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 االضتهالل

 وصالةً  ، وأكقالف خقره طؾك لف وشؽًرا ، أفضالف طؾك هلل حؿًدا

 طؾقف اهلل صّؾك ، وأولقائف أكبقائف خقرِ  محؿد كبقـا طؾك وسالًما

 …أجؿعقـ وصحبف آلف وطؾك

  : بعد أما 

 آجتؿاطقددة الـدداس حقدداة يف ثددرةً  معؾقمددات الددقاتس ضددّ   فؼددد

 مقاقددػ جرائددف مددـ وحصددؾت  مدهشددة، كؼؾددةً  وكؼؾفددؿ والثؼافقددة،

 معفددا تـاغؿددت  مفقلددة، معرفقددة وتراكؿددات أحددداث، و وقصددص

 وردود مقاقددػ وسددجؾت ، إشددعار ٕجؾفددا وفاضددت الؼريحددة،

 مؼدآت وققد مـثقرا، سابؼا الؼؾؿُ  تػاطؾ وكؿا. حقالفا وتعؾقؼات

 ، آجتؿاطقدة وإكؿداط لؾـػسدقات الؿخترقة وضاهرتف القاتس يف
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 تجربدةَ  يخدقُض  أسدر، ومصباحف الػقاض، بسحره الشعر هق ها

 أو الدددددقاتس مشدددددؽالت بعدددددض تجددددداه الشدددددعرية التقاققدددددع

 مسددؿك تحددت ، الؿخصقصددة بطريؼتددف طـفددا ويعبددر!…صرائػددف

 واهلل..  مظاكفدا يف مـظدقرة أخدرى قصدائد مدع.( واتسدقة )مراسقؾ

 . الؿقفؼ

 هدد1443/٢/5
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 اجملنىعاُت اخلاملة...! -1

 

 متػددؼ لؿؼاصددد ُصددؿؿ مددا ٓسددقؿا ، والخقددر العؾددؿ طؾددك تلسسددت

 وثالثددة متجدداوزة، وُاخددرى خامددؾ، بعضددفا إطضدداء، مددـ طؾقفددا

 واد يف والؿشداركات واد يف ففدل لدف، أسسدت وما ٕهداففا مبايـة

 بدقـ تػدر  طددَت  ومدا غالبفا، يف ولصؼ كس  إلك وتحقلت آخر،

 ....!وهزال جد أو وشباب، شققخ أو وطامة، خاصة

 إطرِج  ِمْثَؾ  يسقر (الؼروِب ) مالِ 

 

 تدددقهِج  ودون غدددؿ   ذا حزكدددانَ  **

 

 كبؾؼددعٍ  وبددات مددرت أشددفرٍ  ِمددـ

 

 إهدقِج  صدفقُؾ  أو ُيسدؿعُ  صقُت  ٓ **

  

 إثراؤكددددا وكفُجؽددددؿ أّسسددددتؿقه

 

 ُيدثِؾِج  لدؿ وبعُضدؽؿ الثدراءُ  أيـ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وفؼاهدةً  تحددثً الصدحاب بعُض 

 

 محددَرِج  أو كصددامٍت  ُيددرادُ  وإذا **
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 لػدائٍػ  بغقدر  مدفقنٌ  (القْاتُس )و

 

 ولؿددـفِج  لؿؼصدددٍ  كظركددا هددال **

 

 دائؿدددً ولصدددٌؼ  كسدددٌ   وُبعقضدددـا

 

 الؿتدددددزّلِج  سددددداحة يف لؽلكـدددددا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 رسدائٌؾ  (الطدقال) الدك (الرياضِ ) فؿـ

 

 َيتدددبّؾِج  لدددؿ والػؽدددرُ  مـسدددقخةٌ  **

 

رٌ  وهددق الشددؽؾ يف ومؽددررٌ   مؽدددَّ

 

 تدددبّفِج  بغقدددر يجدددري وقروُبـدددا **

 

 ُشدددغؾفِ  يف وبعضدددـا الزمدددانُ  صدددال

 

 وتخدددرِج  بؿغدددـؿٍ  ُشدددغؾـا هدددال **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 أففدامؽؿ وجدّددوا الجؿقدَ  ُشّؼقا

 

 لؾُؿـددَتِج  سددؿا إن ُيـددتُج  فالعؼددؾ **

 

 أصدددالةٍ  بؽدددؾ فقفدددا وجؿدددقُعؽؿ

 

 الؿتددـّعِج  وخطددةُ  الجػدداء فِؾددؿ **

 

 وجقُدكدا وضاَ   خقاصُركا ضاقت

 

 الؿتػدددّرِج  بخقبدددةِ  ُبؾقـدددا حتدددك **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 يُحضدددـا َحدددرا  وٓ متقّسددددون

 

 الُؿتػددركِج  طددـ يـبددق وصؿقحـددا **

 

 جؿاُلددددف زلَّ  مؽددددرورُ  وخطاُبـددددا

 

 الؿتبددرِج  (بـِّتـددا) يحددط   وغدددا **

 

 سدققُلف تػدقُض  كدؿ بحرٌ  (الـِت  )و

 

 وُمددددددّبِج  كؿؽّؾدددددؾٍ  وفـقكدددددف **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وسددداقفا العؼدددقَل  قتدددَؾ  ولربؿدددا

 

 إدُرِج  بتؾددؽ وهددقت لؿؼَؾددد **

 

 لددددذاذةٍ  خقددددرَ  بالتصددددقير وَيَؾددددذ

 

 وبُؿددددْدمِج  بِػالشددددةٍ  وجفدددداده **

 

 كبقيدددددةً  رسدددددالةً  وطقدددددَت  هدددددال

 

  إلفِج  البؾقغ لؾؼقل وصحقَت  **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 رحقُؼفدددددا رّف  هلل خطبدددددةٍ  كدددددؿ

 

 وتغددـِّج  بؾددذة الجؿددقعَ  وسددؼك **

 

 أتدددت آكدددامٌ  الؼؾدددَب  َيُفدددز مدددا أوَ 

 

 الَؿذِحِج  الخطقب فؽر إلك وسَعت **

ـُ  والـددداس  بنماِمفدددا ضـَّفدددا ُتحسددد

 

 إبفدددِج  ُتبّؾدددغ َلؾؿؽدددان حتدددك **
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 وجرِسدف الؼدروب فحقى إلك طقدوا

 

 الُؿْسرِج  لؾحصان يحؾق فالجرُس  **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد٢6/7/1436
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  اخلسوُج من اجملنىعة -2
 

 ،  ترويحقددة أو كاكددت طؾؿقددةً ..  الؿجؿقطددات بعددض يف اجتؿعددق

 اإلصدددغاء سدددقى مؼددددمات، بددددون بعضدددفؿ خدددروج فالحدددظ

َـّ  الظداكقـ أو الؿدرجػقـ أو لؾشائعات،  فدقفؿ فؼدال … السدقء ضد

 : كاصحً

ـدددا الخدددروُج  لِدددؿَ   أصدددحاُب  وكؾ 

 

 وإحبداُب  وإفؽدارُ  والعؾؿُ  **

 

 رباُصـددا الؽبقددر القصددؾِ  وحدددائُؼ 

 

 وُحبددداُب  مبسدددقصةٌ  ومقائدددٌد  **

 

 لؽددؿ ومددا الؽددريؿُ  الِخددؾ   أيفددا يددا

 

ـددا الػددرار َذا يف **  إطجدداُب  وُكؾ 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومتعدةٍ  الخصدقِب  بدالجؿعِ  وُكَسر  

 

 وإكسداُب  الخدالنُ  زاَكفدا قد **

 

 سدبقُؾف ضدؾَّ  لؾقشداء يصدغل َمـ

 

 كِذاُب  وهق لؾطّعانِ  َيحـل أو **
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دحرُ  وقروُبـا  تطّقبدت الحدالُل  السِّ

 

 إطشدداُب  وازداكددت أزهدداُره **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 مدددمازرٌ  الؽدددرام الؼدددقمِ  يف زاَل  ٓ

 

رٌ  ومـاصددددددٌح  **  أواُب  ومددددددذكِّ

 

 غقايددةً  لددقس الددديـ يف وكالُمـددا

 

 ورضدداُب  محؿددقدةٌ  وطـاصددرٌ  **

 

 ريبدددةٍ  أدكدددك مـدددف مدددا ووجقُدكدددا

 

 واإلرطدداُب  التخقيددُػ  لؽـددف **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وشؿِؾفؿ الجؿقعِ  لؿِّ  طؾك فاحرْص 

 

ـْ  **  العقَّدداُب  يصددـعُ  مددا وتجـددب

 

َؽ  ما  اكتؿدك أو القثقدُؼ  العفدُد  ُفؽِّ

 

 والؽددّذاُب  الخددقانُ  جؿِعـددا يف **

 

ـِ  وكظؾ    فقارسدً الجؿقدؾ لؾدقص

 

 وإضراُب  إبطاُل  ويحقصف **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـُ  وبالُدكددا  تغددازرت البفددل   الؾحدد

 

 وإصقدداُب  والسددعُد  أكصدداُره **
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 إلِفـدددا بعدددقنِ  محػقًضدددا سدددقظؾ  

 

 وإطدددراُب  الدددزوارُ  ويروُمدددف **

 

 مـددددارةً  العؾددددل   بقرُقـددددا ويظددددّؾ 

 

 وإهددداُب  إطددالمُ  لددف تركددق **

 

ـٍ  أسددَؿك لؾعددزِّ  مقصـًددا يددا  مددقص

 

 القهداُب  الحدافظُ  ربِّلْ  يرطا َ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد1/4/1443
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 فس احلبًب ..!  -3
 

 قدراءة لؾعؾدؿ فداكؼطع فـؽصدقا، ، ومسداكدتفؿ دطؿفدؿ يتققع كان

 مدـ مصدادقة طدـ أغـت مباهُج، وتػجرت مقاكح، فاكفؾت وكتابةً 

 الشقِؿ: طالٍ  وطـ الصحاب

 الؿػدرُج  مـدف فؽدان الحبقدُب  فرّ 

 

  وتدددقهُج  مقؿقكدددةٌ  وحددددائٌؼ  **

 

 إبداطددفِ  مددـ طؾقـددا القددراعُ  صددّب 

 

 وتؾفددُج  فقائددٌد  الزمددانَ  وصددقى **

 

 مؼاصدٌد  الؽتداب كحقَ  بـا مالت

 

 وُتدبفُج  الدذكلَ  ُتغري ومقاكٌح  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ويددّبُج  يحقصـا رجقُت  ولؼد ** وربِعف الحبقب طؾك حزكُت  ولؼد

 

 وفؽدددُره القصددداَل  فدددّض  لؽـدددف

 

 ويرجرُج  مقحش جؾقؾ خطب **

 كلكددف الؾئددام صددػِّ  يف فاكسدداَب 

 

 يتؿدقُج  وٓ الذكرى يعرُف  ٓ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 وتددزلُج  مسددابٌح  العؾددقمُ  فددنذا ** وكشقِده لُؽْتبِف الؿحب   وسَرى

 

 تددددفًؼا الـسدددقؿِ  مثدددَؾ  بفدددا غدددادٍ 

 

 يتػدرُج  وكؿ يشدو كؿ كالطقر **

 

 بفدددا أحقدددا وروضدددةٌ  َلدددذتاه وا

 

 وتدثؾُج  الحقداة يف تقرُ   وتظؾ   **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هدد1/5/1443
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 الفساز اجلناعٌ -4

 

 فتفداوى وشداية، جدراء مدـ الؿجؿقطات بعض يف محدد خطٌب  وقع

 اطتذار: أو سالم تقققع بال وراحؾقـ مغادريـ إصحاب جّؾ 

 إكعددامِ  ذي فددرارَ  الجؿقددعُ  فددرّ 

 

 واإليدالمِ  الػتؽداِت  ضقغؿِ  مـ **

 

وا  وصقَبدف الطريدَؼ  كظدروا وٓ فر 

 

 وزحددامِ  ُسددرطةٍ  مددـ وتدددافعقا **

 

وا  وططدَره السدالمَ  كطؼقا وٓ فر 

 

 أكدددامِ  كثددرةِ  مدددـ وتجّشددؿقا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ضدقغؿٍ  مخافة مـ السقائؿ مثَؾ 

 

 الضددرغامِ  روطددةَ  كظددرُتؿ هدداّل  **

 

 إكسدددامِ  بروائدددع واسدددتؿتعقا ** وخضرةٍ  الػسقح القادي إلك ذهبقا

 

 وجؿاَلفا ُحسـَفا الطبقعةَ  كظروا

 

 وكظدددامِ  فؽدددرةٍ  مدددـ وتعتَّؼدددقا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 ومدـفٍج  الصحقح العؾؿِ  مـ ضاققا

 

 وَغؿددددامِ  لحدددددائٍؼ  وتددددقّددوا **

 

دع قد ُكْتٌب  فالعؾؿُ   إصدُرها تجؿَّ

 

 إطدددقام هدددذه يف وتراكؿدددت **

 

ددةُ  وإفؽددارُ  والعؾددؿُ   صالددٍب  غؿَّ

 

 ومؼددددددامِ  مققددددددٍػ  يف ورداؤه **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 فطبُعـددا الزمددانَ  كرتدداح وكددرومُ 

 

 وتـددامل بـغؿددةٍ  الطقددقر صبددعُ  **

 

 السامل لؾحديِث  دومً وكتقُ   ** وققِده الؽالم حبسِ  مـ وكضقُؼ 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد٢5/4/1443
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 ..!الفساُز املسيح -4

 

 طددذر، بددال ويغددادركؿ بفددروب ويتسددؾح ، بػددرار الؿققددػ يقاجددف

 حؿدددالنَ  يدددروم وٓ تقضدددقح، دون الؿجؿقطدددة مدددـ ويـسدددحب

 ..!الؿسمولقة

 شدفقرا صدؿدَت  وقدد الػدرارُ  لِؿَ 

 

 وَجسقرا شامًخا فقـا وصدقَت  **

 

ـِ  َترطددقي ٓ  فعددالؽؿ جددؾ   لؾجددب

 

 مبفددقرا بدددا قددد جؿقددٌؾ  شددلءٌ  **

 

 غـددددقةً  تـسددددُج  بالُبعدددددِ  لؽددددـؽؿ

 

 أسدددقرا مـفدددا وتظدددؾ   مشدددمومةً  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وأذلفدؿ بعَضدفؿ صدّقَ   فالرطُب 

 

 مـصددقًرا ضددقغؿً مددـفؿ وأزاَل  **

  

ـُ   مضدك وكؿ الـبقَؾ  يغتاُل  والجب

 

 قصدددقرا أبدددانَ  حتدددك بؿؼدددادمٍ  **

 

 الجؿفقرا وُيذبذُب  مققٍػ  مـ ** لف فؽؿ الجبانِ  رْجػاِت  طـؽ دعْ 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 لؿددةٌ  الجؿقؾددةَ  صددحبَتـا ضددرَّ  مددا

 

 الؿعؿددقرا ُيػسددُد  ٓ وتؿاسددٌؽ  **

 

 إلددك مددـ  تؽددقنَ  أن ُأطقددذ َ  إين

 

 الؿدذطقرا وتؼؿصدقا القفا باطقا **

 

 وتشددايعقا وتجّؿعددقا دّبددروا قددد

 

 تؽثقدددرا مؽدددرِهؿ يف وتؽددداثروا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وُيدددددذيُؼفؿ فدددددقفؿُ  يؿؽدددددرُ  واهللُ 

 

 التدددبقرا يؿحددُؼ  مددا بلسددفِ  مددـ **

 

 آزروا قددقمٍ  رجدداُل  الرجددالِ  كددؾ  

 

 وَغددددورا مروطدددً الجبدددانَ  إٓ **

 

 مـؽددددقرا ُبعقددددَدها يػقدددد  ثددددؿ ** مقاطداً  الؽالمِ  حؾقِ  مـ يعطقؽ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـُ   قـدددددديال أزجددددداهؿُ  وٓ كدددددال ** مراسؿً الرجاَل  أهدى ما والجب

 

 جَبفداتفؿ يف الددهرِ  وسؿُ  سقظؾ  

 

 وُوحددقٓ مفاكددةً  يشددعّ  وشددؿً **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد17/3/1439
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 مساضًُل واتطًة

 

  ..!جنٌب ومتًظ -5

 

ـِ  طؾك ابَؼ   رقؿِ  بال آماداً  الخبز بذا واحصْد  ** تُؼؿِ  ولؿ تـفْض  لؿ الُجب

 وهاويدددةٍ  ذل   يف العدددقُش  لقفـِدددَؽ 
 

 والط ُعدؿِ  الشرب بقـ العقُش  ويفـَؽ  **
 

 أبدًدا لفدا ترقدك لدـ الؼقمِ  مؽارمُ 
 

قدِ  ومحػُؾ  **  والخذمِ  لؾؿؼدام الصِّ
 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومػخددرةٌ  طددز   لؽددؿ التؿددقسِ  ويف
 

ـِ  ويف **  مـددتؼؿِ  َتطددالُب  لددف السددؿق
 

 كفضددتِفؿ بسددتانِ  يف إماجددَد  دعِ 
 

 والدـغؿِ  والتسدقيػ الدراِح  إلك واطؿْد  **
 

 ومـتجدعٌ  راحاٌت  إسَد  يـػع لؿ
 

 الـ َقمِ  مـ أحالمٌ  البزَل  كاسَب  أو **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 فَِؽدرٍ  مـ كان ما طؾك حسرتاهُ  وا
 

 والؼددقؿِ  بددالعؾؿ فددائٍؼ  ومجؾددسٍ  **
 

 واكؽشددػت لؾقّشدداء إحبددةَ  بدداعَ 
 

دْت  مقاقٌػ  **  محتدرمِ  كدؾ مـ ُجرِّ
 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد٢6/4/1443
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 مساضًُل واتطًة

 

  ..!الصنُت املطبل -6

 

 مػقدديـ غقدر صامتقـ، مقتك ممسسقه بات رسؿل، إداري قروب

 الؼدروب مدات هدؾ تدري فال ، شبقفة أخرى كؼروبات ، ومـبفقـ

 يشعرون: ٓ أمقاٌت  أهؾف أن أو

 هومدددددذكر واطدددددظ أو قدددددائؿٌ  ٓ ** هالؿؼبر كؿثؾِ  لفؿ الؼروُب  باَت 

 

ر بددت وأوضداعٌ  صدؿٌت  ** وحاُلـا الَؿقاِت  كلجسادِ  صركا  همتؽددِّ

  

 همتبخدددر وأيؽدددةٍ  الجؿدددال مثدددؾ ** غدا واٌس  وٓ ُيعجُبفؿ لؾقصُؾ 

  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هالؿػخر يف كلبؽؿٍ  الؼروب وبدا ** ُطّؿقت الؽريؿةُ  التعامقؿُ  حتك

  هالؿعددذر بتؾددؽ يددلتل مجؿددعٌ  أو ** سؿا ققٌل  وٓ معـَك بال كسعك

 

فدؿ والسدؽقُت  سـقـًا ضّؾقا  يحػ 

 

 هُمؼػددر وأخددرى تغدددو وطجاجددةٌ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 متؿدداوٌت  مددـفؿ التعايددُد  حتددك

 

 هُمستبشدر لفؿ ذكرى ٓ والصقمُ  **

 

 همسددتـؽِر وٓ هؿددٌس  ٓ والؼددقم ** وسعقُدكا وصقُمـا الدوامُ  ُقضلَ 

 

فؿ الغقاِب  ذا َ  إلك ُهرطقا ـٌ  ** فِحس   هالغرغدر حتدك بالصؿت متؽػ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 أتدك رأيٌ  وٓ يدققُظؽؿ خطَب  ٓ

 

 هالَؿْسخر لبعضِ  يلسك شامٍ   ِمـ **

 وهاَلدف القدراعُ  جدػَّ  إخقتل يا

 

 همتدددثر وأكػددٌس  الؿددقات شددبُح  **

 

 هالِؿحجددددر تحددددَت  وطقددددل ودفـددددُت  ** لؿصابؽؿ يراطتل دفـُت  ولؼد

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
  

هد1443/٢/14  
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 مساضًُل واتطًة

 

 ذلروف من اجملنىعة ..! -7
 

 مؼدمددة بددال الؿجؿقطددة مددـ حددذفؽ الـدداس بعددُض  يتعؿددُد  أحقاًكددا

 :وصروحاتؽ فؽر  مصادرة يرومقن ، استؾطاف أو اطتذار،

 والرجددالِ  إطددارِب  بددلخالٍ   ** ُيبالل وٓ الصديُؼ  وَيحذُفـل

 

 ارتعداشٍ  ذو وفعٌؾ  ويحذفـل

 

ـٌ  **  والقصالِ  الؿقاقػ يف صعق

 

 اقتدددارٍ  ذي فددذ   كددؾَّ  ويحددذُف 

 

 كالفاللِ  يبرُ   الشعرِ  وسقُػ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 والؿعداين الؿدروءةَ  تدري أما

 

 وإوالل إفاضؾ وشقؿاِت  **

 قصدددقدٍ  أو بػؽدددر بدددالك ومدددا

 

 الػعدالِ  يف التؾطَػ  راَطك وٓ **

 

 رفًؼدددا وأرومُ  هقاَجـدددا يدددرومُ 

 

 بدددالـقالِ  يؾػدددعُ  كدددؿ ولطًػدددا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 الَخبالِ  لذي الجقاُب  حانَ  وقد ** دهًرا الُؿرِّ  كموسِ  مـ جَرطـا

 العددقالل تؾددَؽ  كدداَره وُيطػددل ** قصقٌد  َيبريف السخِػ  جـقنُ 

 

 الؿؼالِ  ويف الحديِث  يف قالئَد  ** أضحت الشعر كضقدِ  مـ بققٌت 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 صدددَؿتـا طـدددا ُتعرضدددقا فنمدددا

 

 اكتضدددددالِ  يف فالقراطدددددةُ  وإٓ **

 

 خدالٌص  فدال اإلبداءِ  ُحؾُؾ  بفا

 

 هدددزالِ  بدددال َيدددرِف   وإكؾقدددٌؾ  **

  
 ُقددًما كدإطراب الضقؿَ  وتلبك

 

 البغالِ  كذي تعقَش  أن وتـلى **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 دهدددرٍ  كدددؾَّ  بالؿـاكدددد ُبؾقـدددا

 

 والخصدالِ  الؿراجدؾِ  وأشدباهِ  **

 

 مضددداءٌ  وٓ حدددرا َ  ٓ وقدددقمٍ 

 

 الؿثدالل والؾصِؼ  الترتقب سقى **

  

 وابتؽددارٌ  طؼددقٌل  ُفددرزت وإن

 

 الرمدددالِ  يف كالـعامدددةِ  تدددقاَروا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 طبؼدددريٌ  مضددد ٌ  طؼدددٌؾ  فدددال

 

 الغددداللِ  سدددقِ   يف إكتددداُج  وٓ **

 

 ضدجقٌج  لفدا كالطبقل غَدوكا

 

 بؿددددالِ  وقًتددددا ٕهؾفددددا تددددرنّ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد5/5/1443
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 مساضًُل واتطًة

 

 العلُه االلكرتوىٌ ...! -8
 

 التؽاسدَؾ  أن إٓ الطدالب، مدـ العؾدقم ودكق ، القسائؾ تقسر برغؿ

 بعدُض  واشدتؽك!  كاقدؾ وٓ دافدع مـ لف ما واقع، والػتقر حاصؾ،

 وكقػ ، وشبففا الزوم برامج مع تػاطؾفؿ وقؾة ذلؽ مـ الؿشاي 

 :والعجائب الؿـاطؿ تؾؽ إسالف شاهد لق

 واقَتربدا العؾؿُ  هانَ  "والقاسِ  بالزومِ "

 

 صُربدا قدد الخقدرُ  وهدذا الػرارُ  لِؿَ  **

 

ددددددققنَ   وَمؾحؿدددددةٍ  بنقددددددامٍ  َتشَّ

 

 ُصـُبدا وٓ َطزمدً لؽدؿ رأيـا وما **

 

روا ـُ  و العؾؿَ  تذكَّ  يّسدره الدرحؿ

 

 َطدُذبا قدد العؾؿ بزهرِ  اطتبركا هال **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

دامٌ  العؾدؿُ  مدا العؾؿُ   ومـطؾدٌؼ  َهؿَّ

 

 والطؾبدا العدزمَ  يفد   كؽقصٍ  بال **

  
 واكتسدددبا ر َّ  قدددد كددداطؿٌ  ببقتِدددف ** ومتؽ ٌ  مخدومٌ  " الزومِ " وصاحُب 
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 مساضًُل واتطًة

 

 ومبتسددؿا رياكددً الخقددرُ  وجدداءه

 

 والتفبدا ُحدؿَّ  قد ِجّدهُ  لق فؽقػ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 رغبا ُمؼبؾٍ  ِمـ ففؾ العؾقمٌ  تؾؽ ** سـَحت وقد زاكت قد روحلَ  لفَػ  يا

ُؼ  ُؼ  ** هؿؿٌ  لف يسعك بؾ الُفقنَ  ُيطؾِّ  والتعبدا وإشدغاَل  الصخرَ  ُتػؾِّ

  
 ُططبدا قدد العقشِ  بؾذيذِ  الذي لقس ** معِدُكف الؿحؿقدُ  الشامُ   هق هذا

  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومـزلددددةٌ  طزيؿددداٌت  العؾدددقمَ  إن

 

 والـصدبا الغدؿ تزيدؾ الـفدقض مـ **

  

ًٓ  حبَّفددا فشدداركقا  وتضددحقة بددذ

 

دوا ** ً ومغَتَصدبا جؿعفدا وجدِّ  صقطدا

 

 َصدبرٌ  صدارمٌ  إٓ العؾدؿَ  يبؾدغَ  لـ

 

 مـتَخبدا الدركَض  يػؾ   الطؿقح طالل **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وتحؿُؾدف قؾدٍب  يف دامَ  ما والعؾؿُ 

 

 ُسددؾبا أو خدداب مددا ثددرةٌ  طزيؿددةٌ  **
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 ُرفعددت راياتددف مددـ اهللُ  سددقرفعُ 

 

 وإربددا الػضددَؾ  تترّجددك صدحقحةً  **

  
 

 ُرتبدا وٓ وطقدً ٓ الؾفدق بزهرة ** رقصت أكغاُمف مـ الققمَ  وُيخذُل 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـَ  يا   والسببا الفؿَّ  وصؾـا لق ثؿاُركؿ ** اكؼطعت ما القحل طؾقمَ  صالبق

 ُمـُصددَؾف الـبفددانُ  الطالددُب  وجددردَ 

 

 كددذبا وٓ وْهـددً ٓ الدددرب يف وشددؼ **

 

 واكسدؽبا العؾدؿُ  وتؿـدك ببقتِؽؿ ** ُصبغت قد أٓءِ  طـ سُتسللقن

  
 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 كتبدا مـ بعُض  يا هؿةٌ  لؽؿ أما ** ومؿؾؽتل َصحبل يا ققمل يا وكادى

 

 َتِعبا َمـ بعُض  إٓ الققمَ  ُيػؾَح  لـ ** وتضحقةً  إصراًرا بدّمَؽ  فاكتْب 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هدد٢5/7/144٢

 



 

27 
 

 مساضًُل واتطًة

 

 ودلُده فائٌل...! -9
 

 العؾؿقددة الؼـددقات صدداحب اهلل، رحؿددف الشددفري مشددرف إسددتاذ

 مـّدة لدف ، أفدا  يف ومزجقفا ومفديفا وغقره، التؾغرام يف الؿتعددة

ـُ  فؾفجدت ، بدإمس كحبدف قضدك.. الطالب مـ كثقر طؾك  إلسد

 ، الثؿدقـ إمؿدل بجفدده طرفـداه لؽدـ ، بف كؾتِؼ  لؿ الذكر، بحسـ

 واسعة: رحؿةً  اهلل رحؿف..  الؿتقـ الراس  ودأبف

ـْ  الشقَ   ألتِؼ  لؿ  ُأمؿدل جفدُده لؽد

 

 الفؿددؿِ  طدداللَ  فددذاً  اهلل ويددرحؿُ  **

 

 معِدُكدف الؿقؿدقنُ  الػارُس  الـاهُض 

 

 َكِفدؿِ  كقكدٍب  مـ سَرت قد أيؼقكةٌ  **

 

 والديؿِ  كالبحرِ  طـدكا خطقُصف ** ُرِسؿت قد وإفضالِ  الؿؽاتِب  شقُ  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

  والؼقؿِ  وإخبارِ  بالعؾؿِ  َتُضقعُ  ** ُمُدًكا أهَؾفا وأهدى العؾقمَ  أزجك
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 وسدددابؼةٌ  فضدددٌؾ  طـددددكا لدددف شدددفؿٌ 

 

 العَؾدؿِ  بالباحدِث  فدائٌؼ  ومجُده **

 

 قدددمٌ  لددف كاكددت ُمددذ بددالعؾؿِ  شددُرفـا

 

 قدمِ  إلك تسَعك سَؿت قد رياكةٌ  **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 فاجعددةٍ  جددراءِ  مددـ الـددت   واهتددّزِت 

 

 ُمضَطرِمِ  شرَّ  مـفا الـاُس  تؾؼػ **

 الرقؿل العالؿِ  يف وقَعفا شجقُكف ** طؾؿت ما أفا  يف الحزنُ  وأصبَؼ 

 أرهؼـدددا بالشدددق  لـدددا فؼدددداً  كدددلنَّ 

 

ف وغاَلـا **  والدرحؿِ  إهؾِ  يف غؿ 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 زمـًددا يددا بإسددػار الجقددَؾ  وأغددَ  

 

 َسؿل بغقر مػضاٌل  "ُمشرُف " لف **

 الَعِؿؿِ  كالقابؾِ  طـدكؿ طزيؿةٌ  ** فَترت ما الخقر يف سّقًدا يا رحؾَت 

ؿؿِ  الـاسِ  يف باهرٌ  وغرُسؽؿ ** سابُؼؽؿ والذكرُ  بقـِـا ِمـ رحؾَت   كالشَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 بِؼقدددت لدددف وآثدددارٌ  الحبقدددُب  راَح 

 

 بالشدقؿِ  الـداَس  أنّ  الؽقنَ  ُتعؾِّؿُ  **

 

 ُكثددرت كعؿددةٍ  أغددال العؾددؿِ  وشددقؿةُ 

 

 ُمرتَسؿِ  مثَؾ  وباتت العالؿقـ يف **

 الـَسددؿِ  زاخددرَ  وتبدداَهك جددداُره ** ذهَبت مْعَؾًؿا كقكقا الجقُؾ  أيفا يا

  
 **دددددددددددددددددددددددددددد**

هد11/5/1443  
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 مساضًُل واتطًة

 

 املسوءُة اجلافة..! -11
 

 مجدالُس  وٓ ، جؿقدؾ بدال صداقةٌ  وٓ ، مروءة بال الحقاةُ  تطقُب  ٓ

 إطدددادي تقاصدددؾ مدددـ وتحدددزن..! وروكؼفدددا مقثاقفدددا بدددال أكدددس

 وأدطقددداء الخقدددر أهدددؾ بؼصدددقر ققاًسدددا الؿحدددـ، يف وتدددرابطفؿ

 أحقاًكا: تجػ قد مروءةٌ  ولؽـفا..! الؿروءة

 الَؿدقِردُ  وجدػَّ  مروءُتؽؿ جػَّت

 

 يتؿددددددُ  صقِشددددف يف طالًؿددددا يددددا **

 

 وَمطعدؿٌ  الؾحدقنُ  تؾدَؽ  بدف ُتغري

 

 ُيسدعُد  وصقدٌػ  حؾقٌ  وتضاحٌؽ  **

 

 ُيـجدددوا لددؿ ضددائٍؼ  مددـ لؽددـفؿ ** مققعٌ  مـفؿ التَؿراِت  ومراجُؾ 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 لددددددذاتِفؿ يف إفعدددددداُل  َتتـّفددددددُد 

 

 َتـفددددددُد  ٓ لؿددددددروءةٍ  لؽـَّفددددددا **

 

 كلكفددا الجػدداءِ  يف تقغددُؾ  وتظددؾ  

 

 تتصدؾُد  وصدخرةٌ  الحؼقدِ  قؾُب  **
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 مساضًُل واتطًة

 

 ُفسدحةٍ  يف كشداَصفؿ رأيُت  قد كؿ

 

ـْ  **  َتتبؾدددددُد  هـددددداءةٍ  لغقدددددر لؽددددد

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 حقَلددف َأخؾددةَ  فددال الخؾقددُؾ  كدداَدى

 

 َيرُفدُد  معـدكً  وكدؾ   القفداء تِؾَػ  **

 

 كِجددد لددؿ فددرادى الدددكقا يف وبؼقـددا

 

 يتبددددددردُ  أركبددددددا َشددددددروداً  إٓ **

 

دُد  الؿتركِّؿُ  والؿقكُب  ** وجؿقُؾفؿ مجُدهؿ إطارُب  أيـ  ؟الؿتحشِّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـَ  ـَ  بددؾ ** ووفائفؿ بذوقِفؿ الصحاُب  أي  ؟متػددردُ  فاضددٌؾ  مددـفؿ أيدد

 

 وقفدَره الزمدانِ  َريبداِت  يخشك ٓ

 

 كتقسدددُد  بدددف كـَّدددا مدددا يـَسدددك أو **

 

 يبقُعـدا الصدديؼ طؾدك حسرتاهُ  وا

 

 يعؿددُد  ِسددْعرٍ  بؽددؾ الؾئددقؿِ  بقددعَ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

دُد  ومـطدٌؼ  الرهداِب  غقُل  ** وغاَلفؿ الخصاُل  تؾؽ وتؿزقْت   ُمتؽسِّ
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 مساضًُل واتطًة

 

فؿ تددروُمفؿ القفدداةَ  ضـّددقا  وتُصددؽ 

 

 ُتزبددُد  حددد   بؽددؾ السددفام صددَؽ  **

 

 ومقثؼدددً اإللدددفِ  قدددَدرَ  وتجدداهؾقا

 

 يصدُؿُد  جداراً  لف الخصقمُ  كان **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

هد11/5/1443  
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 مساضًُل واتطًة

 

 !…بكٌ أىت -11
 

..  الؿشداركة طدـ والعازفقن والجبـاء، والؿخالػقن إحبةُ  خرج

  يداطبف: فؼال استحقاء طؾك واحٌد  وبؼل

 إحبدداِب  لددديرةِ  خرجددَت  هددال

 

 إلباِب  ذي الؼقمِ  صـعَ  وصـعَت  **

 وّثددداِب  ُمغدددادرٍ  لؽدددؾ صابدددت ** وطقشةً  الجؿقَؾ  الصؿَت  آثروا مـ

 

 لؿغدددادرٍ  بحؾقدددةٍ  لدددقس والؾدددب  

 

 وسدددراِب  لسػاسدددٍػ  وُمباطددددٍ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـْ   ومعدددالؿٍ  لفؿدددةٍ  يرحؾدددقن مددد

 

 وثددددقاِب  لؿـددددزلٍ  ويسددددافرونَ  **

 

 وكتددداِب  كاصدددعٍ  فؽدددرٍ  أطدددالمُ  ** كلكفؿ الـفقض يف تسامقا فؾؼد

 

 اإلصدراِب  شدقاهد كؾَّ  وسؿعَت  ** وحديثِفؿ صحبِفؿ مـظرَ  ورأيَت 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

ت بقددٍت  أرمدداُح  ** كالمـا كؾ   الشعر تخاُف  قد أوَ   بشددفاِب  ُسددـِـّ

 

 الدقرى فِؼدف شاطرٍ  مـ وكصقحةٌ 

 

 الصداِب  الشديد لؾـؼد واضطر **

 

لت الؿروءةُ  كقػ  وتـؽدرت ُبددِّ

 

 اإلرهاِب  مػاتُح  الصحاُب  كقػ **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

كؿ  وُرطُبدددف الغبدددل فعدددُؾ  أيُسدددر 

 

 الؽددددذاِب  اذ أكبدددداءُ  ويُسددددركؿ **

 

 أرجائـدا يف الخقِف  كؾَّ  بثَّ  مـ

 

 وخدددراِب  مصدددقبةٍ  كدددؾَّ  وأذاعَ  **

 

 وغدادرت الخطدقط كؾَّ  بـا وجػا

 

دددددباِب  لؾحاقددددددِ  بَسدددددؿاُتف **  السَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ددٍب  زمددانِ  طؾددك حسددرتاه وا  تؼؾ 

 

 أراِب  مددـ يددلتل مددا وفظقددعِ  **

 

ـٌ  اإلخددقةِ  دار يف يبددؼ لددؿ  مددقص

 

 واإلطجدداِب  بالحددبِّ  لددف تركددق **

 

 معدددددودةٍ  أصددددابعٍ  ُرهددددقطَ  إٓ

 

 وِغدددددالِب  وكتابدددددةٍ  وقدددددراءةٍ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 تؽدـ فدنن أخلَّ  يا إلقفؿ اركْض 

 

 والفّقدداِب  كالرطديدددِ  أصددغقَت  **

 

 متباطدددٍ  كصدداحٍب  فالثبدداُت  أو

 

 الضدددددّراِب  كالصدددددارم لؽـَّدددددف **

 

 يدرَ  ولدؿ الحقداة تجاريَب  يدري

 

 إصقدددداِب  سدددداحرَ  وقدددداًرا إٓ **

 

 خاكداتِفؿ يف الؼقم جؿقعَ  ويَرى

 

ـَ  **  ورحددددداِب  بَفددددددأةٍ  متددددددثري

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد11/5/1443
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 مساضًُل واتطًة

 

 قلًُل املشازكة..! -12
 

.. الثريددة بؿشدداركاتف الؿجؿقطددةَ  يؿددأ كددان ، فاضدداًل  زمددقاًل  لحددظَ 

 مدرّده بروحدف، مداج طؼؾدل، لفؾدع وخضدعَ  ، وتراجع تغقر وفجاءةً 

 : معاتبً فؼال.. بطقبتف صّدقفا وافتراءات لقشايات

 الؿـتدَدى وطدزَّ  لؽدؿ الحضقرُ  قؾَّ 

 

 بددالُؿؾتؼك أزهدداُركؿ وتؼّؾصددت **

 

 َركدا قد َمـ وٓ يمكُسـا صقَػ  ٓ ** وصرتؿُ  الَؿصقُػ  ذا َ  بؽؿ وسَجك

 

 فُعدددتؿُ  الخددقاءُ  ذا  بؽددؿ وسددَرى

 

 ُمػتدَرى زيدٍػ  بؽدؾ الَفؾدقع طقدَ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 بؼؾبِدددف الؽبقدددرُ  الرطدددُب  يتدددراقُص 

 

 والـددى الػضدائؾِ  كْحدرُ  وبؼؾبِف **

  

 وضدددؿقرِه لعؼِؾددف القشددداةَ  ُيددموي

 

 وُيتؼدددك يضدددر   فقؿدددا وُيطددقعفؿ **

 

 لفقاكِددددف حاسددددرٌ  الصددددداقةِ  كفددددرُ 

 

 والُؿرتجدك صدػُقه يـػعُ  طادَ  ما **

  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 يُعددد لددؿ الجؿقؾددةِ  بُلذكقددفِ  أصددَغك
 

  الددقغك يددقمَ  بثباتددف الددذي ذا  **
 

 ُتـَؿحدددك ٓ وثقؼدددةٌ  اإلخددداءَ  أنّ  ** وطفُده الؽرام طرض طـ ويذب  
 

 وشددؽِؾفا الػعددالِ  لفاتقددَؽ  طجًبددا
 

 الُؿـحـك الحقاةِ  يف ترسؿُ  زال ٓ **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وغاَلـدا الجؿدال صقرُ  وتصّدطت
 

 والددقَكك الؿذلددةُ  بعاتؼددفِ  شددبٌح  **
 

 الُؿبتغدك البئدقسِ  لؾركِب  واكضؿَّ  ** ومحّدثل صاحبل يراطةُ  ُخرَِست
 

َـّ  بـددا ضـ ددقا  واكطددقوا الؿسدداءةِ  ضدد
 

 َهَقى فقؿـ ذيقَلفا تجر   هؾؽك **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 سددالمةٌ  فالَؿعددادُ  صددديؼل يددا ُطددْد 

 

ـ   يحصؾِ  لؿ **  الُؿشدَتؽك الُؿسد ُ  الظد

 

 وربقُعفدددددا أفـاُكـدددددا وتغدددددازرت

 

 ارتدقى حتك أغاكقً القراعُ  وشدا **

  

 سدخاُؤه الؽدريؿِ  لؾؿقلك والحؿُد 

 

 اشدَتػك حتدك آِٓمـدا طؾك أربك **

  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد17/5/1443
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 مساضًُل واتطًة

 

 وصنت ..!ضلََّه  -13
 

 بحقدث ، دقائؼ أو ساطات إلك الرسائؾ تؼطقع القاتس طققب مـ

  ذلؽ: طـ غـك يف كان وقد ، فقجفد .. جؿؾة كؾ يف رد  يـتظر

 كددالؿخبقلِ  وصددارَ  السددالُم: : قددال

 

 وُغػدددقلِ  كدددائؿ غػدددقةِ  بدددقـ مدددا **

  

 تسدددؾقؿفِ  طؾدددك سددداطات ويظدددؾ  

 

 مشددغقلِ  َمفؿددفٍ  يف الددذي مثددَؾ  **

 

 جؿقؾددددةٌ  والحقدددداةُ  التؼطددددعُ  فِؾددددؿَ 

 

ت وَيددراُطؽؿ **  طدددولِ  بغقددر مدددَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـْ  الؽدالم مدـ تدرومُ  مدا قؾ ؾد  وطجِّ

 

 التؼؾقدددؾِ  أحددرَف  سددئؿـا فؾؼددد **

 

ددداًل  الؽدددالم هددداِت   ومحبَّدددراً  مؽؿَّ

 

 ومؼددددقلِ  ومطالددددب بـصددددقحةٍ  **

 

َـّ  ٓ  لؽدددؿ كُؿؾدددت مدددراَده ُتـِؼصددد

 

 بالتػصددقؾِ  وازدكددَت  أخالقؽددؿ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 مساضًُل واتطًة

 

 وقددددددددادةٌ  إفددددددددادةٌ  الؽددددددددالمَ  إن

 

 وثؼقددددؾِ  غددددائر بـبددددعٍ  لقسددددت **

 

 متددقاتًرا واضددحً كالَمددؽ فدداكثرْ 

 

 تعطقددؾِ  مددا غقددر مددـ مرسددالً  أو **

 

 مـاكدددٌد  الحدددروف يف العطالدددةَ  إنّ 

 

 الؿؿؾقلِ  بعصرِكا ُتطاُ   لقست **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ًما مسدددارًطا الؽدددالمَ  فدددلِت   متؼددددِّ

 

 تؼؾقددؾِ  دوكؿددا يؾؿددعُ  كالسددقػ **

 

 لبخقددددؾِ  أفؽاُركددددا وتؽدددددرت ** حقاتِـا ُوققُت  فاكؼطعت قطَّعَت 

 

 رسدالةٍ  كدؾ   اإلرسدال يف وخجدقلِ 

 

 والتػصددقؾِ  الؾػددظِ  يف محدددودةٌ  **

 

 وبادروا الركامَ  ذا  اكػضقا ققمقا

 

 وَغػدددقلِ  لُؿؿاصدددؾٍ  تخؾددددوا ٓ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

هد13/5/1443  
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 مساضًُل واتطًة

 

 أوهاُو مسعىب..! -14
 

 رأيتددف مباشددرة تددرهُ  لددؿ إن ، مشددرقا بسدداما جددادًا، متقاصددال كددان

 ، رسددائؾف فجػددت ، مشقًشددا مرطقًبددا قابددَؾ  مدددةٍ  وبعددد.. الؽتروكقددا

  : يـاصحف فؽتب.. ابتسامتف واختػت

 الؿرطددقُب  ذلددؽ ُيرطبـَّددؽ ٓ

 

ـْ  يغؾبـَّؽ أو **  َغؾدقُب  َهدقاه َمد

 

ـْ  ُيرِهبـَّؽ أو  دجاجدةٌ  صدداهُ  َم

 

 وَحؾددددقُب  قؾبددددفِ  يف ويؿامددددةٌ  **

 

 وتخّؾػدقا تبدّدلقا الصحاِب  جؾ  

 

 وُمريُب  هارٌب  مـفؿ صارَ  قد **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 واكَبدرى فدقفؿ إحداُث  وارتابت

 

 وَصددروُب  تافددفٌ  حؼقددرٌ  مددـفؿ **

 

 آراُبدددف لدددف واشٍ  مدددـ فدددإمرُ 

 

 ترتقددُب  لفددؿ أذكدداٌب  وإمددرُ  **

  

 بددف بدداروا تفّقبددقا الددذيـ كددؾ  

 

 وتخقددُب  أفعدداُلفؿ وُتحددقُؼفؿ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**



 

41 
 

 مساضًُل واتطًة

 

َـّ  ٓ  وُخطدقُب  َمراجٌؾ  خالػتف قد ** الـدى كبَذ  لصاحٍب  ُتصغق

 

َـّ  ٓ  سدؿاُطفؿ يُضدر   فؽؿ َتسؿع

 

 َمفقدقُب  بـبدرِهؿ يفقنُ  ولَؽؿ **

 

 وترتؼددل لؾحقدداةِ  وطظتددَؽ  إين

 

 الؿقهقُب  الحازمُ  يذل   فؾؼد **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 مزطقمدددةٌ  مؼدددارعٌ  تُػدددؾ   ولؼدددد

 

 وَكددذوُب  لفددا ٓغٍ  ووراءهددا **

 

ـَ  كؾ    وحروُب  لفؿ تؾؼك مققٌػ  ٓ ** ُدمكً  باتقا ُكحبفؿ الذي

 ودراهؿدً متعدةً  الؼضدقةَ  باطقا

 

 شدعقُب  والبائعقن بفا ومَضقا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد11/5/1443
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 عسفتك ضباًقا..! -15
 

 طؾك ، اهلل وفؼف السقد حامد محؿد/ الػاضؾ لأستاذ خاصة تفـئةٌ 

 الؿسددمولقـ ثؼددة لددف وكبددار  ، قائددد آل طددـ لؾؼبقؾددة كائًبددا اختقدداره

 هذه يف ، الؿحافظة وخدمة والفؿة بالجد ُطرف وقد ، اهلل حػظفؿ

 : الؿباركة البالد

 ومؼتددَدى أهددٌؾ  اهلل لعؿددرُ  فددلكتؿ ** والـدى الؿجدِ  بذا ُكفـّقُؽؿ هـقًئا

  
ددا الجقاهرُ  الـاس يف طزَّ  إذا ** وجقهرٌ  الخصالِ  محؿقدُ  ومثُؾؽ  والشَّ

 

 ُمـِجددا قبدُؾ  وِمدـ سبَّاًقا طرفًتؽ ** ُمسعًػا الخقرِ  باذَل  َخدومً كريًؿا

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 تدزل لدؿ والجقؾِ  الػْزطاِت  رجَؾ  أيا

 

**  ًٓ  مـِشددا الغدقَث  َتغدزُل  حػًقا َوصق

  

دات جديًرا وكـَت   فاضدالً  بالَؿفؿَّ

 

 وُمرفِددددا لؾدددبالدِ  محًبدددا ُمطقًعدددا **
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 حافًظددا ولؾددقد كّػاطددً طفدددُتَؽ 

 

 أقعددا الدقد كداكرِ  صديٍؼ  مـ وكؿ **

  

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومراجالً  أكػًسا فاحػظْ  ربِّ  ويا

 

 تؿدددا كالَغؿدامِ  وُتعطدل تػقُض  **

 

ـْ   وبالَدكددا ديـَـددا إلفددل يددا وُصدد

 

 وَمحتِددا كفًجدا اإلسدالمِ  ُحؾُؾ  لفا **

  

 وحؽؿددةً  حزمددً الغددراءُ  ققادُتفددا

 

داً  وطقًكا وإخالًصا وجقداً  **  مسددَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومػخدراً  حبدً إققامُ  لفا تبقُت 

 

دًدا طزاً  الدْطقاِت  لفا وُتزجل **  مخؾَّ

  

 أماَكفدا يحرسدقنَ  جـدقدٌ  ودامت

 

ـٌ  وهللِ ِ **  وأْسدددعدا أغـَدددك فقفدددا أمددد

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد٢3/5/1443
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 !…املتشبع مبا مل يعَط -16
 

 الؽدذِب  مدـ أشؽاٌل  الؿقاقػ جؾ   ** إدب مـ شلءٍ  أو العؾؿ مـ لستؿ

 

 تؾعـُؽؿ وإلػاظُ  السقءِ  شقخةَ  يا

 

 والؽتدِب  الرسؾ برب ارتدطَت  أما **

 

 مدرسدةً  صدار قدد لؽؿ البقانُ  هذا

 

 الريدِب  تؾؽدؿُ  مـ ساصًعا ومعؾًؿا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 أصعؿددددةً  اهلل بعفدددددِ  الؿشددددترونُ 

 

 الَتدرِِب  لؾؿـزل هَقت قد طققُكفؿ **

 

 مـؼِؾددِب  طـددد وتددرّدى حصددقُكف ** ُكسػت قد التعؾقؿِ  طؾك حسرتاهُ  وا

 

 كاشددُػفا واهللُ  قددبؾؽؿ سددقأةٍ  كددؿ

 

 يَبددِب  َمفؿددفٍ  يف ُرمددل قددد ومدداردٍ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـْ  صِعدَت  قد ها  مقطظدةٌ  فقؽ ولؽ

 

ـَ  **  لؼددِب  وٓ معـددك بددال لؾتددائفق

 

 مظفدُرهؿ اإلفدِؽ  أهدَؾ  اهلل يخذُل  كؿ

 

صدِب  يف كالؿؾِح  فجةٌ  معاورٌ  **  الر 
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 لبدددٌؼ  أو قّصددداُب  مدددـفؿُ  ومـطدددٌؼ 

 

 كدقِب  مدـ فقف طؿا الؼؾَب  ُيحتحُت  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـِ  مـ فالبس ** ُحؾٌؾ  لؽؿ والتؼقى لساكَؽ  فاحػظْ   الجرِب  مـ فالبْس  أو الزي

 والؾعِب  لؾضْحِؽ  بَدت قد مقاقعٌ  ** واكتؽست الزيِػ  فـقن كؾَّ  جربَت 

 وطازفددةً  زمداراً  القدقم مدـ فالعدْب 

 

ـٍ  فظقددعٍ  أمددرٍ  لؽددؾ **  ططِددِب  شددائ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد1443/٢/٢6
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  احلظُس احلكًكٌ..! -17
 

 الؾحظقدة الرسائؾ أو العامة، آجتؿاطقة الرسائؾ ذوي يحظرُ  بعُضفؿ

 يحػدظ لدؿ خداذٓ، لئقًؿا يحظرَ  أن فؼرر هق أما الؿزطجة التجارية أو ،

 الجؿال: بؼؿصانِ  تباهت طشرةً  يُصـ ولؿ الؿعروف،

 والسددؼؿِ  لؾددممِ  غالًبددا وحظددرهُ  ** َطَؿؿِ  ومـ ضقٍؼ  مـ َتحظرُ  الـاُس 

 

 دافؼدةٍ  فعدؾِ  مدـ يؽدـ لؿ وحظُره

 

 إمددؿِ  يف الػددّقارُ  الؿبدددأُ  لؽـَّددف **

 

 وصداحبِف واسٍ  مدـ َتضدجرُ  والـاُس 

 

 والديؿِ  واإلرسالِ  بالؼصِّ  يجقدُ  **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـُ   والذمؿِ  بالقصؾ قبَؾفؿ شؿائٌؾ  ** كطَؼت قد إفعال بذي الرجالِ  زي

 ُتفؿِ  ويف َقحطٍ  يف الؼقم مـ لقسقا ** وَمحؿدةٍ  بلسٍ  أولق والُؿْؽَرُمقن

 الِحؽدؿِ  مـ فاُضقا ولق ُيؿـَعقن أو ** رسائُؾفؿ ساَلت ولق ُيحَظرونَ  ٓ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 واُحرقددل لأّفددا  الَحظددرُ  لؽـؿددا

 

 ُمـصرِمِ  بقعَ  بقعت الشفامةِ  طؾك **

 ثؼددةٌ  وٓ شددفؿٌ  صدداحٌب  ٓ وبتـددا

 

 وإلدؿِ  الخقباِت  مـ الؾئامِ  ُجؾ   **

  

 كاحقدددةٍ  كدددؾ يف بدددازغٌ  وغرُسدددفؿ

 

 وُمضطرِمِ  لؿحتالٍ  الؼضاءُ  كقَػ  **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 الشقؿِ  كقكِب  يف جقػةً  تحقّلت ** مقاكُحفا هؾَّت وقد الـػقُس  كقَػ 

 بالـسدؿِ  أكرمَت  ولق الؾئقؿِ  غقرَ  ** أسػك وا باإلكرام الـاَس  تؿؾُؽ  كؿ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد٢9/5/1441
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 ماذا أقىُل فخًليت مهصوشة..! -18

 

 فجداءت ،فتدرددَ  تفامة فرع يف الؼبقل بقكالة العؾقم كؾقة مـ ُكؾَػ 

 الدداود الدرحؿـ طبدد الددكتقر الجامعة  مدير معالل مـ الؿقافؼة

 وحددداول الضدددقؼة، فاشدددتدت ، بقكدددالتقـ بدددالتؽؾقػ اهلل حػظدددف

  فؼال: الؿاسة لؾحاجة فرفضقا آطتذار

ـِ   بدددددإغاللِ  ُأخدددددذُت  لقكدددددالتق

 

 آصدالِ  وطـ ُسعَدى طـ وُأخذت **

 

 كدلكـل الـسدقؿ وادي مدـ وُمـعُت 

 

  إكددددقالِ  وبددددتؾؽؿُ  بفددددؿ بدددداغٍ  **

 

ـُ  ٓ  لدل ولدقس إمانَ  يؿـُحـل الُحس

 

 ومجدددالِ  ِمحـتدددل يف غدددادةٍ  مدددـ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 غددادرت قددد طشددؼُتفؿ الددذيـ كددؾ  

 

 كالتؿثددددالِ  وصددددرُت  اصقدددداُففـ **

 

ـِ  كالُؼؿريْ  وضؾؾُت   والدددل أو كاصدددر مدددـ مخذولدددةٌ  ** وطزمتل الحزي
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 مدددداف ٌ  الصدددػاء ويف أقدددقل مددداذا

 

 الحالل الرصقُب  الزهرُ  ُيسعُػ  لق **

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 مفددددزوزةٌ  وحقؾتددددل أقددددقُل  مدددداذا

 

 إجبدالِ  يف كالـحدِت  ومعاذري **

 

 جاكددٍب  يف تُحط فددا العؾددقمُ  : قددالقا

 

 آمددالل وطددـ درسٍ  طددـ وتغقددُب  **

 

 صدددبقحةٍ  بؽدددؾ مبتددددراً  وتجقددد ُ 

 

 الصالل الُظفقر بعد وخروُجؽؿ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 مددردودهُ  فِعشددُؼؽؿ طِشددؼَت  ولددئـ

 

 وكصدددددالِ  ودوائدددددر لؿجدددددالسٍ  **

 

 مجاهدددا ُطرفددَت  فؾؼددد لفددا أكددتؿ

 

 وإقدددقالِ  التددددريس سددداحةِ  يف **

  

 ويػقُقدددددف مثؾدددددف جفدددددادٌ  ففـدددددا

 

 الحددددالِ  يف دقؼددددتؿُ  أكؽددددؿ لددددق **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 شددلُوها يعظددؿُ  إطؿدداَل  وكظددرتؿُ 

 

 إجقددالِ  خدمددةِ  يف كقكِفددا مددـ **
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ؼدددددـ تعددددداَل  هّقدددددا  آماَلـدددددا وحؼِّ

 

ـْ  **  وكدددددددقالِ  لؼقدددددددادةٍ  وتؼددددددددم

 

ـَ  بفددا واخدددمْ   ودولددةً  الػخددار وصدد

 

 وإبطدددددالِ  إبـددددداء مقؿقكدددددةَ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ـُ  فقفدددا  وكػدددائٌس  طزمدددةٍ  محاسددد

 

 وهدددزالِ  كاهدددؾٍ  مشدددؼةَ  تؿحدددق **

 

ـِ  الخقددر مددـ فبِفددا  ٕمددةٍ  الضددؿق

 

 إجدددداللِ  ويف طددددزمٍ  يف تحقددددا أن **

 

 تؽددـ ولددؿ الػددرار هددذا متددك فددنلك

 

 وَتسدددالل َمفدددرٍب  يف أفعددداُلؽؿ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 مػددداتٌح  فالؿجددداُل  إلقـدددا اغدددُدوا

 

 ومعدددددالل وتعددددداونٍ  لؿصددددداكعٍ  **

 

 أكـددددددل يعؾددددددؿُ  واهللُ  فددددددلجبُتفؿ

 

 تسآلل وطـ طؾؿل طـ غبُت  ما **

 

 دطدقةٌ  قؾبل وكبُض  العؾقمُ  روحل

 

 َتددددددوالِ  وٓ لتدددددرآسٍ  لقسدددددت **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 رويددددةٍ  بغقددددر َحؽؿددددقا لؽددددـَّفؿ

 

 كالبؾبدددالِ  التؽؾقدددَػ  ذا ورأيدددُت  **

 

 محؿقمدددةً  لػظدددةً  مدددـفؿ ورأيدددُت 

 

 إقدددقالِ  أبؾدددغَ  مدددـفؿ ورأيدددُت  **

  

 لفددا غصددٌب  بددلكـل شددَعرُت  حتددك

 

 ومدددآلل التدددل بآمدددالل لقسدددت **

   

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 طقَكددف أصؾددُب  لؾددرحؿـ فعَؿدددُت 

 

 وإحدددقالِ  الػعدددؾِ  يف وَسدددداَده **

  

 بـدداضري شَخصددُت  مددا يعؾددؿُ  فدداهللُ 

 

 وتعددددالل وحددددالوةٍ  لؿـاصددددٍب  **

 

 ومسدددافرٌ  هدددارٌب  يدددقم كدددؾَّ  بدددؾ

 

 وإفضددددالِ  التعؾددددقؿ لحؼقؼددددةِ  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 بخداصري البفقج بالـبض وأحس  

 

 أثؼددددالِ  بددددال كسددددجت حريددددةً  **

 

 رحاَبفدددا ُأِحدددب   الددددكقا طدددابرُ  أكدددا

 

 أغداللِ  ومدـ حدبسٍ  مـ وأضقُؼ  **

  

 لدل ولدقس السدديد بالػؽرِ  وأهقؿُ 

 

 وهاللددددل فؽرتددددل معددددالؿُ  إٓ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 كدددلكـل الجؿقدددؾ بالشدددعر وأِرُف 

 

 إصدداللِ  وطددازُف  الصددػاءِ  صقددرُ  **

 

 بؿفـدددةٍ  الُؿحدددُب  ُبؾدددل وقدددد أمدددا

 

 وإسدددؿالِ  إلدددقان مؽددددودةِ  **

 

َـّ   وكسدددددققفا بضدددددِدها فَؾـؾبسددددد

 

 وجؿددالِ  أورقددت قددد لحدددائٍؼ  **

 

 وصقُبددف الدددققُؼ  العؿددُؾ  فجفاُدكددا

 

 َتصدددفالِ  ويف حدددس   يف ُدمـدددا مدددا **

   

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

  هد11/5/1435
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 زحًُل اجلاِز الصاحل ...! -19
 

 تددر  وقددد ، وتدددطق تثـددل والـدداس والؿسددجد الحقدداةَ  فددارَ   الددذي

 بؾ ، جقراكف طؾك شـار أو أذيةٌ  لف ُتعرف ولؿ ، وأكقار خقر بصؿات

 مػضآً: معطارًا، بسامً ، والؿسجد الحل ريحاكة كانَ 

 أثددارُ  بعددَد َ  وصددارت رَحؾددَت 

 

 والجدارُ  والـدَدى يشدؽرُ  الجؿعُ  **

 

 رَأوا وقد الطريِؼ  أصػالِ  وجؿقعُ 

 

 إصقدددارُ  وتحدددّزنَ  صقدددبِؽؿ ِمدددـ **

 

 ومطقَّدددٌب  سدددائغٌ  جؿقدددٌؾ  ذكدددرٌ 

 

 وإوزارُ  الؽدددددذُب  يعتريدددددفِ  ٓ **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

ًجدا رأو  وقدد جاورو َ  هؿ  ُمتقَّ

 

ـٍ  **  إزهددارُ  بفددا تسددؿق بؿحاسدد

 

 هـددا  ِطؾددٌؾ  وٓ تبدددو ضددقؼةٌ  ٓ

 

 أضددددددددددددددرارُ  أو تؽددددددددددددددقن **

 

 فدراقِؽؿ بعدَد  الحدلّ  يف وَمحازنٌ 

 

رت قدددد ومـاكدددٌد  **  وغبدددارُ  كددددَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 لػؼِدكؿ ر َّ  الِؿعؿارُ  والؿسجُد 

 

 وإخقارُ  وإصحاُب  والُؽْتُب  **

 

ـُ  حتك  تلثروا الِضعاف الؿساكق

 

 أكددددارُ  وَطَؾدددتُفؿُ  ُبعدددِدكؿ مدددـ **

 

 مخددداكٌؼ  الجؿقدددعَ  يـتددداُب  وأنَ 

 

 إبدددرارُ  وٓ كـّدددا مدددا لقدددَت  يدددا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 كؼِصددفا ِمددـ حظ فددا كئقبددةُ  دكقددا

 

 إكددددقارُ  وٓ يبَؼددددك خقُرهددددا ٓ **

 

 لراحدؾٍ  الجؿقدُؾ  الدذكرُ  هق هذا

 

 استبشددارُ  برحقؾددفِ  الددذي لددقَس  **

 

 الِؿددرارُ  الطّقدُب  إٓ يجدديْ  لـ ** وهاتِفا بالجؿالِ  صػاتِؽ فاكػْض 

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 هد18/3/1441
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 مساضًُل واتطًة

 

 تساكُه الىاتطات..! -21

 

 كثدددرت أكفدددا إٓ الؿذهؾدددة، الدددقاتس بخدمدددة اكتػعـدددا مدددا بؼددددر

 ، إطؿاُل  وضقعت ، الـػس ضاقت حتك مجؿقطاُتفا وتضخؿت

 ترتقبف: لقعقد شفرا فحذفف

 ورفقؼددا مخرًجددا مـددفُ  ووددُت  ** َمضقؼا الؽثقرِ  بالقاس ضؼُت  قد

 

 تؽدددداثًرا فقددددف إفؽددددارُ  تتؽدددداثرُ 

 

 ودققًؼدددا لفدددا مؽتئًبدددا وتعدددقدُ  **

 

 تدددفًؼا الشددديد كددالؿقِج  كددالبحرِ 

 

 وغريؼددا محطًَّؿددا تبددقءَ  حتددك **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومحافدددٌؾ  رسدددائٌؾ  كؼدددقل مددداذا

 

 وحريؼددا تػجددًرا والؿرسددالُت  **

  

 وتدددذكرا تػفًؿدددا العؾدددقمُ  كقدددػ

 

 ودققًؼدا شدامًخا يرسدُؾ  والجؿع **

  

 طـدهؿ رسائَؾ  الدكقا ذي تبِؼ  لؿ

 

قددت آدمَ  طفدددد مددـ **  تػريؼدددا ُفرِّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**
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 تشدددقيؼا شددداقفا قدددد ومفدددرٌج  ** وملكؾٍ  العريض الؽقن يف العؾؿِ  يف

  
 جؿقؾددةً  تصدداغُ  الدددكقا وطجائددُب 

 

ؼددت قددد ومخددادعٌ  **   ترققؼددا ُرقِّ

 

 وقؾقُتدددددف كرهُتدددددف يدددددرادُ  مددددداذا

 

 ُمعقؼدا وكانَ  وردٍ  طـ وُشغؾُت  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 كباهدددة تدددزاُل  فؿدددا ُأخدددلَّ  فارحدددؾ

 

 وثؼدددقاًل  مزطًجدددا فقفدددا تلبدددا َ  **

  

 مشدداغٌؾ  وخالطتـددا الػددمادُ  جددػَّ 

 

 التـسددقؼا تعددرُف  ٓ ومغاضددٌب  **

 

َج   أصددحابِفؿ مددـ العؼددالءُ  وتحددرَّ

 

 وصريًؼددا ٓئؼددا جـقًحددا فددرأوا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وأكِسددف الزمددانِ  ذا  إلددك ُرجعددك

 

  وكؼقؼددددا وتحرشددددً غؿددددةً  ٓ **

 

مـ الػدمادُ  ضا  إذا فاحذْف   وقددِّ

 

 ورحقؼدا جدقاهراً  مـدؽ لؾروِح  **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

هد15/3/1441  
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 كًف تتغلب على الىاتظ..! -21
 

 العؿؾقدة، الؿفؿدات لدبعض أطداده ثدؿ ، وحذفدف مـف ضا  مدةٍ  قبؾ

 معفددا والتعدداصل ، الؿجؿقطددات تؼؾقددؾ خددالل مددـ طؾقددف فتغؾددب

 لدؿ ومـدافع كتًبدا أثؿدرت الصدباح، كـسدؿات ومشاركات، بػقائد

 آٓئف: طؾك هلل والحؿد تتققع،

 الُؿـَفؽدا ولسدَت  فقف فاطاًل  كـ

 

 طّؾؽدددا فدددماداً  أدَمدددت برسدددائؾٍ  **

 

ـْ   صقًبدا كصدحً الجؿع يف وتؼدم

 

 أشددركا قددد صرِحددف يف كاقددًدا ٓ **

  
 ُلؿعددةً  يـددبُض  بدداهلل مممـًددا بددؾ

 

 الحالؽدا الػدمادَ  تزجلْ  وكسائؿا **

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ومـدداضرٌ  بسددؿةٌ  صددبٍح  كددؾِّ  يف

 

كددا قددد مؾحددظٌ  يددقمٍ  وبؽددؾِّ  **  حرَّ

 

 وكػددددائسٍ  بؾطددددائٍػ  جربُتفددددا

 

 "أتابؽا" فقفا وكـُت  اكتػعُت  حتك **
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 ومـاَلـددددا ُكْتَبـددددا فقفددددا وبَؾغـددددا

 

ؽدا العؾقمَ  شؼَّ  مـ ضاعَ  ما **  وفؽَّ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 وكاَلـدا البفقج بالعؾؿ وحؽؿُت 
 

 وُمحبَّؽددا ُمزخرًفددا الـبقددفِ  حددظ   **
 

 تؽدـ وٓ إمدقر رصِػ  إلك فاطؿْد 
 

 مَتشدددددبِّؽا ُمتجافقدددددً متباطدددددًدا **
 

 وُمشدتَؽك طؾقف معؼقدٌ  "والقاُس " ** ُطؼدةً  ُتداري ٓ خققصَؽ  واكظؿْ 
 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

 ذهبقددددةٍ  معزوفددددةٍ  يف والحددددؾ  

 

 وَيسددُؾؽا يفددقنَ  حتددك بددف دارت **

  

 ودرايدددددددةٍ  برطايدددددددةٍ  فَغؾبُتدددددددف

 

ًؿددا فقددف وغدددوُت  **  ومحـَّؽددً معؾِّ

 

 متبؾِّؽدددددا فددددداغراً  أو كازًحدددددا ٓ ** ثَغراتِفا مـ تدارُ  الشجقنُ  تؾؽ

 

 **دددددددددددددددددددددددددددد**

هدد5/1/1443  

ّ
م
ّّت

 
ّالذيّهللّواحلمدّ،ّوتوفيقهّاهللّحبمدّالكتاب

 .ّالصاحلاتّتتمّبنعمته
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ّ:ّاملؤلفّإصدارات
 : مـفا كتاب ( 111 ) مـ أكثر لف صدر

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

 الحديثقة الخطب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآين التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 

 شعر( ) إطظؿ الطالب 

 شعر( ) اهلل بنذن ففزمقهؿ. 

 ( شعر الـقؾ) تقهجات. 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  
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 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لأئؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ( شعر ) ومــ وصـ.  

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 الروضة أزاهقر  

 الؿـابر شجـ 

 الدطقة لػفؿ قرآكقة ققاطد . 

  : لؾتقاصؾ

hamzah10000@outlook.com 

 


