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 دأــاملبت

 ُْ ُْ  ، وأطان وسْد أك مَ  هللِ  الحؿ  الؿزدان، خق ه طؾك هللِ  والحؿ

 آلفِ  وطؾك الب هان، الـبل طؾك وأسؾؿُ  وأصؾل الؿمن، وغقثف

 …أجؿعقـ وصحبِف

 : بعد أما

 وكاكت ، الشؿائؾ وأرق الصػات، أصقب مـ الؿ وءةُ  كاكت فؾؿا

 تؽيْرها آلؿـا ، إطارُب  بفا وط فت اإلسالمل الؿجتؿع يف رداء

َْ  وكشيػف ذلؽ كؼْ وكاسَب  ، الؿتلخ ة إطص  يف  مؼاربية، بؼصيائ

 ، أخي ى مقضيقطات يتخؾؾفيا ، حيافزة بيلخ ى إحقائفا ومحاولة

 .( الؿ وءة مقات ) مسؿاها جْيْة شع ية مجؿقطة تحت ُكعتت

 واهلل..  مصييؾحة و واهتييْاءً  ، ومـػعيية خقيي ا فقفييا يجعييؾ اهلل طييّؾ 

 . الؿقفؼ

  طسق  محايؾ
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 مٌاُت املرًءّ /1
 

 مـييياصؼ بعيييض يف ، ألقاكفيييا وتجيييػ الؿييي وءة تت اجيييع كقيييػ

 وتطغيك الؿحيتؿ، الؿيقت درجية إليك أحقاًكيا  وتغيادر ،الؿسؾؿقـ

 الؿستعان: واهلل  الؿصؾحة

 إخقييارُ  وماتيت القفيياءُ  مياَت 

 

**  َْ  وإشيي ارُ  إوغييادُ  وتقَسيي

 

 وإصقييارُ  والطقييُب  متفؾفييؾٍ  ** كجاحؿٍ  الجـاح مسقدُ  والـقرُ 

 

 وغاَلـا الػضاء يف أصبَؼ  والؾقُؾ 

 

 وإكيْارُ  الػسياُق  صقلفِ  مـ **

 

 ييييي****يييييييييييييييييييييييييييييي

 كليؽةٍ  ال جال م وءاُت  وغْت

 

 واإلفؼييار إشييؿاُس  تغتالفييا **

 

 مصييال  واغتـييامُ  وجييقعٌ  فؼيي ٌ 

 

 وإصفيارُ  اليقدُ  فقفيا لقس ٓ **

 

 ومآلـييا حاَلـييا فييارحؿ ربِّ  يييا

 

 الغػييييارُ  أيفييييا يييييا وتقلـييييا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**
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 فضائٌؾ  كِْاكَ  ويف الؽ يؿُ  أكَت 

 

ـٌ  **  الختييارُ  َيعؼييُؾ  لييق ومحاسيي

 

 داَركييا وجّؿييؾ طّط كييا فالييرك ُ 

 

 إكيقارُ  ُحسـفِ  مـ وتقافْت **

 

 مي وءةٍ  خقي ُ  اإلسيالمِ  وم وءةُ 

 

 وإسػارُ  العقش َيطقُب  وبفا **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

هي12/2/1442  
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 !…هانت بإذن اهلل  / 2

 

 يؼضييل ولييـ ، اهلل بييلم  كؾييف فييالؽقن ، دائؿييا التػيياؤل دأبييؽ ليقؽـ

 أف اًحيا اهلل ويؼؾبفا والش ور، الؿحـ وستـْفع ، خق ا إٓ لؾؿممـ

 وبشائ :

 تفيقنُ  سيقَ   اهلل بينذن هاكت

 

ـٌ  **  وطققنُ  أش قت قْ ومحاس

 

 فػضُؾف الؽ يؿِ  يف آمُؾ  ِٓزلُت 

 

 مؿـيييقنُ  وططييياؤهُ  بـيييا سيييارٍ  **

 

 ُْ  مؼييييادرٌ  الؽبقيييي ِ  هلل فالحؿيييي

 

رت قْ ** ِّْ  وشيمونُ  ده ِكيا يف ُق

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َـّ   ومييزونُ  أيـعييت قييْ ومييقاكٌ   ** م احؿٌ  الػسقَ   ملمَؾـا لؽ

 

َـّ   وُحيييزونُ  مظيييالؿٌ  ولُتيييَْح نَّ  ** ضؾؿةٍ  مـ سحائٌب  فَؾُتؼَشع

 

 دطاؤكييا الؽيي يؿ اهللِ  إلييك إكييا

 

 وفتيييقنُ  قيييقارعٌ  تيييْومَ  ٓ أن **

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييي****يي
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ُْ  العقُش  وُيزلَزُل  ف الجفق  وغؿُّ

 

 وصعقنُ  ُأجِؾبت قْ وشؿاتةٌ  **

 

ا ربُّؽ وُيرلُّ  ًْ  مت بًصا حاق

 

 فـيقنُ  واسيتققػتف ال دى جازَ  **

 

 ِختاُميف الشي ورُ  مػتعُؾ  دامَ  ٓ

 

 وحصقنُ  أكػٌس  وتفؾُؽ  آٍت  **

 يييي****ييييييييييييييييييييييييييييييي

 هي13/4/1442
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ُْ التفاهْ/ 3  !…صناع

 

 ضفقر ال اهـ طص كا يف وتضخؿت ، الؿتلخ ة العصقر آفات مـ

 وسييائؾ خييالل ومييـ ، والشييؽؾ  الؿحتييقى يف تيياففقـ مشيياهق 

 لييق ، وطؼييالء خقييارا ومتييابعتفؿ داطؿييقفؿ مييـ وتؾؼييك ، التقاصييؾ

  آلؽت وين: بـقاُكفؿ لسؼطَ  ضْهؿ تجؿعقا

 والَفي مُ  اليْطؿُ  زان الؼقمَ  اَتصـَعق ٓ

 

 ويحتييْمُ  يعؾييق فييقفؿُ  وفعُؾؽييؿ **

 

ا تصـعقهؿ ٓ ًْ  بيقاصُؾفؿ تسؿق غ

 

 ائتؿؿيقا وميا سيـّقا ميا الجقُؾ  ويؾَؼُػ  **

  

 إثِؿُ  ال دى ويؽسقكا الحقاة طارُ  ** فقؾحَؼـا الؽب ى الخقبةَ  تصـعقا ٓ

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كييْمقا أو ٓكييقا َمييـ وٓ يػؼفييقنَ  ٓ ** أسػك وا أٓمِ  طؾك ال اقصقنَ 

  

فؿ  ُفؾؼيت ليق طقجاءُ  شف ةٌ  وهؿُّ

 

 واكؽتؿقا أن لزالقا بالؿع ضقـ **
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ا ـْ  الـاُس  ويجفُؾ  ** فارتػعقا جارون خؾَػفؿ لؽـَـّ   رسؿقا ومـ ضّحقا م

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ـَ  ـَ  ** ب طقا َمـ مإطال مـ الؿتؼـق  طصؿقا إذ إخطار لْى والثابتق

 معيُْكفا صياَب  بالًدا ويـص ونَ 

 

 ب ِميقا أو ذّلقا َمـ وٓ ويصؿْونَ  **

 

 فصيحت ميا الط ح يف هابطٍ  وتاففٍ 

 

 والعيْمُ  الجفيُؾ  وتسيامك لساُكف **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 غ ِقت قْ لؾؿال آكؾٍ  وجامعٍ 

 

 شيقؿُ  وٓ خقٌ   ٓ السحِت  يف اهُ يْ **

 

 قييقؿُ  وٓ طؼييٌؾ  وٓ الشييػاهُ  تؾييؽ ** هْأت ما السخػ يف مطؾًؼا وضاحٍؽ 

 

ل ّْ  اكؼسيؿقا وٓ حيادوا ميا التػاهيةِ  وطلُ  ** ووطقفؿُ  جقؾٍ  مـ الجقُؾ  تب

  

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

دون ** زَم اً  طص ِكا مـ لـا قّقض ربِّ  يا ِّْ  يـفيييْمُ  بيييات ميييا لـيييا يجييي
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 ذُبؾييت قييْ إيييام إذا ويقرقييقن

 

 الظَُّؾيؿُ  بـيا اشتْت إذا ويبزغقنَ  **

 

 قييـطٌ  وٓ يييلٌس  ٓ اهللِ  إلييك إكييا

 

 واليْيؿُ  وإغصيانُ  الػج ُ  سقبُزغُ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي29/5/1443
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َََّر جلَدي..! /4  ًغ

 

 فغقي  ، الشي طقة الؼيقؿ يف واشيت وا وبياطقا غق وا،ت قْ الـاَس  صالعَ 

 وإيياكؿ اهللُ  طافاكيا ، الخائضيقـ مع وخاض مـفجف، وبْل ، جؾْه

 ليْكؽ مـ لـا وهب هْيتـا إذ بعْ قؾقبـا تزغ ٓ ربـا "…ذلؽ مـ

 :" القهاب أكَت  إكؽ رحؿةً 

 وُمـؼَؾُب  َدْرٌب  لفؿ والـاكصقنَ  ** ذهبقا بؿـ تحػْؾ  ٓ الحؼ طؾك اثُبْت 

 يماكُسيييفؿ طؾيييؿٌ  وٓ والـاكصيييقنَ 

 

 ُيجتـَُب  صار قْ بؿا والقالغقنَ  **

 كُثي ت وليق اليْكقا يف أبؾُج  والحؼُّ 

 

 والرهُب  الطق ُ  وغـّك الش ورُ  تؾؽ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ُهِجي ت قْ الش عُ  كقػ العؼُؾ  سق فُض 

 

 والعطيُب  الشي ُّ  وتباهك كصقُصف **

 

َْ  يغّق ُ   بيف حػؾيت وميا لؾيْكقا الجؾي

 

 والتعيُب  الغؿُّ  وهاج الػتقنُ  بف **
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َْ  وغّقيي   طجبيييل وا لمفييات الجؾييي

 

 الُؼيَ ُب  دأُبيف ومؿـ يصق ُ  مؿا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 فطِـيقا ميا وإفراذ إصاحُب  أيـ

 

 ُيستَؾُب  صار ما إلك اكتفقَت  لّؿا **

 ُمثييٌؾ  لييف ففًؿييا اييي الشييقُ   أيفييا يييا

 

ـَ  **  والخطيُب  اليرك ُ  وأييـ الثبات أي

 

 مـصييَ طً الؼيي آنِ  بييرا قيي أَت  أمييا

 

 كصيبقا أو جاءوا قْ وما لؾـاكثقـ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 حيافظؽؿ اهللَ  إن الْيـ طؾك فاثبْت 

 

 ركِبقا وما ساروا مـ الققمَ  ويحػظ **

 

ُْ  يغقييي ُ   مشييي قةٌ  مُ واإلسيييال الجؾييي

 

 والطقيُب  العط ُ  وتّْلك أكقارهُ  **

 

 ثابتيييييةٌ  الفـيييييْ رحييييياب يف فلميييييةٌ 

 

 الؾفيُب  حّطيف قيْ وما الشتات رغؿ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 مقرقييةٌ  أفيياق يف الـييقرَ  ذا سييتؾؼك

 

 وإدُب  اليرك ُ  ويعقُش  قصقُره **
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 طَجيييؿٌ  بيييف أقيييقامٌ  الخقييي َ  ويحؿيييُؾ 

 

َل  وقْ ** ّْ يادةُ  طـف تب  العي ُب  السَّ

 

 لعالِؿـييا فييالقـظ  ريييِب  يف كييان ميـ

 

 َتختضيُب  باإلسيالم العقالؿَ  إنّ  **

 

 أفئيييييييْةً  باإليؿيييييييان اهللُ  وثبيييييييت

 

 كيقُب  بفيا شَطت وما إلقفِ  تلوي **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي17/2/1443
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 غرقٓ يف حبر الصوٌات..! /5

 

 وتشيغؾ ، الشيفقات فقيف تي وُج  ، صيعًبا طالًؿيا كعيقش وكحـ لعؾـا

 الـاشي  والجقيؾ حاجتـيا وكْرك كستقؼظ الػتـ، وتـتش  ، إجقال

  وتحري ا: كصحا الحاكقة والؽؾؿة الشػقؼة، الْطقة الك

ـْ   جائحةٍ  دهؿاءَ  مـ الؼقمَ  ُيـؼرِ  َم

 

ـِ  الجاحؿ هرا أطاصق ِ  ومـ **  العػ

 

ارٌ  الشقق مـ بح ٌ  ّْ  قيقؿٍ  بيال هي

 

ـِ  واإلسػا  الحبِّ  ورايةُ  **  والقَه

 

ـِ  واإلطػا  الؿ وءةِ  طؾك ** أسػك وا اإلسالمِ  ٓ لؾْون والعقُش   والسـ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ص بت وما بالحسـك الحَؼ  بؾِّغ قؿْ 

 

ـِ  الصِْق  بؼقل الجؿقعُ  لف **  والؿـ

 ُغُػيؾٍ  يف وإخقيارُ  السقءُ  تضخؿَ 

 

ـِ  يف الـاُس  وخاض يشقعُ  مؿا ** م ِّْ  ال

 

ـِ  الـياسِ  وكػعِ  البالغ إلك ** لفقجـا إشػاًقا الؼؾُب  يؿؾُؽ  لق  بيالفَت

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**
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 وَمحزكييةٌ  آٓمٌ  الـييّت  مييا الـييتُّ 
 

ـِ  إهيقاء مـ ش    ومقُج  **  والػيت
 

 ُشيغؾت قْ وإبـاء الشاُب  تضعضعَ 
 

ـِ  يف الخبِث   ورياُح  قؾقُبفؿ **  فيـَ
 

ـَ   ص ًقيا لفيؿ ُيبيِؼ  ليؿ الُػج ُ  تػـ
 

ـِ  وٓ معـييك بييال ورّوجييقه **  رَسيي
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ييييا  مؿؾؽييييةٌ  اهلل وبػضييييؾ لؽـَـّ

 

ـِ  الؼؾَب  تفزُّ  الجؿال مـ **  بالشيج

 

 لؽيؿ إن الحؼ دطاةَ  يا فاستقؼظقا

 

ـِ  كيؾَّ  َيػ ي اهللِ  مـ طقًكا **  مؿيتَف

 

 ُْ ـِ  باإلحسانِ  الش ُ  وُيْح ُ  ** طالؿفؿ فقق حتًؿا الحؼُّ  سقصع  والحس

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 الُؿييزنِ  صييايفَ وكؿاكييا غُصييقُكف ** بزغت قْ باإليؿان الش َّ  فتّب وا
 

 َمح قيةٌ  اهلل كتياِب  ميـ ومقطظٌ 
 

ِـّ  لؾعابثقـ ** ـِ  الصقَت  فغ  واستبِ

  ُْ والحؿيييي
ييييي ةٌ  أذكيييييارٌ  هللِ  مبشِّ

 

**  ُْ ـِ  وليؿ هاكيت ما هللِ  والحؿ  َتِؾي
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي24/11/1442



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 احملدُِّث الصاعاتُ..! /6

 

 كالميف ضؿـ ومـ ، اهلل رحؿف إلباين الؿحْث يـتؼْ شقًخا سؿعَ 

 بييالعؾؿ معيي و  أو شييققخ لييف ولييقس..  أصييال "سيياطاتل " أكييف

 ؽ ر:الؿت

ـْ  "ساطاتل"  أثيارِ  بيازغُ  لؽي

 

 وإخبييارِ  بييالـص وُم فيي ٌ   **

 

 بعيياَلؿٍ  الؿـقيي  والؼؿيي  كيالػج ِ 

 

 وإكييْارِ  بالجفييؾ ُمْحؾقليٍؽ  **

 

ه الـبقييؾِ  الشييقُ   فتقثييَب   وهييزَّ

 

 إبيي ارِ  وكصيي ةُ  الـبييل شييقُق  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 إلييك وسييؿا أقْاُمييف فت اَقصييت

 

 وبيييْارِ  بفؿيييةٍ  الؽـيييقزِ  تؾيييَؽ  **

 

 ومصيييـًِّػا قارًئيييا يطيييالعُ  وبيييْا

 

 واإلصييي ارِ  بالجيييْ ومحؼًؼيييا **

 

 وُبّقـْت  هـاك رَسخت ودروُسف

 

 إطصييارِ  بييتؾؽؿُ  زائ يييفِ  مييـ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 وإزهييارِ  العطيي ِ  يف ريحاكييةً  ** يَزل لؿ " بالظاه يةِ  "وُمؽقُثف

 

 طْزِميف ِمـ طجائبً ال جاُل  وحَؽك
 

ييييييّؾؿ وثباتِييييييف **  الطقييييييارِ  بالسُّ

 

 وطيزائؿٍ  بفؿيةٍ  الحْيَث  وصحا

 

 الِؿفيرارِ  شيقخةِ  طيزائؿَ  فاَقت **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 طييالِؿٍ  طييـ لـييا ركَّييت سيياطاُتف

 

 وإدهييارِ  الققييت يف ومثيياب ٍ  **

 

ُْ  الجقُؾ  وتعؾؿَ   ؾٍ لػاضي الجْي

 

 الؿيْرارِ  السياطة بسيح ِ  َيْري **

 

 واّزيـيييت سييياطاُتف وتـاغؿيييت

 

 إسييػارِ  كقكييِب  مييـ ب وائييعٍ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كباَتيف الحيْيِث  يف أكبَت  الشقُ  

 

 إثؿيارِ  صّقيب ميـ لـيا وجـك **

 

ه الجؿقيييعُ  فغيييْا رِّ ُْ  وكتاِجيييف لييي

 

وا ** َْ  الزخييارِ  كالـاهييؾ لييف وغيي

 

 ومشيييايٌ   وخصيييقُمف أحباُبيييف

 

 وطيييقارِ  لحاجيييةٍ  إلقيييف  هّبيييقا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 أذطـييقا قييْ لعؾِؿييف والحيياكؼقنَ 

 

 واإلس ارِ  بالَفؿسِ  وتسّؾؾقا **

 

 سياطاتف إليك ركَضت أزماُكفؿ

 

ييعت **  الّسييقارِ  لؾعؼيي ِب  وتخشَّ

 

 ُكْتبييف حييْائِؼ  يف إسيياترِ  جييؾُّ 

 

 إطصارِ  قالئُؾ  لؿـصػقنَ وا **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

هي1/6/1443  

 

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 !…زٍنْ اللتب /7

 

 بالجؿييال مقرقيية جـييةٍ  يف الؽتييب، بييقـ جالسييا الييزمالء أحييْ رأى

 شيع ا بفيا والتي كؿ الؾؼطية وصيػ اليك الؿـظي  ففقجف ، وال ياض

 الؼحطياين جياب  محؿْ لؾشق  إهْاء … الؽ يؿ لؾشق  ومالصػة

 :  اهلل حػظف

 ذهُب  وٓ ماٌل  ٓ الؿػاخ ُ  هري ** الُؽتُب  بؽ زاكت أم بالُؽْتب زكَت  قْ

ُْ  كلكَؽ   ُجِؾبيت قيْ الزه  بقـ الؿج

 

 وال تُب  إفـانُ  وذي الجـقدُ  لف **

 ِْ  صبقعُتييف كاكييت إن الؿيي ءُ  لَقسييع

 

 وتـتخُب  ُتْاكقفا العؾقم إلك **

 ييييييي****يييييييييييييييييييييييييييي

 وُمفتييبال مشييتاًقا العؾييؿ يف يجييقُل 

 

 تعُب  وٓ طجزٌ  ٓ الػؽ َ  وُيغ ُق  **

 ومـتؼقييً غقاًصييا الصييحائِػ  ويف

 

 وَيسيتِؾب يفقاهيا الؿسيائؾ غقْ **

  



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 راققييةٌ  و طييزٌ   لييف السييطقر بييقـ

 

 يؾتفُب  كالسقِػ   أفقائفا وبقـ **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

يييؾ قيييْ  قائؾيييةٍ  كيييؾَّ  مـيييف اهللُ  جؿَّ

 

 أَرُب  ليف طؾؿٍ  سقى يػقُض  فال **

 

 ألييٌؼ  لييف مزميياًرا الخؾييُؼ  ويسييؿعُ 

 

ـُ  ال بقع مـ **  َيـتخيُب  الػؼف وزي

  

 صيييقرٌ  لفيييا اليييْكقا يف الؾرائيييَر  إنّ 

 

 والطَ ْب  الُؽْتِب  رشُػ  الشقُ   ولرةُ  **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 مؽتبييييةٌ  ييييي ِ الـح  العييييالؿِ  ولييييرةُ 

 

صُب  والخق اُت  الػقاكفُ  بفا **  وال ُّ

ـُ  ٍْ  مـ ال وُح  فَتسؿ  الَعيِرُب  الؿطعيؿُ  فقفا كػائَس  ومـ ** درر ومـ شف

 

 والشيفُب  واإلبيْاعُ  الؿعالؿُ  بف ** طؽػت قْ الطّؿاُح  القاكعُ  وطؼُؾف

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َْ  َيحبُس  هؾ ** ستاكحب لفا والْكقا الؿباهُج  تؾَؽ   والـجيُب  العؾيؿُ  إٓ الؿج
 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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ًٓ  بييييف تبييييغِ  ٓ أنَ  فسييييارعِ   بييييْ

 

ِّْ  رمُ   و الشققخ واْقُػ  **  َيحت ُب  الج

ييا  ومع كييةٍ  هييؿ   يف الجفييؾ مييع إكَّ

 

 والَغضُب  اإلكؽارُ  لـا الفقانِ  ويف **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ْقييي إسيييػارِ  يف فيييماَدكَ  فاكُشييي ْ 

 

 والَغَؾُب  واإلكؿاءُ  السعادةُ  لؽ وُلْت **

ٌْ  لفيييا إكيييامُ  فيييال  وسيييابؼةٌ  مجييي

 

 َتؼت ُب  كجقاكَ  مـ إكاب ُ  وٓ **

مُ  أكييت َّْ  هييَررٌ  وٓ الييْكقا يف الؿؼيي

 

**  ُْ  كيرُب  وٓ ِغش   ٓ الجقؾِ  وسق

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 شيققخفؿُ  داميت ما الـاُس  لقسَؾؿِ 

 

 ُكي ُب  بفؿ اشتْت إذا الضقاءُ  هؿُ  **

 

 مالفُظفيؿ كاكيت ميـ اهللُ  ويحػظُ 

 

 َيـسيؽُب  فقـيا وصقًبا الحقاةِ  كف َ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي4/6/1443

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 قالٌا هٌ الصعب ...! /8

 

ٍْ  كحيق ومؽيث محاييؾ، يف زاروكا  الريـ الػضالء الؼضاة مـ  طؼي

 طبييْ الييْكتقر  الشييقُ   بييف اهلل وكػييع ، اوخطقبيي ومعؾؿييً قاضييقا

 بفيره وكبعيث ُكفيْي وإلقيف اهلل، حػظف الصعب صال  بـ ال حؿـ

 الؿتقاضعة: الؼصقْة

يفُؾ  قؾيُت  الصعُب  دَكا قالقا  والبطيُؾ  السَّ
 

ييبُؾ  لييف تعـييق فاضييٌؾ  ُمعّؾييؿٌ  **  السُّ

 

ى رفقعُ  شقٌ   َْ  ألقييةٍ  حّؿياُل  الؿ

 

 ُمؿتثييُؾ  بالعييْلِ  الِعييْا سييؿامُ  قيياضٍ  **

 

ُث  ّْ  أثيي ٌ  لييف ِمػفييامٌ  الػؼييِف، محيي

 

 والَعؿييُؾ  والبييرُل  الُعؾييك الجفييقدُ  لييف **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ثؼييةٍ  أخييا أسييتاًذا ُيشييابفُ  ذا مييـ

 

 هييَزُل  وٓ كْؼييٌص  ٓ العؾييؿِ  متييقَج  **

 

 سياحتِـا ُفسطاطُ  الفْى قضاءَ  يؼضل

 

ييٌؼ  **  مشييتعُؾ  العييْلِ  سييقق  مييـ ُمحؾِّ

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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وا قْ "يعؼقُب  " ُش يُ  " ّْ  وُمفتَبيُؾ  َطؼيٌؾ  لف" إياسٍ " ومـ ** ُكُباًل   لفؿ م

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هـيا فالؿسق ُ  ُحّطقا ال كُب  أيفا يا

 

ِْ  طـْ ** ـْ  طّزوا َمـ إماج  َفُضيؾقا وَم

 

 ِهؿييؿٌ  لييف وّقييادٌ  العؾييؿَ  دارسييُتف

 

 ُؾ تؽتؿ الؿػضالِ  الؼاضل وهؿةُ  **

 

 ومبتؽِي ٌ  ِمؼيْامٌ  " والػؼفِ  الػتِ  " يف

 

 َخؾيُؾ  وٓ َهيْررٌ  ٓ العباق ِ  مثُؾ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كائؾييةٍ  كييؾَّ  طـييا شييقُ   يييا جييزاكَ 

 

 والـبُؾ  والـصُ   بفا يْاكَ  جادت **

 

 وقـطييي ةً  روضيييً لـيييا تيييزاُل  وٓ

 

 َيعتؿيُؾ  البحي ِ  ومقُج  العالءِ  إلك **

 

 ت بَتـييا كييان زماًكييا فقـييا حؾؾييَت 

 

 يعتيُْل  الؼقمِ  يف سَ ى خق ٍ  لغ سِ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ها َحّطت َمْعؾؿٌ  وَطْشُ كؿ َْ  َيشتغُؾ  الؼقمِ  حؽقؿُ  فقفا وضؾَّ  ** ققاط

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 مسييللةٍ  بييقـ مييا َمػخيي اً  تـقطييْت 

 

ـَ  ** ييف وطؼييؾٍ  طؾييؿٍ  وبييق  ُمُثييُؾ  كؾُّ

 

فيا لؿا "حايُؾ مُ " طزَّت  زمـًيا أمَّ

 

 والؿَثيُؾ  التاريُ   أرضفا يف وشعّ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ُْ  يرهِب  لؿ  وَي تحُؾ  الُػضؾك صاحُب  بفا ي َقك ** َمؽ مةٌ  والتبؾقغُ  الُجف

 والُؿؼيُؾ  إشعارِ  ُدرةُ  بؽؿ تحؾق ** كَ مٍ  مـ جئَت  ما شقَخـا يا ُحّققَت 

 

 وتمتَؿيُؾ  ُت َجك دطقةٌ  وحؼُّؽؿ ** وسابؼةٍ  ُشؽ ٍ  طـ ؽمْحتُ  إين

  

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َْ  يا ِْ  وشؽ ُ  الجؿقؾِ  طؾك ** كشؽُ كؿ والتلصقؾِ  العؾؿِ  سّق  الُحؾُؾ  الؿاج

 وطافقييةٍ  خقيي ٍ  ِمييـ ربُّييؽ حيياّلكَ 

 

 الـُّيُزُل  بفيا يسيؿق جـيةٍ  يف وص َت  **

  

 يييييييييييييييييييي****ييييييييييييييي

 هي15/9/1442

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 ابعث لنا عطركه..! /9

 

 وهيؾ الؿػقيْة، ال سيائؾ بعيض يف يسيتلذن الػضيالء بعض راسؾف

 مساًء: أكؿؾفا ثؿ.. إول بقتفا مباش ة فؼال يستحبفا

ِْ  ِططَ كؿ لـا ابعْث   خؾياًل  بيف كؾَؼ  أو الؽقَؾ  ُتـؼصِ  ٓ ** ُمؽتِؿال بالشف

 

 فابيييرةٌ ج إٓ لؽيييؿ يييي نُّ  فؿيييا

 

 والُحؾيال الػؼفَ  وأهْوا الجؿقَؾ  أزَجقا **

 

 فِفًؿييا كابِفييً إٓ ط فتييَؽ  ومييا

 

َْ  َت وي **   والُجؿيال الْرَّ  وتحؽل الؿػق

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 خَطيال بـيا أزرت وما الجؿاَل  لـا ** طَزفت وقْ صارت مـؽؿُ  كػائٌس 

  
 طابؼيةً  كإفـانِ  كالُحْسـ، كالتب ِ 

 

 ُمشييتِؿال الجييقِّ  ربقييعُ  مـفييا يظييؾُّ  **

 

 كطَؼيت قيْ بالعؾؿ لـا صْيؼً ويا

 

 ُمحيييتِػال مـفيييا وتزّييييا خصييياُلف، **

  
 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 خاوييةٌ  فإلباُب  الخق َ  َتؼطعِ  ٓ

 

ـِ  لؽؿ لػظٍ  وكؾُّ  **  هَطيال قيْ بالُحس

 

 طظيةٍ  ومـ طؾؿٍ  ِمـ البفّقاُت  تحقا

 

 وممتَؿال أكسامً ال وح يف تض ُّ  **

 قؿيٌص  أمثالِؽؿ مـ ال سائَؾ  لقت

 

َْ  وكحقيا فـَ تْيفا **  والُؿيُثال الؿجي

  
 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي6/6/1443

 

 

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

27 
 

 

 !…ُثلنْ يف جبني الدٍن /10

 

 ، تقيف الشقُ  العالؿ الجؾقؾ، صال  بـ محؿْ الؾحقْان رحؿف اهلل

وقْ ُط   بُحسـ السق ِة والعؾؿ والحيزم الؼضيائل ، وثؼيِة ققادتـيا 

حػظفييؿ اهلل، وقييْ شييقعتف جؿييقٌع غػقيي ة تييْل طؾييك مييْى مؽاكيية 

 العؾؿاء يف بالدكا الغالقة:

ـِ اليْيـ قيْ َرسيَؿت  يا ثؾؿًة يف جبق

 

َْ  فقـا **  والتعبيا وإسيؼامَ  الؿـاك

 

 ِخّػل قؾقاًل ف يُ  الحزِن َتغُؿُ كا

 

 واكَسيؽبا هيامَ  هؿ   ال وَح  وخالطَ  **

 

َر الـيياُس فإييياُم مقحشييةٌ  َّْ  تؽيي

 

 اقَت بيا قيْ سيقءٍ  ميـ يعصؿُ  واهللُ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ُع القيييقَم أفيييراذًا وسيييؾقُتـا  كيييقدِّ

 

 واكُتتبيا ُحيؼَّ  مصق ٌ  ال حقَؾ  أنَّ  **

 

ـُ الؼضيياِء لييف يف كييؾ كازلييةٍ   وابيي

 

 رَيبييا وٓ َزيػييً ٓ الَحصييافةِ  رأيُ  **

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 شقُ  إكاب ِ والؿيقزوُن مـطُِؼيف
 

 والـُّخبيا الحيزمَ  ُتؾػل تحَْث  إذا **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ومـفُجف محؿقدٌ  "الؾحقْانُ "ذاَك 
 

 الـُُّجبيا السيادةَ  ويؼػق الط يِؼ  طؾك **
 

 تاُج الققار لف يف العؾِؿ قيْ بَزغيت
 

 َْ وإَدبيياالزهيي وأفيياَض  غصييقُكف **
 

 رحؾَت يا شقَخـا والؼؾيُب ُمـػطي ٌ 
 

 الَع بيا وقُعيف وأدَميك ال حقؾ طؾك **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َـّ مـزَلؽ الؿقؿقَن قْ شيفْت  لؽ
 

 أَربييا بييف ُتبييِؼ  ولييؿ الجؿييقعُ  بييف **
 

ُْ  ** يؽػقَؽ مـ رحؾٍة ذكٌ  ومحؿْةٌ   وُمـؼَؾبيا حزوكيًم الجؿيعِ  ومشف
 

 وقْ حظقَت بحبِّ الؼيقِم إذ وثؼيت
 

باوم ُمختيياًرا الؼقييادةُ  بييؽ ** َْ  ـتيي
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ويحػييُظ اهللُ أطالًمييا لـييا كبُغييقا
 

 ُرتًبيا بفيؿ تبغل ٓ الخق ِ  بْولة **
 

 أرُض ال سالِة قْ هبَّيت كسيائُؿفا
 

 والييرهبا َْ الؿجيي فقفييا الغيي ُس  وأورَق  **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي4/6/1443



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 قالٌا املصاهري ..! /11

 

.. كحيـ أليقس.. شيف هؿ َمـ فؼال: … وكقت وكقت مؽاكٌة، لفؿ

 محتيٍػ، بفيؿ احتػيك ولؿيا ، قائؿة لفؿ قامت لؿا ققصعقا لق واهلل

 :رؤوس لفؿ واكؼادت كػقس، لفؿ صّبؾت ولؿا

 الـيقُب  ذي غالْتـيا وقْ الؼؾقَؾ  إٓ ** والَؽِرُب  الَفْ ُج  قْؾُت  الؿشاهق ُ  قالقا

 

 وزامؾييةٌ  أمجييادٌ  الؿشيياهق ُ  قييالقا

 

 َيـسيؽُب  السخُػ  فؼؾُت  الـؼقد مـ **

 

ـٌ  بـيا هاجْت  وقْ مـفؿ ُبؾقـا  ِمحي

 

 

 والعطيُب  والغيؿُّ  بفا الشؼاءُ  ُيؾَؼك **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 خييالَطفؿ وإبـيياءُ  ؼييُؾ الع تبييَْل 

 

ك **  ذَهيُب  وٓ كػيعٌ  فال الضقاع حؿَّ

 

 واسيتَع ت الؼعساءُ  الفؿةُ  واكحطَّت

 

 والتَبُب  إوهامُ  وذي السؿقمُ  بفا **

 ُمييييُثال وٓ تؾؼاهييييا فضييييائَؾ  وٓ

 

 َيختِضُب  بالعط ِ  فائًؼا ِحجكً  وٓ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

30 
 

 

 ُمـػِؾييييٌت  والُخْؾييييُؼ  ُمييييّ ةٌ  ثؼافييييةٌ 

 

 الَغضيُب  يعِصُػ  لؿا سُقػؾُت  وَمـ **

 

 وغاشيقةٌ  شيْطٌ   بفا العؼقُل  وذي

 

ُْ  قْ **  َيحتِجيُب  الخق ُ  لؿا العؼُؾ  ُيػؼ

 

ييا  أسييػك وا القييقمَ  مـييَرُرونَ  لؽـَـّ

 

 ُتسيتَؾُب  وإخالُق  الؿؽارمِ  طؾك **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي28/2/1442

 

 

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 !…صَُد العلِه ًاحِلله /12
 

 والؽتييب بالػقائيْ اليْفاق "الػقائيْ صييقْ" لؿققيع إجيالل تحقيةُ 

 اإلسيالمقة اليْطقة قضيايا ميع التػاطيؾ ووهج الققمقة، والؿعار 

 :الجزاء خق  اهلل وجزاهؿ وكاش يف، وداطؿقف لؿمسسقف شؽً ا

 ُْ ِْ  صق ُْ  الػقائ  والِحَؽيؿِ  العؾيؿ صيق

 

 والػَفيؿِ  لصقؾوالت القطل ومـبعُ  **
 

 ومؼتـِصيا بحاثيً الـيِت  يف كظ ُت 

 

 الَعِؿيؿ الْافِؼ  بفرا ضػ ُت  حتك **
 

ُْ  فقييف  فَتيي ت مييا وإسييػارُ  الػ ائيي

 

 وُمغتييـَؿِ  بؿـفييالٍ  تُفييؾ دومييً **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 صييػحتِفا وَٓج  يييا العؾييؿُ  لقفـِييَؽ 

 

 ؽِؾيؿال صّقَب  وتؾؼك الجؿقَؾ  ُتؾػل **

 

ٌْ  ليييف ييييقمٍ  كيييؾ يف  ومحؿيييْةٌ  جييي

 

 إُُصيؿِ  ميـ طيالٍ  لف يقم وكؾ **

 

 ومؽ ميةً  طؾؿيً زَهيت قْ حْائٌؼ 

 

 محت مِ  كؾُّ  وفقفا الؿتقـ فقفا **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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ـُ  فخالطَ  ** فـَـً لـا صاغت قْ العؾؿ دوحة مـ  الـِفؿِ  الطالب وجفَ  الُحس

( يا ُْ ( يا )صق ُْ  ُميْنٌ  لؽيؿ صابيت قْ )صق
 

 سَؼؿِ  دوكؿا ورّفت الجؿال مـ **

 ألؿِ  وٓ خقٍ   بال الخؾقؾ كفَج  ** غ ست لؽؿ أطالمً اهللُ  وأكبَت 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 الشقؿِ  باذُخ  وخق ٌ  الؿـام كقػ ** وفائضفِ  بح ٍ  مـ الـَّاُس  واستـػع

 ومْرسيييييةٌ  أليييييقانٌ  الؿقاقيييييع إنّ 

 

ـّ  **  العَؾؿِ  كالػارس مققعؽؿ لؽ

 كَصييٍب  بييال أف احييً ُيغييْق َيظييؾُّ 

 

 والتفؿِ  الضقؼ رغؿَ  القطل ويـش  **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

( يا ُْ ـِ  بؾقؾ الشؿقعِ  ِمْثَؾ  ** ُزَم ٍ  إلك أشعاري تقرُق  )صق  والُغؿيؿِ  القه

 

رٍ  بيال شّعقا بؾ الـَّاَس  بّص وا هؿ َْ  كي

 

ـَ  **  اليْيؿِ  مـ ورّووكا الزهقر ُحس

 

ا يييا اهلل جييزاكؿُ  ًْ  أفييٌؼ  لييف ( )صييق

 

 والؼَقؿ إفؽار يف اْلَقْقمَ  وي تؼل **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 ِقَصي ٌ  وٓ ضيعٌػ  ٓ الـفج طؾك سق وا

 

 الفؿيؿِ  سيادةَ  يا بؽؿ شُ فـا فؼْ **

 

 الُحُؾيؿِ  إلك وآفاقً الـفقض إلك ** وسابؼةٍ  وطل مـ الخؾُؼ  يطَ ُب  كؿ

 

دونَ  َّْ  وجارحيييةٍ  بغيييٍل  بيييال ُمسييي

 

 ضيَقؿِ  وٓ شؽقى بال وصاب ون **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وسيييامؼةٍ  مجيييْ إليييك وسيييابؼقن

 

 والسلمِ  الـقم رداءَ  ي تضقن ٓ **

 غائؾييةٍ  كييؾ مييـ ربَّـييا فيياحػظفؿُ 

 

 كِعيؿِ  وميـ فضيؾٍ  مـ الققمَ  وزدهؿُ  **

  

 هاجُسيـا صيار ُمر بؽؿ وصبـا صبُتؿ

 

 والُظَؾؿِ  اإلش اق يف الصقْ زيارةَ  **

 ُشيُغؾٍ  ويف هيؿ   يف كإفاضيؾ كـ

 

 ومـتَظؿِ  كفٍج  طؾك ال جاُل  كِعؿَ  **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي7/8/1436

 

 

  



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 هلل ما أحال النصََه ًرًَضوا...! /13

 

 الَحي ور، ييتؼؾص ، والؿغـؿ والؿغـك والؿْفل، كالؿشت محايؾِ  يف

 ولييقس ، الصييايف الشييتاء ببيي د مضييؿخة ، ال بقييع كسييؿاُت  وتفييب

 ، الؿ تػعية الؿـياصؼ سيقؿا ٓ ، الـاس فقؼصْها الؼاسل، الؼارس

 والفـاء: والـؿاء ، والؿؽان الجق بحالوة هؿقمفؿ فت تػع

 الؿـيِزُل  وصياَب  بفا الشتاءُ  صاَب 

 

ؾييقا بفييا كيياأهؾق وازدانَ  **  وتجؿَّ

 

ِْ  بفييا الغؿييقمَ  َحّطييقا  غابييةٍ  ٕبعيي

 

هييا يف وتسيياَم وا **  وتعّؾؾييقا جقِّ

 

ُْ  بفيا الـسيقؿَ  ضـّقا ي  َدَروا ميا ُيخؾَّ

 

ُل  تيييييْفٌؼ  الـسيييييقؿَ  أنَّ  ** ُّْ  وتبييييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ـزليقايَ  كقؿيا إغ اُب  وت اقَص  ** أمقاِجفؿ يف الْ ءِ  أهُؾ  واكساَب 

 

 غْقبييياتِفؿ يف َيفيييقُج  الفيييقاءُ  فيينذا

 

 ويقليييقُل  ثيييائ ا بييي داً  ويصيييق ُ  **

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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ُق  َميـ )ُمحايُؾ( بَ َدت ِّْ هيا يصي  جقَّ

 

 تتَبّؾييييُؾ  التييييل تؾييييؽ أتفامييييةٌ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 فُلت طت الؿصقِػ  يف لفقبً كاكت

 

ا ** ـُ  َقييي   يييُؾ  سيييفقَلفا َييييزي  وُيفؾِّ

  

 وُمزلييييزٌل  هييييائٌج  فقفييييا بيييي دُ ال

 

يُؾ  َب ِدهيا ِميـ التل "أبفا" لؽلكفا **  كتزمَّ

  
 

 وردائيييٌػ  َكقميييةٌ  فقفيييا والُؾيييبُس 

 

 وُيثّؼيييُؾ  محَؿيييال طـيييا ويزييييْ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 فلورَقت الشتاءَ  َس اُتفؿ كَػضت

 

 تتيييرّلُؾ  وُمتعيييةٌ  الزهيييقرُ  تؾيييؽ **

 

 طايشيييُتفا ابعيييْم فقفيييا وبييي دُت 

 

 يتحّؿيُؾ  ِمعطٌػ  ٓ أنْ  وضــُت  **

 

 ِشييْتقيةً  ق يييةً  )محايييُؾ( صييارت

 

 يتسييييؾُؾ  َبفييييً أبفييييك مييييا هلل **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ومقسيييؿٌ  القدييييعُ  البييي دُ  لؽـّيييف

 

 

 َيفطييُؾ  وأخضيي ُ  فقـييا متسييالؿٌ  **

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

36 
 

 

 ميييزاورٍ  لؽيييؾِّ  صابيييت ِودياُكفيييا

 

 الؿتجييّقُل  فييال ي كييق وجباُلفييا **

 

 زائيي ٍ  مبيياهُج  م طاهييا وَخضييارُ 

 

 يتلميييُؾ  اليييري مـفيييا ي تيييقِ  ليييؿ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 أصييبحقا فقفييا الييزوارُ  يـتييفِ  لييؿ

 

ـَ  ** لؾقا و محبيييةً  كالؼييياصـق َْ  تييي

 

 حيالوةٌ  لؾـزييؾِ  )محاييُؾ( هيري

 

**  ٌْ  وتحيييّقُل  معسيييقلة ومصيييائ

 

 وطبقَ هييا تبَ هييا َتييـُػُض  وتظييؾُّ 

 

ـَ  **   يتلكيييُؾ  ميييـ وكيييؾِّ  لؾطقبيييق

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

فييا قييْ  وُزميي ةٌ  الؽيي امُ  الؼييقمُ  أمَّ

 

 ُتشيَغُؾ  زال وميا الْكقا بفا لعبت **

 

 وروَضيييفا الـسيييقؿَ  أحيييال ميييا هللِ 

 

 يتجؿُؾ  َط فِفا مـ الري تؾَؼك **

فً ضؾَّفيييا ي قيييُب  ويظيييؾُّ   متشيييقِّ

 

يييُؾ  وٓ يطؾُبفيييا لزا ميييا **  يتؽسَّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 يتـّؼيييُؾ  ميييـ وكيييؾِّ  لؾزائييي يـ ** َمْفلً  وتبَؼك "ُمحايُؾـا" هري

 

 فَب ُدهيا بالشيتاءِ  "تفامةُ " ُكسقت

 

 ُيؼتِّييُؾ  ولييقس حييالٍ  متزخيي ٌ   **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي21/4/1437

 

 

 

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 !…شعد الدعاّ /14
 

 الؿؾؽ جامع يف اهللُ، حػظف الحج ي سعْ الشق  بؿعالل ت حقبقة

 طسق ،، مػتل الجْيْ، بالؿـصب وتفـئتف ، الشف ي درسف يف ففْ،

 :وطؿؾف طؾؿف يف اهلل بارك

 متييييْلؾِ  ُمزهيييي ٍ  روضٍ  وبؽييييؾِّ  ** الؿـزلِ  ربقع يف السعادةُ  قالقا

 

 ليييف ميييا طزييييزٍ  مػتخييي ٍ  وبؿيييالِ 

 

 والؿلكيييييؾِ  بالفـيييييا ؿتيييييعُ الت آ **

  

 تؽييـ لييؿ السييعادةَ  إنَّ  فييلجبُتفؿ

 

ٍْ  إٓ **  متبتييييييييؾِ  ذاكيييييييي ٍ  لعبيييييييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ُمْػِضييييؾِ  كيييي يؿ رب   رضييييا إٓ ** هؿةٍ  مـ فؿالف السجقدَ  هقيَ 

 

 وج ِسييفؿ الييْطاة جـييات وحضييقرِ 
 

 وتلمييييييؾِ  صاطييييييةٍ  يف وتسييييييابٍؼ  **

  

ـٍ  ـيييييال أسيييييتاذٍ  وربقيييييعُ   متػيييييـ

 

ـٍ  مثُؾيييييف َميييييـ **  وتلهيييييؾِ  بيييييتؿؽ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 ُْ  وكؿقيُ هؿ وشيقُخفؿ اليْطاة سع

 

 الُؿتجؾجييؾِ  الؿييلزِق  يف وفؼقفـييا **

 

ا الحقاةَ  خاَض  ًْ  الؿتفؾييؾِ  الصييّقِب  مثييَؾ  ويحييطُّ  ** دطقةٍ  يف مجاه

 

 ليَزورةٍ  السي ورُ  يحْوكا شقُ   يا

 

يييؾِ  بؽيييؾ ريالبيييا حقييياكؿُ  **  تجؿُّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 الؿحػيييؾِ  يف شيييقَخـا ييييا ُحققيييتؿُ  ** وطبق ِه بالـْى )محايُؾ( صابت

 

 ٌْ  طقيصيييةٍ  وحيييؾُّ  وإقيييْامٌ  سيييع

 

 بالسؾسيييؾِ  مخضييقبةٌ  ومييقاطظٌ  **

 

 بؿؽاكيييةٍ  لؽيييؿ البييياري ويبييياركُ 

 

يييؾِ ُ خقييي  ياشيييقُ   لفيييا أكيييتؿ **  مممَّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وصاُلؽؿ صاب حقـ سِعْكا ولؼْ

 

ـٍ  سييييعادةُ  أكييييتؿ **  متؿثِّييييؾِ  مييييمم

 

 الؿتفؾييييؾِ  بَؿعقـييييف ارتييييقت إٓ ** بؼعةٍ  مـ فؿا سالت ودروُسؽؿ

 

 الؿتلصييؾِ  العييالؿِ  مؼييامَ  حِػظييت ** بؾْةً  ويجزي الؿقلك َيجزيؽؿُ 

 

 يييي****ييييييييييييييييييييييييييييييي



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 إحقيييائفؿ طؾيييك قادَتـيييا وُيثقيييُب 

 

ـَ  **  أفُضيؾِ  ميـ لفيؿ فؽيؿ اإللفِ  دي

 

 

 متقاصييؾِ  ُمبفيي ٍ  لخقيي ٍ  صؿعييت ** سادةً  يا لحضقركؿ ويثقُبؽؿ

 

 وحييْائٌؼ  أكفيي ٌ  الؿسيياجْ هييري

 

 الؿؿتؾيل الخصيقِب  بالعؾؿِ  تزدانُ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كصييَ كا وحّؼييؼ فامـْحـييا ربِّ  يييا

 

 الُؿؿِحيؾِ  )الشآم( يف طًْوا واقَؿع **

 

 وفقُضيفؿ الحقياة كبُض  طؾؿاؤكا

 

 ولؿـييييزلِ  لؿ اتييييٍب  بـييييا يعؾييييق **

 

 هي11/6/1434الخؿقس  

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 شَحُن الفراق ..! /15
 

 السيـة، قسيؿ وخصقصيا بلبفيا، الشي يعة كؾقة يف زمالئل تقديع يف

 :لؿحايؾ واكتؼالل

 فِييي اُق  لؽيييؿ وليييقس ُأفيييارقؽؿ

 

 ُأسيياُق  وبؽييؿ شييقختل فييلكتؿ **

 

 قيييْيؿً ْمػخ تيييل زهييي ُ  وأكيييتؿ

 

 الِعتييياُق  دوحتِـيييا ُكبيييُؾ  وأكيييتؿ **

 

 دوميييا التحيييْيِث  لمليييم وأكيييتؿ

 

كؿُ  أصَغك وكؿ ** ِْ  السيباُق  لؿجي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كيييالمٍ  ميييـ شيييجقنٌ  قؾبيييل ويف

 

 ُيييييي اُق  ٓ ودادٌ  روحيييييل ويف **

 

 َت اهيييا قيييْ ميييا صيييحبةٌ  وفيييقؽؿ

 

 الؿسييتْاُق  ال بقييعُ  صيياَب  ولييق **

 

 يييييلبك الخييييالن روائييييعِ  ربقييييعُ 

 

ُره ** ّْ  والػيييي اُق  العقائييييُؼ  ُتؽيييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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ـٍ  كييؾ يف لـييا وصييؾٍ  وكييؿ  حييق

 

 ال فيياُق  لييف يطقييب ذكيي ٍ  وكييؿ **

 

 ويفّ ِخييييييؾ   طصيييييي ِكا بضيييييياطةُ 

 

 ُتشيييياُق  َغضييييارفةٌ  وإخييييقانٌ  **

 

 تبؼيييك اإلحسيييان مـابيييِت  وكيييؾ

 

 الؿييراُق  فقـييا زهييا مييا وُتزهيي ُ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 حـقـييً قؾبييل شييَجك مييـ ُأوّدعُ 

 

 والـقييياُق  إباطييْ خضيييع لييف **

 

 َمشيييقٍق  وِصيييؾٍ  بيييرائٍؼ  فؽقيييػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال قياق ذي طؾقـيا شّعت وقْ **
 

 صيقٍب  كؾ مـ الؿزاه ُ  ورف فِت 

 

ُْ  توُدّبجييي **  واليييْقاُق  الػقائييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 البيي اُق  صييار مييا مثييؾ وصيياروا ** وفضال طؾؿً سَؿقا قْ مشايُ  

 

 وصييالٍ  الييك الـسييقؿُ  غـّييك وكييؿ

 

يْاق مباهِجـا طؾك ورّ   **  الصَّ

 

 َقييييالءٍ  طييييـ أفييييارق ٓ أفييييارُق 

 

ـّ  **  َمشييياُق  لفيييا الحقييياةَ  ولؽييي

 

 يييييييييييييييييييي****ييييييييييييييي



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 ص يؼييا لييف الؿحييبُّ  طيياكك وقييْ

 

 َمسييياُق  غائؾيييةٍ  كيييؾ ميييـ ليييف **

 

 وهاجييت فقـيا تشييعَّبت )شيعاُر(

 

 ُكطيييياُق  وٓ ُكطقييييؼ ٓ فبتـييييا **

 

 طجييييقًٓ  كِؾػيييً إليييقؽؿُ  أسيييق ُ 

 

 والسييباُق  الجسييارةُ  وتعؾييقين **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ت لؾفـييقد كييلين َْ   وجلسيي شيي

 

 العي اُق  م احَؾـيا أضيـت وقْ **

 

 كؽيييييادٍ  يف ييييييقم كيييييؾ مسييييياف ُ 

 

ـٌ  َروٌح  وٓ **  واشيييييتقاُق  وأمييييي

 

 وإكييييا مييييـؽؿ شييييقختل فعييييرراً 

 

يييييعُ  بيييييْكقاكا **  وافتييييي اُق  تجؿُّ

 

داً  أضيييّؾ   قصيييقْي فيييقؽؿ مييي دِّ

 

ره ٓ خصييقبً ** ِّْ  الُؿحيياُق  يؽيي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي14/4/1434آحْ  

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 !…مخائل حمائل /16
 

 حؾقاءها، وذقت مـاحقفا، يف وت ط طت فقفا، طشت التل مْيـتل

 اليري الؿقرق، الساح  كالؿؽان باتت حتك أكسامفا، واستـشؼت

 :حسـف ٓيؿؾ الري وكالفـاء مـف، ٓيشبع

 وأتييل أرواُحفييؿ لفييا وطـَييت

  

 وكبييييياِت  َميييييْبفٍج  يف لؽيييييلكَّفؿ **

 

هؿ رُ والؿسييا طؾقفييا َمييّ وا  يجيي ُّ

 

ـٍ  يف هيييؿُ  فييينذا **  وبقييياِت  َمْسيييؽ

 

 وم تيعٌ  الجؿقيُؾ  الطؼيُس  يلِس هؿ

 

 وُحيييييْاةِ  بشيييييقامٍ   متبختييييي ٌ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وُم فييي ٌق  طاشيييٌؼ  فقفيييا الطقييي ُ 

 

 البَسييؿاِت  طييابُؼ  فقفييا والطييؾُّ  **

 

 كلكفييا إكييقُ   الُشييؿُّ  وجباُلفييا

 

 وُغيزاةِ   َِجتُأسي قْ كػقارسٍ  **

 

ها "ُمحايُؾ " هري  َصقِػفيا يف ِسي ُّ

 

 الـَغؿياِت  الُؿخضقض ِ  وشتائِفا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 ُمتشيييقٍ   زائييي ٍ  خؿائيييَؾ  تبيييْو

 

 وهبيياِت  مقكييٍب  طييـ يـثـييل ٓ **

 

ُْ  بيياَت  ها أهَؾفييا إباطيي َْ  وكشييق

 

 وَحَصياةِ  َهَقىً  طـ واسَتعؿ وها **

 

 لط يِؼفيا َكَحيت قيْ لؼبائيؾِ ا كؾُّ 

 

 الؼـييقاِت  كيي وابطِ  لفييؿ تبييْو **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ٌْ  َزْهييي ٌ   متييياج ٍ  والتػييياُ   وَشيييف

 

 الؼَػييزاِت  ب وائييعِ  ُأتِخؿييت قييْ **

 

 فنكيييييف الجؿييييياُل  هيييييرا ميييييا هلل

 

 

 الُبَؼَعياِت  وأخجيَؾ  العققنَ  َبَف  **

 

 

ـْ  "محايَؾ " يف كؿ  مػازةٍ و َسـً ِم

 

 والعَزماِت  اإلص ارِ  أولل ُتغ ي **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

اكفا  وبيرُلفؿ القدييعُ  الَحَؿُؾ  ُسؽَّ

 

 الخقيييي اِت  كؿـييييائ ِ  متييييْفٌؼ  **

 

 طيابٍؼ  مـ جـةٌ  "محايُؾ " هري

 

 القاحاِت  كحْائِؼ  َأورَقت كؿ **

 

مت ألفَؿت كؿ َّْ  وتقّهجت وتؼ

 

 

 الؽؾؿاِت  ّقِب ص مـ أف غت كؿ **

 

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 لؿالحيؿٍ  قصةٌ  "محايُؾ " هري

 

 السيـقاِت  سيالِػ  ميـ وتـاص ٍ  **

 

 وجؿاَلفييا أهَؾفييا فيياحَػظْ  ييياربِّ 

 

ـْ  وامـَحفؿُ  **  ال َحؿياِت  سابغِ  ِم

 

ـَ  شييؿُؾ  يـضييؿُّ   كَقحييْةٍ  الطقبييق

 

 

 وإزماِت  الخس انِ  طؾك تلبك **

 

 ُأطجقبييييةٌ  إكفييييا ٕرضٍ  َأتِفييييؿْ 

 

 وُمييقاتكِ  لُؿسيياف ٍ  أورَقييت كييؿ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 لفييا وأَتييقا داَرهييؿ إحبييةُ  تيي كَ 

 

 

ـَ  **  الؾييييراِت  بؾييييرةِ  ُمسييييتقصـق

 

 

 فييلكتؿُ  الؽيي يؿُ  الؿييقلك حقَّيياكؿُ 

 

**  ٌْ  الـَفَضييياِت  لؿزامييي ِ  لـيييا ِرفييي

 

 يييييي****ييييييييييييييييييييييييييييي

 هي12/12/1432الجؿعة 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

47 
 

 

 الداعَْ القرعاًِ ...! /17

 

 اليري ، الؿػضال والْاطقةُ  الجـقب، يف اإلصالحقة الْطقة مجْد

 الؿـطؼية، حقيت حتيك اليزروع، وأكبيَت  الغي اس، فغ س اهلل، كػع

 رحؿيف العزييز طبيْ الؿؾيؽ وبطؾب..والػضالء العؾؿاء وخ جت

 اليْيـ، ٕميقر ومعؾؿا م شْا قبالجـ إلك ُيقجف أن  لؾؿػتل اهلل،

 لؾتقجييف الؼ طيياوي اهلل طبييْ الشييق  آل إبيي اهقؿ بييـ محؿييْ فقجييف

 :اهلل طؾك والتقكؾ دطقتف يف باإلخالص ووصاه  الؿؿؾؽة لجـقب

عَ  كؿ  واليِرَك ِ  باإلصيالح الجفَؾ  ق َّ

 

د ** َّْ  بيإث ِ  "جقزان" يف الخق َ  وج

 

 زاويييةٍ  كييؾ يف لييف جؾقييٌؾ  شييقٌ  

 

 ِغَق ِ  ومـ ُكصٍ   مـ اضؾِ إف فعُؾ  **

ْ   يف الـبيييَؾ  يشيييابفُ   دأٍب  ويف جييي

 

رِ  دوكؿيا ُيعطل البح ُ  كلكف ** َْ  كي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َْ " يؿاثُؾ  ذا َمـ  دطقَتيف "اهلل طبي
 

 السيػ ِ  حالِيِؽ  يف صبَ ه ي تْي أو **
 



 املرًءّ مٌاُت
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يييؿُ   ثؼيييةٍ  أخيييق لؿييياٌح  الـييياَس  يعؾِّ
 

رِ  فّقياضٍ  بحؽؿةِ  يسعك ** ِْ  ومبتي
 

ًٓ  الثالثيقـ فقَق   وتضيحقةً  أطؿيا
 

 والثؿ ِ  الػضؾِ  خق َ  ربَُّؽ  َيجزيَؽ  **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وَمؿْحيةٌ  ُشيؽ انٌ  "جقزانَ " وُجؾُّ 
 

ٌْ  الثـياءِ  مـ **  اليْررِ  سيابغُ  وِطؼي

 

اهلل" الخق ُ  لقفـَِؽ  َْ  بَزغيت قيْ "طب
 

 لُعُصي ِ ا صػقةُ  وتجّؾك غ اُسؽؿ **

 

 مـابُعفيا جّػيت ميا الحيؼ ودولةُ 

 

 حَضي ِ  ويف بيْوٍ  يف بالعؾؿ تجقدُ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 شيامخةٌ  وإكقارُ  الجفُؾ  اكؼَضك حتك
 

 والبص ِ  السؿعِ  مؾءَ  والرك ِ  بالعؾؿِ  **

ـْ  مضقَت  وقْ  اكفَؿي ت ذكيُ ك ولؽ

 

ـُ  بف **  تيَررِ  وليؿ ُتبيِؼ  ليؿ الؿالس

 

 ومقضيُعف ِمؼْاًما تشؽ ُ  والـَاُس 

 

 حَق ِ  وٓ شٍؽ  بال ال ؤوسِ  فقَق  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

  هي26/8/1442

 



 املرًءّ مٌاُت
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 فخر االزهر ًاحلدٍث...! /18
 

 معبيْ أحؿيْ  .د الؿحؼيؼ الؿحْث شقخـا أبفا يف زاركا وأن تقس 

 طؾيك السيـة سيؿوق الجامعية يف أياميا ومؽث ، اهلل حػظف الؿص ي

 الجامع يف دروسف وحض كا ال ياض، يف درسـا وكان ، الخصقص

 فلهْيتيف..  السيـ كبي  ميع حتيك البحث يف جاًدا ولحظتف ، إزه 

 :الؼصقْة هره

 وِحسيييانُ  طـيييْه فضيييائُؾ  قيييالقا

 

 الؿمنُ  وطاؤهُ  الحْيُث  قؾُت  **

 ُميْقِؼً الؽيالم فحصِ  يف وُيطقُؾ 

 

 انُ اإلتؼي وذليؽ الجؿياُل  قؾُت  **

 

 كلكييف الحييْيث اسييتاذِ  مثييُؾ  َمييـ

 

 البسيتانُ  واستبشي  هَؿك غقٌث  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ـِ  هق  ومحّ ر صاحٌب  حـبَؾ( )ٓب

 

 )الؼطيياُن( فييرلؽ َيػييقُض  وإذا **

 



 املرًءّ مٌاُت
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ه الحييْيث طؾييُؾ  ُْ  وشييجقُكف كشييق

 

 اإلمعيييانُ  فطبُعيييف تؼيييقل مييياذا **

 

( الػيييير ُْ  ذهبقيييييةٌ  كبتيييييةٌ  )أحؿييييي

 

 وإغصيانُ  إفـيانُ  بفا صالت **

  

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 متؿيييي ٌس  حيييياذٌق  كبقييييٌؾ  شييييقٌ  

 

 والػ سييانُ  الحػيياظُ  لييف تعـييق **

 

 بُؽْتبييف الـػييقَس  التِبيي  رأوا ولؼييْ

 

 إقي انُ  ليف أصيغك و)بـػِحف( **

  
 

 بظِؾيف َيػقي ُ  كؿ )الع اقْل( ولْى

 

ُـّ  وليييف **  ل يحيييانُ وا الػيييؾُّ  َيحييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وطزُفييف العؾييقم بطييـ الييك يغييْو

 

ـُ  يػقَت  أٓ **  والؿ جان ُ  الُحس

 

 مجاهيْاً  الصيؼقؾ كالسقِػ  ويظؾ

 

ـُ  يعت يييف ٓ **  والخييرٓنُ  الُجييب

 

 بسييييالةً  فقييييؽ ف أيييييُت  طّؾؿتـييييا

 

 الُع بييانُ  بفييا صييارت وطزيؿييةً  **

 

 ييييييييييييييي****يييييييييييييييييييي



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

51 
 

 

 وتؾطػييً تقاضييعً فقييؽ ورأيييُت 

. 

 أثؿييانُ  لييف يعؾييق مييـ لقييت يييا **

. 

 طزمييةً  وطييادت بييّزت شييقخقخةٌ 

. 

 الػتقيييييانُ  وتعجيييييَب  حققييييييةً  **

. 

 مص ِكا )ٕزَهَ ( فخ ٍ  مـ كان إنْ 

. 

( ولعصييي كا ** ٍْ  طـيييقانُ  )فؾؿعبييي

. 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ٕصييقلِف رّدهو الحييْيَث  كػييَض 

. 

 الَػفؿييانُ  الِجفَبييُر  فقييف وازدان **

. 
 ُمحيٌْث  الحْيَث  هقيَ  َمـ كؾُّ  ما

. 
 ِحصانُ  ال واةَ  ساق مـ كؾُّ  أو **

. 

ٓ  َّْ ٍْ  وفؼيييفِ  وطيييٍل  ميييـ بييي  مسييياك

. 

 اإلكسييانُ  لفييا يييَْمك ومفييارةٍ  **

. 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

داً  َيبقيييَت  حتيييك ِّْ  ومحاكقيييا مجييي

. 

 إزميييانُ  بفيييا طيييّزت ٕئؿيييةٍ  **

. 

 حيييْيثِـا بيييْارِ  أفَضيييك وت هيييٌؾ 

. 

 الُؼطعييييانُ  حؿؾييييف يف لؽلكـييييا **

. 

 يطيياُلفؿ الحييْيث أطييالمَ  وكييلن

. 

 وهيييقانُ  قاتيييٌؾ  طؿقيييٌؼ  حيييزنٌ  **

. 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت
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د ذا َمـ ّْ  الشطآنُ  بف شطت لق ويغقُص  ** وسؾقَكفؿ كفَجفؿ يج

 صيػقحةً  صار الضعَػ  جقزيست ٓ

. 

 سييؾقانُ  الِعييْا هييام إلييك ولييف **

. 

 حؽاييييةٍ  وقػيييق وليييعٌ  بفيييؿ وليييف

. 

 الفقؿيييانُ  وتبسيييؿ ادهييي ٍ  ميييـ **

. 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 مـيارةٌ  الشيؿقخ كحق لؽؿ وبْت

. 

 والشيبانُ  إبطيال لفيا ُه طت **

 

 وتخ جقا بشقِخـا الجؿقعُ  صاَب 

. 

ى ولِعؾؿيييفُ  ** َْ  وُييييْانُ  بيييف ُيفييي

. 
 فلشي قت ال يياض يف رفي َ   الشق 

 

 )أفغاُن( أو )بغْاد( شؿِسف مـ **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ت تييقي الؿـيياصؼ كييؾُّ  وتقافييْت

 

 ضييؿآنُ  وصييحقُحفا فعؾقُؾفييا **

 

( مضك قْ )شعبُة( كان إن ٌْ  و)محؿ

 

** ) ٍْ  اإلخيقانُ  ُيعجُب  ما )فؾؿعب

 

ثانُ  بيلَ  حّؾت قْ ويؼقل ** يشتؽل حتك اإلسـاد ردى َيػ ي َْ  الحي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**
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 إطييالنُ  وٓ حييٌس  فييال مييقتك ** وأصبحقا ال جاُل  وّلك قْ لقس أوَ 
 

 صييييـِعفؿ بُؿشييييبف جئـييييا لؽــييييا
 

 اإلحسيييانُ  ودأُبيييف يسيييت ي  ٓ **
 

 ُيي  لؿ الؿعار  ساح يف ويعقش
 

 )ُخ اسيياُن( حييْثتوت أمثاُلييف **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وجفيياَده سييعَقف فاشييؽ ْ  ربِّ  يييا

 

 ف قيييانُ  بيييف ولـيييا الـيييْى ثيييار **

 

 ومعييالؿٌ  مييْارَس  )بؿصييَ ( ولييف

 

 )َتطقاُن( بف وسَؿت لف ص بت **

 وتالميييٌر  ليييف أحبييياٌب  و)بلبفيييا(

 

 إيؿيييانُ  فقصيييؾف يفجييي وه ليييؿ **

 

 ييييييييييييييي****يييييييييييييييييييي

 شيييققخـا بتييياج أهييياًل  فؿ احبيييً
 

 وإوزانُ  الشع ُ  َيطقُب  فؾؽؿ **

 بلرِضيفا الفضاُب  تبتسؿُ  )فعسقُ (
 

 وُجؿيييانُ  لمليييمٌ  َطالهيييا فؾؼيييْ **
 

 كقاكيٌب  الحيْيث أهؾ طؾك وطَؾت
 

 البانُ  فقفا وازدان بؽؿ ص ِبت **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي13/1/1435
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ٌّ رمضان...! /19  دن

 

  :وشقًقا ص ًبا اإليؿان أهؾ كػقس تفتز ، إخق ة شعبانَ  طش  يف

 إكيييامُ  فؾتيييْنُ  رمضيييانُ  َدكييا

 

  والقئيييامُ  التيييقاددُ  وييييلتؾُػ  **

 

  واكسيجامُ  وصعيؿٌ  َطيْ ٌ   لفا ** رياضٍ  إلك الـػقُس  وتؾتفُب 

 

 وِضييييعـا تِفـييييا كييييؿ هللِ  فقييييا

 

 الظيالمُ  يخالطـيا كؿ وأصب  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ٌْ  طؼيييٌؾ  فيييال  واهتؿيييامٌ  وجييي

 

 الح امُ  والػعُؾ  الغَػالُت  بؾ **

 جػيياءٌ  فييال صييّؾ  رمضييانُ  إذا

 

 مـيييامُ  وٓ يطيييقُل  كسيييٌؾ  وٓ **

 

 طؾقـييا ُصييّبت بييف ف ْحؿيياٌت 

 

 ُيضيامِ  وٓ يضيقعُ  خقي ٍ  وكؿ **

 

 يي****ييييييييييييييييييييييييييييييييي

 العطاييا شيف َ  ييا رمضيانُ  أيا

 

 واغتـيامُ  وصيقٌت  رجيقى لـا **
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 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

55 
 

 

ـّ  رّبييياهُ  فقيييا  طبيييادٍ  طؾيييك ُمييي

 

 ُمسييتْامُ  فػضييُؾؽ َتيي ُدد وٓ **

 

 شيف ٍ  أليقانُ  مشياط ي َتفقج

 

 احتييييْامُ  ولييييألرج أَرٌج  لفيييا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ٍْ  كيييييؿ هللِ  فقيييييا  تيييييألٕ جييييي

 

 والسييالمُ  فيي َ  ت  بييرلٍ  وكييؿ **

  

 وفخيي ٌ  إيـيياٌس  رمضييانَ  ويف

 

 الَغؿييييامُ  يغّشييييقفا وأفيييي اح **

 

 ُرباكييا طؾييك تيي ُِ   وأشييقاٌق 

 

 والزحيييامُ  التسيييابُؼ  فققرُقـيييا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 صييػاءٍ  مييـ كييقعٍ  ألييُػ  وفقييف

 

 ُيييي امُ  وٓ يجيييػُّ  ٓ ومغـَيييك **

 

 َسيييييـاهُ  يف طيييييالؿل   ربقيييييعٌ 

 

 اكص امُ  وٓ تجقدُ  كؿ ْائُؼ ح **

ـُ  ييا الشيؽ انُ  لؽ  إكيا رحؿي

 

 واصطيالمُ  سيبٌؼ  رمضيانَ  إلك **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**
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 فـسيييييؿق يؼبُؾـيييييا اهللَ  لعيييييؾ

 

 الصييقامُ  خالِؼـييا طـييْ ويحؾييق **

 

ـٌ  ويعؾيييق  سييي يعٌ  فيييٌر  ميييمم

 

 والؼقيييييامُ  التبتيييييُؾ  وُيْكقيييييف **

 

 شييامخاٍت  لقييالٍ  أحييال فؿييا

 

 ُتؼييامُ  اذا الصييالةَ  أزكييك ومييا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 بارتقييياٍح  الؿسيييالُؽ  وتفتيييزُّ 

 

 اإلميييامُ  ويـعشيييـا ُيتؾيييك لؿيييا **

 

 تساَمك قْ أفضؾلٌ  وجقدٌ 

 

 والؽييي امُ  التسيييارعُ  وُيط ُبـيييا **

 

 ويشييْو فقاًضييا البييْرَ  َكييَلنَّ 

 

 الحؿيامُ  دوحتِـيا فقَق  وي قُص  **

 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييي****ي

 الؿقّشييييك والشييييف  هللِ ِ فقييييا

 

 إكييييييامُ  ُهيييييي عَ  إذ هلل ويييييييا **

 

 ُيضييياَهك ٓ داخؾيييلٌ  تبييياهُج 

 

 غيي امُ  لييف بييات العصيي َ  كييلن **

 

 شييؼاءٌ  فييال الحقيياةُ  وتـشيي ُح 

 

 خصيييامُ  أو يعّؽييي  غيييبـ وٓ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**
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 تجؾَّيت شيقاٌق أ رمضان كرا

 

 واكتظيييييامُ  وكيييييقرٌ  وإسيييييعادٌ  **

 

 السييجايا كبييعَ  ييا رمضييانُ  أييا

 

 َقتيييييامُ  وٓ يؼيييييؾُّ  ٓ وروٌض  **

 

َْ  وتبؼك ** وأكسل روحل ُمحَتَػك ستبؼك  القؿيامُ  رّ   ميا السيع

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هيي25/8/1436
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 طلْ رمضان...! /20

 

 إفيي اُح  ِت ودّقيي الفييالُل  هييؾَّ 

 

 إرواُح  وصؾيت صيؾَّ  رمضانُ  **

 

 بْسيؿاُتف وأشي قت الفيالُل  هّؾ 

 

  أتيي اُح  وٓ ضييقٌؼ  أو حييزنَ  ٓ **

 

 دائيٍب  ميـ ك ى فؽؿ الفالّل  هؾَّ 

 

**  ٍْ  رميياُح  أسييَ جتف قييْ ومجاهيي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ذهبقيييةٌ  وطزميييةٌ  الفيييالل هيييّؾ 

 

اُح  إصحاُب  بفا حَػؾت **  والُػصَّ

ُـّ  كق اكفييييا ** وُغّؾؼت الجـان صقُب  وتزخ فت  وإشييييباُح  والجيييي

 

ـَ  غراء هرا الِِحق  اإلصييباُح  وتيي ّكؿ أيـعييت كييؿ ** وروضةٌ  الصَّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َْ  أن بـيييا أميييٌؾ  ** وُحؾؿفُ  الؼؾقَب  رْمضانُ  وُيـق   اإلفيييالُح  ُيققييي

 

 وكػاُحـييا زماُكـييا ُأضييقع فؾؽييؿ

 

 واإلرواُح  اإلهؿييياُل  وتسيييؾطَ  **
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 َيُحػـيا الؽي يؿُ  رْمضانُ  والققمَ 

 

 اإلكجييياُح  وَيفقجيييفُ  وُييييريؼـا **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وتييييللٌؼ  بسييييؿةٌ  يييييقمٍ  كييييؾ يف

 

 وفيييالُح  زهييي ة ييييقمٍ  وبؽيييؾ **

 

 طاشييٌؼ  إين رمَضييانُ  أيييا اسييؿع

 

 اُح القّضييي الؾمليييمُ  مؼؾتقيييَؽ  يف **

  

 وحييييْائٌؼ  مـييييائ ٌ  ُمؼؾتقييييَؽ  يف

 

 وِمييييالُح  لرائييييٌر  وبقجـتقييييَؽ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هاكئيا رحابِيؽ إلك أتقُت  ولؼْ

 

 الػتيياُح  ييي حؿَ  كييل تائبييا بييؾ **

 

 وكػييييائٌس  وميييي احؿٌ  ف وائييييعٌ 

 

 وسيؿاُح  رجا فاضت ومعاتٌؼ  **

 

 وكقكيٌب  العظقؿ الشف ُ  هق هرا

 

 ُجـيياُح  يعت يييف ٓ ِضيي ٌ مخضق **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 أرجييٌؾ  وصابييت لقالقييف صابييت

 

 اإلصييالُح  وتييْفَؼ  لييف ُه ِطييت **
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 وراييةٌ  الحثقيُث  الجيقدُ  وتْفَؼ 
 

 السييقاُح  وتسييابَؼ  رف فييت قييْ **
 

ـٍ  كيييؾ يف  وتسيييارعٌ  هؿيييةٌ  حيييق
 

ٌْ  معـييك وبؽييؾِّ  **  وكجيياُح  مشييف
 

 ٕمييةٍ  الَبفييلُّ  الشييؽُؾ  هييق هييرا
 

 الؿػتاُح  واستـفَض  الفْى دَرِت  **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ومبييادرٍ  فاضييؾ شييقٍ   بييقـ مييا
 

 الػييالُح  وت قيي َق  سيي ت أمييؿٌ  **
 

 أكجيؿٌ  الَحقيارى الؿؽاسق ُ  حتك
 

يَب  أش قت قْ **  التَّطؿياُح  وتؾفَّ
 

 طييزائؿٌ  الؽيي امِ  إكاسييلّ  كييؾُّ 
 

ُّْ  ُأوقيْت قْ **  وإفي اُح  والجي
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 أزهي ت فقفا رْمضانِ  ُرَبك هري

 

 والجيّ اُح  والطػيُؾ  الُؿـيك كؾُّ  **

 

 ضييائعٌ  أو بييف مؽتئييٌب  طيياد مييا

 

 إقيْاُح  وصابيت الجؿقعُ  سِعْ **

  

 وأطؾـيقا الؽ يؿِ  الؿقلك إلك تابقا
 

 ِمػيييييْاُح  وتغافيييييٌؾ  أذىً  ٓ أنْ  **

 

 ييييييييييييييييييييييييييي****يييييييي

 فتبّسييؿت أكْائييف طؾييك طؽػييقا
 

 إربيييياُح  وازداكييييِت  آميييياُلفؿ **
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ـٌ  قاميييف أو صييياَمف ميييا  ُمسيييتقِؼ
 

 إلييقاُح  واكفالييت ازَدهييك إٓ **
 

 وأيـعييت السيي ورُ  هييّؾ  بفاللِييف
 

ـُ  خضييي اؤكا **  والتػييياُح  والتيييق
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وأبصي ت الغصقن كؾُّ  وتألٕت
 

 الؿصيباُح  بيف يزهيق ميا طقـاي **
 

 فـؿقييييُ ه لييييف بؾِّغـييييا ربِّ  يييييا
 

 الػيقاُح  والؿقرُق  ُذرىً  يسؿق **
  

 بعـاقِيييف فقَزكيييا حّؼيييؼ يييياربِّ 
 

 الؿ تيياُح  يطيي َب  كييل وروائييف **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وقـيقتِفؿ بشيف ِهؿ الخقارِ  طزُّ 
 

 واإللحياُح  الحيزمُ  يشيعُّ  فؿتك **
 

 واإلمـيياُح  اإليـيياُس  ويخييالطُ  ** أوضاِطـا مـ الصقمُ  يِحؾُّ  ومتك
 

 حاجيٍب  ميـ لف وما صؾَّ  رمضان
 

 وإوضياُح  والتِّبي  سي ى كقرٌ  **
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وجاهيْنْ  ال بقيع مثيَؾ  بف فاهـل
 

ٌْ  فييإم ُ  **  ِمييزاُح  فقييف لييقَس  جيي
 

 هي31/8/1436
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 أبـــــــٌاِ..! /21

 

ـِ  أَبقايَ   بخياص ي الجؿقيؾِ  كالؾح

 

ِـ  كزهييي ةٍ  وبَلصيييغ يَّ  **  وَمعيييق

 

ـَ  طؾَّؿاين قْ  طؾيك وارتَسيؿا اليْي

 

ِـ  بؿييقطظٍ  الحقيياة خييطِ  **  وأكييق

 

 ٕرتؼييل الـػييقَس  الؿيياَل  لييلَ  َبييَرٓ

 

ـِ  كحؾيقِ  الْكقا يف وأكقنَ  **  ركيق

 

 ****ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 لَعزمتيييل البفيييقُج  الحيييظُّ  فتبسيييؿَ 

 

 فـيقنِ  كيؾِّ  فيقَق  فـقين فَغْت **

 

 ومييْائحً لفييؿ إثقيياراً  أكسييك ٓ

 

 الؿقؿيقنِ  الطائ ِ  مثَؾ  َجَعؾتـل **

 

 بَشييجِقها طؾييلَّ  َبِخؾييت مييا فييإمُّ 

 

 بعقييقين لفيا ِسييح ٌ  وبشيجِقها **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 كيييلكَّـل الققيييقدَ  َيؿـُحـيييل وإبُّ 

 

ـِ  وغَقي  خقٍ   بال أمِشك **  َمفيق

 

 وحييييالوةٍ  بغـييييقةٍ  طؾييييلَّ  َسييييِف ا

 

ِـ  كييْرِّ  مزهييقاً  َفَغييْوُت  **  ثؿييق
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 وجـّتييل الزمييانِ  قؾييِب  يف غييؿَّ  ٓ

 

 لحيقنِ  بؽيؾ حبيً أورَقت قْ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 أرى وكييؿ الحقيياةِ  تيياَج  يييا أبييقايَ 

 

ـْ  ** ِـ  بؽيؾِّ  شيعَّت دطيقةٍ  ِم  حـيق

 

 لفؿييةٍ  السييباِق  مِضييؿارُ  فالبقييُت 

 

ٍْ  ومعييييالؿٍ  **  وُمتييييقنِ  وقصييييائ

 

ـِ  ُجيييؾُّ   وإليييقفؿُ  ميييـفؿُ  الؿحاسييي

 

 كفتييقنِ  طـييْكا أفاضييقا ييياَكؿ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وُأَمقَؿتييييييل أبييييييل ُيييييييقلقؽؿ اهللُ 

 

 وشيجقين دوحتيل لعؿ ي أكُتؿ **

 

َْ  إمييَؾ  ُتفييْوكـا  وَمـسييؿً ال غقيي

 

 ييمذيـل اليري الفيؿُّ  ليف َيروي **

 

يييْؾ  آِميييـْفؿ يييياربِّ   شيييؿَؾـا وَجؿِّ

 

 وُمييييزونِ  وتقاصييييؾٍ  بؿحبييييةٍ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي2/2/1433اإلثـقـ 
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 الناس أشبى بأزمانوه...! /22
 

 بلزمياكفؿ ُس الـيا :)طـيف اهلل رضيل طؿي  لؾػياروق رائعة مؼقلة هـا

 (..بآبائفؿ مـفؿ أشبفُ  بفا لػظ واطقة، است اتقجقة اجتؿاطقة حؽؿة

 ليؿ ولؽيـ مـفا، كتعؾؿ كزال وٓ طـف، اهلل رضل طؿ  الؿممـقـ أمق 

 :طص كا أهؾ بعض يػؼففا

 الحيييالل بالزميييانِ  أشيييبفُ  الـييياُس 

 

 وإخييقالِ  أبيياءِ  مييـ لقسييقا **

 

 وصييـعةٍ  العتقيِؼ  الجقيؾِ  ميـ لقسيقا

 

 وأميييالِ  إليييقانِ  جيييقرةِ مف **

 

ـٌ  الشييياُب   وكبُضيييفا لؾحقييياةِ  ابييي

 

َـّ  **  الؿّقيييييالِ  بُغصيييييـِف فتييييي ّفؼ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

َـّ  ٓ  بجسييييارةٍ  كػاَحييييفُ  َتحِؿؾيييي

 

 باسييييتؼاللِ  إلقييييفِ  تـُظيييي نَّ  أو **

 

 وهاتِيييفِ  الضيييقاءِ  درَب  ليييف افيييَتْ  

 

 وإبطييييالِ  إفييييراذ لؿـييييازلِ  **
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ـُ  وٓ الجؿقؾِ  بالَؽِؾؿِ  ِوْرهُ حا ؿِ  كييييأم ِ  ** تؽ  الصييييّقالِ  الؿييييتجفِّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 أمثاَليييييفُ  ُي ييييييُْهؿ الْكقاصيييييقرُ 

 

 وكضييييالِ  وهقايييييةٍ  مـطييييٍؼ  يف **

 

 تغقيييي ٌ  فالحقيييياةُ  لعؿيييي ي كييييالَّ 

 

 ب جيييالِ  دوليييةٌ  دهييي ٍ  ولؽيييؾِّ  **

 

 وسييقِػفِ  الؼييْيؿِ  الجؿييؾِ  طؼؾقييةُ 

 

 الؿتاللل الحاسِب  كعزِ   لقست **

ٍْ  مؼاليييييةَ  فافَؼيييييفْ   متـيييييّقرٍ  سيييييق

 

 وجؿيالِ  بجيقه ٍ  الؽالمَ  كَؼَش  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي12/11/1432السبت 
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 ًللن لألصَل ذًِ اللنال..! /23

 

 محاييؾ محيافظ الػؾؼيل إبي اهقؿ بيـ طؾيل الؽي يؿ لألستاذ تفاكقـا

 ، اهلل حػظف الؿـطؼة أمق  سؿق مـ تؽؾقػف تؿْيْ بؿـاسبة اهلل، وفؼف

 لؽيؾ الؿخؾصيقـ رجاَلفيا ووّفيؼ ، وأماكفا طزها البالد طؾك وأدام

 ورفعة: خق ٍ 

 بالؿعيييالل ُكفـّييي ُ  ميييـ ُكفـّييي ُ 

 

 ال جييالِ  والـبييؾِ  اإلتؼييانِ  أولييل **

 

 فييراً  كييانَ  كييػءٍ  كييؾَّ  كبيياركُ 

 

 بالػعييييالِ  ت فيييي َ   وإخالًصييييا **

 

 دوميييً أكيييامُ  لُ ُتفـّييي وليييقس

 

ـْ  **  الؽؿييالِ  ذوي لألصييقؾِ  ولؽيي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ْ   طييييزمٍ  يف ولألكػيييياءِ   وجيييي

 

  واتصييالِ  ببييرلٍ  شييَؿخقا وقييْ **

 

 وأضيحقا قادتِـيا حيبَّ  وكالقا

 

 الخصييالِ  ويف الؿؽييانِ  يف ثؼاتييً **
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 تجؾَّييك طَؾًؿييا يييا مػضيياُل  أيييا

 

 والـيييقالِ  ؿؽاكيييةِ ال يف " طؾًقيييا" **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 واحتػياءٌ  وحي ٌص  ذكي ٌ  لؽؿ

 

 والقصيييالِ  إماكيييةِ  يف وكسيييٌج  **

 

 ٌْ  إواليييل الَغطارفييةِ  الؼيييقمِ  مييـ ** ك يًؿا أضحك لؽؿ وتؿْي

 

 ثَ اهيييا الؿيييقلك أكييي مَ  بيييالدٌ 

 

 وابتفيييييالِ  بػضيييييؾٍ  وباَركفيييييا **

 

 ييييييييييي****يييييييييييييييييييييييي

ت أكُجؿً فطابت َْ  مـياًرا وغ

 

 والغيييقالل الحقاضييي ِ  يف ت ّبيييع **

 

ا أمـيييً داُركيييا فباتيييت ًْ  ومجييي

 

 بييييييالِخاللِ  تبيييييياركَ  وإيؿاًكييييييا **

 

 ارتؼيياءٍ  يف الحؽقؿييةُ  ققادُتفييا

 

 الِؿثيالل والَعؿؾ الـَفضاِت  ويف **

 

 وأمـًيييييييييا طّزَتفيييييييييا اهللُ  أدامَ 

 

 الجبييالِ  بييري كالجبييال ت سييَ   **

  

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي7/6/1443
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 !…الرمُس املتٌاضع  /24
 

 قابؾـيا تخ جـيا وبعْ.. زمـًا  تػّ قـا ثؿ قْيًؿا، آبتْائقة يف دّرسـل

 وميركً ا لـيا مشجًعا يزل ولؿ ، َمسعاكا وشؽ  ووقار، تقاضع بؽؾ

 شيار بيـ اهقؿإب  الؽ يؿُ  الشقُ   أستاذكا إكف العؿ ، صقل مع حتك ،

 :.اهللُ  حػظف صامل

 الـييقادي ويف الِخصييالِ  يف كي يؿٌ 

 

فييادِ  التقاصييؾِ  يف ويعظييؿُ  **  وال ِّ

 

 ك يؿيييً أخيييً فتؾَؼيييك وتؾؼييياهُ 

 

 واليييييقدادِ  بالتفؾيييييؾِ  يسيييييابُؼ  **

 

ـُ  ليييف ى إنْ  الؿؽيييارمِ  لحييي َّْ  تبييي

 

 والِقفيييادِ  التقاضيييعِ  يف ورميييزٌ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

بتييييييف وإنْ   فيييييييًرا ألػقييييييَت  ج َّ

 

 َعقاديوال الؿخاص ِ  يف ج يئً **

ٌْ  ُب هييييييانٌ  فيييييينب اهقؿُ   وَسييييييع

 

 والسيييقادِ  الؿجيييامعِ  يف وُكْبيييٌؾ  **
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 ِحؾًؿييا ويػييقُض  َك امييةً  يػييقُض 

 

 ارتييْادِ  دونَ  مصييَؾٍت  كَسييقٍػ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 حضيييقرٌ  ليييف يَؿيييؾُّ  ٓ َوصيييقٌل 

 

 امتييْادِ  طؾييك تضييقعُ  وأكسييامٌ  **

 

ت ومييييا  قـيييياةً  الييييْكقا لييييف هييييزَّ

 

 ال شادِ  والػعؾِ  اإلكؿاءِ  سَقى **

مَت  ُْ ا ُحييييّ اً  مقفًؼييييا فيييي ًْ  سييييْي

 

 وادي كييييؾِّ  يف ِميييْاُدكؿ ودامَ  **

  

ا اإلسييالم ِدييي ةُ  وطاَشييت ًْ  مجيي

 

 اكتؽييييادِ  دون زاهييييً ا وأمـييييً **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي5/6/1443
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ُّ االمتحانات...! /25  عّد

 

ُّْ  آمتحاكييات يف ُّْ  الطييالب، هؿييؿ تشييت  وتبييْو ، طزميياتفؿ وتحتيي

 وهـيييا …لقصاليييت وودكيييا ، أسيييبقطقـ لؿيييْة جؿقؾيييةً  مـييياض هؿ

 :ستعْادوآ لؾتفقئة وطـاص  تـبقفات

 الحييازمِ  كػعييؾِ  تحؾييق ُطييْةٌ  ٓ

 

ٍْ  ميييـ ودطائِيييف **  قيييائؿِ  أو سييياج

 

ـْ  ل بِّـيييا إميييقرَ  خيييؾِّ  َم َّْ  وتؼييي

 

الً  **  كالجييييازمِ  مييييتحؿالً  متييييقكِّ

 

صيً ميراكً ا العؾقمِ  يف ُغْص   ومؾخِّ
 

ْـ  **  العييييياَلؿِ  ربِّ  بييييياهللِ  وتعؾؼييييي

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ى واطُؿ هييا إوقيياَت  تؼتييؾِ  ٓ َْ  ُهيي
 

 لؾػييييياهؿِ  كعؿيييييةٌ  الفْاييييييةَ  إنَّ  **

 

 وتطؾعييييييا قيييييي اءةً  تػُتييييييَ نَّ  ٓ

 

 العيالؿِ  الخػيلّ  ُصيـعَ  بفا واصـعْ  **

 

 تيْفٍؼ  بعيْ الؿؼي وءُ  ُيشؽَِؾ  لـ

 

 الصيارمِ  بؼؾِب  َصِؾقْت  وطزائؿٍ  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 وقيْ تفـئيةً  إصحاُب  ويممُّؽ

 

 وتؿييائؿِ  بحؾقييةٍ  إلقييؽ طَؿييْوا **

 

 تقّثبيقا فال جاُل  صحقَكؽ هق 

 

 مطيياطؿِ  وحؾييقِ  زاَكييت لؿييآدٍب  **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي25/3/1441

 

 

 

 

 

 

 

 



 املرًءّ مٌاُت
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 التييل إرض وكقاكييُب  الشيي يعة، حؿيياةُ  ال بيياكققن إميية طؾؿيياءُ 

 فؼْ ج اء مـ وحس ة، حق ة يف لؽـا ولقٓهؿ الـاس، بفا يستض 

 :بجفقدهؿ وكػع ، خق ا اهلل فجزاهؿ أكقارهؿ، واختػاء طؾؿفؿ،

 وكقاكيييُب  لـيييا تييياٌج  طؾؿاؤكيييا

 

**  ٌْ  وم اكييُب  مصييؼقلةٌ  ومعاهيي

 

ـَ  لـا ظقاحػ ـَ  الْي  وُيؼارُب  سؿاؤه تطقُل  قصً ا ** وشّقْوا الؿتق

 

 وفخياَرهؿ فضيَؾفؿ يساومُ  ذا َمـ

 

 وسحائُب  لـا ِطط ٌ  وفخاُرهؿ **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 ضييقُؤه تبيياهَج  قـييْيؾٍ  كييؾِّ  مييـ

 

 وَمقاكيُب  سيَ ى ُأفيٌؼ  ولضقئف **

  

 ومقاهيُب  أبحي ٌ  فقفؿ زال ما ** وكصائحً مقطظً الب يةَ  كػعقا

 

 وجفييياِده بؿاليييفِ  الػتيييلُّ  َيػـَيييك

 

 وأصاييُب  لفيؿ ذكي ٌ  وَفـاؤهؿ **

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

73 
 

 

ُْ  ** فعؾُؿفؿ ال فقعُ  الش ُ   هق هرا ْ   ٓ مؿتييي  ومتاطيييُب  ليييف حييي

 

 كييْاوةً  لؾقجييقدِ  َيحؽييل سييَقظؾُّ 

 

 لَعجائُب  إكفؿ يحؽل ويظؾُّ  **

ـِ  ضّحقا  ليف َحَؿؾيقا ميا اهلل ليْي

 

ـْ  محامَؾ  إٓ **  وُيطالُب  َسؿا م

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 وكالِمفيؿ طؾقِمفؿ بػضؾِ  سادوا

 

 وم اتيُب  لفيؿ ذكي ٌ  ومؼاُمفؿ **

 

 حيْيثِفؿ بطقِب  ُشِغػقا قْ والـاُس 
 

 وحبائييُب  لفييؿ أهييٌؾ  لؽييلكفؿ **

  
ـْ  ** أئؿةٍ  ضفقرِ  مـ لساَكَؽ  فاحػظْ  ط  مصيائُب  فتؾؽ طـفؿ وتقرَّ

 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

ْت  ـَ  لحقمُ  ُسؿَّ هؿ الطبقيق ُْ  وُجفي

 

 ومؽاسيُب  ومـيائ ٌ  بفؿ صاٍ   **

 

ٍْ  وَكفيييؿٍ  هيييؿ   ذا كـيييَت  إنْ   زائييي

 

 ورغائُب  لؽؿ فخ ٌ  فعؾقُمفؿ **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 هي3/5/1441



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (

74 
 

 

 ٍا أٍوا الصحُب ٍا رًحُ..!/ 26
 

 وم اجعييةِ  الؿسييق ة، وتعييْيؾ ، الؿسييار بتصييحق  كثقيي ا ُيـيياَدون

 .. والعاقبية العؿيؾ ُحسيـ يف والتػؽ  ، الؿجالسة وتبْيؾ ، الـػس

  :جْوى دون ولؽـ

ـُ  بـا صَحك  والعَسيُؾ  وإقي اُص  الُجيب
 

 ُمثيُؾ  لـيا َتْعيُؾ  وليؿ ُرزئـا حتك **

 

 ُحؾيُؾ  وجُفف رفقعٍ  معـكً  كؾِّ  طـ ** واكص فت إحباِب  هؿؿُ  وقفَؼ ت

 

ِّْ  وسقُػ  الؿصق ُ  كقػ ** وَمؿؾؽتل روحل يا الصحُب  أيُّفا يا  مـخؿُؾ  الج

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

 والقَجيُؾ  والتف يُج  الغؿُّ  لؽ بْا ** ومجِؾسفؿ ركٍب  إلك اتجفَت  أّكك

 

 وإُُكُؾ  الشُّ ُب  إٓ ُيػؾُ   ولقس ** ُسبٌؾ  لفؿ واكشؼَّت الؼقمُ  تخاذَل 

 زاوييةٍ  كيؾ يف لفيؿ تؾَؼيك طيادَ  ما

 

ا القصالِ  تاَج  ** ًْ  يشيتعُؾ  كيان وُجف
 

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**



 املرًءّ مٌاُت

 ) جمنٌعْ شعرٍْ (
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 مـشيغاًل  الؼيقمِ  لبقيُب  ذاكَ  وصار

 

 ُضؾيُؾ  وٓ مياٌل  ٓ الؼؾُب  وُشتِّت **

 

ٌْ  ليييف والعبؼييي يُّ   وسيييابؼةٌ  مجييي

 

 تختبُؾ  فالـاقاُت  الـقق إلك لؽـ **

هؿ لؾيْكقا الـاُس  تْافعَ  ُْ  ومؼصي

 

 َخيقُل  وٓ أهيٌؾ  لفؿ يرلَّ  ٓ أن **

 

 لؼادميييةٍ  مؽؾيييقءٌ  العؾيييؿِ  وقصيييةُ 

 

 الَخِضُؾ  الُؿؾتؼك ويحؾق تشقُق  بف **

 **ييييييييييييييييييييييييييييييييييي**

هي18/2/1441  

 

 


