  وُزلزل

 ومزَدهــرا إخالصـًا الُؿشعشـعَ  ذاك ** وكـ لؾزكاةِ  خ ي الحؼ مـبرَ  يا

 

 َحـرِق مـبـرٌ  آ الجؿـعَ  حـّركَ  ما

 

 واطَتصرا فقـا وأكَؽك الجؿقعَ  فؾَّ  **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــا ــمومُ  أم ــك الـ ــا أطــقادِ  طؾ  مـبرِك

 

 والؽَدرا واإلهؿاَل  الـقمَ  فلورَث  **

ــّددْ  ــَؽ  ج ــَتفدِ  خطاَب ـــتِف واس  بس

 

 اكفَؿـرا لف صقٌت  ال ي الخطقُب  أيـ **

 

  واستَعرا هاَج  خطٌب  ياققمِ  ياققمِ  ** وَمضحؽةٌ  هْزٌل  ٓ الجقشِ  كُؿـ رِ 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ومغتـِؿـا هّؿـًا مقضـقَطف يعقُش 

 

 ُكـُ را لفـا أزجك وقد عَ الجؿق تؾَؽ  **

 

ـــا ـــا أي ـــف خطقًب  وصـــالحةٌ  هـــؿٌ  ل

 

ـْ  ** م ـــَت  إن هؿـــةً  تؼـــدَّ ـــدًرا كـ  مؼت

  

 والبَشـرا الـاَس  يداوي الخطقَب  إنَّ  ** بـاقصةٍ  ترَض  ٓ الـػَس  وطالِج 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـْ  الؼقمِ  جؿقعَ  َتُفزَّ  لؿ إنْ  ـــرهِ  ** فاكطِؾؼ ـــقلَّ  لغق ـــرا وت ـــَررا َح ال  والص 

  
ـــابرِ  قصـــرُ  ـــف أتعـــاٌب  الؿـ ُت  وُطدَّ

 

 والظػرا واإللؼاءَ  العؾؿَ  تحرز أن **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ25/3/1439



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ايهتب...! حدائُل/ 7

 

، وٓ صداقة معتبرة ، إٓ يف جؾقسف لف أكَس لؾؿثؼػ ، وٓ  حقاةَ ٓ 

تسطقره روائع الػؽر وأداب يف طزلتف الؿؽتبقة، وتركؿف بالؼؾؿ، و

واإلفادات ، ٓ سقؿا إذا طزت الصداقة، وتقحشت الحقاة بللقان 

 والؼبح والفشاشة:مـ الؾمم 

َيْاضِ  ِمْثُؾ  َلـَاْ  ُكُتٌب   َكْطـَرُب  وِحْقـًـاْ  ِحْقـًـاْ  بَِفـاْ  كسؿق ** َوَمْؾَعُب  َاْلر 
 

ــُػ  وكظــؾ   ــا الجؿــاَل  كؼتطِ ـ  كلكَّ
 

 كْشـرُب  أو اروِحــ يف بـف ُكْغَ ى **
 

ــامِ  أرضِ  يف وَكعــقُش  ــا القئ ـ  كلكَّ
 

ـــا ** ـــُؾ  أصقاُره ـــُب  والُبؾب  الُؿتحب 
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــاُل  ــا أرواٍح  ومـ ــد لـ ــت ق  َرفرَف
 

 الُؿتطؾـــُب  وتتـــّقؿَ  طْشـــِؼف ِمــــ **
 

 وُكعِشــُب  مـفــا فـَِشــب   أففاَمـــا ** َطّؿروا ققمٍ  كـقزُ  العؼقُل  تؾَؽ 
 

 وِرضـاُبفؿ مــفؿُ  َكَرطـا قد ؿك
 

 ُمتطّقـــــُب  ُمتـــــدفٌِؼ  فؽرِكـــــا يف **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 وصـػاَءهؿ كـقَرهؿ كغَشك وكظؾ  

 

 وُيخِصـُب  الؼؾـقِب  يف َيفطِـُؾ  كالغقِث  **

  

ـــــرٌ  در   ـــــا كثق ـــــا بطـُف  ولِحاؤه

 

 الُؿتصـب ُب  والجـقهرُ  وثِؿاُرها **

 

ــؿٌ  ــرِف   كَِع ــفِ ا مـــ ت  وَمْعَؾــؿٌ  إلل

 

ُب  وَمعفٌد  الـػقَس  َيفدي **  ُمت ه 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـْ   وشـرابِفا َصعاِمفا حؾقَ  ذاَق  َم

 

 وُيسفُب  فقف وَيبقُت  يـؼضل لـ **

 فطقُبفـا الِغزارِ  الـ عؿِ  ب ي فاهـَلْ 

 

ُب  ومـــ دٌب  لؽـــؿ كـــاٍف  **  َتتؼـــرَّ

 

 ـُؽؿَتـزي الؽتـاِب  أكغـامِ  مثـُؾ  ما

 

ــُب  وٓ ِذكــًرا وَتحــقُصؽؿ **  َتتـّؽ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـغقَل  تؾَؽ  لفا فاْكُصْب   وَطْزمـةً  الش 

 

ــــــةً  ** ــــــداً  كاري ــــــُب  ومعاق  َتتؾفَّ

 

ــؿَ  لــق واهلل  مؼاَمفــا إصــقُؾ  طِؾ

 

 يتَ بـ ُب  ومـا صـرًحا بفـا لبـَك **

 

 هـ29/3/1441

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / املتغّب ..!8

 

 لف ُتشاَهد ولؿ واكؼبض، حس، وٓ واكؽؿش ، زمـًا ُير ولؿ غاب

 ...حقاَتـا يزهر قؿري، ضقء أو ، إيجابل سؾقك أو مرضقة، صؾة

ـِ  طـ وتغقُب   كـلكَّؽؿ القجـقدِ  لح

 

 إصــالُل  لفــا مــا دوٍح  أصقــارُ  **

 

ـــؾَّ  ـــانُ  ه ـــؿ الزم ـــرَ  ول ـــٌػ  ُي  ُمتؾؼ

 

 أبطـــاُل  لـــف رَكـــت أو لؾزهـــر **

 

ــقرُ  ** كػائسًا السحاب ذراُت  وتضقعُ  ــا وتػ ــبٌ  مـف ــاُل  ٔل  وجؿ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ومؼـــــابٌض  معـــــازٌل  والطقبـــــقنَ 

 

ـــــا لؽـــــلكفؿ **   أثؼـــــاُل  وكلكـ

 

 َيفـقُجؽؿ كـالفقاءِ  يجـري والـقرُ 

 

ـٌ  ولدفؼفِ  **  ووصاُل  سَرى لح

ـَ   كحــــدائٍؼ  ُكِحــــب فؿ الــــ يـ أيــــ

 

 أغـالُل  وٓ غـؿٌ  فـال رَقصت **

 

 ـــ**ــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــــفِ  والســــرورُ  بــــادٍ  الــــروُض   بظِّؾ

 

 وأمــاُل  إشــجارُ  وبجـبِــف **

 

ـَ  لـا فاطزْف   وهاتِفـا القصـال لح

 

 ُهـزاُل  طؾقفـا ومـا ترن   هؿؿًا **

 

ـــٌؼ  وصـــرُفؽؿ الـبقـــَؾ  كــــَت   ُمتعش 

 

 إكؽــاُل  وٓ ُيـِْغُصــف الغــؿ   ٓ **

 

 ــــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــ

هـ18/2/1441  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / حّاتو احلكّكّٕ ...!9
 

 أو فاتـة، دكقا صارحا ، الؿعرفة ضالل يف والعقش كتاٍب، التزام يف

 يديؽ: بقـ والسعادة التباطد ولؿ ،..مػؾسة أصادَق  أو ، خاوية جؾسةٍ 

ــاِب  يف حقاُتــؽ ــك الؽت ــدوامِ  طؾ  ال

 

 الطعــامِ  مـــ لؾؽثقــرِ  وترُكــؽ **

 

 تبَؼـك الــاس شـمونِ  طـ وطزُفؽ

 

 واكتؼــــامِ  وغــــؿٍ  هــــؿ   بــــال **

 

 واكَعـؿْ  إسـػارِ  طؾـك صـّبًا فعْش 

 

ـــدٍ  **  كالَغؿـــامِ  ُمْحصــــاٍت  بغق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وشــؽقى غــؿ   مـــ إلقفــا تــروُح 

 

 الُؿســـتفامِ  كالســـعقدِ  فتحقـــا **

 

ــــــا ــــــا وَتحق ــــــا صّقًب ــــــا لبًِؼ  أكقًس

 

ــقٍؼ  بــال ** ــقءٍ  ض ــامِ  وس  واغتؿ

 

ــَؽ ط ــارٌش  ؾق ــؾ   مـــ مػ  صْقــٍب  ك

 

 تــامل يف الؿبـاهُج  وتؼصُدك **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــد وطـــًزا ** مجًدا الخقرِ  صـقِف  مـ وَتجـل  بالســــامِ  ترّصـــع ق

 

 بفـــــقٌج  وّضـــــاءٌ  العؾـــــؿُ  فلكـــــَت 

 

 القسامِ  ُحؾؾِ  يف الػؽرُ  وأكَت  **

ــــــفٌ   مجقــــــٌد  ريــــــانٌ  فقــــــَؽ  وفِؼ

 

ـــقٌح  ** ـــؾِ كالبال مؾ ـــامِ  ب  والحؿ

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ    

ـٍ  ُيصـــاغ  واحتـــرامٍ  لػـــظٍ  بُحســـ

 

 واكســـجامِ  فســـقٍح  طؼـــؾٍ  ويف **

 

 ومؿَسـك إصباحًا الُؽتَب  َصِعؿَت 

 

 مؼــــامِ  يف إٓ أمســــقَت  فؿــــا **

 

 تســــؿق إفؽــــارِ  معــــادنَ  تــــروزُ 

 

ـــرأٍي  ** ـــائٍؼ  ب  الؿـــرامِ  طـــالل ف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ**ـ

 معـــك بؽــؾ   الؽتــاُب  فَصــاحُبؽ

 

 اهتؿــامِ  يف الؼــراءةُ  وشــاهقَؽ  **

 

 َشـــــ اها يف الؿعـــــاي وقفقُتـــــَؽ 

 

 بالَػفــــامِ  التؿتــــعُ  وَحْؾــــقاك **

 

 تسـامت ُكْتـٍب  مــ الجسؿُ  فصارَ 

 

 والؽرامِ  إفاضؾِ  كُؼؿصانِ  **



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــؿَ  ُتضــــقبُ  ــــ العؾ ــــقاًل  اداً وّق  جؿ

 

ـــامِ  يف ِشـــْبفٌ  لؾعؾـــؿِ  ومـــا **  إك

 

ــــةُ  طؾقــــَؽ  ـِ  معق  تغــــدو الــــرحؿ

 

ــــاٍف  ** ــــاٍت  بللط ــــامِ  خػّق  ِطظ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ19/4/1436

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / يصها بأشرَف مهًم...!10

 ، رطقؾ وأكرم ، جقؾ أشرُف  طـفؿ، اهلل رضل الؽرام الصحابة جقُؾ 

 …والؿجادلة الؿـافسة فؾؿ ، طؾؿفؿ وٓ فضؾفؿ كبؾغ ولـ

 إولِ  رطقــؾِ  مـــ بلشــرَف  لســـا

 

ــقا ** ــاةَ  وهب ــؾِ  لخــالٍؼ  الحق  متػض 

 

ـِ  رَسؿقا ـَ  اهلل لدي ــالؿققِػ  وتػــاخروا ** صقرةٍ  أحس  الؿتبجــؾِ  ب

 

 وديـــُفؿ لإللــف وضــحقا جــاطقا

 

 بإمثــــــؾِ  متضــــــؾعٌ  متصــــــبرٌ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــٍب  بـــ كرٍ  قؾـــقَبفؿُ  غَؿـــروا  صّق

 

ــتالوةِ  واخضقضــبقا ** ــزلِ  ب  الؿتـ

 

 وكقائــــٌب  ِمحـــــةٌ  غّقــــرتفؿ مــــا

 

ــتفؿ أو ** ــدةُ  أوجع ــ لِ  كق   الؿتخ

 

ـــقا  لـــف اختؾػـــقا مـــا اهلل كـــداءَ  لب 

 

 الُؿستبســـؾِ  لرســـقلفِ  وتقثبـــقا **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــقتفؿُ  هَجــروا ًٓ  بق  طـــدهؿ ومــا
 

 الُؿتفؾــــؾِ  صقبــــةَ  يف وتزاحؿــــقا **
 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـِ  إلك رحؿٌ  ** طـدهؿ ولؽـ مراحؿفؿ ُشؼَّت  إكؿؾِ  العجقب الدي

ــفُ " ــاعَ  " فرفقؼ ــاجرَ  ب ــا الؿت  كؾف
 

 مؿــــــــقلِ  دونَ  هللِ  ومفــــــــاجرٌ  **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــري  " ــف يف كجــائعٍ  " والعبؼ  يقِم
 

ــام خــط   وبقجفــف **  الؿؿحــؾِ  الؼق
 

 حدائِـف خقرُ  الؾقؾ يف "والؿستحل"
 

ـــرآنٌ  ذكـــرٌ  **  ُمْػضـــؾِ  ومـحـــةُ  وق
 

ـِ  وأبق" ــف ** متؿددٌ  مغامرٌ  " الحسق  تقجــؾِ  دونَ  ســدولِ الؿ بػراِش
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــٌؾ  ــــاَكقا ُكْب ــــفِ  تػ مقا لإلل ــــدَّ  وق
 

ـــؿ ** ـــف أرواَحف ـــرِ  فق ـــؾِ  بغق  تؿؾُؿ
 

 وُأسـقَدهؿ سعَدهؿ سعقًدا اكظر
 

 الؿتجؾجؾِ  الؿققِػ  يف ُترى ُأْسًدا **

ـُ  مـــا  مطروحـــةٌ  َبؼؾـــةٌ  إٓ كحـــ
 

 الؿعتؾل الطؿقِح  الـخؾِ  أسػؾِ  يف **
 

 سـقابٌؼ  فالرجـاٌل  صؿقَحؽ ارَحؿْ ف
 

 ولؿـــــزلِ  ومقاقــــٍػ  لؿشــــاهدٍ  **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ18/11/1442

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / أبًا ايبًّٕ...!11

 

 دخؾـاها ما أوَل  دخؾـاها فائؼ، ساحر وجقها ، رائؼ ط ٌب  صقُػفا

 تفامة مـ إلقفا مصقػقـ ، هـ 1412 سـة ضؾع طؼبة خالل ومـ ،

 وفاكفتفا: وكسقؿفا بجقها احتضـتـاف طسقر،

ــَغرِ  طــاَلؿِ  مـــ ُتضــاِحُؽـل " أبفـا"  الص 

 

 السـؿرِ  مــ فارشػ أو الحِب  مـ فارشْػ  **

 

 فــاكفَؿرت الَؼــقظِ  زمــان يف طرفُتفــا

 

 الـفـرِ  مــ أبفـك طــدكا محاسـًا **

 

 واُحَرقـل أهـاِت  مــ فقفـا كَجقكا

 

 والضـررِ  بـالقْهِج  طتـا مصقٍػ  طؾك **

 

 ـــــــــــ**ــــــــــــــــــــــــ

 مبتســًؿا كــالروضِ  لفــا بفــقٌج  جــقٌ 
 

 ضَجرِ  ومـ هؿ   مـ يسؾ قؽ يدكق **

 واكشـرحت الحر لفقَب  فقف كسقُت 
 

ــا ** ــف أرواُحـ  والصــقرِ  لألكســامِ  فق
 

ــــفٌ  ــــقةٌ  فقاك ــــا والطــــؾ   حؾ  داطَبف
 

ـِ  **  والَحَقر وبالتطريِب  بالـظرتق

 ـــــــــــــــــــــــــــ**ــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 وكشــقتِف حؾــقٍ  مـــ تلكــُؾ  تــدري ٓ

 

 والؿطـرِ  بالعطرِ  لفا مساءٍ  مـ أو **

 

قد كجقم مـ وأهُؾفا  سـبحت قد الص 

 

 الـِضــرِ  بالّطقــِب  طـــدهؿ مــروءةٌ  **

  
ْحر جؿاَل  إٓ تؾَؼك ٓ  طَزفت قد الس 

 

ــف ** ــقةً  دروُب ــال غـ ـــ أح ــرِ  م َه  الزَّ

 

 ـــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ـُ  " وأبفا" الجؿاُل  "أبفا"  أسـػك وا الحسـ

 

 لؾَغجرِ  الققمَ  راحقا إحبةِ  طؾك **

 لبَِســت قــد كــالطفر ُدرةً  تجــاهؾقا

 

ــاءةً  **  الثؿــرِ  أصقــِب  مـــ َكْؼــقةً  طب

 

 صـــائرةٌ  وإكغـــامُ  والحـــب   الـــقردُ 

 

 الَعطـرِ  بـالؿـظرِ  زَهـت قـد بجـةٍ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

رتفا مــا  شــامُخفا صــاف جبــاٌل  كــدَّ

 

 إِشـرِ  الؼـارسِ  ب اك تردت وٓ **

 

 برودَتفا َيفقى مـ الـاسِ  يف زاَل  ٓ

 

ؾســؾِ  فرحــةً  ويـتشــل **  الَؼِفــرِ  بالسَّ

 

ا ـْ  لؽـَـّ  أكػُســا إرضِ  "ُتفـقمِ " ِمـ

 

 الَفِدرِ  الطائرِ  مثَؾ  لؾصقػ ترتاُح  **



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـــا ـــةُ  واْبف ـــت البفقَّ ـــا مازال  بخاصرِك

 

 الُعُؿــرِ  مــعَ  مـفــا قطعــةً  وكرتجــل **

 

ك الُجؿــانُ  هــل  َمـظــُره رقَّ  الُؿصــػَّ

 

 وإثــرِ  إكحــاءِ  يف الت بــرِ  ولؿعــةُ  **

 

ــانُ  هــل ــت الجـ ــَد  تباَه ــقتف طـ  ِمش

 

ـْ  الدرُب  وأورَق  ** ـٍ  ِم  ُغـَررِ  ومــ لح

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 غائؾـــةٍ  كـــؾ   مــــ لزائرِهـــا صـــقَبك

 

 والِسـَررِ  الطقـِب  أهـَؾ  اهللُ  سؾَّؿو **

 

 والشـجرِ  لألكـداءِ  الػؽـرَ  وحـّقَل  ** مباهُجف صابت فؼد "أبفا" زار مـ

 

 طبــرٍ  مـــ ققــَت  ٓ مــا القــقمَ  لَقفــِـَؽ 

 

 السـفرِ  يف أوغؾَت  ما الققمَ  ويفـَِؽ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ14/6/1436

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

12ٌُ  ..!أشاُس ايصعر. /  ايعك
 

 وطــقانُ  شـعرٌ  فـال َيُصـْف لؿ مـ ** ومقزانُ  آساٌس  الشعر يف العؼُؾ 

 

د  مالفظـفِ  ِمــ طؼالً  العؼُؾ  يجس 

 

ــانٍ  ومـــ ** ــا مع ــؾ   لف ــانُ  ُف  وريح

 

 أسـػك وا بإكسـامِ  السقءُ  ُيخَؾطُ  ٓ

 

 أكتانُ  وهل راَجت مشاطرَ  طؾك **

 وتجربـةٍ  معــك طــ ُيػِصـُح  والعؼُؾ 

 

 أفــانُ  وإشـعارُ  الطقَب  وُيظفرُ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ومدرسـةٌ  فؽـرٌ  لـف الؿعاي ه ي

 

 إكســانُ  العؼــُؾ  وذاك الـؿــاءِ  مـــ **

 

ــاْرَق  ــَؽ  ف ــام بعؼِؾ ــاهدةٌ  فأك  ش

 

 وألـــــقانُ  تـــــدابقرٌ  العؼـــــقَل  إنَّ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

13ُٕ  املعًم...! / يّب
 

 مـ متقالقة وسخرية كابقة، وكؾؿات مـتشرة، مؼاصعُ مسػ مـ الؿ

 ويحترم الؿعؾؿ ُيجؾ تربقي، أكف يػترض وسط يف الجقؾ، أستاذ

 معؾؿقها، ُيفان أمةقدست  ٓ بعد، ماذا ولؽـ ، التعؾقؿقة العؿؾقة

 :كرامتفا وُتـتؼص

ــؿُ  بِقــعَ  ** والُؽتِب  التعؾقؿِ  طؾك واحسرتاهُ   والرصــِب  الخبــزِ  بِقــعَ  الؿعؾ 

 

ــعَ  ــؿُ  بق ــٌد  ٓ الؿعؾ ــةٌ  جـ  وحامق

 

 الـ هِب  مــ ُفـٌص  وٓ الفقانِ  مـ **

 

ــعَ  ــؿُ  بق ــةً  كــإفراخِ  الؿعؾ  باكق

 

 والصـَحِب  الِخـؾ ولممِ  الضقاعِ  مـ **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 بالخطِب  إرَض  يػؾ   وكإسقد ** بعافقةٍ  مرمقًقا كالػ    بإمسِ 

 إِرب الُؿشػِؼ  ققَل  يعارُض  َذا مـ ** َسعة يف الدفاُق  العؿدةُ  وققُلف



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ُمحترِِب  ُصبَّ  طؾقف الفقانُ  ُصبَّ  ** خؾٌؼ  ٓ تقققرَ  ٓ رأيَ  ٓ والققمَ 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ُكــَرِب  ذي مثــَؾ  تغّشــك وبــالفؿقمِ  ** كاحقةً  مـف َيػري والخقُف  يعقُش 

 

 تعــِب  بــال مســـقكًا الؼؿــعُ  وربؿــا ** ومركبةً  أوراقًا الػدمُ  وُيحرُِق 

 

 العَطب مـ َتحؿقفؿ الصقاكة مـ ** كظؿٌ  وٓ ُرحؿك ٓ الُجرمُ  ذلؽ ما

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 الضـرِِب  الضـقغؿِ  مثـؾ الضـعَػ  يعرُف  ٓ ** جَؾدٍ  أخا ِمؼدامًا الؿعؾؿُ  كان

  

 الطَّرِب إركِب  ِمْثَؾ  إجؾةِ  طؾك ** أسػك وا التعؾقؿُ  َيخِ ُلف والققمَ 

 الجــرِب  مـــ حــٌؾ  أو التؿــدنِ  مـــ ** َسَخطٌ  ٓ باإلرفاهِ  الجقُؾ  تؽّقَػ 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 غَضـب بـال مسـؾقٌق  العؾؿُ  أهؽ ا ** ومعضؾةٍ  ققمل طـ أحّدُث  ماذا

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 بالـشــِب  الؿقؿــقنُ  الســقُد  وُيؼؿــعُ  ** هَؿج ل ي مب وٓ العؾؿُ  أهؽ ا

 

 يمرقـــفُ  قؾـــٌب  وٓ واحســـرتاهُ 

 

 الَعـرِب  مــ غـقظٌ  وٓ الشؼاء ه ا **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 التَبـِب  إلـك واكسـؼـا الؿعـالؿ جؾ   ** واكفَدمت اإلذٓلِ  يف الـَّاُس  تؿقضعَ 

 

 الؾعـِب  يف كـالؼردِ  دائؿًا وساخراً  ** مـتؼؿًا الخجالنُ  الطالُب  وأصبَح 

 

 قاصــُدها صــاب مــا أمــةٌ  كلّكـــا

 

ـــــؿٍ  تباهـــــت وٓ ** ـــــّقؿٍ  بعؾ  أرِب  ق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 الرتِب  مع وُتعؾقفا الجفقدُ  تؾؽ ** تغرُِسفا لؾطالِب  الؿؽارمُ  أيـ

ـَ   الـصِب  مـ أمسٍ  طـ الققم صالوةُ  ** وافترقت لؾتعؾقؿ الؿفابةُ  أي

ـــؿِ  طــــ ** واكصرفقا عؾقؿِ لؾت التحاورِ  كؾ    ســـبِب  ويف ذاٍت  يف الؿعؾ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــانَ  ٓ أن ** وابتدروا العؾقاء لسـتـا طقدوا ــا ُيف ـــ لـ ــان م  دأِب  يف ك

 

 قاصبـةً  وإجقـالِ  الجقؾِ  معّؾؿُ 

 

 تعـِب  ويف صـدٍق  يف يضاهقف ومـ **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 جمًا ..!ـ/ دقت مشائًٌ فهانت أن14
 

 إكـــقارُ  فطّؾـــت الرســـقُل  صـــؾَّ 

 

 وإمصـارُ  إكحـاءُ  وازداكت **

 

 وإططـــارُ  والطقـــُب  مزهـــقةٌ  ** حدائُؼ  الحضقرِ  ويف الرسقُل  صؾَّ 

 

ـــا ـــا ي ـــام أيف ـــٌد " هـــ ا أك  "محؿ

 

 وإسرارُ  أداُب  لف ُحِؿَدت **

 ـــــــــــــــــــــــــــ**ــــــــ

ـــت ـــت شـــؿائُؾف دقَّ  أكُجؿـــًا فؽاك

 

 إقطـارُ  ُحسـِفا مـ وتضّقطت **

 

 مبــاهُج  الػســقُح  والبحــرُ  الــروُض 

 

ــُؾ  ** ــارُ  وإشــجار والؾق  وإكف

 

ــك هــ ي  رســالةٍ  كــؾ   اإلســالمِ  ُرب

 

 واإلبصــارُ  اإلقـــاعُ  طؿِؼفــا يف **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ذهبقـــــةٌ  ةٌ َمســـــقر مــــــف يؽػقـــــَؽ 

 

 إحـــرارُ  يشـــتاُقفا ومعـــالؿٌ  **

 

ــد ــدل جــاءَ  ق ـِ  بالع ــق ــةٍ  الؿب  وُخط

 

ــرارُ  اإلكســانُ  بفــا يـجــق **  وإب

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 وكدائــــفِ  ُحؽِؿــــف مـــــفُج  وازدانَ 

 

ــــف ** ــــامعٌ  وتؾؼػت  وحــــقارُ  مس

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــر   متقاضــــعٌ  ــــؿ رحــــقؿٌ  َب ــــرَ  ل  ُي

 

ـــــف ** ـــــَد  أمثاُل ـــــ وتجسَّ  ارُ اإليث

 

 ســــجقةٌ  والعطــــاءُ  ُيعطــــل ٓزال

 

 وإيسـارُ  إكـداءُ  بـف صِػحت **

 

ــــا ــــف م ــــرٍ  يف مثُؾ  وســــؿاحةٍ  معَش

 

ـَ  الجؿقعُ  خضعَ  **  إشرارُ  وأذط

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ    

ـــق ـــد ل ـــركا ق ـــف كَش  بســـؾقكِـا هدَي

 

 الؽػــــارُ  ديـــــف يف لتزاحؿــــقا **

 

 لؿًامســا العـقــُد  الخصــؿُ  وتحــقَل 

 

 وإكصـارُ  إطـقانُ  ولطارت **

 

ـــــاهللُ  ـــــال ف ـّ  : ق ـــــب ـــــف لَقغِؾ  وديـُ

 

َـّ  ** ــــارُ  الػــــاجرُ  ولُقفــــَزم  الخّت

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــقا ــك ُهزم ــر   طؾ ــدهقرِ  م ــا ال  وديـُـ

 

 ســــــّقارُ  متزايــــــٌد  متــــــدفٌؼ  **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 فققضــفُ  الؽــريؿ لؾؿــقلك فالحؿــُد 

 

 زارُ اإلغ وتضاطَػ  بـا هطَؾت **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ19/3/1441

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 !…يًفرح  أِاٌم/ 15
 

 وٓ ،  قـقطة وكػًسا ، مػرحة أياما يارب : لبعضفؿ دطاءً  رأيُت 

 الؿؼطقطة: ه ه فؽاكت الؿشاطر ففزت متاطب، وٓ كدر

ـــــا ـــــا رب   ي ـــــا أياًم ـــــرُِح  لـ  ُتػ

 

ـــُب  ** ـــا فالؼؾ ـــا زال م ــــُح  بـ  َيج

 

 وازَدهــــت بـــــا الغــــؿ   َكؿتــــرا

 

ــــــٌؾ  ** ــــــا يف غقائ ــــــرَزُح  باِحـ  ت

 

 َغقبـــةٌ  لـــف صاَلـــت قـــد والســـعُد 

 

ـــــــف ** ـــــــرةٍ  يف كلكَّ  َيســـــــرُح  قػ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــــا ـ ــــــف زادت وهؿ   َصــــــقلةٌ  ل

 

ــــا يف ** ـــقُص  حس   َيجـــرُح  أو يغ

 

ـــرُت  ـــْرَح  ٓ وِص ـــةٌ  وٓ ش  راح

 

ــــا ** ـ ـــــ كلكَّ ــــف م ــــدُح  ُصعِؿ  َكج

 

ـــــــا ـــــــاهللِ  لؽـَـّ  كقكـــــــٍب  يف ب

 

 ُيػؾــــُح  الــــ ي بالــــ كرِ  يفتــــز   **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ِب  ـــَب  فصـــق  ـــك الؼؾ  راحـــؿٍ  إل

 

ــــللف ** ــــؿ   ٓ واس ــــرُح  وٓ ه  َمط

 

دِ  ــــــــؼَّ  ورد  ــــــــاْس  وٓ الح  تبت

 

ــــا ** ــــازَ  م ـٌ  إٓ ف ــــمم ــــامُح  م  ص

 

 رغبـــةٍ  وِمــــ َخقـــرٍ  مــــ وفقـــَؽ 

 

ـــُد  ** ـــؿَّ  ُتفده ـــ ي الف ــــَُح  ال  َيس

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـْ  ــــؿ ــــاهللِ  واستعِص ــــرَتِ   ٓ ب  َت

 

ـْ  ** ـــــــ ؾ ـــــــا وهؾ  ــــــــُح  فرب ـ   َيؿ

 

 صــالٍح  طؾــك الـّؽبــا حطَّــت قــد

 

ـــارتجَّ  ** ـــ كرِ  ف ـــ ي بال ـــتُح  ال  يػ

 

ـــــدكقا وباتـــــت  حؾـــــقةً  لـــــف ال

 

دَ  ** ـــرُ  وغـــرَّ ـــ ي الطق  يصـــدُح  ال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ**ـ

 هـ27/11/1442

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ايصًبّٕ ...! / شرداُب15

 

 كػسف، فعزَل  ،اإلسالم ديـ يستطعؿ أو الحقاة، يػؼف لؿ مـ ولجف

.... ومغاكؿ مقاهب اهلل وهبف وقد هؿتف، وبدد كشاصف واختزن

 :وططؾفا ركـفا ولؽـف

 وركــــــامِ  ومفاكــــــةٍ  بخرافــــــة ** بإوهامِ  السرداب يف والسؾبل

 

ـــقيَ  ـــامَ الؿ ه ـــةً  ـ ـــًا وراح  وتػــ

 

 وإحــالمِ  والتــدجقؾ الزيــػ يف **

  

ـــا والحقـــاة إحبـــةَ  تـــرك  وطالًؿ

 

ــد ** ــطّ  ق ــارِ  ش ــالمِ  بإفؽ  وإط

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ًشا الحقاة يف شؽاًل  واشتاَق   واإلســالمِ  الصــرِح  بـــاءَ  يرجــق ** ُمفؿَّ

 

 كؿــتٍج  ولـقس طاكؼفا الُؽْتُب  ٓ

 

ــــادِ  كــــالزارعِ  **  والؿؼــــدامِ  القق

  

 كعـــابسٍ  الحقـــاةَ  اختصـــرَ  لؽــــف

 

ــد ** ــ اذِ  ضــاق ق ــامِ  بإف  وإفف

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـُ  السـرداُب  وصحابفُ   مـدادهِ  وابـ

 

ــــٍب  يف ** ــــامِ  ومخــــاكٍؼ  غقف  وَقت

 

 بـفجــــا لـــقس الســـؾبل   ايفـــا يـــا

 

ــا أن **  كإكعــامِ  إكــقان يف كحق

 

ــؾوك ــُػ  ظ ــامَ  كرتش ــل الطع  وكتؼ

 

 إقــقامِ  وطزمــةَ  الجؿقــؾِ  فعــَؾ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 مرتعـا إشـاوسِ  مقـدانُ  كـان ما

 

 وإســــؼامِ  بالضــــر   ومؽــــباًل  **

  

ـْ  ** هزالِؽؿ غبارَ  واكػْض  اكتػْض  هقا ــــق ــــالحزمِ  وتحؾَّ ــــزامِ  ب  واإلل

 

ــا ــان م ــا ك ــراً  تقجاك ــْزُلؽؿ وطط  ك

 

ــــٍؼ  يف وشــــؼاؤكؿ ** ــــامِ  مزل  وأث

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 فــاطال َجـَاًكـا وافَسـح اكطؾـْؼ  هقـا

 

ـْ  ** ــــدم ــــرطةٍ  يف وتؼ ــــامِ  س  وتؿ

 

ــت ــقُل  أك ــؾ الػع ــا لؽ ــاره م  تخت

 

 وإقـــالمِ  بـــالؼقل ومجاهـــٌد  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 فضــقؾةٍ  كــؾَّ  الؼــقمِ  يف تبتغــل كــؿ

 

 وَقــقامِ  هــدى يف تســؿق وتظــؾ **

 

 كجـاحؽؿ فقـف اإلقدام رَحك ابُسطْ 

 

 وتســــامل هؿــــةٍ  يف وتؿــــّددنْ  **

  

كؿ الباـقس بالعزل ترَض  ٓ  فعـز 

 

 إحـالمِ  يف والسـعل الؽرى صرُح  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 مِ أٓ يف يظــؾ الؿحــب   كقــػ ** طقشةٍ  أقبُح  التفؿقش يف والعقُش 

 

 إقـــزامِ  تؾؽـــؿُ  بســـؾقةِ  يســـؾق ** ولـفضةٍ  لؽقكٍب  الؿشقُق  كقػ

 

ـــــُح  ٓ ــــق لؾســــؾبلّ  ت ــــةٌ  فف  كفاي

 

ـــت وشـــؼاوةٌ  ** ـــع ُزف ـــامِ  م  إلغ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ســعَقف حّطــؿَ  لؾخقــر ذاهــٍب  كــؿ

 

ـــابرٍ  ** ـــع أضـــحك ومث ـــقامِ  م  الـ 

 

 ســبقَؾف ضــؾ الػضــالءَ  يســتفدُف 

 

 وكعـــــامِ  لؿػـــــاوزٍ  ُدهؿويعقـــــ **

 

 حـدائؼا الظـالم قطعَ  لفؿ يحؽل

 

ــــُزُجفؿ **  وركــــامِ  مؼَؿــــعٍ  يف وَي

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 سـردابفِ  يف الغؿـرات أخا فاح ر

 

ـْ  ** ــالقطل وتســؾح  وإحؽــامِ  ب

 

 لألطــالمِ  أداب مـــ وارُشــػ ** وصحبف  الرسقل هدي إلك واكظر

 

 ومثــابرا هــدامجا كالرســقلِ  كـــ

 

 الؼــــّقامِ  تػــــاؤُل  طؾقــــف يعؾــــق **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 بالئــفِ  رغــؿَ  البَســؿاِت  مـــ وجــفٌ 

 

 أكـــــامِ  محؿـــــقدةُ  وفعاُلـــــف **

 

ــــــادرٌ  متؼــــــدمٌ  متجــــــاوٌب   ومب

 

ــــف ٓ **  إطــــقامِ  غشــــاوةُ  تعتري

 

 تؽـــ وٓ الطريــَؼ  ذاك لــف فــاقُػ 

 

ـَ  ** ـــازفق ــــفَج  كالع ـــزا ال  مِ وإق

  

ــــــٍب  بفؿــــــةٍ  الـاهضــــــقـ  وتقث

 

ــــعَ  والرافضــــقـ ** ــــقامِ  مرات  الؾ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

هـ15/11/1441  

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ُٔ ايطبّعّٕ يًخّأ ..!16  / ايعُد
 

 ، وفضؾف اهلل بحؿد صبقعقةً  الحقاة وبدأت ، كقروكا جائحة خّػت

 ، الؿؾصؼات ورفعت ، الحرمقـ يف متراصة الصػقف وطادت

 :وافرة وسعادة غامرة، بفجة فؽاكت ، آحترازات ؾؾتوق

ـــدكا ـــادت ط ـــةٌ  وط  وصـــالةُ  كعؿ

 

 وسؿاُت  غادرت قد وشؿائٌؾ  **

 

 مـقاطظٌ  الجؿقـؾ العقدِ  ويف طدكا

 

 حصـــاةُ  ألفؿتــــا لـــق وروائـــعٌ  **

 

ـِ  مساجُدكا طادت  صـػقفـا بُحس

 

 والحَؾؼـاُت  إطـالمِ   ومجالُس  **

 

 ــــــــــــــــــــــــــ**ـــــــــ

 شـريعةٌ  الؽـريؿ لؾؿقلك والحؿُد 

 

 وهــــــداةُ  ومعــــــالؿٌ  رياكــــــةٌ  **

 

 لــدوِرها الجؿقــُؾ  الــ كرُ  وبالُدكــا

 

 آُٓت  وتسـابؼت خّططت كؿ **

  

 وتعـــاونٌ  تســـابؼ الجفـــاِت  كـــؾ  

 

 ووطـــاةُ  طــــدهؿ جـــٌد  فالجـــد   **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 والصــؾقاُت  الؼــرآنُ  وجؿاُلفــا ** معؿقرةً  تزل لؿ الؿساجُد  ه ي
 

ـُ  وجؿاُلفا  بُؼربِــا الجؿقـُؾ  الؾحـ
 

ــدارٌس  ** ــا ٓ وم ــتاُت  َيعتريف  ش
 

 كعؿــــةٌ  هــــ ي أكــــامُ  أيفــــا يــــا
 

 وهبـــاُت  رب ــــا مــــ وفقاضــٌؾ  **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـَ  لـا فاحؿقا ـَ  الرك  وثـابروا الـركق
 

 ومــــقاُت  فغػؾــــةٌ  ُكســــت لَّ  أن **
 

 مقصـًـــا واحُؿـــقا بـــاهلل وتقكؾـــقا
 

ـــاد ** ـــانَ  ق ـــا إم ـــف وم ـــاُت  ب  آف
 

 وتؼاطسـت أفؾسـت العقالؿِ  جؾ  
 

َـّ  ** ـــ ـــا لؽ ـــقؿ مقصـَـ ـــاةُ  العظ  ُبـ
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

مقا لــبالِدهؿ أخؾصــقا كــؿ  وتؼــدَّ
 

 راياُت  وتػاخرت سابؼقا كؿ **

ـُ  هــؿ  فنكفــا الــبالدِ  هاتقــؽ حصــ
 

ــــؿ دارٌ  ** ــــاهج لف ــــاُت  ومب  وثب
 

ــــادةٌ  ــــةٌ  وقق ــــت مرمقق  لـــــا كاك
 

 مقـزاُت  سَؿت وقد الؼقادُ  كعؿ **
 

 َوحــــــدةٍ  يف طزكــــــا أكبــــــرُ  واهللُ 
 

 طَزمــاُت  وتحقُصفــا محػقضــةٍ  **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ81/3/8443



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ايكرَُى األَىل...!/ 17

 

ـُ  ستظؾ    إولك لؾؼرونِ  ُتؾع

 

ــًا **  وُفصــقٓ أفُرطــًا ؼســؿُ يُ  لعـ

  

ــدٍ  مـــ رغــالٍ  أأبــق ــدكا جدي  طـ

 

 ُكصقٓ الحقاة زرعَ  مـ ماَت  ما **

 بـػثــةٍ  الــزَٓل  الؿــاءَ  أفســَد  مـــ

 

ًٓ  ُيفـّقُج  ومَضـك ققِحف مـ **  غـق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــُ   ** وروضةً  الجؿقَؾ  الـ ْجَح  يؽرهُ  مـ  والتضـــؾقال اإلفســـاد ويحب

 

 بؿعشــرٍ  الؾاــقؿُ  البــاغل ـافــُث ال

 

 وأصــقٓ ومبــدءاً  القفــاءَ  خــان **

  
 

 والتفــــقيال إقــــ ارَ  ويــــقّزعُ  ** بجقػةٍ  الخصقَب  الـسؿَ  ُيزكؿُ  َمـ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

فـــؿ لاـــامٌ  قـــقمٌ   ُمعضـــؾٍ  يف هؿ 

 

 إسـطقٓ َيحطِؿقا أن وُشغقُلفؿ **

 

 وابتَغـقا والؿؼامع الؿؽائَد  زرطقا

 

ــقال طصــركا يف **  والتـؽــقال التطب

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

فؿ الحقاةَ  إنَّ   تػتــقال بفــا فَتؾــقا مــا هــقلِ  مـــ ** وتخاُففؿ تُضج 

  
 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــق  بـــدائعٌ  والرغـــاُل  رغـــال أأب

 

ـُ  وطجائـــٌب  **  التبـــديال تســـتبط

  

ـَ  ٓ  لفـؿ ُخؾـٌؼ  وٓ يردُطفؿ دي

 

 وُغؾـقٓ تـقاأ قـد طـقاًرا يؿحق **

  
 وزوروا الضـالل كْسـج طؾك طاشقا

 

 وثؼــــقال قاماــــًا متقـــــًا زوًرا **

  
 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ5/7/1441

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / ياتفْ مغًٌل حتٖ مطًِع ايفجر...!18
 

 )هاتػل : إواخر العشر يف القاتسقة الػضالء بعض حالة يف رأيُت 

ـُ  شّديف   الػجر مطؾعِ  حتك مغؾٌؼ  ـُ  ، الع ر حس  آقتباس وحس

 يطؾع حتك العشر لقالل وكتؼؾؾ كعتزل أن كحتاج كحـ وفعال ،

 اإليؿاكقة: بؾقالقف استؿتعـا وقد ، واكشراح بسالم طؾقـا الػجر

  الشفرِ  أول مـ إحباِب  طؾك سالمٌ  ** الؼْدرِ  طؾك سالمٌ  شفرٍ  طؾك سالمٌ 

 وإجرِ  بالخقرِ  الرّحال شفرِكا طؾك ** لقطةٌ  الؼؾِب  يف الِخالنُ  ويع ُري

 الـ كرِ  مـ َيؿؾ   ٓ جفداً  وكحتاُج  ** هّدكا فالضعُػ  إحزانُ  لل وُحؼَّ 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 العؿـرِ  يف يسـارعُ  فـ    ِمـ هـا ففؾ ** زهقُرها تدّلت قد طشرٌ  هل وها

 

ــا الرقــادُ  صــاَل  لفــؿ فؼؾــُت   وإكـ

 

 الزهـرِ  لألكجـؿِ  لإلسـراع لـحتاُج  **

 

ـّ  ي العريَض  جقالل ولؽ ـــدَّ  ** يصد  ـــف حـــؾ   مــــ فالب  أمـــري ُيعّرُف



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (
  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 مثَؾـف حـؾَّ  ٓ اإلغـالُق  هق فؼال
 

 الػجـرِ  مطؾعِ  إلك محبقسا وُيصبُح  **
 

ـــف فخـــاطَ   ورســـالةً  طؼـــدةً  طؾق
 

 ُؼطرِ وال الصحِب  لدى مع ورا لَقظفرَ  **

ــرن   ــف ي ــالبقنَ  طؾق ــغؾفؿ الط  لُش
 

 الـؼـرِ  يف الحؾ   وٓ مػتقحا الباُب  فال **
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

قا وقد فعادوا  الػجرِ  لحظةِ  إلك جقالل سُقغؾُؼ  ** وحؽؿةٍ  لؼقلٍ  رق 

 والَغػرِ  بالػضؾِ  الققمَ  تؾقُح  وُرحؿك ** ومتعةٌ  ذكرٌ  لألحباِب  الػجر ويف

ـــقزٌ  ـــقؿُ  وف ه هللِ  الػضـــؾِ  طظ  در 
 

 الدهرِ  ولملمةِ  بالػضؾك تدري ففؾ **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

عَ  ُبرهــانٌ  جـاءَ  وقـد ** بغقرِها ُشغٌؾ  لأللباِب  كان وما  بــالط فرِ  تضـقَّ
 

 ُطـ رِ  ِمــ لــا ومـا َتؿضل بـا لقالٍ  ** فنكؿا الَؿسقرَ  ُأصقحابل فُجدوا
 

 ـــــــــــ**ــــــــــــــــــــــــ

 هـ21/9/1442



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 / شهَرٍ نجًرا ، فأجابٌ شعرا...!19
 

 لؽشػفا شعرا إٓ إجابتفا يحسـ ٓ الحقاة، يف الؿقاقػ بعُض 

 الؿزيػ، والشؽر ، إجقف كالثـاء وتزيقػاتفا، غاياتفا وبقان

 : اإلقصائل والتقققر

ــٌب  ــُركؿ طجق ــرَ  أم ــادي غق  اطتق

 

ـــٌد  وٓ ** ـــؿ ِرف ـــقمَ  لؽ ـــادي ي  التـ

 

 طــــالٍ  مـــــف وبــــقنٌ  وَيشــــؽُري

 

 والُؿعـــادي الؿـــراوغِ  وإقصـــاءُ  **

 

 التؿـــــاهل يف فققغـــــُؾ  ُأكاديـــــفِ 

 

ـــــره ** ـــــك وَأذُك ـــــادِ  يف فَقعَؿ  الُبع

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــقس إرَض  كــلنَّ  ــا ل ــدارٌ  بف  اقت

 

ــــا ** ـــــ وفقف ــــاقرةٍ   م ــــادِ  طب  جق

 

 ْرسٍ وَغـ ِططـرٍ  مــ هـاكَ  ولقس

 

ــعادِ  َشــفُد  لــف ُغرســت وقــد **  السَّ

 

ـــــؾ   وٓ ** افتضاٌض  فال القصاُل  قؾـا وقد ـــــ ِ  ِخ  والـَّؽـــــادِ  الؿـاب

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــــعٍ  كرضــــك وٓ ** اكتفاجل وبفا ديرتل "محايُؾ " ــــزادِ  يف ببق  الؿ

 

ـُ  ـــــ ـــــدِ  ُيؿؽَّ  ولؾُؿجـــــايف لؾبعق

 

ــاَفك ** ـْ  وج ــ ــبقؾٍ   َط ــادِ  أو س  رش

 

 َمعـــانٍ  فـــال إمـــقرُ  َتؾخبطـــِت 

 

ــــادرِ  حــــُس  وٓ ** ــــقدادِ  الُؿب  وال

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 اشــــتعالٍ  يف اإلدارةِ  وأحــــداُث 

 

ــق ** ــقُ  ويجؾ ــؽ يف الؾغ ــادِ  تؾ  الِؿف

 

دُ  ** غريٍب  مـ فُعجٌب  تعجْب  وإنْ  ــــقَّ ــــكً  دون ُيس ــــادِ  معـ  واطتؿ

 

 اتقابـــ الَؼعســـاءِ  الخبـــرةِ  وربـــعُ 

 

ـَ  **  ووادي ِشـعٍب  يف كؿحصقري

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــا ــــاُل  أم ــــٌد  يخت ــــانٌ  فؼ  وارتف

 

ـــؾٍ  ** ـــد لػع َ   ق ـــادِ  تضـــؿَّ  بالؽس

 

ـــطُ  ـــاهٌ  فـــال الؿســـارِ  يف ُيخؾَّ  اكتب

 

ـُ  وٓ **  والســــــدادِ  اإلدارةِ  ذهــــــ

 

 العـــــادِ  أشــــؽاَل  مـــــف وتؾَؼــــك ** الؿرّجك والعؿُؾ  الِح ُق  َيغقُب 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ُمحــــب   ِخــــؾ   طـــــؽؿُ  ُيـّحــــك

 

 الـــبالدِ  أشـــجارِ  أطؿـــاِق  ومــــ **

 

ــؾ   وُيطــقى ــف صــارَ  مجــدٍ  ك  فق

 

 الِقهـــادِ  ِخـــالنُ  الؿجـــَد  وَيبــــل **

 

ــــا ــــُد  فلم ــــلٌ  الُزب ـٌ  َمجػ ــــق  َمف

 

 بامتــــدادِ  ســــارٍ  الـػــــعِ  وروُض  **

 

 ـــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــ

ــــــمامرةٌ  ــــــدب ُرها م  حســــــقدٌ  ُي

 

  التؿــادي طؾــك أصــرّ  قــد لــدودٌ  **

 

ـــال ـــْؾ  ف ـــؾ   تحػ ـــدودٍ  أو بِغ  ُص

 

ــــرُج  وٓ ** ــــَؽ  ت ــــادي بفاتق  إط

 

 ماضـــقيٌ  طؼـــٌؾ  يـػعـــَؽ  ولــــ

 

ــــاءُ  وٓ ** ــــري وّش ــــمادِ  يف َيػ  الػ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 كجــقمٌ  أو ُصــروٌح  ذّلــت فؽــؿ

 

ــقادي ويف لبؼــاعِ ا يف وبــارت **  الـ

 

 فاـــامٌ  بـــدكقاها ضـــاقت وكـــؿ

 

ـــــدلَّت ** ـــــِب  ت  ولؾطـــــرادِ  لؾغري

 

ـــٌؼ  ـــقؿـ وح ـــا لؾؿف ـــت م  تعال

 

ـــائرُ  ** ـــت مـ ف ـــقمَ  ُجر   الحصـــادِ  ي

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ارتؼـــاءٍ  دون مجؾـــٌس  أُيطـــرُب 

 

ــــــفِ  ** ــــــالؼقمِ  بلهؾق ــــــادِ  وب  الجق

 

ـــاَت  وصـــرٌح   لؼـــقمٍ  معـــزوٓ ب

 

 اســــــتـادِ  أي   لربعــــــفِ  قسولــــــ **

 

ـــرةُ  ــــا وخب  وقؿـــعٌ  هجـــرٌ  بعِض

 

 لؾعبـــادِ  يصـــؾُح  لـــقس وطؾـــؿٌ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــُبحرُ  ـــقم يف س ـــا وإنْ  العؾ  ُركِـّ

 

 ِحـــدادِ  أو وقـــٍػ  دونَ  وكــــظِؿُ  **

 

ــــؿٌ  ــــات فعؾ ــــا ب ــــفٌ  مرمقًق  وفؼ

 

 "السقادِ " ويف "الش م" يف ُيرتَُّؾ  **

 وصـاِدي َكـرمٍ  َســا مـ سققرُق  ** حصارٍ  أو َطسٍػ  رغؿ وشعري

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ُهقـاٍب  بـال الدروب يف وَيشؿُ  

 

 وهــادي ُقؿــري   مثــَؾ  ويصــعُد  **

 

ـــعارُ  ذهِ  ـــُت  إش ـــمادي يف تـب  ف

 

ـُ  لفـــا روحـــل ويف **  الريـــادِ  لحـــ

 

 وقــــٍت  كــــؾ يف قالَطـــــا َتظــــؾ  

 

ـــؾِ  وأقؿـــارَ  **  والغـــقادي الؿحاف

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 حتـك الـدهر كقدِ  رغؿَ  سـؽتُب 

 

ـــدادِ  كالســـبعِ  الحـــؼَّ  ُكعقـــَد  **  الش 

 

ــع ** أضَحت لؾصدق لقحةٌ  وُترسؿُ  ــانِ  م ــًا إزم ـــ كقم ــادِ  م  رم

 

وا قـــالقا الشـــعراءُ  إذا  واســـتعد 

 

 الجـــقادِ  مثـــَؾ  فققُضـــفؿ تِشـــع   **

 

 *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

 كــادي كــؾ يف َأوغؾــت حصــقًكا ** واستعادت الؿعاركِ  صَفُؾ  لفا

 

 طـــــز   طــــــقانَ  بريُؼفـــــا َيظـــــؾ  

 

 شـــادي بؽـــؾ تـــرِف   وأســـؿارا **

 

 البرايـــا كـــؾَّ  شؿُســـفا وُتشـــرُق 

 

 لحــــادي مــــالقا إذا وَتفــــديفؿ **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــال ــا واهللِ  ف ــرٌ  الصــحِب  يف م  خق

 

 معــــادي أو كبــــاغٍ  صــــاروا إذا **

 

ــــاحرٌ  ســــراٌج   ُقطــــرٍ  كــــؾ يف ب

 

ـــل ** ـــفِ  وفِ ـــٌؾ  أهؾق ـــادي أو ُقػ  رم

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ6/5/1442



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!ايكرَُب اهلارب /20

 

ـــرّ  ـــانُ  ف  إصـــحابا وغـــادرَ  الجب

 

 أســـبابا وٓ معــــك ٓ وتـــقّلك **

 

ــعِ  يف والجؿــعُ   وكاســةٌ  العؼــقل كب

 

 واإلطرابـا اإلبداعَ  وا يؿتطقا لؿ **

 

وا ـــر  ـــاُت  ف ـــقع وراي ـــُزف فؿ الفؾ  ت

 

ــد ** ــقا ق ــقانَ  خّؾػ ــا العـ  وأراب

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــــقرِ  كــــؾ   ــــةٌ  قضــــقةٌ  إم  مػعقل

 

ــــعَ  ووشــــايةٌ  ** ــــا لقؼط    إصـاب

 

 وإحبابــا إطــقانَ  تســللِ  لــؿ ** فلصرقت الؼؾقب إلك الؿخقُف  فسَرى

  
 مـظـــقرة وُتفؿـــةٌ  طؾقـــف حَؽؿـــقا

 

 وآيجابــا إحؽــامَ  وتســـّؿقا **

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 فحؽُؿفـؿ الصـديؼ طؾك الصحاُب  حَؽؿَ 
 

ـــ ** ــدنٍ  م ــا يتعشــؼ َمع  التَّرحاب

  

 وبعُضــفؿ الصــغار بعــُض  لؽلكـــا

 

 إصرابــا وٓ ُســْخطًا ٓ ذاَب  قــد **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ســالَحفؿ الفــروُب  لزا وٓ هربــقا

 

 رضـابا ُتػـقُض  مــفؿ ومروءةً  **

  
 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــزُ  هـــؿ هـــا ـــةِ  براوي ـــرةٌ  الثؼاف  ُزم

 

ؾـــقنَ  **  وِحرابـــا مالبســـًا ُمتجؿ 

  

ـــقمَ  لؽــــفؿ ـــقصقس ي  حؿـــائؿٌ  ال

 

 إطجابـا أفؽاَرهـا أسـؾؿت قد **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

هـ88/8/8443  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

  ..!عاٌم متمرد /20

 

ـــُتف ـــالِػ  يف دّرس  إطـــقامِ  س

 

ــــف ** ــــا وغَ وُت ــــامِ  مـــــ يقًم  إي

  

 وإكســــامِ  بالطقــــِب  وُيغقُثفــــا ** بُؾعبةٍ  البرئ كالطػؾِ  وحـقُت 

 

ـــف ـــٌد  الصـــػاء رغـــؿَ  لؽـَّ  معؼ

 

 كإلغــامِ  فقــف يغؾــل وحؿــقؿٌ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وصقـعٌ  السـؼقؿِ  الُخْؾؼ مع باغٍ 

 

 الحـامل الغقيّ  الدهر لؿػاسدِ  **

 

 ورتبــةٌ  العؾــقمُ  تؾــؽ تغـِــف لــؿ

 

ــؿ ** ــعْ  ل   إطــالمِ  بؿــدارس يـتػ

 

 وقؾُبـف الضـقاع وادي يف العؾؿُ 

 

 الظامل القضقع والػعؾِ  السخِػ  يف **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 والـَّــدى والؼبقؾــةَ  إحبــةَ  طـؼَّ 

 

 ومؼـــامِ  فضـــقؾةٍ  كـــؾَّ  طـــؼَّ  بـــؾ **

 

 وُمؾتؼـك الـؽـاد خط   طؾك يؿشل

 

 وأٓمِ  واإلســــــػاِف  لؾـقـــــؾِ  **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 تبـّدلقا الرجـال طؾك واحسرتاهُ 

 

 وإوهامِ  العصرِ  مخازي وغَدوا **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 لـف معـَـك ٓ أخالَق  ٓ فؽرَ  ٓ

 

 وتســامل محبــةٌ  الجؿــقعِ  طـــَد  **

  

  إقــدامِ  طؾــك تؿشــل أطالُمــف ** كلكف الضالل يف يقغُؾ  ويظؾ  

 

 الُؿــك يغتـاُل  الػـقاُح  وركاُمف

 

 أســؼامِ  ومـــ غــؿ   مـــ ويــ وُب  **

 

ؿـًا الـقـارُ  تلكؾف سقعقُش   مػحَّ

 

ـــقءُ  **  واإلطـــدامِ  بالخســـرانِ  ويب

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ22/2/8441

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!ُمقرأ اإلما /21

 

ـــرأ  متعـــةٌ  الؼـــراءةِ  ويف اإلمـــامُ  ق

 

 وأمـــــانِ  لؿبـــــاهٍج   وهدايـــــةٌ  **

 

 والـفـك الؿعارف إلك ارتؼقُت  فقف

 

 الروحـاي يـبقطـف مــ ورشػُت  **

  

 والقجــــدانِ  لؾــــروح وكػــــائٌس  ** جقاهرٌ  والؽتاُب  ربلَ  قرانُ 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ســـقادةٍ  بعـــد الؿـــرءُ  يســـقدُ  فبـــف

 

ـــز ** ــــ ويع ــــ ذل   م ـــانِ  وم  حرم

 

 وحقَلـــا الحقــاة يف غػؾـــا كــؿ يــا

 

ــاءُ  **  وســـانِ  ســَرت قــد مجــدٍ  أكب

 

 **ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ماذا دياى.. /22
 

.. وشموكف وطالقاتف أحقالف كؾ طـ مدة، فاكؼطع لؿققػ، تعرَض 

 : أجاب ساؾ إذا حتك

 ومـتَدُب  صحٌب  لفا والغائالُت  ** والؽ ُب  الحؼُد  : فؼال دهاك ماذا

 مرَتؼُب  الؼؾب يف لفا والصاطداُت  ** فقؿـُعفا جقٌش  وٓ والجائراُت 

 ركِبـقا قد بالؼؿع وكؿ وقامعقنَ  ** ُيسـُدهؿ برهانَ  وٓ آفؽقنَ  هؿ

  
 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــامحقـ ** مؾعبةً  الـاس جؿقعَ  ويحسبقنَ  ــٌؾ  لؾط ـــفؿ وَكق ــُب  م  طط

 

 وإدُب  الشعر وَٓح  الحروُف  تؾؽ ** بزغت ما الخقان الؽاذُب  سقسؼطُ 

 

 ُيحتسـُب  لقس هقًٓ  السقُػ  ويصـعُ  ** ضاربف شدَّ  رمحًا الحرُف  سُقؼؾُب 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 والخشـُب  والصـخر الردى يرق   لفا ** مقجعةٍ  جّزاِت  مـ الؿقاضلّ  يف كؿ

 

 والغؾـُب  فالـ طرُ  طـدها شقاربًا ** فتؾت إن لؾحرف غضبةً  وافحاذر

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 خمسُِى..! /23

 

 سقء كؾ وامتفـقا إخالق، ومساوئ ، إذيات اكتفجقا َمـ

 وخططقا ومؽروا ذلؽ، يف كجاحفؿ ويعتؼدون ، وغائؾة وضر

 فؿ:وبػعال بفؿ وأحقط بفؿ، ُمؽرَ  حتك

 قِـدمِ  مــ مخزيقنَ  اهللُ  أخزاكؿُ 

 

 كِؼـؿِ  مــ الؼؾب يف وكؿ وسقاقنَ  **

 

بقنَ  ** برِحقا ما إرضِ  بف ي التائفقن  قـــقؿِ  وٓ معــــك بـــال يشـــغ 

 

رهؿ الدكقا دارت إذا حتك  ُحطـؿِ  يف القـقمَ  فباتقا الشـارُ  ذاك ** تدوَّ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــاكثقنَ  ــ الـ ــد اهلل دِ لعف ــقا ق  فعؾ

 

 بـالتفؿِ  فقـا وصالقا الشؼاء، ه ا **

 

 والـ مؿِ  الطقـب حدودَ  والفادمقنَ  ** ُخؾٍؼ  وٓ معـَك بال والعائشقن

 

 وإكـؿِ  الــاس يف ِغؾ فؿ ُيغـِفؿ لؿ ** زطاكػةً  صاروا وقد تراهؿ هؿ ها

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 يًِّهَو ايعًم..! /24
 

 طؾقف اهللِ  َرُسقُل  لف َقاَل  وقد ، طـف اهلل رضل ُأبل حديُث  كيشد  

ـْ  آَيةٍ  َأي   َأَتْدِري الؿـ ر، َأَبا َيا " : والسالم الصالة  اهللِ  كَِتاِب  ِم

 َأَبا َيا " : َقاَل .  أطؾؿ ورسقلف اهللُ  : ُقْؾُت  : َقاَل  " أطظؿ  معؽ

ـْ  آَيةٍ  َأي   أتدري الؿـ ر،  : ُقْؾُت  : َقاَل  "   َأْطَظؿُ  َمَعَؽ  اهللِ  كَِتاِب  ِم

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  اهللُ  }  صدري، فِل فضرَب  : َقاَل .  { اْلَؼق قمُ  الَْحل   ُهقَ  إِ

 ." الؿـ ر َأَبا اْلِعْؾؿُ  لَِقْفـَِؽ  َواهللِ، " : َوَقاَل 

 والشـرفا الؿجـَد  ُحـزَت  العؾؿُ  لقفـَِؽ 

 

 اائتؾػ ما إكقار طالؿِ  مـ وكؾَت  **

 وازدلػـا صـاَب  قد مزرطًا وأكبتت ** مـاقبف شّعت ال ي اإلمامُ  أكت

 

ــل   ذاك ــل   إب ــف الصــالحات ُأَب  ل

 

 واكؽشــػا زان مؼــام اإللــفِ  طـــد **

  
 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

اك  واطترفـا الػضـُؾ  وتجؾَّك مدامعٌ  ** فاكفَؿرت بالتبجقؾ رب ؽ سؿَّ

  

ــا ــّقَد  ي ــ كرِ  س ــّراءً  ال ــزا ق  ومؽتـ

 

 ُشـغػا قـد الؼؾـُب  ومـؽ العؾقمِ  تاَج  **

 

 ُوصػا قد الؽقن يف لؽؿ فضؾ فلي ** ومدرسةً  أخ اً  لـا الؽتاُب  طـؽ

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ُمؾتِفػـا الخقـرَ  يؾـَؼ  اهللُ  ُيؽرمِ  مـ ** بؽؿ أحاطَ  خقرٍ  مـ أطجُب  زلُت  ٓ

 

 طؿؾقا ام مرمقققن العؾؿِ  وسادةُ 

 

 ُتحػـا لـف كـاكقا أو الشرعِ  ب لؽ **

 

 ضـَعػا وٓ ُهقًكـا ٓ ربَؽ  ب كرِ  ** شؿخقا قد الخقرات إلك يسارطقنَ 

 

 وُمؽتـَػـا مـفاًجـا الـ بَؾ  وشابفقا ** أمتِـا أف اذِ  مـ الخقرَ  فاستؾفؿقا

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ24/3/8443

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!مُعٕاخلرَُج مو اجمل /25
 

 فالحظ ،  ترويحقة أو كاكت طؾؿقةً ..  الؿجؿقطات بعض يف اجتؿعق

 أو لؾشائعات، اإلصغاء سقى مؼدمات، بدون بعضفؿ خروج

َـّ  الظاكقـ أو الؿرجػقـ  : كاصحًا فقفؿ فؼال … السقء ض

ــــا الخـــروُج  لِـــؿَ   أصـــحاُب  وكؾ 

 

 وإحبــاُب  وإفؽــارُ  والعؾــؿُ  **

 

ــر القصــؾِ  وحــدائُؼ  ــارب الؽبق  اُصـ

 

ـــٌد  ** ـــقصةٌ  ومقائ ـــاُب  مبس  وُحب

 

ــا ــا ي ــؾ   أيف ــا الؽــريؿُ  الِخ  لؽــؿ وم

 

ـــا الػــرار َذا يف **  إطجــاُب  وُكؾ 

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ومتعةٍ  الخصقِب  بالجؿعِ  وُكَسر  

 

 وإكساُب  الخالنُ  زاَكفا قد **

 

 متؽاثرٌ  صّقٌب  كريؿٌ  جؿعٌ 

 

ه **  الفقاُب  الؿتؼؾُب  ويُضر 

 

 سبقُؾف ضؾَّ  لؾقشاء يصغل َمـ

 

 كِ اُب  وهق لؾطّعانِ  َيحـل أو **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــا ــحرُ  وقروُبـ  تطّقبــت الحــالُل  الس 

 

ــت أزهــاُره **  إطشــاُب  وازداك

 

 مــــمازرٌ  الؽــــرام الؼــــقمِ  يف زاَل  ٓ

 

رٌ  ومـاصــــــٌح  ** ــــــ ك   أواُب  وم

 

ـــا ـــديـ يف وكالُمـ ـــق ال ـــةً  سل  غقاي

 

 ورضــاُب  محؿــقدةٌ  وطـاصــرٌ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 ريبـــةٍ  أدكـــك مــــف مـــا ووجقُدكـــا

 

 واإلرطـــاُب  التخقيــُػ  لؽـــف **

 

 وشؿِؾفؿ الجؿقعِ  لؿ   طؾك فاحرْص 

 

ـْ  **  العقَّــاُب  يصـــعُ  مــا وتجـــب

 

ــَؽ  مــا  اكتؿــك أو القثقــُؼ  العفــُد  ُفؽ 

 

 والؽــّ اُب  الخــقانُ  جؿِعـــا يف **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـِ  وكظــؾ   ــؾ لؾــقص  فقارســًا الجؿق

 

 وإضراُب  إبطاُل  ويحقصف **

ـُ  وبالُدكــا  تغــازرت البفــل   الؾحــ

 

ــاُب  والســعُد  أكصــاُره **  وإصق

 

 إلِفـــــا بعــــقنِ  محػقًضــــا ســــقظؾ  

 

ـــف ** ـــزوارُ  ويروُم  وإطـــراُب  ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ**ــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 مــــــارةً  العؾـــــل   بقرُقــــــا ويظـــــّؾ 

 

 وإهــداُب  إطــالمُ  لــف تركــق **

 

ـــا يـــا ـٍ  أســـَؿك لؾعـــز   مقصـً  مـــقص

 

 القهـاُب  الحـافظُ  رب لْ  يرطاكَ  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ8/4/8443

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 !…أصدقاء اجلامعٕ /26

 

 يجتؿعقن ، هـ1414 سـة أبفا فرع اإلمام جامعة مـ متخرجقن

 طؾك ، الؽتروكقا كجتؿع سـةً  طشريـ 28 كاهزت صقيؾة مدة بعد

 والجدير اهلل، بنذن قريبا القاقع أرض طؾك جسدًيا التالقل أمؾ

 بف ا وبفجة ، صرًبا الؿجؿقطة واهتزاز ، الجؿقع فرحة بال كر

 : بعقدا كان ال ي الحؾؿ

ــد ــرٍ  بع ـــ طؿ ـِ  م ـــق ــقالِ  الس  ص

 

 وكقالِ  َسـك يف صحُب ال  يؾتؼل **

ـّ  ــل مــ ــاةِ  بــ ي رّب  فؽاكــت الحق

 

 الؿثـال لؾّطؿقح الغرسِ  مقسؿَ  **

 

ــَب  ** فؽاكت "اإلمامِ  ب ي" واجتؿعـا ــرِ  أصق ــعِ  يف الُعؿ ــالل ربق  الؾق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــــــة ـــــــرةٌ  ثؾ ـــــــاُق  زم  ُرواٌق  رف

 

 وزٓلِ  وشـــــقؿةٍ  ذكـــــرٍ  حــــقَل  **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ق ـــرَّ ـــدهرُ  ف ـــابقـَ  ال ـــا ـ  فاجتؿعـ

 

ــــد ** ــــرٍ  بع ـٍ  طؿ ــــاي ــــالِ  مب  واكتؼ

 

 واجتؿـــاعٌ  فرقـــةٌ  الـــدهرُ  هؽـــ ا

 

ــقم واكتصــارٌ  **  وصــالل وصــؾٍ  لق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

زت ** التحايا وه ي لؽؿ صحابل يا  جـــاللِ  بؽـــؾ طــــدكا ُصـــر 

 

ــــتؿُ  ــــتؿُ  أك ــــُؼ  أك ــــل رحق  التالق

 

 العقالل تؾؽ غصقنَ  فامـحقكا **

 فلضــحك لؾجؿــال الػؽــرُ  يهــزّ 

 

ــدكا ططــركؿ ** ــقِ  طـ ــدٓلِ  كحؾ  ال

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـــؾ ** الخقالل السـقـ مع أكتؿ كقػ ــــقـ تجـــقدُ  ه ـــالِ  الس  بأم

 

ـٌ  وغــاب لؽــؿ ذكــرٌ  غــاب  حـــق

 

ــــــتػؼـا ** ـٍ  فاس ــــــات  هّطــــــال لف

 

ـــروح يؿــــُح   وســــاءً  بؾســـًؿا ال

 

ـــد ** ـــرٍ  بع ـــٍب  طؿ ـــا مؼؾَّ  لِ وارتح

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ــــ ـــا أي ـــان م ـــا ك ــــ بقـَـ  ودادٍ  م
 

ــــحؽةٍ  ووصــــالٍ  ** ــــزالِ  وَض  وه
 

 

 وَأروكــــا مــــرةً  الُعؿــــرَ  جــــّددوا

 

ــةَ  ** ــدم   خػ ــِػ  ال  الُؿســالِ  والطري

  
 

 ُجؾقًسـا الُػصـقل بـ ي كـّا يقم

 

ــؿَ  كحتســلْ  ** ــقـ العؾ ــسٍ  ب  وآلِ  أك

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ**ــــــــ

 ورواحــــًا ُغــــدوةً  كالتالمقــــ ِ 

 

 واهتبـــالِ  ُمــــكً  يف والعصـــافقرِ  **

 

ـــقطٌ  ـــٌػ  الؽـــالمِ  مــــ وخؾ  ضري

 

  إجقـــــالِ  مــــــعشِ  وتعـــــالقُؼ  **

 

ــــالً  دهــــراً  كــــان  ول يــــ ا معسَّ

 

ــَػ  لــف طــقًدا لقــت ** ــالِ  وصق  الخق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــَت  ــؿ فصــاًل  لق ــؾ   لؽ ــا يح  قريب

 

ــــ ** ـــر م ـــؿ مزامق ـــقالِ  تؾؽ  إح

 

 وتبؼـك بالقصـال الصحُب  يرتؼل

 

ـــةً  الحـــب   لغـــةُ  **  الجؿـــالِ  يف راي

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هــ21/8/8443



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 مل أيَل يهم ُجمال...! /27

 وفاة إبان ، الُجؿؾ طـل وغابت ، إلػاظ وضاقت ، الشعر تعّطؾ

 وقػْت  قصقدة، افتتحت ؿاكؾ السـتقـ، قرابة فؿؽثت القالد،

 إٓ أكتب فؾؿ الـائل، والتلبقـ كآطت ار ه ه جاءت حتك كاقبة،

 الؿتلخرة: إبقات ه ه

 كَسـال أصـبحت طـدي الؿشاطرِ  كؾ   ** ُجَؿال لؽؿ ألَؼ  لؿ أرثقَؽ  أرومُ 

 

 رحؾـت قـد وإشعارِ  الؿشاطرِ  كؾ  

 

 بــدٓ لفــا أرُج  ولــؿ الػــماد َطـــ **

 

 حَصال ال ي وآثرُت  القجقمُ  ذاك ** وخالطـل اكاأحز الشعرُ  تحقَل 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـُ  ٓ ** مـشغال بت   روحل محازنِ  فِؿـ   والطؾال والتعبقرَ  الشعرَ  ُأحس

ــا أواهُ  ــدي ي ــل وال ــمرقـل قؾب  ي

 

 اطـتؾال قـد هّؿـل مـ شعريَ  ولحظُ  **

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 والخؾال الـؼَص  ذقـا فرقاكَ  عدب ِمـ ** وُمـؽسرا مشتاًقا ذكراكَ  طايـُت 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـَ  يرجق الحب   فقبحرُ  ** ألؼًا ترتجل طؼؾل سػقـةُ  باتت   والُؿـُثال الزي

 

 وطقشــتِؽؿ أيــامل دفتــر قّؾبــُت 

 

 والُحؾـال وإصقـاَب  القصـَؾ  أجحدِ  لؿ **

 

  وإمال والسقَػ  لـا لالؿعال كـَت  ** مـػرًدا والصرَح  لـا الجؿاَل  كـَت 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 أمتعــا والتاريِ   الشعرِ  سّقَد  يا

 

  اكتؿال بقتِـا يف ال ي الؿساُق  ذاك **

ـــَت  ـــا بثث  ُمؼـْطـــرةً  قــــاصقراً  فقـ

 

 والعسال الػؾَّ  َتروي الشعر، روضةِ  مـ **

 إكجال َواكَتحال يف العؾؿُ  وأزهرَ  ** وسـًا طَؾت قد ثؿارٌ  أصؾت حتك

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 َجؾـال َمــ بعُض  وفقـا الؿشعُ  فقـا ** مبتسًؿا كالبدرِ  والدي يا وصركا

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ُسـحٌب  لـا واكسابت الحرُف  َتطقعَ 

 

 حَػـال بؿـا وتقلقــا الضؿلَّ  تروي **

  
 وَيؼسـُؿفا أفضـاٌل  ذلـؽ وجؾ  

 

  َتؿالاحــ الــ ي لــألب   البريــةِ  رب   **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــعرٌ  ــرٌ  ش ــارٌ  وفؽ ــرةٌ  وأزه  ُمعط

 

 حؾـال َمــ كـؾ وَتـروي الؿػقَد  ُتزجل **

  

 َوصـال ومــ أوَفك َمـ الطفرِ  بقالدي ** َمػخرتل بالتقجان الـاُس  فاخرَ  إنْ 

 

 بػرقتِـــف مػؼـــقدٌ  إبـــقةِ  غقـــُث 

 

َـّ  **  َهَطـال قـد الؼؾـِب  يف لف ذكرا لؽ

  

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

هـ5/6/1442  

 

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 احلبُّب اهلارب /28

 

 وضع فؾؿا ، الجؿال وأهدى القصال، وكشػ القداد، أضفر كؿ

 واختػت ، مروءتف وتعثرت ، رجعة بال فر ، آمتحان محؽ طؾك

 مباهجف:

ــرّ  ــُب  ف ــرارَ  الحبق ــؾ   فِ ــادي ك  ُمع

 

ـــرَّ  ** ـــادِ  ف ـــدونِ  الرم ـــادِ  أي ب  طت

 

ـــّروا ـــقانُ  ف ـــقداع وأل فـــؿ ال  تُحػ 

 

ـــ ومخــاذٌل  ** ــقادِ  تؾؽــؿُ  م  إط

 

 وتحػــةً  الســالمَ  أهــَدوا وٓ فــّروا

 

ــارطقا ** ــارعِ  وتس ــادِ  كتس  إجـ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ــظٌ  ** يُحّػفؿ الطقيُؾ  والصؿُت  الرطُب  ـــ ومالف ــةِ  ِم ــادِ  حػـ  إوغ

 

ــالزهرِ  أوضــاَطـا ** ػقاوخؾّ  الجؿقؾ القردِ  إلك رحؾقا ــادِ  يف ك  إبع

 

ـــــقاكٍح  ** يحقُصـا الؽريؿِ  لؾؿقلك والحؿُد  لؽـَّـا ـــــائرٍ  بؿ ـــــعادِ  ومـ  وَس

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ُمعــزًزا فقــف فعشــُت  الَقــراعُ  ســاَل 

 

ــب يف ومـعؿــًا **  واإلســـادِ  الُؽْت

 

 كـزل لـؿ والـػـائس الػقائَد  كبري

 

 ومـــــدادِ  وتقســـــع غبطـــــةٍ  يف **

 

ــــب لؿعــــالؿ ** واكتفت  الؼديؿة صداقتـا بارت  ووســــادِ  ومؽات

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

عتفـــا صــداقةٍ  خقـــرُ  الُؽْتــُب   جؿَّ

 

 إجقادِ  أفضؾ مـفا واخترَت  **

 قصـــقرةٌ  الحقـــاةَ  إنَّ  بفـــا فاهــــل

 

 إوغـــــادِ  بصـــــداقةِ  وكاقبـــــةٌ  **

 

 بػاضــؾٍ  الزمــانُ  طــزَّ  قــد كــانَ  إن

 

 واإلرشــادِ  بإســػارِ  جــاد قــد **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ5/4/8443

 

 

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!قرار حهّم /29

 

 لعدد الجـسقة بؿـح ، بالدكا يف السامقة الؿؾؽقة الؿقافؼة صدرت

 وٓ البارزة، الؽػاءات وأرباب الؿؿقزة، الخبرات أصحاب مـ

 واإلكساكقة الحضارية بعادهأ لف ، محؾف يف قرار ذلؽ أن ريب

 : ورققفا طزها وأدامَ  ، بالدكا اهللُ  حػظفا ، الـافعة

 حضـاري الـبالد يف حؽقؿٌ  قرارٌ 

 

ـــدمٌ  ** ـــالؿِ  يف متؼ ـــقارِ  ط   إك

 

  إطصارِ  ه ه يف العال كاكقا ** إلك والـبَؾ  إكػاءَ  يستفدُف 

 

 واإلثؿارِ  العؾؿِ  يف وجفاُدها ** شعاُرها الشديد القطلُ  وبالُدكا

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 تروُمفـا العؼقل كؾ   طؾك َتؾقي

 

 واإليثارِ  والتدبقر بالػحصِ  **

 وكقابـغٌ  فـقارٌس  العؼقل وب ي

 

 لؿدارِ  مػاتٌح  العؼقل وب ي **



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

ـفا الـػـقس تؾـؽ إلك فاكفْض   وُخصَّ

 

 ودراري ومــقاكٍح   بؿبــاهٍج  **

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ**ــــ

 وحؾ فـؿ الــابفقـ صؿـقَح  واكسْب 

 

 وِجـــقارِ  وحالئـــؾٍ  بؿغـــاكؿٍ  **

 

م هـــؾ ـــف إٓ اإلكســـانَ  كـــرَّ  طؼُؾ

 

 إقؿــارِ  لؿعــالؿِ  بــف ورمــك **

 

حت قد ** كقاكٌب  إكامِ  تؾؽ يف والـاُس   وإسرارِ  لؾؿجدِ  ُرش 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 إبصـارِ  وحـدائُؼ  الـدى دارُ  ** فنكفا ضالـفق مؿؾؽةُ  وْلَتسؿق

 

ـــازٌل  ** والـفك والؿؽارم الرسالةِ  أرُض   الســـقارِ  لؾراحـــؾ ومـ

 

ــــقهٍج  برســــالةٍ  ** أتت فؼد الجؿاَل  فامـحفا رب   يا ــــارِ  وت  ومـ

 

 مـــدرارِ  وتػاطـــؾ وتطـــقرٍ  ** فضقؾةٍ  كؾ رياُض  الرياُض  ه ي

  
 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ9/4/8443



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!ايفراُر املرِح /30

 

 ط ر، بال ويغادركؿ بفروب ويتسؾح ، بػرار الؿققػ يقاجف

 حؿالنَ  يروم وٓ تقضقح، دون الؿجؿقطة مـ ويـسحب

 :الؿسمولقة

 وَجسقرا شامًخا فقـا وصدقَت  ** شفقرا صؿدَت  وقد الػرارُ  لِؿَ 

ـِ  َترطقي ٓ  مبفــقرا بــدا قــد جؿقــٌؾ  شــلءٌ  ** فعالؽؿ جؾ   لؾجب

 

 غــــقةً  تـســـُج  بالُبعـــدِ  لؽــــؽؿ

 

 أســقرا مـفــا وتظــؾ   مشــمومةً  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وأذلفـؿ بعَضـفؿ صّقَق  فالرطُب 

 

 مـصــقًرا ضــقغؿًا مـــفؿ وأزاَل  **

  
ـُ   قصـــقرا أبـــانَ  حتـــك بؿؼـــادمٍ  ** مضك وكؿ الـبقَؾ  يغتاُل  والجب

 

 لـف فؽـؿ الجبانِ  رْجػاِت  طـؽ دعْ 

 

 الجؿفقرا وُي ب ُب  مققٍػ  مـ **

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 لؿـةٌ  الجؿقؾـةَ  صـحبَتـا ضـرَّ  ما

 

 الؿعؿـقرا يػسـُد  ٓ وتؿاسٌؽ  **

 

 إلك مـ  تؽقنَ  أن ُأطق كَ  إي

 

 الؿـ طقرا وتؼؿصـقا القفا باطقا **

 

 وتشـايعقا وتجّؿعـقا دّبروا قد

 

ــاثروا ** ــرا مؽــرِهؿ يف وتؽ  تؽثق

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 وُيـــ يؼفؿ فـــقفؿُ  يؿؽـــرُ  واهللُ 

 

 التــدبقرا يؿحــُؼ  مــا بلســفِ  مـــ **

 

 آزروا قـقم رجـاُل  الرجالِ  كؾ  

 

ــانَ  إٓ ** ــًا الجب ــدورا مروط  وَغ

 

ـــؿ ** مقاطداً  الؽالمِ  حؾق مـ يعطقؽ ـــب ث ـــدها يػق ـــقرا ُبعق  مـؽ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

ـُ   مراسـؿًا الرجـاَل  أهدى ما والجب

 

ــــديال أزجــــاهؿُ  وٓ كــــال **  قـ

  

 جَبفـاتفؿ يف الـدهرِ  وسؿُ  سقظؾ  

 

 ووحــقٓ مفاكــةً  يشــعّ  وشــؿًا **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ81/3/8439



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 ..!يصايف ايكًب /31

 

 شػائف بؿـاسبة طامر، آل طبداهلل هادي الؼدير ٕستاذكا تحقة

 : طافقتؽؿ وتؿؿ فرحتؽؿ، اهلل آدام الؿستشػك، مـ روجفوخ

 والــغؿِ  الزهـرِ  روُض  القـقمَ  وطقيفَ ** السؼؿِ  مـ ُطقفقُتؿ اهللَ  كحؿُد  كؿ

 

 ألِــٍؼ  صّقــب بَعــقدٍ  صرِبـــا وقــد

 

 والرحؿِ  القد   صايف الؼؾِب  لصايف **

 

 وممتؾػـا بّسـامًا الخقر هاديَ  يا

 

 كَفـؿِ  ويف شـقٍق  يف الب ل وصاحَب  **

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 خُؾًؼـا فاضـاًل  إٓ رأيُتـؽ قـد ما

 

 

 وال مؿِ  الغقث يف كجدةً  وفائؼًا **

 صرًبـا بـاذخ وططرٌ  الؾسان طػ  

 

 ألـؿِ  وٓ ُضر   بال الـػقَس  يروي **

 

 يعادُلـف ِحؾـؿٌ  وٓ الحؾـقؿَ  كــَت 

 

 كالـَسؿِ  الـاس يف صّقٌب  وذكركؿ **

 ـــــــ**ــــــــــــــــــــــــــــ



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 بَرقـت قـد حسـاءُ  لْؿسةٌ  وصؿُتؽؿ

 

 َتِفـؿِ  ولـؿ َتجــح لؿ الدرّ  كحبةِ  **

 

 ومؽرمـةً  أخالًقـا قبـؾ مـ أبقكَ 

 

ـِ  وصاحُب  **  شقؿِ  ويف تؼقى يف الدي

 

 ومؼتــِدرا أســتاًذا الُؿعؾــؿَ  كـــت

 

ـَ  ذا تبث   **  الـديؿِ  مــ ألحاًكا الُحس

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ**ــ

 ومحترمِ  بؿػضالٍ  الجؿقعُ  ه ي ** واكشرحت البشرُ  هؾَّ  هللِ  والحؿُد 

 والؽـتؿِ  والريحـانِ  بالقردِ  َترِف   ** َمػرحةٌ  إزمانِ  مدى وخالطتَؽ 

 

 الؼـقؿِ  مــ غرًسـا ويا الربقع مـ ** ِقطعًا يا يا الؼدر طظقؿَ  يا أستاَذكا

 

 ُغَؿـؿٌ  لــا فاكزاحت رب ؽ شػاكَ 

 

دَ  **  ُصُعؿِ  ويف كشقى يف الطقرُ  وغرَّ

 

 ــــــــــــــــــ**ـــــــــــــــــ

 هـ88/4/8443

 



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 

 : املؤيف إصدارات

 : مهًا نتاب(  1١١يٌ أنجر مو ) صدر 

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

 الحديثقة الخطب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآي التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 شعر ) محائؾقات  . 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  



 

  
 

 ايَفِضًَّٕ َأَناِغُّم

 

  ) دلمُعٕ شعرِٕ (

 تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقػ  . 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ومــ وصـ  

 الـقؾ تقهجات  

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 
 

  : لؾتقاصؾ

hamzah10000@outlook.com 

 

 


