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 الكاتب الشيخ أحمد تيسير غنام تصفيف :

 

 
 بع محفوظةحقوق الط

 ال يسمح بإعادة نـــشر هذا الكتاب أو حفظه أو اقتباس 

 إلى أي لغة أخرى زء منه أو ترجمته ــــــــــــــــأي ج

 دون الحصــــول على إذن خـــطي مسبـق من الكاتب

 



                                           

         

 واطر وذكرياتخ       

 

 

 

3 

 كوامل األغوات لبوا النداءات
 

 لبوا النـــــــــــــــداءات كوامل األغـــــــــوات

 استجابوا للطـلبــــــات ـــــاتسبقوا بالطاعـــــ

 أدركوا الواجبـــــــــات تفهموا الرغبـــــــــات

 فئات وفئـــــــــــــــــات لذوى االحتياجـــــــات

 ــــالتـــبسلة المهم       بقيت لسنـــــــــــــوات

 تخنقها الزفـــــــــــرات تؤلمها اآلهـــــــــــات

 ترهقها العبـــــــــــرات ـــــاتتعاني العذابــــ

 تعيقها اإلعاقــــــــــــات توجعها األنــّـــــــات

 لرب السمـــــــــــــاوات تجلت الرحمـــــــات

 جاءت المكرمــــــــــات حلت البركـــــــــات

 للناس الثقـــــــــــــــــات ألهل المقامــــــــات

 للرموز الـــــــــــــذوات أزكى التحيـــــــــات 

 إنطلقت بالـــــــــــــــذات لقدوة العائـــــــــالت

 تنفذ الخطــــــــــــــــوات لعموم الجهـــــــــات

 انفرجت األزمــــــــــات في أحلك األوقـــــات 

 تؤكد الصفــــــــــــــــات المبادئ والمنطلقــات

 عود للسـُبــــــــــــــــاتن هيهات هيهــــــــــات

 لجميع الشـتــــــــــــــات نهضة وصحــــــوات
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 همم ونخــــــــــــــــــوات هكذا األغــــــــوات 

 فاقت الزعامــــــــــــــات سبقت الحكومـــات

 مشافي ومصحـــــــــــات مدارس وجامعــات

 مجالس ومضافــــــــــات معامل ومختبــرات

 مراكز وقاعــــــــــــــات مساجد ومصليـــات

 ساحات ومنتديـــــــــــات مكاتب ومكتبـــــات

 لجميع الضـــــــــرورات أماكن المناسبــــات

 لألجيال القادمـــــــــــات للشباب للشابــــــات

 لألشبال للزهــــــــــرات للذكور لإلنــــــــاث

 ذوى االحتياجـــــــــــاتل رعاية وخدمـــــات

 إسعاد الفئـــــــــــــــــــات أهم المهمــــــــــات

 تعزيز العالقــــــــــــــات تفريج الكربــــــات

 وما هـــــــــــــوا آت آت الوقت ما فــــــــات

 تحققت بثبـــــــــــــــــات أغلى األمنيــــــــات

 ع ومنامــــــــــــــاتمهاج منازل ومنشـــــئات

 منافع ومنتزهـــــــــــــات مرافق ومقــــــرات

 تثقيف ونــــــــــــــــدوات تأهيل وتقنيــــــــات

 سهولة المواصــــــــــالت وفرة اإلمكانــــــات

 بجوار الجاهــــــــــــــات بأرض المحــررات

 ــرواتماء وخضـــــــــــ أمام االستراحــــات
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 هواء ونسمـــــــــــــات فضاء وسمــــــــاوات

 نعطيها المعطيـــــــــات تلكم هي الحيــــــــاة

 تكفينا النائبـــــــــــــــات تعطينا اإلبداعـــــات

 هلل باقيـــــــــــــــــــــات األعمال الصالحــات

 الصحف والمجــــــالت فلتسجل السجـــــالت

 المواقع والواجهــــــات اعات والقنــــواتاإلذ

 المكرمات الطيبـــــــات مجموعة البــــادرات

 عاشت للمهمــــــــــــات عائلة األغــــــــوات

 للنافعات السابقـــــــــات للبر للخيــــــــــرات

 قدوة للعائـــــــــــــــالت للوطن للبــــــــلدات

 أكرم األغــــــــــــــوات ركاتاللهم بالبـــــــ

 أجنبهم السيئـــــــــــات ارزقهم الحســــنات

 يا مجيب الدعـــــــــوات يا قاضي الحاجـات
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 مات مجيد األغوات أبداً ما
 42:13 22/44/2414األربعاء 

 

 لـــيـــســــــت كالسنوات ثـــــالث سـنـــــــــــــوات

 عـــجـــاف قـــاحــــالت يـــــــالتسنــــوات هــــز

 من حـــولـنـا الشـبــهات نـــعـــيـــش فـي مـمــــات

 مــحـــافـــل كـــاذبــــات سنـــابــــل فـــارغــــــات

 ويـــالت بــعـد ويـــالت آهـــــــــات تلو آهــــــات

 هــــّزات عـلى هـــّزات ظـــلــمــــات فوق ظلمات

 الـــعــيـــون جـاحــظات لـــوجـــوه عـابـســــــاتا

 تــفـــرقـــــت الجماعات الـــوطـــن فـــي سـبـــات

 ســــادت الشـهـــــــوات اختـــــلـفــــت الـنـّـيــــات

 قــــلــــّت الـــثمــــــرات احــتـبـســــــــت القطرات

 عــطـــلت المــسيراتتـــ انـتـُـــــــِزعــــت البركات

 ســـادت النـــعــــــــرات غابـت الــنـخــــــــــــوات

 يا سـيد االنــتــخـابـــات يا مـحـافـــظ الـمـحافظات

 الجــنـــــد في اإلجازات يا قـــائـــــد الـعـمـلـيـــات

 رتـــــب ومـــرتــبــــات تــقـــاعــد و استراحـــات
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 تبـــددت الـغـايـــــــــات ألوقـــــــــاتسافرَت في ا

 مـتـواضــعات خجوالت في العريشـــة لــــقــاءات

 مـرهونة بالمـوافــقـــات مــشـــروطة باألذونـــات

 نـــســتـــرجع الذكريات العالقات غير العالقــــات

 ومـــا هــــــــــو آت آت مـا فـــــــــات فــــــــــات

 أســـلــمـتـنـــــا للنكرات ـركـتـنـا لـلـعـثــــــراتتــ

 النـــفــــوس تـــائـــهـات الـعـيـون بـاكـيــــــــــــات

 الكـهـربـــاء مـولـــــدات الـلـيـالي مـظـلـمـــــــــات

 الجـــهـــاد إذاعــــــــات العــزاء آلفتـــــــــــــــات

 القـــــــــانــــون جاهات ـــــاتالنـــظـــام تـنـظـيـم

 والمسموحات ممنوعات الممنــــوعات مـسموحات

 التــــحــيـــات فـــاترات الـــمـــنــاسبات مجامالت

 ال وداد ال فرحـــــــــات ال عـــيـــد ال زيـــنــــات

 ال حـــلـــول ال صلحات ال مـحـــارم ال ُحـــرمات

 ال توصــف البــــــلوات حـــــــاالتأحـــوالـــنـــا 

 إجتماعات و إجتمـاعات هنـا وهـنـاك مـؤتـمــرات

 أجندات وراء أجنــــدات ال جديد في الــخــطــوات

 والــقــدس تــهـــــويدات الـــمــقـــدســـات مهددات
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 األمـــهــــات مـــاجـدات الـــســواعــد ضــــاربات

 للغـــافــلــيــن والغافالت صحواتصــحـــوة من ال

 أشـــعـــــــلت اإلطارات ســـلـــوان الـــصــابـرات

 أغـــيــثــــوها يا سادات قـــــرانــــا صــــامـــدات

 المنـــكــــرين للمنجزات المتصارعين على الفتات

 أرحــــم الـــقـــيـــــادات اللـــــــهــم رب السماوات

 باألســمـــاء والصــفـات ـيـــد وعــــرفـــاتمـــجــ

 في الـفردوس خـالـــدات أرواحــهـــم في الجنـــات

 نـــقرؤك الــســالمــــات نـــحـــن و الـعـائــــــالت

 األهـــــل و الـــــــذوات عــبــد هللا و الــفــــــرات

 لشتاتفي الـــوطــن و ا وعــمــوم األغــــــــــوات

 بــالــمـغفرة و الرحمات اللهــــم أقبـــل الدعـــوات

 
ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  ُ نَْفًسا إَِذا َجاَء أََجلَُها َوهللاه َر هللاه  َولَن يَُؤخِّ

 سورة المنافقون

 لَْيِه ِمنُكْم َولَِكن اّل تُْبِصُروَن فَلَْوال إَِذا بَلََغِت اْلُحْلقُوَم َوأَنتُْم ِحينَئٍِذ تَنظُُروَن َونَْحُن أَْقَرُب إِ   

 فلَْوال إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن تَْرِجعُونََها إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 
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 من األغـــوات إلي األغـــــواتـ
 خاطرات وتطلعات رمضانيات

 

 غـــــوات.................... الســــادة والســــــــــــيداتيا أيها األ

 ة العائالت .......................... يا قادة الجـاهــــــــــــــاتقدو يا

 هل المكرمـــــــــــاتأيا منارة الظلمـــات.......................... يا

 شبابنا والشابــــات ................... أشبالنا والزهـــــــــــــــرات

  طالبنــا والطالبــــــــــــات فتياننا والفتيــــــات ....................

 في المعاهد والكليـــات .. ............... في المدارس و الجامعات

 في المكاتب و المكتبات .................... في المساجد و الخلوات

 شيوخنا والماجـــدات...................... بالعشرات بالمئـــــــــات

 ............... في الوطن والشتــــــــاتفي القرى والبلـــدات.......

 .. مــــــــــرات ثم مـــــــــــرات..عليكـــم السالمـــــــات ...........

 خالص الدعـــوات .................. ..... باليمن والبركـــــــــــــات

 اتصمتم المـــعدودات................ ...... سألــتــم الجنـــــــــــــــ

 أخرجتم الصدقــــــــــات ........................ أقمتم الصلـــــوات

 أحسنتم الطاعـــات.......................... أكثرتم الحسنــــــــــــات

 سابقتم العاصفـــات ....................... باركـتم الثبــــــــــــــــات

 ...... صنعتم الرجــــــــــاالتحملتم األمانــــات.....................
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 اجهتم األزمــــات..................... جاوزتم الصدمــــــــــــــاتو

 حاربتم الشهــــــــــوات..…………………حطمتم العقبـــات

 حًرمتم النزعــــات........................... نبذتم النعــــــــــــــرات

 رفعتم الهامـــــــــــــــات ........................... أبعدتم الشبهــات

 قاومتم الغـــزوات ........................ . أعطيتم الشـــــهــــادات

 في البر والخـــيــرات ............................صوالت وجــوالت

 دقت الساعـــــــــــــــات ............................ حانت األوقـــات

  البأس ال فــــــــــــــوات............................. السبــات النوم

 ناقشوا المهمـــــــــــات ............................ إبدأوا الخطوات

 ضمدوا الجراحـــــــات ........................... حركوا الساكنــات

 المســـــارات صححوا .......................... عالجوا الهـفـــوات

 سددوالرميـــــــــــات ............................... أيقظوا النخــوات

 عارضوا السيئـــــــات ............................. أوقفوا الخالفــات

 ادعموا النشاطـــــــات ........................... باركوا النجاحــات

 هاتوا التوصيــــــــــات ........................... شجعوا البــادرات

 وحدوا الرغبـــــــــات .............................. إجمعوا الكلمات

 اضبطوا اإلنفــــــالت .............................. نظموا الحركـات

 أحسنوا المقـــــاالت .............................. تخيروا الكتابــات

 اخفضوا األصـــــوات ............................... هجــاتخففوا الل

 حكموا الذاكـــــرات ............................... صونوا المعطيات
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 قدموا الكـــفـــــاءات................................ ادعموا القيادات

 ـــــاءاتــــــأبدأوا اللــــق ............................ جددوا الجلسات

 شكلوا الجـماعــــــات ............................. راجعوا القرارات

 حققوا األمنــيـــــــــــات ............................. اصدقوا النيات

 رتبوا المؤتمــــــــرات ............................ افتحوا الحوارات

 تابعوا الحاجـــــــــــات ................................ اكثرا الندوات

 األجيال قادمـــــــات ................................. مهدوا الطرقات

 سعدوا الفلـــــــــــــذاتأ ............................ أكرموا األمهات

 راجعوا مافــــــــــــــات ............................. اذكروا األموات

 اقفلوا السجــــــــــــــالت .......................... أعيدوا الحسابات

 إنهوا المعضــــــــــــــالت .......................... اقلبوا الصفحات

 حبذوا الموجبـــــــــات .............................. احذفوا السالبات

 احفظوا اآليـــــــــــــــــات ............................ تمسكوا بالذات

 يرحمكم من في السموات . ................ إرحموا من في األرض

 أخذ و عطــــــــــــــــــاءات ....................... ســنــة الـــحيــاة

 جدوى للـــــــــــثـــــروات ال ...................... أمام النازعـــات

 ال تنفع الحظــــــــــــــــوات ...................... أمام الناشــطــات

 تغني المقـــامــــــــــــــــات ال ................... أمام الــزاجــرات

 للــقــبر والمــمـــــــــــــــات ...................... ال تصلح الرايات
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 ــــــــــوت آت آتوالـــــــم .................... فالباقيات الصالحات

 تعود بنا الحـــيــــــــــــــاة ...................... هيــهـات هيــهــات

 بارك األغـــــــــــــــــــوات .................... اللـهـم بالبركــــات

 يارافــع الســــمــــــــوات ........................ يابــاســط االرض

 إفـــســـــح لنا الجـــنــــــــــــات ........ ـــــــــواتتقبل الدعــــــــ
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 من حين إلى حين

 
 يدفعنا الحنـــــــــين............................... من حين إلى حين   

 ونؤكد صادقـــــــين................................  لنعلن واثقيـــــــن

 للقدس عاشقــــــين.................................  ينأننا لفلسطــــــــ

 للعائلة منتسبــــــين.................................  لموقعنا متابعـــين

 مقبلين غير مدبرين................................  نراسل العناويـــن

 ألهليــــــــــــنإلى ا.................................  من فلسطـــــــين

  إلى المحرريــــــــن.................................  من المساجــــين

 إلى المنتشريــــــــن...............................  من المحاصريــن

 إلى المسافريـــــــن..................................  من المقيمــــــين

 إلى المبحريـــــــــن.............................. ... من السفــــــــين 

 إلى المحبــــــــــين...................................  من المحبــــــين

 إليكم أجمعـــــــــين .................................. منا أجمعـــــــين

 وتمكــــــــــين عهد...................................  شوق وحنــــين

  بالفل والياسمـــين..................................  روح الرياحـــين

 للناس المخلصـين....................................  للناس الطيبـــين

 للناس المعتزيــــن.....................................  للناس المهتمين

 للزمن الحزيـــــن .................................... صبر السنيــــــن
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 للحق المبـــــــين...................................  األمل المكـــــــين

 يكشف الدفــــــين....................................  الخبر اليقـــــــين

 د الرنــــــــينيرد...................................  المعدن الثمــــين 

 في الوطن األمين.....................................  موقعنا الحصين

 الشمال باليميـــن......................................  يجمع األهلـــين

 زاد وتمويـــــــن......................................  لكل الطامحــين

 ينفع ويُعيــــــــن............................. .......... يرفع الجبــــين

 يُطلع ويُبيـــــــن........................................  يُمتع ويُزيــــن

 لكل المياديـــــــن.....................................  مركز متــــــين

 نيا وديـــــــــــند......................................  حديث الدواوين

 ينشر التأمــــــين.......................................  يقيم الموازيــن

 للنفس سكـــــــين......................................  للبيت قريــــــن

 وهيبة العريـــــــن......................................  بمهمة الوتيــن

 

 خجول فطـــــــين......................................  نمهندس التقني

 يؤلمه األنــــــــين....................................  هادئ رزيــــــن

 يحزنه الكمـــــين.....................................  يسعده الرصـين

 رف ال يستهينعا..................................... عامل ال يستكين

 وبالرأي مستبين.......................................  باهلل مستعــــين
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 فلنكن نافعــــــــين.......................................  فلنكن داعمين

 فلنكن جامعـــــــين......................................  فلنكن عاملين

 فلنكن متفاعليــــن............................... ........ فلنكن متفائلين

 فلنكن متواصليــن.....................................  فلنكن متكاملين

 فلنكن مترفعـــــين.......................................  فلنكن متألقين

 ـــــــنفلنكن معتزي.....................................  فلنكن فخورين

 

 

 وباهلل نستعين  فالدين النصيحة والنصيحة من الدين على هللا توكلنا
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 " من يهــن هللا فما له من مكــرم"        

 من لم يجعل هللا لـه نورا فما لـه من نــور""و        

 

 

          تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ي  " ال يزال عبدي

ويده التي يبطش بها، و  صر بهسمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يب

 استعاذني ألعيذنه" ي بها، ولئن سألني ألعطينه، ولئنرجله التي يمش

 

و لم تحدثه نفسه بالجهاد في سبيل هللا مات على شعبة " من مات          

 من شعب النفاق"

 

 رجال تمر بال عــــدادوكم من              من رجل يعد بألف فارسوك     

 الجـود يفقر و اإلقدام قتــــال             لوال المشقة ساد الناس كلهم

 هل أنت من شـرك المنية ناجـي           جهل للجبان إذا تأخر سـرق

 على أي جنب كان في هللا مصرعي     ولست أبالي حين اقتل مسلما       

 واك  ــــوحـرام علي غير هــ              يا بالدي فداء قدسـك نفسي          
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 خـواطر خاصة
 

 مهداه إلى روح شهيدنا القائد المقدام والفارس الهمام

 ذويه الكرام وصحبه العظام "المؤيد بحكم هللا" والى 

 

 ورــــــــــــــــــــمؤيد مسـيد بحكم هللا يا صقر الصقـ

 ــورــــــــــــــــــــــــيا ابن فتـح النصر يا نسل النسـ

 دورــــــــــــــــحلقت فوق رؤوسنا، أشفيت منا الص

 

 ـورـــــــــــــــــقاتلتهم و قتلتهم، أدميتهم حتى النحـ

 ورــــــــــــــهاجمتهم، نازلتهم وهزمتهم بطل العبـ

 ورـــــــــــــــيا فخرنا يا عزنا يا جيشنا هذا الجســ

 

 ذورـــصرت جمعا للجما كنت قطعا مفردا، بل   

 ذورـــــــــــعلمتنا درس الشهامة، مثلما درس الـن

 ـرورــــــــــــاهنأ بعرسك مقبال، وألمه حلل الســ

 ورــــــــــــــيا أمنا يا اختنا يا بنتنا يا عيون الحـــ

 ـورــــــــمؤيد من ربه و بحكمه و بنوره يزداد ن

 

 راء السـوراألرض نادت أهلها والقدس الحت من و
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 ــورــهبوا رجالي مـــالكم!! لم تعرفوا عندي قص

 

 ــورـــــــوتـسابقت لمكاننا، أحبابنـا......كل حض

 ـورــــــــــتربت أيــادي " الفتح" فلتحيا الصقــــ

 ـورـأكرم بعز الدين حماسنا، قسامنا حرس الثغـ

 ــورــلما توحد جمعهم كبروا أمام القـوم و العم

 

 كوفيتان لشيخنا ورئيسنا فوق القبـــور وتعانقت

 وكأنما كانا هنا في حفلنا، وكأننا كنا الزهــــور

 يا ليتني بجواركم كشهيدنا ألنبئكم هذي السطــور

 

 يا مسجدا في حينا ، فقهتنا ، جنبتنا حب الظهــور

 كرمتنا بشيوخنا و شبابنا ، وأذقتنا طيب الشعــور

 

 ورـــــــــــــــــــــــحيوا معي يا أمتي صقر الصق

 ــورــــــــــــــــــــــــــــحيوا معي األســد الهص

 

 حيوا معي يا أمتي كل الكتائب و السـرايا             

 ورـــــــــــــــــــــوالناصر المنصــ و الفصائل
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         ،  ، طالبنا حيوا معي يا أمتي كل العساكر، جندنا              

 ورــــــــــــــــــــــــــأشبالنا كل الحضـ حفاظنا

 

 ـورــــحيوا معي يا أمتي الشيخ المبجل والوقـ

 حيوا معي يا أمتي الرمز المحبب و الجسـور

 

 

 إنـا هلل و إنا إليه راجعـون وهلل ترجع األمـور
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 ليس منا من دعا إلى عصبية...
 

 كلنا فلسطينية مية المية...

 

 اية وركزوا شوية ...خليكم مع

 أنا ابن حماس وأختي فتحاوية واعكس النظرية...

 ن الخليل وأمنا مقدسية...أنا ابن فتح و أختي حمساوية أبونا م    

وجيرانا نضال والوية وشعبية وديمقراطية  يسالمإنا جهاد وابن ع         

 ... عصبية الى ليس منا من دعا

وبحفر  هيديامزارع بزرع وبقلع بنا مزارع ابن مزارع و جدى أ      

 رض وبطلع مية ...األ

 وهيا الراتب والشهرية... يزتونات ينخالت يوشجرات يبروى زراعت       

، مرتاح ونفسى راضية ي من خير بالد يحفادأو يوالدأبطعم     

 مرضية...

مش لزمنى حزبية وال عصبية كلنا فلسطينية وعنواننا السلطة     

 الوطنية...

 نا وهناك انتفضنا ضد العبودية ...من ه

 ر فعنا علمنا في السما فوق وحطمنا لنجمة لسداسية ...

 عدواننا انهزم واندحر وشمينا ريحة الحرية ...

 وعادت أرضنا اللي كانت ملغية ...
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 سالحنا معانا مش علينا وخيانة لو غيرنا النية ...

 الشهداء مروية ... فل سطين وطن الجميع أمانة ومسئولية وبدم          

 رجال كلكم راع مسئول عن الرعية ... صونوا كرامتها يا           

 ربنا واحد، دمنا واحد علمنا واحد، عدونا هيا الصهيونية ...          

 العدو في بلدنا، ونعادي بعضنا وهللا عيب يا نشامة يا فدائية...      

 يقاوم وكيف ينفذ عملية...علمتوا العالم كيف                        

 يا ناس وحدوا الصف، والهدف، طهروا القلب وصفوا النية ....      

، خلونا  عودوا للحق حكموا العقل، عيدوا حساباتكم يا فلسطينية  

 متحضرين وكفاية عنترية...

ربي ارحم شهيد الوطن وسجين الحرية، خلص أقصانا من نازي 

 الصهيونية...

 ة الدين والسنة النبوية...اهدينا للخير ونصر

 وفي الختام سالم وتحية، لكل الشرفاء وحماة القضية...

وفقكم هللا وسدد خطاكم وللقدس سالم آت آت آت وعاشت فلسطين       

 حرة عربية.
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 شهادة إلي الوزارة التي فازت بجدارة         
 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

 ه ام نحن الزارعون""أفرءيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعون

 صدق هللا العظيم                                            

 

 بمناسبة يوم األرض

 ــوانــــــــــــــــــــــــــوزارة الزراعة الشجاعة ال تعرف الهـــ   

 ــــــــــــوانـــــــــــــــوزارة معطاءة صارت لنا عنـــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــوانــــــــــــــــللحم وتورد الحيــــــــــكسرت حصار ا  

 ـــــــــانــــــــــــــــولحم الطير متوفر وتكاثر الصيصــــــــــــــ  

 ـــــــــــانــــــــــــــــــــــــالدواء تخصص تحت عين اللجـــــــ   

 ــــــــــانــــــــــــــــالبيطرة رعاية وطب وعالج بالمجـــــــــــ   

 ــــــــــــانــــــــــــــــالمشاتل خبرة وعلم لخدمة األوطــــــــــــ   

 ـــــــــــانــــــــــــــــــالمناحل شهد شافي للسليم والوجعــــــــــ   

 ــــــــــانـــــــــــــــــاألعالف فيها نظر وفيها كالم في المليـــــ   

 ــــــــرانـــــــــــــــــد تشجرت وتخطط العمـــــــــــشوارع البل  

 ـــــــرانــــــــــــــــــــصار المزارع يقارع الفقر والخســـــــــــ  

 ــــدوانـــــــــــــــــــــوتحسنت أحواله وتحدى العـــــــــــــــــــــ 

 ـــــالنــــــــــــــــــــهجوم مضاد على الفساد وعلى النائم والكسـ

 ـــــزانـــــــــــــــــــــــــلبندورة صارت شهوه وتتوزن بالميــــــا
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 ـــــــالنــــــــــــــــــــــــــولى زمن البوكسة والشيكل والشيكـــــ 

 ـــــــانـــــــــــــــــــــــــوالبلح والجوافة والخيار والخضار كمــــ

 ــــانــــــــــــــــــــصار له شان وشنشــــوالبطيخ البلدي تشطر و

 ـــــانـــــــــــــــــــوالفاكهة المغشوشة في الحوا يا توقف الطوفـــ

 ــــــانـــــــــــــــــــــــالند بالند وراس براس في وجه الطغيــــــــ

 ـــانـــــــــــــــــــــــــــــعلم الزراعة براعة وجمال ودعم بنيــــــ

 ـــانـــــــــــــــــــــوالزراعة ضد المجاعة وبالبركة بيشبع الجوع

 ــــانــــــــــــــــــــصولي وجولي يا زراعة وعندك النيشــــــــــــ

 ــــــــانـــــــــــــــــــــهللا معاك ويرعاك وهللا المستعـــــــــــــــــــ
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 حكاية المواصي والمحررات                   
                      

 بسم هللا الرحمن الرحيم

"سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال 

 يعلمون"

 صدق هللا العظيم
 بمناسبة يوم األرض

 

 ــانـــــــــــــــــــــــالوطن أرض وعرض وجود وكيــــــــــــــــــ

 ـانــــــــــــــبسبب األرض صعد الشهيد واألسرى ورا القضبـــــ

 ـانــــــــــــــواألقصى مأسور والخطر بيدور بين العدو والنسيــــ

 ـانــــــــــــــأرض المواصي وضعها قاسي وحكيتها على كل لسـ

 ــــــانـــــــــــــوالمحررات صارت موات هل يجوز يا عربـــــــ

 ـــــــــآنــــــــــــعدو سلب األرض وسماها وجمال الشطــــــــــال

 ــــــــانـــــــــــــبعد العدو صرنا العدو ضد المكان واإلنســــــــــ

 ـــــــــــرانـــــــــــــتعمير األرض أمانة وتركها خيانة وخســـــــ

 ــــــــطانــــــــــــــخربناها بأيدينا ورحنا نلعن الشيــــــــــــــــــــ

 ــــــــــانــــــــــــــعيبنا منا فينا وبرئ الوطن من الفلتــــــــــــــــ

 ـــــــــرانـــــــــــــمواطن بيزرع وغادر بيقلع ويخرب العمـــــــ

 ــــــــــانــــــــــــعلى مدار الزمن والتاريخ ما شافت العينـــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــدوانـــــــــــــوالندالة والعـــــــ ماذا نسمي السطو

 ـــــــــــــــــــــدانــــــــــــــالشجر األخطر يتكسر ويصير عيــــــ
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 ـــــــــــهانـــــــــــــحسبنا هللا على الخسيس الدنئ المستـــــــــــــ

 ـــــــــــــــانــــــــــــــال دين وال ذمة وال دم في الشريــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــدانــــــــــــــال خوف من هللا وال القبر وال الديــــــــــ

 ـــــــــــــــانــــــــــــــالزم نكشف الخاين والزم الحق يبـــــــــــــ

 ــــانــــــــــــــتعللو بالحراسة وبالحجارة هذي حجة الخيبـــــــــــ

 ــــــانــــــــــــــشطاره وال جداره تنشر الصحف وينزل بيــمش 

 ــــــــــــــانــــــــــــــالمسؤلية رجال وحنكه وصبر وعرفــــــــــ

 ـــــــانــــــــــــــباألمانة بتسير المركب وينجو الراكب والربــــــ

 ـــــــــــــــــانــــــــــــــبالتشاور والتفاهم بنوصل لبر األمـــــــــــ

 ــــــــــــانــــــــــــــليش نزور وليش نحور وليش الغش و البهتــ

 ـــــــــــــانــــــــــــــالكذب حبله قصير وما عمره نفع الحلفــــــــ

 ـــــــــــانـــــــــــــــالمال الحالل ورزق العيال زيادة بال نقصـــــ

 ــــانـــــــــــــــين واشتغل الشبــــــــــــلما جد الجد وبان الحق تع

 ـــــــــــانـــــــــــــــكتبوا عقود بالقانون ودخل الكل من البيبـــــــ
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                                                     خلدون( غا أأبواالستاذ/ نبيل خالد األ                            
 الجميل شاكر -حافظ الود -معلم الجيل                                  

  مالحظة:                                                  

  " هذه القصيدة بمثابة رد من السيد أبو مسعود في خان يونس                    

  عاطراً  غا في الدوحة والذي أثني ثناءاً نبيل خالد األ على السيد                  

                                      ضمن مقالة كتبها على أبي مسعود                                      

 سابقا أبو خلدون عن صديقه المرحوم ياسين علي األسطل                 

 الذاكرة يأقرباء أحباء ف                                        

 أ الوالد خالد والمولود خلدون والنبل بينهما مكنون(                        

 

 

 مثالهم قليلأَربع الخوالدة ) ناس مالح( و            

 سهم وحبلهم من تيلوؤعقولهم في ر            

 والدهم أحفادهم شمس المقيلأجدادهم أ           

 خوال األنجال والخال بحكم الوكيلأ             

 والشهامة والتقوى عز المثيل ةالسمع           

  لـــــالمصاهرة مفاخرة والنسب حسب وتبجي

                                                                                                          الغوانمة ردوا التحية قوية بال تأجيل          

 لــــــــسموك النبيأالرحمة للوالدين لمن         

 أخانا أبا خلدون ايها الخل األصيل          
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 غمرتنا باللطف رويت مواقع النخيل     

 عشت ورعاك هللا الجيل بعد الجيل              

 فاكر األهل حماك الخالق الجليل يا         

 الفن والتكميل يل هو الكمال فالمقا             

 لقلب بات كليلمن القلب للقلب فا           

 لكهرباء هزيلعلى الشموع قرأنا فا            

 الدرب الطويل يالصديق قبل الطريق ف   

 تاج وعلم ومعلم فضيل يعل أبو              

 لسليلبيت األمير شهم أنعم وأكرم با      

 العلم والتأهيل يقوا الدرب فوالخلفة ش             

 نزعنا السداد عن المداد للرد والتحليل    

 جرى المداد كالمعتاد بالفور والتعجيل            

 يا حافظا للود للمعروف يا شاكر الجميل 

 كنا جماعة وقوة وعنوان ودليل            

 خدمة علم لعيون الوطن شبه المستحيل   

 لوطن وأنهينا الرحيلعشنا وشفنا ا            

 منتظرين عودتكم مع وفد القبيل          

 أما الوطن فهو الوطن و الهم ثقيل            

 شكوى الوطن كرب ومحن وعلم البديل  

 خان يونس تبكى وتشكى ألختها الخليل            

 هم البطالة والكساد والقوت الضئيل       
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 أوساخ الغسيلوالعتمة واألوحال و               

 الهدم والذبح والتقتيل واألدهى واألمر    

 من عدو هللا والتاريخ بنى اسرائيل                 

 الشكوى لغير هللا مذله والشاكى ذليل     

 السبع غاب وما جاب والليل بعد الليل               

 نسأ ل المولى الفرج وشفاء العليل       

 يهدى السبيل( ول الحق وهو)وهللا يق              

 ليبيا غاليه ولشعبها الشكر الجزيل      

 البيضاء تذكركم وفيها لكم ثمتيل              

 كرينكم شباب وهمة وتفعيل نكم فاخواإ

 على هللا تعودوا لنا ونغنى المواويل            

 ويلتم الشمل وتزول العراقيل            

 ق وتفنى األقاويلوينصر هللا الح            

 طيلنزور القد س واألقصى وتسقط األباو

 والعيد والفرض والتنفيل ةونصلى الجمع            

 لـــــــــوعليكم السالم مع صبا النسيم العلي

 ليلاألكاولكل الربع وللدوحة عطور                        
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 أكرم بالخيّريّن
  

ألناس لهم مكانه  كلمات خاصة بمناسبة خاصة نهديها أ

 ( خاصة

خيري حافظ عثمان / كلمات مهداه لألخ الدكتور   

" جدة" المملكة العربية    حفظه هللا أبو أسامه السيد/ األغا

 السعودية .

بمناسبة سفر أفواج الحجيج إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك 

م من أبناء وأهل فلسطين 4002هـ 9241الحج والعمرة للعام 

م ومعهم أبناء عائلة األغا من قطاع غزه الصابر ومن بينه

 وجمع هللا به شمل االمه.  المثابر رفع هللا عنه الحصار والغمة

  

 أكرم بفعل الخيّريّن وسعيهم مشكـــــــــــــــور

 األب حافظ عهده واالبن وفى بالـنـــــــــــــذور                     

 

 

 صبّار شكــورأبو الخير يخلف حافظاً وكالهما 

 كرماء ما وهنوا وما حزنوا وما تركوا األمـور                      

 ومكانهم معروف وبمائهم تسقى الجــــــــــذور

 ما أنا إال شاهٌد لحقيقٍة عندي تـــــــــــــــــــدور                      

 الكل يشهد صادقاً ما بينهم شــــــــــــــاهد زور



                                           

         

 واطر وذكرياتخ       

 

 

 

34 

 الشمل معتز بجمع فلوله وبشيخه راض فخـور                       

 األهل عند إمامهم في خلوة وركنهم معمــــور

 يبقى كبير القوم بذكره ملء الصــــــــــــــــدور                      

 صدق النوايا حسنها وبفضلها يعلو الســـــرور

 أهل الثبـــــــــــــورأبا الخير ال تجزع ال يحزنك                     

 سننت ُسنّة واعٍد صارت مثاالً للعصـــــــــــــور

 أكرمت وفد حجيجنا أهديتهم مسك البخــــــــور                     

 الحر يصدق وعده ال ينتظر حق المــــــــــــرور

 يا شيخنا ال تنسهم ال تنس ربعك المغمــــــــــور                    

 لنا في حاجة وبسرعة لرعاية تحمي البذورأطفا

 من آفة ومصيبة وتجاهل يغشى النحـــــــــــــور                    

 وشبابنا فتح الطريق أمامهم أمل وجبر للكســـــــور

 متعطل دوالبهم لم يعملوا لم ينتجوا رهن األجور                    

 ــــــــورمتوقف عقد قرانهم وحظهم متعثر رهن المه 

 ال شك انك عارف سر القضايا كلها منظــــــــــــــور               

  

 دنيا العباد مشاغٌل وقليلهم يخشى القبــــــــــــــــــور

 هللا يقبل سعيكم وتجارة هلل قطعاً لن تبـــــــــــــــــور                

 ولتسمحوا لمحبكم هذا القصور  نستغفر هللا تجاهكم

 لن ننسى فضل وقوفكم بجدارة بين السطــــــــــــــور               

 باألمس يعبث خائف متستر َجَرَح الشعـــــــــــــــــور
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 ما كنت إال واثقا من خطوتي ومسيرتي فوق الجسور               

 جبن فيها ال غـــــــــــرور فخطوتها متمثال بشجاعة ال 

 ة هللا عمي قومنا ولتشملي كل الثغـــــــــــــوررحم يا               

  

 إن التشبه بالكرام فالح................. وا إن لم تكونوا مثلهموتشبه

  

لــْنَا لَُهــُم اْلقَــْوَل لََعــلهُهــْم يَتََذّكــــَُروَن *  * َولَقَــْد َوصه

بكم * يا قومنا أجيبوا داعي هللا وامنوا به يغفر لكم من ذنو

 ويجركم من عذاب اليم*
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 وقائع وحوارات -م المعارك و الغزواتأ
 11:57 21/46/2449األحد 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

يَن  نَا ب اْلَحقِّ َوأَنَت َخْيُر اْلفَات ح   29األعراف  -َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوم 

ُروْا ب ه   ا نَُسوْا َما ُذكِّ ْم أَْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء  فَلَمَّ  44األنعام  -فَتَْحنَا َعلَْيه 

 69القصص  -  َوَربَُّك يَْعلَُم َما تُك نُّ ُصُدوُرهُْم َوَما يُْعل نُونَ 

 

 اتــــــــــــــــأم المعارك والفيالق والراي

 اتــــــــاخوان مختصمان بالباب بالرده

 اتــــــــــــــــقطارهم معطل مفكك العرب

 اتـــــــــــــــمحمل بالهم وفصائل الحرك

 الساحات في مصر في عجمان في سائر

 اتــــــــــفي الحر في القر تتواكب الجاه

 اتــــــــــفي البر في البحر تترصد العدس

 اتـــــــــــكناف تعربد الخواجبالقدس باأل

 اراتـــــــــــــــــتزيف التاريخ تحدد المس

 راتــــــــــــــــبة الصختهود المعراج وق

 واتــــــــــــــمدينة الصالة ممنوعة الصل

 التــــــــــمنزوعة السالح مشلولة العض

 اتــــــــــــمجموعة الغرباء تجدد الهجم
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 اتـــــــــــــــــــتهدد بالفناء للناس والعتب

 التر اآلــــــــــــــــــبيوتنا تنهار وتزمج

 ات!!؟ـــــــــهانت الحرممة االسالم اأ يا

 اتـــــغزة تصلي الفجر وتساهر النجم

 راتـــــــــــــالعين للوراء تتراكم الحس

 زواتــــــــــتباغض االنسان يؤجج الن

 التــــــــــــــــتباعد االوطان يولد الوي

 اتــــــــــــــالعمران يبدد الرغب تباطؤ

 ازاتــــــــــتداهمنا العلوج والسم والغ

 اتــــــــــيطوقنا الحصار ويشغلنا الفت

 اتــــــــــــــيعاتبنا االسير وتهزنا اآله

 رزاتــــــــــــيوحدنا الشهيد وتلمنا الب

 اتــــــــــــــــــثوابت ثقال بالفعل منسي

 اتـــــــــــــــنصافح باليدين بالدم سابق

 اتــــــــــــــيتحاور النواب تتفاقم النوب

 اتـــــــــكبادنا تموت بالحرق بالصدمأ

 وراتــــــــــــــتغيب الشيوخ تكشفت ع

 اتـــــــــــــــــنعود للشقاء للبؤس للخيم

 واتــــــــــــــــمأوطن بال ايمان سكانه 

 اتــــــــــــــــــمولد التيار مؤجل الخدم

 رداتــــــــــــــــــــمطاحن الدقيق تسوق ال
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 اتـــــــــــــــــــال بالغاز نقدم الوجب بالكاز

 راتـــــــــــــــحطابنا يبيع اشجارنا الخض

 اتـــــــــــــــــجرارنا للغاز معدومة الطلب

 اتـــــــــــــــبالشهر بالشهرين للبيع فارغ

 اتــــــــــــمنكاشة البابور ضرورة الحاج

 اتــــــــــــــــــنساؤنا بالنار يمتن محروق

 اتـــــــتعايش الوحوش والطير في الغاب

 اتـــــــــــــتصالح الحيتان في القاع سباح

 اتـــــــــــتقابلت نمالت بالجند في الطرق

 اتــــــــــــــــــتنبهت للموت سبحن طائع

 واتـــــــــــــــــيها العربان امامكم خطأ يا

 اتــــــــــــــــسؤالنا معروف جوابه االثب

 اتــــــــــــتاريخنا مضيء مجلل الصفح

 اتــــــــــــــــــخر الحوار وتأجلت جلسأت

 اداتــــــــــــــــال تقبلوا االفشال وانتم الق

 اتـــــــويحكم لو طاشت الطلق ويلكم يا يا

 اتـــــــــــغزة تحب النور ال تقبل الظلم

 اتــــــــــــالقدس في ظالم تحتاج للشمع

 اةـــــــــــــــــعين تستهين بالموت للحيبل

 اتــــــــــــــــــاجدادنا اباؤنا تكبدوا النكب

 اتـــــــــاوالدنا احفادنا تجرعوا النكس
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 ذاتـــــــــهمومهم ودموعهم تقطع الفل

 اتــــــــقوم تجاوزوا العقب تحاوروا يا

 راتـــــــــــتفاهموا للتو ال تفتحوا الثغ

 وياتــــــــــباليوم فاألمس مطتعاملوا 

 اتــــــــزمجراحنا تموت في غيبة األ

 اتـــــــــــــيقوم تحاور اآل تحاوروا يا

 اتــــــــــتحاور الشجعان بفضائل الني

 اتــــــــفليرسخ االيمان ولتسقط الشبه

 راتـــــــــبتعاظم الرحمن تتقاطر العب

 اتــــــــــــــتتألأل العينان كذلك الشاش

 راتــــــــــهذا هو الجواد مهندس الفق

 اتـــــــــــــتسلح باليقين تجمل بالصف

 اتـــــــــــــتزين بالمبين وتقلد الحسن

 اتـــــــــــــبرهانه مكين وقوله صدق

 راتــــــعاش اهل العلم والموت للنع

 اتــــــــالحب لفلسطين والشوق للجن

 24األنفال  -َشلُوْا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َوالَ تَنَاَزُعوْا فَتَفْ 

 921األعراف  -لَئِْن لَْم يَْرَحْمنَا َربُّنَا َويَْغفِْر لَنَا لَنَُكونَنه ِمَن اْلَخاِسِريَن 
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 دعاء و خطاب للرواحل األحباب
 17:23 26/46/2449الجمعة 

 دعاء و خطاب للرواحل األحباب

 ) لدكتور إحسان ) أبو خليلفي ذكري رحيل رجل فضيل االستاذ ا

 

 لــــــــــحبنا أبا الخلي فخرنا يا ستاذنا ياأ

 لـــــــــــسكناك في القلب من زمن طوي

 لــــــفي جنة الرضوان الي الجوار نزي

 لــــــــــــكليبالروح بالريحان بالغار باال

 لـــــــــنحي وجودك بيننا من بعد الرحي

 لـــــــين البديأويحنا  غادرتنا وتركتنا يا

 كنت المعلم و الموجه و المفكر و الكفيل

 الفضل الفضيل كنت المحبب للجميع ذو

 لـيــــــــــــــأخ كريم رائد متواضع و نب

 يلــــــــــالقلب يعشقكم و يحبكم و لكم يم

 يلـــــــــالكل يذكركم فال الشبيه و ال المث

 لــــــــــــــعند الشدائد ظهركم حمل الثقي

 لـــــفد كنت دوما مانحا متدفقا كنهر الني

 لــــــــــــــــهلتها الجيل بعد الجيأجيالنا أ

 لــــــــمر الجليأودفعتها للعلم وصنعت ما 
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 ويلـم الخليل تجملت و تصابرت فوق العأ

 لــــــــــصيأان الخليل بحلمه وبعقله نجل 

 لــــاياك و النسيان و البهتان و الجهد القلي

 لـــــــــوكرائم الفتيات بالعلم أبدعن الجزي

 لـتهملوا االحسان و االنسان فالخير سلي ال

 يلــــــارحم الهي روحه وجواره انت الوك

 يلــــــلنا من بهده مهدي السب يءربنا ه يا

 لــــــــليقودنا وديارنا ويباعد الخطر الوبي
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بد هللا األغا" بمناسبة فوزه خواطر" مهداة إلى األخ "بسـام ع"

 في انتخابات

 (المجلس الثوري لحركة أفتح

   

 من قلبنا المشتاق تهنئة من األعمـاق

 لشخصكم ترياق واقـــــــــمحبكم تـ

 بّسامنا الّسباق داقـــــلألخ المصـ

 سفيرنـا الـّذواق الشهم والعمـالق

 صعد إلى األفاق نزل في السباق

 بارك الخالّقت تجّمل باألخالق

 يحترم الرفـاق يشجـع الوفـاق 

 ال يقبل الشقاق ال يعرف النفـاق

 يناهض األنفاق  واقـيحارب األب

 يؤلمـه الفـراق  يبادل األشـواق

 يسير في المساق العرس و الصداق

 تجوز في النطاق المال و األسواق

 القدس و البراق يفادي باألعنـاق

 بر و األوراقبالح يسّجل في الميثـاق

 تبارك الرّزاق تبـارك الخـالّق
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 من هنا وهناك
 

 خاطرة فكاهية .....حول القرصنة التركية

 

 أتاتــــــورك هنـاك هنـــــــــا الشابـــــاك

 يا لص األتـــــراك كفــــــــاك كفـــــــاك

 من البـــاب للشباك وراك  وراكـــــــــــــ

 في القـــــــاع ألقاك داكسفياننـــــــــــا أر

 أيهـــــــــــــا األفاّك تبددت قـــــــــــــواك

 تعود للعــــــــــراك إيــــــــــــــاك إيـــاك

 الشجـــر و السواك نحــــــــلف بــاألراك

 تلعــــــــب بالشباك لن نترك األتــــــراك

 بوش وشيـــــــراك ليفنـــــي وبــــــاراك

 تدخل بالكــــــــراّك شارون السفـــــــــاك

 وحقــــــل األشواك جربوا الدعــــــــــاك

 أزلنــــــــا األسالك فشلوا معــــــــــــــاك

 النخلة مرمــــــــاك موقعنا حيـــــــــــــاًك

 القلب مثــــــــــواك القلعة فـــــــــــــــداك
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 يحمي حمــــــــــاك ـوالكهللا مـــــــــــــــ

 يبارك مسعــــــــاك يسدد خطـــــــــــــاك

 مالنا ســــــــــــواك يا رب رحمـــــــــاك
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 مناسبة المناسبات                               
 13:44 25/49/2449الجمعة                                    

 

 المناسبــــــــــــات بأحلى آت الخيـــــــــــــــــــٌر آت          

 عمت البــــــركـــــــــات بفضـــــــــل اآليــــــــــات

 فازت الحسنــــــــــــــات أجتمعت الـــــــــــرغبــات

 األوالد و الـبـنـــــــــــات اآلبــــــــــــــاء و األمهات

 الناجحون و الناجحــــات ـــــــــاتالحفًاظ و الحافظـ

 المتفوقون و المتفوقـــات الموهوبون و الموهوبــات

 مـــــــا اطول الهامــــات مـــــا أجمل القامـــــــــات

 مـــــــا أسعد الفئــــــــات مـــــا أطيب النيـــــــــــات

 ـــــــــاتفتيــــــة وفتيــــ ٍصبية وصبيًــــــــــــــــات
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 طالب و طالبــــــــــــات شبــــــــاب و شابــــــــات

 محاضرون ومحاضرات دارسون ودارســـــــــــات

 المداخـــــــل و الممرات امتآلت القــــاعـــــــــــات

 الجوانب و المنصــــــات المقـــــــــاعد و الطاوالت

 قوائم و الكشوفــــــــاتال النوافـــــــــــــذ و البوابات

 تكـــــــرم المئـــــــــــات عائلـــــــــــــــــة العائالت

 ضيوف و ضيفـــــــــات رمــــــــــوز و شخصيات

 فاق الســـــــــــــــــابقات حضـــــــــــــــور بكثافات

 صور و ذكريـــــــــــات هدايا وشهــــــــــــــــادات

 ثمينة و منوعــــــــــــات ــــــــــز وتشجيعاتحوافــ

 كمــــــــــــال التجهيزات روائع التحضيـــــــــــرات

 تناسق الخطــــــــــــوات دقـــــــــــــــــــة اإلدارات

 تفوق اإللقــــــــــــــاءات تناغــــــم الكلمــــــــــــات

 عـــــــاون الجهــــــــاتت تسابق الخـــدمـــــــــــــات

 الحــــــــــــــــــلم سادات العلم درجــــــــــــــــــــات

 وقــــــــــــــــاتغابوا أل سلف ومرجعيـــــــــــــات

 ســــــــادة وســــــــادات مرحومون و مرحومـــات

 ليســـــــوا بأمـــــــــوات مورثون ومـــورثــــــــات

 صالحـــــون و صالحات ثون و ووارثـــــــــاتوار

 مثلمــــــــا الطاعـــــــات خلف و ذريـــــــــــــــــات

 صنعوا البــــــــــــادرات أدوا الوصيــــــــــــــــــات
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 عادت المكرمــــــــــــات كانت الصحــــــــــــــوات

 لمناسبــــــــــــاتبأحلى ا الخيـــــــــــــــــــُر ات آت

 زيدي المنجــــــــــــزات زيدي العطـــــــــــــــاءات

 يا أم البــــــــــــــــادرات ياعائلة العائـــــــــــــــالت
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 عزاء ورثاء
 21:42 12/41/2414الثالثاء 

 ب  

 األفعال خيًريـــــــــة األسمــاء خيّريـــــة

 الصورة أصليـــــــة أهليــــــــــة الوراثة

 البيت سليميـــــــــة الفرع عثمانيــــــــة

 الحسب كامليــــــــة النسب حافظيــــــــة

 المؤمنة التًقيــــــــة السيدة النّقيــــــــــة

 الزوجة الوفيــــــــة األخت الّسويــــــــة

 نيــــــــــةالجدة السً  األم البهيــــــــــــــة

 العريقة األبيـــــــــة الوطنية النّوعيــــــة

 الطباع مهديـــــــــة الحياة إجتماعيــــــة

 القناع شرعيــــــــة الروح تعاونيــــــــة

 األصول أسريـــــــة األخالق علّيــــــــــة

 الطيبات ثريـــــــــة الطاعات ّزكيـــــــــة

 العقول الًذكيـــــــــة خيـــــــةاأليادي السّ 

 األحزان قلبيـــــــــة المصائب عائليـــــة
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 الدعوات جمعيــــــة التعازي أخويــــــــة

 الرحمات ربانيــــــة الصلوات نبويـــــــة

 البركات هديـــــــــة الكلمات عفويـــــــة

 الذرية محمديـــــــة منيـــــــةالفردوس أً 
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 ونجله األمير للمفكر الكبير ر تحية وتعبيرشكر وتقدي

 (مهداة للشاب األديب أياسين محمد نجيب
 47:12 24/44/2414الثالثاء 

  

 لـكاتـب األوراق  واقــــــــــالحب و األشـ

 مـقـســّم األرزاق القــــــــــسـبـحــانه الخّ 

 مـهـّذب األخـالق قـراــــــــــمـسـيـّر الـبـُـ

 لـجـامـع األوراق واقــــــــــالحب و األشـ

 النـبـيـه الــــذّواق ـوّراقــــــــــالـكـاتـب الـ

 الرعي كالرقراق اقــــــــــالـطـعـم كـالتري

 كواكـب اآلفــــاق ــاقــــــــــقـولـكـم مـيـثــ

 قتـطـّوق األعـما اقــــــــــتـهـــز األعـمــ

 تـعـــّزز الـمساق داقـــــــــــتـــبـارك الص

 شـهـيـة الـمـــذاق ــاقــــــــــتـقـدم األطـبــ

 تمــــــأل األشداق اســب األذواقـــــــــتـنـ

 أصـهـاره أطواق اقــــــــغـانــم الّسب أبـو

 عــّشاق لـلـخـيـــر اقـــــــــعلى درب الوف

 لحـديـث األوراق ـاقـــــكـلـنــــا نـشـتـ

 لنـجيب المصداق ـاقـــــلـلـنـور الـّدفـــ
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 دلـيـل الـرفـــــاق القــــلـيـاسـيـن العم

 يــبـرقكم اإلبراق اقــــمـشـتـــاق لمشت

 مـحـــبة و أشواق اقــــصـــدق ال نـفــ

 يــرزقكم الرّزاق اقــــللموقع في السي
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 يباليكم هانأ
 11:21 43/42/2414الثالثاء 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم هللاه

  

ُعوَن أُْولَئ كَ " لَةٌ أَنَّهُْم إ لَى َربِّه ْم َراج  قُلُوبُهُْم َوج  يَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ  َوالَّذ 

 (49المؤمنونأ " يَُسار ُعوَن ف ي اْلَخْيَرات  َوهُْم لَهَا َساب قُونَ 
 

 وتَــأتِي َعـلَى قَـْدِر الِكـراِم الَمكـاِرمُ        ـْدِر أَهـِل الَعـزِم تَأتِي الَعزائِمُ َعـلَى قَ 

   

 إلــى أن يــُــقــــــــال الـسـؤال تـلو الســـؤال                 

فـضـــال ذاك هــانـي الـبـــــــال                   الـغـانــــم الم 

 الحــال هو الــــحــال ي رمـضان أو شوالفـ                 

ــيــار األعـمــــال الـبـُر والـوصــــــــــال                   وخ 

 تُـثـــاقــــل الــجـبـــال عـزائـُم الــــرجـــــــال                 

                تُــســعــد األجــيــــال تُـنعــش اآلمــــــــــــال        

ــصــــال          لـطـــائــف اإلقــبـــال كـــرائـــم الخ 

 تــعــزيـــز الــــــدالل تــقـريـب الـمـنــــــــال

 مــضـــرب األمــثـال عــيــــون الكـــمـــــال
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 ال تـعـــرف الـمـحـال هـــكــــذا الـــرجــــال

 أفـعــــــالأقــــوالـهـم  أرزاقــــهــــم حـــــالل

 لـلـــرحـم بـالـمـرسال لـلـخـيـر كـالـسـلـســال

 تــخـــّفــُض األحـمال لـلـعـم أو الـخــــــــــال

 ألســبــاب ثـــ قــــــال تـأخــر الـمـقـــــــــــال

 يـــدركـهــا العـُـقــــّال كـثـيـرة الـمـثــــــــــال

 ـبــوح باألقـــوالأالّ ن يـسـتـحـلـــف مــا زال

 الخـالف ال جــــــدال آل فــيـصـل ال فـ صـال

 واقـــع ال خـيــــــــال ال نـسـيـان ال إهـمـــال

 بالتــقـــّوى جـمـــــال تـوسـعـة الـمـجــــــــال

 ذو الـعـزة و الجــالل الّســبـــوح الـمـتـعـــال

 ـرة ال إقاللبــالــوفـــ نـريــدهـــم أفــضــــال

 بالــفـــور ال إمـهـــال يـُبـارك األنــســــــــال

 ذكــٌر عـلـى الـبـــــال دعــاء و إبـتـهــــــــال

 بالــغــدو واآلصــــال لـمـوالنــا ســ جـــــــال
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 السفير المجير
 47:41 46/14/2414األربعاء 

 

 

 ال

 يــــــــــروف الفعل القــول يســــــيـــــر

 لليتيم للفقيـــــــــر للضعيف نصـــــــير

 للسجين لألسيــــر للحائر المستــــــجير

 للطالب الصغــيـر للمريض للَضــــرير

 لغيرهم كثيــــــــر للباحث المستنــــــير

 ن ْعَم الُمجيــــــــــر ن ْعَم الَســـــــَفيــــــــر

 ن ْعَم األمـــيــــــــر ــــيرن ْعَم النصــــــــــ

 عالهـواء  و األثير إليكُم أُشــــــــــــــــير

 السميع البصيــــر هلل  المصـــــــــــــــير

فــــــــــارة ََ  وزيــــر الوزارة سفير الَس

 بكل  َجـــــــــدارة أمير اإلمـــــــــــارة

 رةك نانةُ الحضـــا بالشقيقة الجـــــــارة

 كامل اإلنـــــــارة ُمحمدُي البشــــــارة
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ْم العمــــارة مصباح المنـــــــارة  ُمَصم 

 للبائسين تكــرارة َخَصَص الجــــ زارة

ــــارة ََ  للـــزيت مـدرارة الماكينة الَعَص

 ال تقبل الخســارة فلله التجــــــــــــارة

 ةصريح العبــــار ـــــــــــارةكبيٌر وُكبَ 

 للدين نظــــــــارة للعلم منـــــــــــــارة

 الُمْختـــارة خيريةُ  وحيد الختيــــــــارة

 

 مكان العطــــــارة عنوان الطهــــــارة

فةً ونضـــــــــارة  هـمـــــــــة وإدارة ع 

 ََ  للفردوس َعبَـَــارة بزكــاة  وكفـــــــارةَ

 ــرارةالقوافل الجـ الســطر والقـــرارة

 وأبواب الحـــــارة بيوت الحـــــــــارة

 بقوة  ومهـــــــارة  تَُحي ي كم بحــــــرارة

 للوطن ب كــــــــارة لقاؤنا بزيـــــــــارة

 خضراء اإلشــارة للَصخرة والمغـارة

 !! لعيون قــــــــارة تقودنا السيـــــــارة

 ال قصف ال طيارة ال ُمعيق ال حجارة
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 نعود للبيــــــــــارة  موت باإلغــارةال

 نزيح الستــــــــارة نَْفتتح السفــــــــارة

 فاأليـــــــــاُم دوارة اإلستخـارة قٌ تَْصدُ 

 سالٌم وَصـــــــدارة َسالٌم وب شــــــــارة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 
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 إبهار العقول بإنسانية الرسول
 19:46 24/11/2414السبت 

 ـولــــالمثــ عنــد ــولـــــــــأقــــ  مـاذا

 األصـول إنســان ولـــــــــــالرسـ إمام

 مكفـول مصــدر  ــولــــــالعقــ إبهــار

 ـولــــالقبــ غايــة ــولـــــمقبـــ  مرجع

 ويجـول  يصــول ــؤولـالمسـ  المؤلف

 دولـــالُعـ  النبــي الرســـول  في سيرة

 ـولوصال  لنهـاية ــزولــــــالنـ  ساعة

 ولوحق    جنــان ـــولــوفصـ  فوائد 

 ولمنق   بالحكمـة ــــولــمصق  ألماس

 ولــمجب بالبركـة ــدولــــمجـــ  ذهب

 ولمشتـ بالريحان ــولــموصــ  بالعلم

 ولــوكه  شــباب ـولـــالذهـــ  أصابنا

 ولـــالعق  لنوقــظ ــولــالخمــ  سنودع

 ولـــالرسـ  بـاعأت ـولــــــونقــــ   نُقـر

 ولـــمشغـ  بنبينـا ـؤولأبو الحافظ المس

 ولــــــيط عمــره ولـــــــالمسلــ سيفنا

 ـــولـحل بالجنــة  ــولــــــبتــــ بطاعة
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 بالحــب والفضـول المشمــــول  للنبيل

 ـولـــعزيزمحمــــ بالمدخـــول   بالعين

 ـولـــالهـطـ  دائــم المعســــول  الشكر

 ـزولي ال ال يحــول كالسيــــول  كالنهر

 الرســـول عن درب نكـــــول  اللهم ال
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 الخمسة أبنائي -رثاء
 23:42 24/12/2414الجمعة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ْنهُ فَإ نَّهُ  وَن م  وَن إ لَى َعال م  اْلَغْيب   قُْل إ نَّ اْلَمْوَت الَّذ ي تَف رُّ  ُماَلق يُكْم ثُمَّ تَُردُّ

 نئُُكم ب َما ُكنتُْم تَْعَملُوَوالشَّهَاَدة  فَيُنَبِّ 

 

 

 الثرى الروح تخرج و الجسوم لها تحت الرجام بال حراك تنقل

 والبعث يسري في الثراب يحيله جسدا مهيا للمسير فأعقلوا    

 الخمسة أبنائي أعزائي أحبائي

 السراء سرائي الضراء ضرائي

 الدماء دمائي األحشاء أحشائي

 البالء بالئي الجزاء جزائي

 األنواء إنوائي الصفاء صفائي

 العزاء عزائي الشفاء شفائي

 الحمد ندائي الشكر رضائي

 

 

 ا
 

 اإليمان غذائي                                   الغيث سقائي
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 هللا رجائي                                     للرسول والئي

 لقومي وفائي                                 للوطن نمائي

 مؤقت بقائي                                    الرحيل تلقائي

 الفناء فنائي                                   الموت كسائي

 القبر غطائي                                الرحيم وجائي

 باألحبة لقائي                                الرحمة إنائي

 الصبر دوائي                              الفردوس إيوائي

 الوداع أحبائي                              اللقاء ب السماء

 الشفاء أعزائي                             الحياة لألحياء

 العزاء أقربائي                             دعائيجزاؤكم 

 جزاء األتقياء                                ثواب األولياء  

 بُر األبناء                                   رضاء األباء  

 عيشة السعداء                              بكرامة الكرماء  
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 الرحمة والغفران                                                     انللشيخ فوزي اإلنس

 لقارئ القرآن                                  سالحه اإليمان

 بالصبر والكتمان                             غلب الزمان

 اختبره الرحمن                             فاز باألمان

 اجتاز اإلمتحان                             أنجب الصبيان

 عبدهللا لن يهان                            بمشيئة الرحمن

 قدرنا السلوان                              بفراق اإلخوان

 فزت بالجنان                              بالرحمة والغفران

 عزاؤنا بالرضوان                       لخالنا الجبران

 وآلل حمدان                              في كل مكان

 وهللا المستعان                           في جميع األزمان
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 عزاء ورثاء

 رحل المختار الجاسر الجسار
 21:21 26/12/2414األحد 

يم   ح  ْحَمن  الرَّ  ب ْسم  هللاَّ  الرَّ

ْرنَا   بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن""نَْحُن قَده

 

 

 نهاية األعمــــــار                   قــــــدر األقـــــدار

 فـلـــــــــــك دوار                   غروب األقمـــــار

 عصبته األطهــار                   ثلــة األخيـــــــــار

 أولئك الكبــــــــار                   تفارقنا جهـــــــــار

 الجاسر الجّســـار                   رحل المختــــــــار

 ساطع األنـــــوار                   متعـــــــدد األدوار

 يظل بإستمــــرار                   الحــــــار  الــوداع

 ستـــــــــار الرثاء                   العـــزاء دثــــــــار

 للوطن مغــــــوار                   األغــا إفتخـــــــار

 يحفه الوقـــــــــار                   ديوان األبـــــــرار

 مقصد العمــــــار                   منـَشـد الـــــــّزوار

ل باألسفــــار                   بالليل بالنهــــــــار  بالح 

 رباط الثــــــــوار                   قالع األنصـــــــار
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 الحبل و الجـــرار                   محـط األنظـــــــار

 سيبقى القــــــرار                   سنواصل المشـوار

 مناصرة األحرار                   محاصرة الحصار

 ـــــارال لإلنـدثــــ ال لإلنشطــــــــــار

 ال لإلنكســـــــــار ال لإلندحـــــــــــار

 ال لإلستصغـــــار ال لإلستكبـــــــــار

 ال لإلنتظـــــــــار ال لـلـبـــــــــــــوار

 ال للدمـــــــــــــار ال لألعــــــــــــذار

 نعم لإلبتكــــــــار نعم لإلعـمـــــــــار

 عم لإلنشهـــــــارن نعم لإلنهمـــــــــار

 نعم لإلستثمـــــار نعم لإلنتصــــــــار

 يرحم المختــــــار الغفور الغفـّـــــــار

 النبي أعز جــــار الجنة خيــــــر دار

 

 

 

 

  إنا هلل و إنا إليه راجعون وال حول وال قوة اإل باهلل

الً""َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إاِله بِإِْذِن هللاه  َؤجه   ِكتَابًا مُّ
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 ِهمة وُمِهمة الشباب
 

نُوَن" ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤم   "َوقُل  اْعَملُوا فََسيََرى هللاَّ

 

 الحق والحريـــــــــة وجيل النصر والتمكين بإذن هللا السميع العليم.

 كأصلهوخصائل الحر الكريـــــم  المـــــــرء يعرف في األنــام بفعلــه

 

 الريح مايهز جبــــــــــــــال شبابنا أوالدنا األبطــــــال

 في الحكم واألمثـــــــــــــال صاحب العقل قـــــــــــال

 وما اهتزت جبـــــــــــــــال زلزال بعــــــــــــد زلزال

 ] وال بيت مـــــــــــــــال[ ] بيت رجــــــــــــــــال[

 في الجهاد في النضــــــــال ل بأفعــــــــالالشباب أقوا

 هم الجواب هم الســــــــؤال هم الثروة ورأس المــــال

 وما اهتزت جبــــــــــــــــال زلزال بعــــــــــــد زلزال

 تتّعدل األحـــــــــــــــــــوال بالصبر والعـــــــــــــــزم

 يعرف المحـــــــــــــــــالال الشباب المؤمــــــــــــــــن

 وعز وتجديد آمـــــــــــــال العلم شـــــــــــــــــــــرف

 والكسل هــــُــــــــــــــــزال الهمـــــــة مجــــــــــــــــد

 وما اهتـــــزت جبــــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 ُعضــــــــــــالصـــــــــار  المرض ان طـــــــــــــال
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 صــــــــار ُخبــــــــــــــــال الجزع ان طـــــــــــــــال

 مايصنع شــّـــــــــــــــــالل سحاب الصيــــــــــــــف

 المطــــُر ينهــــــــــــــــــال بالريح بالرعـــــــــــــــــد

 ــبخ أوحــــالوالســـــــــــــ النبع يـــــــــــــــــــــروي

 اليصعد جبــــــــــــــــــــال من عاش بين الحفــــــــر

 ومااهتزت جبــــــــــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 اجعلوه في البــــــــــــــــال الوطن ياشبــــــــــــــــاب

 ــالتتخفض األثقــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــــــــون هللا

 واألقصى في الحـــــــــــال القدس تناديكــــــــــــــــم

 حطمتم األغـــــــــــــــــالل فككتـــــــــــــم القيـــــــــد

 كسرتم األقفــــــــــــــــــــال قاومتـــــــم القضبــــــــان

 لواجهتم اآلهـــــــــــــــــوا عبرتـــــــــم الحــــــــدود

 خاطبتم األطـــــــــــــــــالل أدركتــم البيـــــــــــــــوت

 والنواب واالنجــــــــــــــال انتم القـــــــــــــــــــــــادة

 ومااهتزت جبــــــــــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 صخور وجبـــــــــــــــــــال الوطــن بحــــــــــــر وبر

 جنوب وشمــــــــــــــــــــال وقطـــــــــــــــــــاعضفة 

 طال المطــــــــــــــــــــــال شبابنا التتأخـــــــــــــــــر

 شيوخ وأطفـــــــــــــــــــال قلوبنا معكـــــــــــــــــــــم

 زهرات وأشبـــــــــــــــــال نسوة وفتيــــــــــــــــــــــة
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 وليُكبـّــــــــر بـــــــــــــالل وا المجـــــــــــــــــــدأعيد

 من فوق التـــــــــــــــــــالل بمآذن األقصــــــــــــــــى

 وما اهتزت جبـــــــــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 حقيقة ال خــيــــــــــــــــــال شبابنا آملنــــــــــــــــــــا

 أعطيتم المثــــــــــــــــــــال زلتم الفرقــــــــــــــــــــةأ

 ال إنقسام ال إشكـــــــــــــال انتهى الخصــــــــــــــــام

 أشد الحبـــــــــــــــــــــــــال حبل اللــــــه المتيـــــــــن

 ــالوتقطيع أوصــــــــــــــــ كفانا تفــــــــــــــــــــــرق

 تفكك وإختــــــــــــــــــــالل كفانا تباعــــــــــــــــــــــد

 سبقتم األجيــــــــــــــــــــال في سبيل هللا قمتــــــــــــم

 ومااهتزت جبــــــــــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 ـــاللإنهــــــــــــاء اإلحتــــ الشعب يريــــــــــــــــــــد

 والسيادة واالستقـــــــــــالل يريد العـــــــــــــــــــــودة

 قادة وأبطـــــــــــــــــــــــال أسرانا البواســــــــــــــــل

 وخيرة الرجـــــــــــــــــــال هؤالء القـــــــــــــــــــدوة

 ــــــــــالوهناء البــــــــــــــ من حقهم الحريـــــــــــــة

 تقاوم األنـــــــــــــــــــــذال واألسيرات صـــــــــابرات

 الشهادة والنـــــــــــــــــزال الشهيد علْمنـــــــــــــــــــا

 في المعارك والقتـــــــــــال أعطـــــــــــــانا النمـوذج

 ــالوما اهتزت جبـــــــــــــ زلزال بعد زلــــــــــــزال
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 هى المنـــــــــــــــــــــــــال دولتنا الفتيـــــــــــــــــــــة

جــــــــــــــــــال سنزحف للقـــــــــــــــدس  والحرب س 

 سننهى الجــــــــــــــــــــدال سندحر الظلـــــــــــــــــــم

 ــــاللونرفع الهـــــــــــــــــ سنسقط النجمــــــــــــــــة

 سنشد الرحـــــــــــــــــــــال صوب القــــــــــــــــــدس

 وما اهتــــــزت جبـــــــــال زلزال بعد زلــــــــــــزال

 أفسحوا المجــــــــــــــــــال ياشيوخنـــــــــا ياكبارنـــا

 لبال إهمــــــــــــــــــــــــــا امنحوهم حقهــــــــــــــــم

 والكوفية والعقــــــــــــــــال أعطوهم العهـــــــــــــــــد
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 العائلــة الَمـهديــة

 للعائلة المهديــــــة سالم وتحيـــــــــــــة

 طيبة زكيـــــــــــة تحية أخويـــــــــــــة

 الراضية المرضية للعائلة المهديـــــــــة

 الفرع خالديــــــــة ــــةاألصل أغويــــــ

 عـّزامية محمديـــة عصامية نظاميــــــة

 نشمية رجوليــــــة محمودية أساميــــــة

 عزيزةٌ أبيــــــــــة كريمة سخيـــــــــــة

 ريادية قياديــــــــة شذية نديــــــــــــــــة

 للضيف حاتميـــــة للخير خيريـــــــــــة

 للعطاء عطيـــــــة ــــــــــــةلآلهل أهليـ

 للجيرة مثاليــــــــة وطنية عموميــــــــة

 لألجيال تربويــــة الشرقية والغربيـــة

 أصيلة يوسفيــــــة األم حمدانيــــــــــــة

 ناضجة العقليــــــة سمحة السجيــــــــــة

 وديعة بهيـــــــــــة فصيحة لغويــــــــــة

 بشوشة زهيــــــــة عمليـــــــــــة نشيطة

 بطولة أزليـــــــــة أمومة أبديـــــــــــــة
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 القلعة األثريـــــــة المدينة التاريخيـــــة

 بالعالقة األخويـــة تشهد للمهديـــــــــــة

 بالشجاعة األدبيــة بالروح المعنويــــــة

 ــةباألمانة الفعليـــ بالشئون االجتماعيـة

 الخدمات الماليــــة المعامالت اليوميـــة

 المعونات السريــة التأمينات الضمانيــة

 الحاالت اإلنسانيـة التسهيالت الجماعية

 تؤكد النظريـــــــة النهارية والليليـــــــة

 العربية والتركيــة السمراء األميريـــــة

 ةالناعمة الطريـــــ القهوة النوعيـــــــــة

 الشقراء الذهبيــــة السادة السكريـــــــة

 بالنكهة القويـــــــة الرائعة الكيفيـــــــــة

 البهارات المغربية التوابل الهنديـــــــــة

 فاتحة الشهيــــــــة متوفرة الكميــــــــــة

 للناس الوفيـــــــــة سالٌم وتحيـــــــــــــة

 ت الرمزيــــةعاش عاشت المهديــــــــة

 خلية بعد خليــــــة سرية بعد سريـــــــة

 أكر م بها ذريــــــة دورية بعد دوريــــة
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 لشيخ المهديــــــــة الرحمة الرحمانيــــة

 الحائز لآلولويــــة الفائز باألسبقيــــــــة

 اآلمال القلبيــــــــة األمانى الشفائيـــــــة

 للقوى البشريــــــة بالسالمة الصحيــــة

 العزيزة الوديـــــة المحمدية المحمودية

 الغالية الشرفيـــــة الصابرة الرضيـــــة

 بالهدى والهديـــــة تقبلوا التحيــــــــــــة

 

 

 

وَها"  "َوإَِذا ُحيِّْيتُم بِتَِحيهٍة فََحيُّوْا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّ
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 ـانهيـفـاء و سليـم

 المعلم اإلنســــــــــــان الحاج سليمــــــــان

 األهل عثمــــــــــــــان األصل عثمــــــــان

 وديع الكيـــــــــــــــان حسن اإليمـــــــــان

 عميق الحنـــــــــــــان سليم الَجنـــــــــــان

 كنا معاً أخــــــــــــوان بالجزائر قد كــــان

 للوطن داعيتــــــــــان في هللا متحابــــــان

 للتوجيه موّجهــــــــان للتعريب عامــــالن

 لألغوات ساعـــــــدان لفلسطين عنـــــوان

 العهد بالكتمــــــــــــان حفظ وصـــــــــــان

 للعلم للعرفــــــــــــــان لألهل لألوطــــــان

 ء و اإلحســـــانللعطا الهيفاء صنـــــــوان

 للعلم برهـــــــــــــــان للبيت أمـــــــــــــان

 عزيزة األركـــــــــان كريمة ال تهُـــــــان

 جميعهم ُعثمـــــــــــان األبوان و الجـــدان

 وفـــاٌء وشكــــــــــران مــــــــــاء وغدران

 على مر الزمـــــــــان يمآلن الوجـــــــدان

نـــــــــــــان قيدنا سليمــــــــــانف  يسكن الج 

 َروح وريحــــــــــــان بمشيئة الرحمــــــن
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 يخصخص األطيــــان ذلكم اإلنســــــــــان

 فسيحة القيعــــــــــــان غالية األثمـــــــــان

 لصحة األبــــــــــــدان لصالح البلـــــــــدان

 ُمهّمشان مهمـــــــــالن هنالك السطـــــــران

 الذاكران الشاكـــــران بورك الزوجــــــان

 الصابران الفائـــــزان الُمحسنان الواهبـان

 بالرحمة بالغفـــــــران بالدعاء بالرضـوان

 الناس و السلطـــــــان نخاطب األعــــوان

 خير و ُخســــــــــران الحياة وجهــــــــان

 فوز و هــــــــــــــوان ــــانعدل و طغيـــ

يب و الّشبـــــان  يناشدان يناديــــــــــان الش 

 )وعليه التكـــــــــــالن( )هللا المستعــــــــان(

 

 

 "ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فاٍن* َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإلْكَراِم"

  

 ارغات رؤوسهن شوامخوالف مألى السنابل تنحني بتواضعٍ       
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 تحيتي وسالمي ألخي أبي رامي
 12:32 26/12/2411اإلثنين 

 ــيوإحتـــرامــــ حبــي   ـيوســـالمــ ـيتـيتح

 يأوراقــي وأقـــالمــــ   ـيـى وكـــالمـــثحديـ

 يبشــوقـي وإبتسامـــــ   يـــتــتــقـــدم أمـــامــ

 يــبتي ومقامــفي غر   يـفي يقظتي ومنــامـ

 يبوجودي وإنتظامــــــ   يمبحضـــوري ودوا

 ي رامـــــي"ألخي "أبــ   ـيــبرغبتي وإنسجامـ

 المتحدث المحــامـــي   يــالمستشار اإلعالم

 الفلسطيني الهمامــي   يالمؤرخ باألســـامـ

 ـيالمعلـــم المتــــرامــ   يالعربي اإلسالمـــــ

 ـيأحرامكــم أحــــرامــ   ـيـدامهندامكـــــم هن

 يأعظامكم أعظـــامـــــ   يإكرامكــم إكـــرامـ

 يأحالمكــم أحـــالمــــ   ـــيأالمــــكــم أالمـــ

 ـيبدايتـــــي وختـــــامـ   يشفاؤكــم مـــرامــــ

 ي"ـمألخــــي "أبــي را   يدعائـي وإهــتــمــامـ

ـــــي             تحيـــــتي وسالمـــ    

 تحيتي واحترامـــــــــــي
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 رواد اإلمـــــــــــــــــــــداد رموز اإلبعــــــــــــاد      

 
  

 نهـــــــــــــــــــــــاد أكرم أبا أيا رّب الـعـبــــــــــــــــاد

 ـــــــــــــــدادبالصحة بالســــ بالخير باإلسعـــــــــــــــاد

 ألسبــاب اإلبعـــــــــــــــــــاد ها هو قد عــــــــــــــــــاد

نطــــــــــــــــاد  أوائل الـــــــــــــــــــــــــّرواد جّوال كالم 

 بالعقل الـّوقــــــــــــــــــــــــاد أعطى و أفـــــــــــــــــــاد

نـــــــــــــ هــــــــــــــــــاد ـــــادتصدى بالع   بالصبر و الج 

 بالعزم باإلعـــــــــــــــــــــداد أرسى األوتــــــــــــــــــاد

 يحفظه األحفــــــــــــــــــــــاد ميراث األجـــــــــــــــــداد

 تكبر و تــــــــــــــــــــــــزداد مجد و أمجـــــــــــــــــــاد

 وصٌل و إستعـــــــــــــــــــداد اعتــــــــــــــــــدادفخر و 

ـــــــــــــــــــــــــــداد أعراب البـــــــــــــــــــواد الظ ش   غ 

 مكٌر و فســــــــــــــــــــــــــاد َحَسٌد و ُحســـــــــــــــــــاد

 ــــــــــــــــوادجهٌل و ســـــــــ ن فط ٌو رمـــــــــــــــــــــاد

 هابوا األسيــــــــــــــــــــــــاد ضغطوا الز نـــــــــــــــــاد

 أبطل اإلستعبـــــــــــــــــــــاد أبى نهـــــــــــــاد"شــــــموخ"

 ال لإلستبعـــــــــــــــــــــــــاد ـــــــــادال لإلستعبــــــــــــ

 
 أوراق اعتماد  
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 بارئ العبــــــــــــــــــــــــــاد شاء كمـــــــــــــــــــا أراد

 خلود و إخـــــــــــــــــــــــالد لفلذة األكبـــــــــــــــــــــاد

 ادبالتقوى خيــــــــــــــــــر ز بالذكـــــــــــــــر باألوراد

 للوالدين بالرشـــــــــــــــــــاد شهد األشهــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــواد الجمع و اآلحــــــــــــــــاد ّـَ  المرضى و العـ

 تأتيهم في الميعـــــــــــــــــــاد للزائر و الُمرتــــــــــــــاد

 ــــــــــــــــــــدادتقبلهم باألعــ تؤنسهم بالتـــــــــــــــــواد

 الُرحل و األفخـــــــــــــــــــاد لقبائل البـــــــــــــــــــــالد

 ضاعوا بال تعــــــــــــــــــداد ُرَعاة بطن الـــــــــــــــواد

 الفقر بالميــــــــــــــــــــــــالد عاشوا اإلنســــــــــــــــداد

 الهم بالـّجـــــــــــــــــــــــــالد ـــــــدادالبؤس بإمتـــــــــــ

 الرغيف بالكــــــــــــــــــــــاد الَكبَُد بإشتــــــــــــــــــــداد

 حياة الُرقـــــــــــــــــــــــــــاد معيشة الّزهَــــــــــــــــــاد

 ــــــــــوادبالعطاء بالمـــــــــــ تزودهم بالــــــــــــــــــّزاد

 بالمقاعد بالمخــــــــــــــــــــاد بالخيام باألعـــــــــــــــواد

 لمجالس القـَعــــــــــــــــــــــاد لمـــــــــــــــدارس األوالد

 لمشافي األجســــــــــــــــــــاد ألماكن الـُعـبّـــــــــــــــــاد

 من عميد اإلمــــــــــــــــــــداد بدعم و إسنـــــــــــــــــــاد

 الُمحسن المُعتـــــــــــــــــــــاد الجـــــــــــــــواد" أبو كامل"
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مــــــــــــــــاد  للجليل المــــــــــــــــــــــــراد العون و الع 

 المحبة و الـــــــــــــــــــــوداد م في الفـــــــــــــــــؤادإليك

 السعادة و المهــــــــــــــــــــاد الريـــــــــــــــادة و اإليراد

 ليوم التنـــــــــــــــــــــــــــــاد هنالك المــــــــــــــــــــزاد

 شهَـــــــــــــــــــــــادعليكم اإل اليكم اإلنشــــــــــــــــــــاد

 وللــــدواويـــن ُحـــسـّـــاٌب وُكـــتّاب وللمـــــعارك أبطال لها ُخل قـــوا

ب يلَ  ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوهَُو يَْهد ي السَّ  َوهللاَّ
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   القافلة تسير *** هل من أمير !!؟؟

  ... ...العائلة تـُديــر و تـُشــر و تـُجـيـر

يــــــــــــــــــر الـنَـاُس فــــي الـتَـْفـكــيــــر  هللا فـــي الـتَـْدبـ 

لـَـةَ تُــديـــــــــــــر  شــأنَــهـــا بـالـتـْطـويـــــــــــر الــَعــائــ 

 بَـْيـتـَهـا بـالـتَـْعـمـيــــــــــــــــر أْمــَرهـَــا بـالـتَـْغـيـــــــــــر

لـَـةُ تُـشـيــــــــــــرالــَعــا  ل َما بـَـْعـَد الـتَـْحـريــــــــــــــــر ئــ 

ـمـجـٍد َزهيــــــــــــــــــــــــر لــغــٍد ُمـنـيـــــــــــــــــــــر  لـ 

 ال َمـكــاَن للـتـَبـريــــــــــــــــر ال َمـجـاَل للـتـْنـظـيــــــــــر

يــــــــــــــــر ـيـــــــــــرال َمـقـاَم للـتَـْشـه  ال َجــواَز للـتَـْكـد 

 ال بُدَّ أن نَــســيــــــــــــــــــــر ال َوْقــَت للـتـأخـيــــــــــــر

ـْصـُر الـتـَّحـريــــــــــــر ـيـــــــــــــــــــر ب م   اْبـتَـَدأ التَـْحـض 

ْقـر يــــــــــــــ  قَـَضـأيــَا الَمـصـيـــــــــــــــــر رأْشـتَـَمـَل التّـَ

 يُـْعـر ُض الــَوفـ يـــــــــــــــــــر الـجـيـُل الـَكـبـ يـــــــــــــــر

يـــــــــــر ــغــ   يَـْحـتـَـاُج الَكـثـ يــــــــــــــــــــر الـجـيـُل الصَّ

ـيـــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــرألْرض  الَحـظـي جـاَء الـبـَش 

 ل قَـْلـَعــة  البَـه ـيــــــــــــــــــــــر باألْمــــر  الـجـديـــــــــــــر

يـوان  الشَّـهـيـــــــــــــر الــَكــَرم  الـَغـزيــــــــــــــــر للــدِّ  بــ 

يــــــــــــــر ـْصـُن الـَمـغاويـــــــــ بَـيـُْت الـَمـَخـاتـ   ـــــــــرح 

ـيـــــــــــــر ـُل األسَّـاط  ـج  ــُع الَحــواك ـيـــــــــــــــر س   ُمـَجـمَّ
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 بــدوافـــع الـتـغـيـيـــــــــــــــر تَـْنـفـَر ُج األَسـار يــــــــــــر

ـيـــــــــــــــــر بالـعـقـل الـمـسـتـنـيـــــــــر ُر التَـْقـص   نُـْجـبــ 

ـيــــــــــــريـمـتَـن    يَـْبـتـُعــُد التَـْغـر يــــــــــــــــــر ـُع التَـْسـخ 

خـيـيــــــــر َضـــا ب الـتّـَ  يَــْرتــاح الـَضـمـيــــــــــــــــر بالـرِّ

مـَام الَجـَمـاه ـيـــــــــــــــر "داُر الـكـامـل"تـثـيـــــــــر  إْهـتـ 

يــــ ُق األثـ  ـيــــــــــــــــــر ــــــــــــــرتُـَعـانـ  ٌر َوتَـبَـاش   بـَـَواد 

يـــــــــــــــر  كانَـْت البَـواك ـيـــــــــــــــــــــر شاَءْت الـَمـقـَاد 

ــحـَـاذيــــــــر تَـألـقَـْت الـَمـعـاييــــــــــــر ـَحــْت الم   تـَـوضَّ

ـوضــع التـَـدابــيـــــــــــــــر أْسـتَـبَـق  الـَخـبـيــــــــــــــر  بـ 

ْصــويـــــــــــــــر   َمـعـامـُل و مـنـاظـيـــــــــر  للــطـب  للـتّـَ

ْجـبـيــــــــــر ل لـتَـْحـليـل  للـتَـْكـريــــــــــر ْمــر يــض للـتّـَ  ل لتّـَ

 ــــرلألعــصــاب للــتــخــديـــ ل لـعـيـون للـتـبـصـيـــــــــر

يـسـيـــــــــر ْسـهـ يـل  للتّـَ ْعـبـيــــــر للتّـَ ـْرمــيــز للـتّـَ ّـَ لـــتـ  لــ 

نـْو يـــــــــــــر سـفـيـــــــــــــــر ل لـبـَْحـث  للـتّـَ ْوثـ يـق  للـتّـَ  ل لتّـَ

ـيــــــــــــر ْفـس  يـظ  للـتـْســــــــــ ل لك ـتـاب  ل لـتّـَ ْحـفـ  يــــرل لتّـَ  ـيـ 

يـــــــــــــر للطَــاعـَــة  ل لـتَـْكـبـيـــــــــر ـــــالة  ل لـتَـْكـفـ   ل لـصَّ

ـيــــــــــــــر يـــــــــــــر ال نَقد ال تَـْسـع  ـَوْجـــه  هللا الــقـَـد   لـ 

ـيـــــــــــــــــــ َجـمـيـُع األَضـابـيــــــــــــر  ـرلـلـَخـْيـــَر تُـش 

يــــــــــــــــــــر ُسـْبـحـاَن الـُمجـيـــــــــــــر    الهَـــاد ي الَكـبـ 
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ـيــــــــــــــــر لـةُ تُـج  ر المـُســتــجــــيـــــــر الـَعـائـ   الَحـائـــ 

ـيـــــــــــــر يـــــــــــــر الطَـالـ ُب الـَعـس   ُذو الـَحـاَجــة  الـفَـقـ 

ـيـفُ  ـيـــــــــــــــــر الَضـر يـــــــــر الَضـع   الُمـعــاُق الـَكـس 

ـيــــــــــــــــــر  في القر  فــي الـهَـجـيــــــــــــر المـقـل األج 

يـــــــــــر يــــــــــــــــــــر  لإلداَرة   الُشــكـْـُر والـتَـْقـد   للـُمـد 

ْطو يـــــــر َمـْجـُمـوَعـة  التّـَ ـيـــــــــــــــر لـ  ـيـة  لَلتـَْعـم   ل ْلـتَـْنـم 

ـيـــــــــــر َمـْن بـَـدأ الـَمـس  يـــــــــــــــــــــــر لـ   أْعــلََن الـنَـفـ 

ـيـــــــــــــــر ص  وفـيـــــــــــــــــــر أْوَجـــَد النّـَ  َرَصـــَد التـّـَ

ْقـريــــــــــــــــــر قـَـاه َرةَ التَـْثـو يـــــــــــــــــــر أَعــَد الـتّـَ  بـ 

ـيــــــــــــــر ـَجـاز  نَـظ   يُــْســه ــُم ويــُمــيـــــــــــــــــر ب الـح 

فـْك ـيـــــــــــــر يـــــــــــــــــــــر يُـحـسـُن التّـَ  يُـجـيـد الـتَـْدبـ 

يـــــــــــــــــــرل لـ ل ألهـْـــــل  َسـتـ يــــــــــــــر  ـَوطَـــن  َعـبـ 

 تــقـــود وتـُـنـيـــــــــــــــــــــر حــولــه الـمـشـاهـيـــــــــر

 حــدٌث خــطــيـــــــــــــــــــــر تـقـريـر الـمـصـيــــــــــــر

 األول واألخــيـــــــــــــــــــــر هــــــــٌم مـريـــــــــــــــــر

يــــــــــــــــــــر ـلـَجـَدل  ُمـثـيــــــــــــــــــرل   ـــُع الـتـأثـ   َواس 

ـيـــــــــــر ـيـــــــــــــــــــــر يـُـــْدركـُـــهُ األَم  ـد الـَمـس   قَــائـ 

ـيـَع البَـصـيـــــــــــــــــر نَـْسـأل الـقَـديــــــــــــــــــر  الـسَّـم 

 التصبــــير يُـلـه ــم رــالـتَـْمــر يـ ـْكـتُـبُ يَ 
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 يتَِحيهتي َوَمَحبهت
ْزَوتـــي َْهلــي َوع  يَّتــــي َوَمَحبَّتــــي   أل   تَح 

ــي ل ف ْرقَتــي   ل قَْومــــي و أُْسَرتـــي   ل رْبعـــ 

ــــّي إلخوتـــي هـْــري َوقَْربَتــي   ل بَنــ   ل ص 

  ل َصديـــــٍق برفقتــي   ـــيل ْلجار  ب ُصْحبَتــ

ْرشادي و نُْصَحتي ياَدتــــي   إل     ل طَبيــــب  ع 

َك ثَْرَوتـــــي  َكنـْـــزي َوقيَمتـــــي   أُولَئـــ 

ـتــي   نَهَضـــوا ل نُْصَرتــي حَّ ْتهُــــم ص   أَهَمَّ

 هَبــــوا ل راَحتــــــي   أَنَسونــي َوْحَدتــــي

جــ  وافَقـــــــوا ُخطَّتـــي   ــوا ُكْربَتــيفَــرَّ

ْحنَتــــي   ب َوطَنـــي َوُغْربَتــي نـــــوا م   هَوَّ

فـــــــائي بُنَيَّتــــي  َدعـــــوا ب َدْعَوتــــي   ل ش 

 فــي حالـَـة  أَْزَمتـــي   أَيـــّــاَم َوْعَكتـــــــي

تـــــي َشعـَــْرتُ    ب َمْنز لـــي و َمكانَتــي زَّ  ب ع 

تـــــي زَّ تــــي   هللاَ ثـــُـــمَّ أَع   َشكــَـــْرت ُب قُوَّ

جـــال  النَّخـْـــَوة   تي   ل لرَّ ٍري َوَمَسرَّ  َمشاع 

جـــال  النُّْخبــَـــة   فـْـوة     للرَّ جــــال  الصَّ  للرَّ

ـــة   ّـَ جـــال  اْله مـ ْحبـَة     للرِّ جــــال  الصُّ  للرَّ

ـــب  الدَّْعـَوة    ْللُمضيـــف  الـْــقْدَوة     ل صاح 

 أَْنتــُــْم ر ْفَعتــــــــيٍ    أَْنتـُــْم قـُـْدَوتــــــــي
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 أَْنتـُــــْم فـَْرَحتـــــــي   أَْنتـُــْم بَْهَجتـــــــــي

تــــــى   أَْنتـُــْم َصــْحَوتــــي ـحَّ  أَْنتــُــْم ص 

بُّكـُــم ْ  أُحيطُُكــم ْب ُمْقلَتــــي   ب ُمـْهَجتـــيأُح 

 َكل َمتــــي إ لَْيكـُـْم    ب ذاتـــي ب َدمـَْعتــــي

بَّتــــي  ُجــزيتًم أُْخَوتــــــي   بور ْكتـُــم ْأَح 

 

 

 

 

 

 

الحٍ      ال أَخاً لَهُ خاَك أَخاَك إَن َمْن أ  َكساٍع إ لى اْلهَْيجاء  ب َغْير  س 
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 عصاميون هم العصاميونال

 المجد لألماجد
   نعمـــــر المســاجد   نحـــن ال نـــــزاود 

   نغيـــــث المكابــــد   نحـــن ال نـــــزاود  

   على أحـــد يساعــد   نحـــن ال نـــــزاود  

   يقــاوم أو يسانـــــد   يناضــل أو يجاهــد  

   ــف الشدائــــديخفــ   يدعـــم أو يعاضـــد  

   يؤاخـــــي ال ينــادد   يصالــــح أو يــوادد  

   يجلـــــب الفوائـــــد   يدفــــــــع المفاســـد  

   يدعــــو ويناشــــــد   يؤازر ويعاهـــــــــد  

   ينصـــب الموائــــد   يبســـــط المــــوارد  

   مـان الراكــدفي الز   يأتــــي ويواعـــــــد  

   إلسعــاف الرواقـــد   إلغاثـــة المجالـــــد  

   لتمريــض النواهـــد   لتكريــــم المعاهـــد  

   أشــراف الموالـــــد   فالمجــــد لألماجـــد  

   سعيـــــد وماجــــــد   صنـــاع المحامــــد  

   ـــــدأمجــــد و راشـ   أســرة الرواشـــــــد  

   كبـــار وشواهـــــــد   الجــد كما الــوالــــد  

   السميــــع الساجــــد   السعيـــــد العابــــــد  

   كثيـــــــر الفوائـــــد   مؤسـس المساجــــد  
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   دليـــــــل شاهـــــــد   الكبيـــر الواحــــــد  

   ــي القواعــــــديبنــ   الوالــــد الرائــــــــد  

   للجيــــل الصاعــــد   المعلـــــم الواعــــد  

   للعـــــــزم عاقــــــد   للهـــــــالل قائـــــد  

   طريقهــــم واحـــــد   خلفــــاء األماجــــد  

   مـــا مــــن جاحــــد   طريـــق الخوالـــــد  

   ـــــيء فاقـــــدال شـ   للخيرات روافــــــد  

   للجمعيات سواعــــد   للحقـــوق مقاعـــــد  

   لألطفــــال مقــــاود   للرجـــال مناشـــــد  

   بالمواصـي قاعـــــد   المسجــد الصامـــد  

   الهــــارب الشـــارد   للعـــــــدو كائــــــد  

   اعدتســ والماجدات    تسابــــق األماجـــد  

   المانــــــح الناقــــــد   "أبو صالح" العائد  

   الشاكــــر الحامـــد   الرافـــــد  الداعـــم  

   يخصـــون األماجد   األقــارب واألباعد  

   بالدعــــاء الزائــــد   وأصهار األماجـــد  

   المجــــد لألماجـــد   فنحــــن ال نـــزاود  

  المـؤازر المعاهـــد   عـــد المسانــدالمسا  
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 باقَةُ اْلُوروِد لمن وراء الحدود، رجال وزنود
 19:59 26/44/2412الخميس 

 و ُجـنــود  قــادةً  اْلُحــــــــدود  وراءَ 

 وعـُهـود  ُعقـولٌ  وُزنــــودٌ   رجـــالٌ 

 ُشـهـــود لألَغــا  تـَعــــود  للَوطــــن  

 الغسَّـان  الَمْحمود لَمْقصـــودالطّب يُب ا

ـــمُ   َو وقـــود  نـــورٌ  الـُْوجـــود  دائــ 

 اْلـُجهـــود  بــاذ لُ  الُوعـــــود  صادقُ 

 ويَســــــود  يعـْلو كاألُســـــود  َشبابٌ 

ُل ويَقــــــــــود  كــالَوْرد المْورود يْعـم 

 دَوسـعـو  َذكـــــاءٌ  ُشموٌخ وُصــــــعود

 وهُنــود  عـَـــربٌ  يْرأُس الُوفـــــــــود

مود س خان يونَُس الصُّ  الَعـنــــود  ناْبلـ 

 كالَحْبل الَمْمـــدود األغــــا َمـْوجــــود

 الَمْكـدود  للَوطَــن   للف ْرَدْوس  الَمْفقـــود

 َمْشــــدود  باْلَعْزم الَمْســرود اْلخبَـــر  

 الَمْنـشود لألََمـــل   ــرودمفـْـــــ  لْلَخْير

 الَمْهـــدود  للّريف   الَمْمــــدود  وَصْلتَ 

لِّ  اْلبـُـنــــود  أهـَــــــمُّ  ج   الُخلُـــــود  ب س 

 بال قُيـــــود َوفـاء  بال ُحـــــدود  َعطاءٌ 
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نـــــــود  عاَشت    اآلبـاء و اْلجـــُدود الزُّ

 بيب  اْلَمـْعهــودللطَّ  الـــــــــردود سلََّمت  

دود الـَودود  أبوالَخلــيل    ال يعـر ف ُالصُّ

 للَكـَرم  و الـْـجــود معـْـــــــدود  ُعْنوانٌ 

 لـْليـَــهــــــود  َكالّ  وُحشـــــــود  كتائ بٌ 

 لـلــقُـــعــــود َكالَّ  كالَّ لـلـَْوقــــــــــــود

  

بَْت في ُمراد ها األَْجسامُ        وإذا كانَت  النُّفوُس ك باراً   تَع 
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 تهنئة ومباركة بالنجاح
 42:12 23/47/2449الخميس 

 

 حقق هللا كل األحــــالم                           لى األمام الى األمامإ                   

 ات و الناجحين الكرامللناجح               التهنئة و التحية و السالم                   

 للجامعات العاليات هذا العام                لمن عبروا ومروا بسالم                   

 نتم الزاد و الزواد و األعالمأ        ائلة في الوطن في األنامفي الع                   

 ماد و الرواد و الخدامنتم العأ          نتم البسمة و الفرحة والوسامأ                   

 نتم النور و الجسور لألمامأ           نتم الشباب و اآلمال و المرامأ                   

 سيروا الي المجد على الدوام              العلم بال أوهام سيروا مع

 ال تهابوا الموت أشهروا الحسام        وا القرطاس و األقالمال تترك                  

 ارفعوا الظلــــم عن العــوام            نون والنظـــــــــامأدعموا القا                  

 ال توقفوا الدوالب في الزحــام           لشموع في الظالمأوقدوا ا                     

                              أطيعوا هللا و الناس نيام             الضيف و أطعموا الطعام  أكرموا

 على األبواب باإلقبال و اإلقدام       حكم وبشهر الصيامفرحنا بنجا

 على قدسنا و شعبنـا وأمة اإلسالم   ر والبركة و الوئاميعود بالخي    

 بوركتم وتحققت لكم األحالم                    األمام خير الكالم الى
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 لى األمـــام إلى األمـــام ســالم على ســـالم يسبق الكـــالم ....إ

 مبالعلـــم و اإلعــــال

 24:41 22/41/2414الجمعة 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم هللاه

  

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت(  أيَْرفَِع هللاه

  

 اليوم عيد
 

 ــــدالحميد المجيـــــ هللا المـــــــريــــد

 يـفـعـل مــا يـريــــد يبدئ ويعيـــــــــد

 النبــــأ األكيــــــــــد تناقل البريـــــــــد

 أبــو زكــريــا عميد الخبر السعيــــــد

 اإلمــــــام السـديـــد     الشيخ الرشيـــــد

 ينــــجـــب الوليــــد المربي الُمجيـــد    

 بالعلــــــــــــــم يزيد النافع المفيـــــــد

 بالحكمة و التجويـد ليشمل الحفيــــــد

 بالدعوة و الترشيـد بالحفظ والترديــد

 المهندس النديــــــد المستشار الفريـد

 للوطن عناقيـــــــــد األستاذ العـميــــد

 بالــــــــــدم الجديــد تدفق الوريــــــــد
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 ــــــــد التليـــدالمجـ األقصى تعيـــــــد

 نحـــــــن و العديــد القريب و البعيــد

 تبـــــــارك و تشيــد اليوم لنا عيــــــد

 ال ينفـــــع التنديـــد القدس و التهويد

 الالجئ و الشريــــد األسير و الشهيـد

 الشــــــرع ال يـحـيد بالحق بالتفنيـــــد

 ا جهيـــــدجهـــدنــــ عزيمتنــا حديـــد

 هذا هو الـــرصـــيد بالفعل بالتـأكيــــد

 في خطة التجــــديد يجعلـــــها العميد 

 للطالب و المعيـــــد المنهج و النشيد  

 نحن لـــه عبيـــــــد الواحـــد الوحيــد

 و العمـــــر المـديـد يهبكـــــــم المزيد

 دو العيش الرغـــــي و العزم الشـديــد

 هذا يوم عيـــــــــــد هذا ما نـــــــــريد
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 عــمــاد في الـفـؤاد
  

 تهنئة رقيقة للشاب األديب عماد سليم األغا

 عليك اعتمــــــادي اللهم ياهــــــــادي

 الجـهـاد جــهـــادي البالد بـــــــــالدى

 الــــــــوداد ودادي العمــاد عمـــــادي

 أوالدي وأحفـــادي فــــؤادي أحبكــــم

 الحضــر والبوادي القمــــــة والـوادي

 ترفع األيــــــــادي الناس والنــــوادي

 عشت يا عمـــادي تهتف وتنـــــــادي

 ربحت في المــزاد   صعدت بالمنطــاد

 للبنـوك قيـــــــادي للدروس ريــــادي

 اديللقدس مـُفـــــــ للبيوت سيــــــادي

 نذكــر باألمجــــاد   بالقلـم بالمــــــــدادٍ 

 بالفـارس الجـــواد   جـــداد  بــاألب باأل

 حافـــــــظ األوراد برائـــد الــــــرواد  

 يعـود بالســــــــداد   المسافـــرالغـــادي
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 في الحق و اإليـاد   اخوانكم شـــــــداد  

 لعبــــاد  بيُمن رب ا نهـــــــــــادي لألمُ 

َ   سعدت ياعمـــادي  هنئت بالــــــــوداد 

 أوالدي وأحفـــادي   أحبكم فــــــــؤادي

 عمــــادي لنا أكرم اللهم يامهـــــــادي

 بفـرحة األكبــــــاد بزوجة اإلسعــــاد  
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 تهنئة للدكتور مروان سليم األغا
 46:35 22/43/2414اإلثنين 

  
يم  ب ْسم   ح  ْحَمن  الرَّ  هللاَّ  الرَّ

  
َ َوْليَقُولُ  يهةً ِضَعافًا َخافُوْا َعلَْيِهْم فَْليَتهقُوا هللاه  وْا قَْوالً َسِديًداَوْليَْخَش الهِذيَن لَْو تََرُكوْا ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ

 

 وألف مبارك  ارية / جامعة األزهرتهنئة للدكتور مروان سليم إبراهيم لتعيينه عميداً لكلية االقتصاد و العلوم اإلد

  

 مــن رب رحـيـــــــــم ســـالم سليـــــــــم

 للـعـمـيــد الــحـــليـــــم أرق مـن الـنـســـيم

 بالتخصيص و التعميـم والفـــرع السليــــم

 من كــل األقــالـيـــــــم التهنئة و التكريـــم

 الترانيم وشــقـــائــــــق ألبي محمد وسليــم

 للتـربـيـة و الـتـعـــــليم التحية و التعظيـــم

 الجـديـــــد و الـقـــــديم األزهر العظيــــــم

 الصــــادق التـقـيـيــــم الرائع التنظيـــــــم

 لـطـالب التـعـــلــيـــــم التحية و التسليــــم

 على الصراط المستقيم المهاجر و المقيـــم

 ألٌم المــراسـيــــــــــــم و التنعيـــمالتبريك 
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 جـامـعــة الـمـفــاهــــيم سيدة التعاليـــــــــم

 ودربــهـا الـقــويـــــــم في عيدها الوسيـــم

 يـرحـمـنــا الـرحـيــــم السميع العليــــــــم
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 تهنئة بالدرجة العلمية العالية للدكتور 

 وسام خالد

 11:24 21/12/2449اإلثنين 

 

الم                               شاب همام حقائق ال أح             حلم من االحالم تحقق يا وسام 

 يودعك باحترام قليل الكالم              باحترام  مجتهد بانتظام يقابلك

 باهتمامرقيق األنسام دعينا                   صبوح األنغام عميق األفهام 

 ملم يسمح الزكام والدكم مقدا                  لحفل الختام وحضور التمام

 والقيام معلم درغامة بالرفع                    تخلده األيام يزداد باأليام

 امام حمل األقالم ةالصناع يف            الفن رسام يعلم من األعالم ف

 وصل الوئام قاوم األسقام                       نجب الوسام شق الظالمأ

 تعلو األهرام هللا على الدوام                    الم ابناؤه اقوامتحمل اآل

 ذكره بين األنام الى األمام الى األمام   الكرام داره دار السالم ةوالمالئك

 بالقياس واألرقام عالج األورام             وانطلق يا وسام حلق مع الحمام 

                                           انزع األوهام ال انقسام ال حكام             واألرقام عالج األورامياس بالق

 ولكم حسن الختام                        ضباب ال غمام وعليكم السالم ال 
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 هشام عزاء ورثاء للمرحوم أبو
 17:34 11/44/2414األحد 

  
 لرحيمبسم هللا الرحمن ا

بَاد ي َواْدُخل ي َجنَّت  يَا  يَّةً فَاْدُخل ي ف ي ع  يَةً َمْرض  ي إ لَى َربِّك  َراض  ع   يأَيَّتُهَا النَّْفُس اْلُمْطَمئ نَّةُ اْرج 

  

 في ذمة الرحمن   الحاج عثمان

 من نسل حمدان   عين من األعيان

 الشيخ والفتيان   الصهر والجيران

 الرجل اإلنسان على   االثنان ال يختلفان

 عفيف اللسان   سليم الجنان

 المسجد العنوان   معمر الديوان

 يسبق األذان   قبل األوان

 يجهز المكان   يفتح البيبان

 ودوام السبحان   لقراءة القرآن

 يركز العينان   ال سهو ال نسيان

 ال حقد ال طغيان   بشوش وسمحان

 يطعم الجوعان   يقرب القربان

 يؤنس الغضبان   العريانيكسو 
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 يفيدك بالبيان   يشعرك باألمان

 بمواقف الشجعان   تاريخه مليان

 معها سهران   الشرطة للزمان

 يحرس البنيان   يخدم األوطان

 يرفض اإلذعان   أثناء العدوان

 يحبها حبان   أرض نوران

 رفح والبطنان   الهولى والخشان

 نخل ورمان   غرسها بالفدان

 لخليفة الولدان   فع العمرانر

 أصهاره كمان   وأبناؤه فرسان

 يحفظان القران   أحفاده صنوان

 هلل بالشكران   يسمعك اإلمعان

 يسكنه الجنان   الحنان المنان

 بالرحمة والغفران   الرحيم الرحمن
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 وداعاً ودعاءاً ووفاًء إلبن الخالة المرحوم أبا ماهر

 

 أخـــي وإبـــن خالتـــــي ابتـيعزيزي وأعــز قر

 بساطتـك شبـه بساطتــي بدايتــك مــــع بــدايـتــي

 راحتـــك كـانت راحتــي سعادتك كانت سعادتـــي

 ساحتك كانـت ســاحتــي قراءتــك مــع قراءتـــي

 ودادك يمــأل مهجتــــــي عــادتك شبـــه عادتـــي

 ـع يغمــر مقلتـــــيالدمــ رؤيتك كانت غــــايتــي

 المــوت يهــدم خيمتــــي إصابتك اليـوم إصــابتي

 برحيل عـزي وعزوتـي تزداد أحزاني وحسرتي

 وكــل أخواني وأخوتـــي أنـا وأنجالــي وأســرتي

 هــــــذي إليــك رسالتـي نبكــي فــراق عمــادتـي

 يتــيرحمتـــــه تسبــق ن هللا يــقـبـل دعـــوتـــــي
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 كامـــل و عثمـــان
 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

 العنـــــــــوان لوضع حـــــــــــان قد الوقت      

 الثقـــــــــــالن ليشهد المكـــــــــــان بواجهة     

 األغصــــــان بجميع األعيـــــــــــان شجرة     

 وألوان ــــــــالأشكــ أوزان القــــــــــــــادة     

 صـــــــوان و قواعد وأذهــــــــــــان عقول     

 مشاركــــان داعمان عثمــــــــــــان و سليم     

 سيـــــان اآلن بعد و اآلن قبـــــــــل و اآلن     

 بالعرفــــــــان تنطق الديــــــــــــوان أروقة      

 األزمــــــــــان كلول الزمـــــــــان ألغوات     

 الشجعـــــــان لفريق األوان آن قــــــــــــــد     

 الكامــــــــالن تكامل الميـــــــــــدان بدخول     

 الكامـــالن المحمدان الولــــــــــدان و الوالد     

 البنيــــــــــان خبراء المحمـــدان الكامالن      

 اإلحســــــــان رواد ـــــــرانالعمـــــ فقهاء     

 المكـــــــــان نشطاء الركبــــــــــــان ُسراةُ       

 الميزان فليرجـــــــح السريـــــــــــان فليبدأ      
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 العربــــــــان و نحن يشهـــــــدان المليونان     

 السكـــــان و المدينة زان النســـــوة ُمصلى    

 اللســــــان و بالقلب ستبــــــــــــــانإ الحق     

 البيــــــــــــان يؤكده العيــــــــــــــان شاهد     

 إتقـــــــــان و روعة الفنــــــــــــــان سابقتم    

 ببنـــــــــــان وإشارة ذوقـــــــــــــــان و فناً     

 عبســـــان و خزاعة الشطآن و يونس خان   

 البنيـــــــــــــان بقيام فرحـــــــــــــــان الكل   

 الذكــــران و لإلناث كســــــــاءان و عباءة   

 للحجاب مناسبـــــان وجلبابـــــــــان حقائب   

 الغلـمـان و الدارسين الصبيــــــان و للبنات   

 اإلمتحــــــان عبروا القــــــــــــــرآن ُحفّاظ   

 الحرمـــــــان و لليُتم النعمــــــــــــان ائربش   

 الفرقـــــــــــان ألهل اليقظـــــــــــان بوادر   

 الديّـــــــــان الرازق كـــــــان الذي سبحان  

 للفرســــــــــــان نعم للشجعــــــــــــــان نعم  

 ـانللّربــــــــــــــ نعم لألعيـــــــــــــــان نعم  

 )وعليه التكــــــــالن(  )هللا المستــعــــــــــان(   
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بَان  َذَواتَا أَْفنَاٍن"  "َول َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّه  َجنَّتَان  فَب أَيِّ آالَء  َربُِّكَما تَُكذِّ
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 ...كلنـــا سنغادروداعاً أبـا الطاهر .

 فليس للشعر أو للدمع من َعمل   أبكيك بالشعر أم بالدمع من ُمقلي    

 كلنا سنغـــــــــــــادر وداعاً أبا الطاهـــــــر

 سنزور المقابـــــــــر آخــــــــــــر شئ لكل

 للّرب القاهــــــــــــر هكذا األوامـــــــــــــر

 بفراقكم صائــــــــــر ـــريَجبرنا الجابــــــــ

 المال والبيــــــــــادر سيترك الُمكاثــــــــــر

 األهل والحظائـــــــر االرض والعمائــــــر

 المقاعد والمخابـــــر المراكز والمخافـــــر

 الكراسي واألســـاور الزينة والمزاهــــــــر

 ــرالمحاكم والدوائــــ الخفايا و الظواهـــــر

 الموارد و المصــادر األقالم والمحابــــــــر

 المخازن والعنابـــــر المكاتب والجرائـــــر

 أخوالنا األكابـــــــــر نعزى ونشاطــــــــــر

 األقارب والمحـــاور الشباب والحرائــــــر

 الُمجير والمجـــــاور النسيب والُمصاهــــر

 قيم والمسافــــــــرالمُ  بالوطن والمهاجــــــر

 وأعمق الخواطــــــر بأصدق المشاعـــــــر
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 نُحاور ونُـنـــــــــاور كنا بكم نفاخــــــــــــر

 نشرع ونًـبــــــــــادر نبدأ ونباشـــــــــــــــر

 نُجالس ونحاضــــــر نشاور ونــــــــــزاور

 ادرال ولن يغـــــــــــ ذكركم بالخاطـــــــــر

 باللسان بالحناجــــــر بالقلب بالخواصــــــر

 يعوضنا الخسائــــــر َعا لم السرائــــــــــــر

 القُربى والشعائــــــر تربطنا األواصـــــــر

 األجداد الفواخـــــــر اآلباء النــــــــــــوادر

 الكتب والدفاتـــــــــر عشنا معآ نساهـــــــر

 أوقات زواهــــــــــر جـــــــاوربالقـُطر الم

 لعلماء بواهـــــــــــر بالقاهرة جواهــــــــر

 وعلوم البصائــــــــر بجامعة النــــــــــوادر

 الشيوخ والعشائـــــر القادة والكــــــــــوادر

 تودعكم وتجاهـــــــر تشيعكم وتشاهــــــــر

 الغافــــــــر يغفر لكم بالدعاء المباشـــــــــر

 الشاهد الناظــــــــــر ذو الطول القـــــــادر

 وداعا أبا الطاهــــــر وداعا أبا الطاهـــــــر

 ولنذكر ونذاكـــــــــر فلنبصر ونباصـــــــر
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 تهنئة وترحيب
 بــــبالـدكتـور الــنـجـــيــــ                  تـهـنـئـة وتـرحيــــب 

 بــبـالـحبــيــب ابن الحـبـيـ              األديــــب مـرحــبـا بـ

 يـبــــالـحــســيــب الـنـســ                   أهــال بـالـــقـــريـــب

 ـبـــــــالــمــجــــيـ  لـلـرب                 على الـــدوام مـنـيـب 

 ـبــصــيـللــســـطـــر الـــخ                ـب ـللوطـــن الرحـيــ

 بـــــتــــبــــارك لــألديـــ                   يب ـالشــبــاب والمش

 ــبـــعـلـى الــفــوز الـرغــي                 بـبالـدرجـة بالترتيـ

 ـبـــبـالـــوســـام الــمــهــيـ                   بـباألدب بالـتهـذيــ

 بــــلـلـمـجـتـهـد نـصــيــ                    بالـثــوب الـقـشـيـب 

 ال تـــغـــيـــب شـــمـــس                     الـوطــن الــسـلــيــب

 للــتـقــريــــب للــوحـــدة                     دولـــة تــسـتـجــيــب

 ـبــــال تـــثـــريــ بــأس  ال                 ب نهـضـنـا مـن الـقـل

 ـبـــــــتـغـيـي ال  ال عـزلــة                  ب تـسريال فـرقـة ال

 ـيـــبـــبـالـنــحـ يـصـرخ                   فاألقـصـى الـحـبـيـب 

 ـريـبــو الـتـخ الـتـبـاعـد                   إنــه ألمــر مــعــيــب

 ـبـــــعـلـى الـعـدو الـرهـي                نـسـتعـيـن باهلل الرقيب

 ـبـــــــــــغــريـال ـحـتـلمال                   يـبالـماكر الــغـض

 ال يبنى ملك على جهل وإقالل    والمال يبني الناس ملكهم بالعلم
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 عزاء و رثاء"أبا بهــــــــــاء"

يٌر الَّذ ي َخلَقَ " ه  اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَد  اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ  تَبَاَرَك الَّذ ي ب يَد 

 " ل يَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمال َوهَُو اْلَعز يُز اْلَغفُورُ 

 هلل في السمــــــــــــــاء الدوام والبقـــــــــــــاء

 األحياء بالســــــــــواء الكـــون للفنــــــــــــاء

 ـــاءإلمام الفقهـــــــــــ العزاء والرثـــــــــــاء

 بلحيته البيضـــــــــــاء الشيخ)أبى البهــــــاء(

 وهيبته الغـــــــــــــراء وشيبته السمحـــــــــاء

 وُسمعته الســــــــــراء ومشيته الرحبـــــــــاء

 أستاذ اإلخـــــــــــــــاء مـعـلـم الوفـــــــــــــاء

 ــــــــــاءبيت العطــــــ مــوطــن البـــــــــراء

 سمات الشرفــــــــــــاء الخير والنمـــــــــــــاء

 َمثُل اإلقتــــــــــــــــداء في الشدة والرخــــــاء

 لكرم الكرمــــــــــــــاء لوفاء األوفيــــــــــــاء

 وكيد األشقيـــــــــــــاء تـلـقـى اإلبتـــــــــــالء

 وصدق النبــــــــــــالء بحكمة الحكمــــــــــاء

 بعزم بكبريــــــــــــــاء وصبـر اآلبـــــــــــــاء

 كظم البغضـــــــــــــاء كتــــم الشحنـــــــــــاء
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 أرسى الصفـــــــــــــاء أعطى اإلعفـــــــــــاء

 لكعبة األوليـــــــــــــاء في رحلة الشتـــــــــاء

 مهبط اإليحــــــــــــــاء ــــــــاءقبلة األتقيــــــــ

 رسول السمـــــــــــــاء لسيد األنبيـــــــــــــــاء

 َعَرفَةَ وق بــــــــــــــــاء لبقيع الشهـــــــــــــداء

 أخوة أشقـــــــــــــــــاء كنا معاً رفقـــــــــــــاء

 ــــاءوطهر ونقـــــــــــ بشرٍف وإبــــــــــــــاء

 أهل الرجــــــــــــــــاء عنوان األحبـــــــــــاء

 نخصهم بالثنــــــــــــاء أنجاله النجبـــــــــــــاء

 علينا أعــــــــــــــــزاء أقربـــــــــــــــــاء الينا

 للواجب ُعرفـــــــــــاء بدينهم أقويــــــــــــــاء

 طن فـــــــــــــــــداءللو للحق أوصيــــــــــــاء

 لآلهل رحمـــــــــــــاء للكل أصدقــــــــــــــاء

 نواسيهم باللقــــــــــــاء نذكرهم باألسمــــــــاء

 للوالدين عــــــــــــزاء بهاؤهم بهـــــــــــــــاء

 تقبل الدعــــــــــــــــاء يا أرحم الرحــــــــــاء

 ترحم "أبا بهــــــــــاء" ـــــاءباألمل بالرجـــــ
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 المرحـوم الحـاج عـيد سعيد األغـا ..عـزاء ورثـاء 

 47:52 12/49/2414األحد 

  

 بـلـغ النــصــاب   شهــاب غــــاب

 خـلـف السحـاب شهــاب غــــاب

 يحـفــظ الكتــاب شـــيخ مهـــــاب

 يَُوعــظ الشبـاب يــُعلم الطــــالب

 للعــلـم جــــذاب ر رحــابلألزه

 آلـــم وعـــــذاب عاش االغـتراب

 صـعـد الهضـاب تخطى الصعـاب

 حكيـم الخطـــاب دقيق الحســــاب

 أدرك الصـــواب فقيـدنا نجـــــَاب

 حـجـاب  ألهـلهم أنجاله اصحـاب

 فضــل الوهـــاب د رع وركـــــاب

 اذكــروا الغــاَلب يا أولى األلبـاب

 ذهــاب  الـمــوت الدنيــا ســـراب

 قبــــر وتـــــراب حـــــق ومـــآب

 يتوحد الجــــواب تتعدد االسبـــاب
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 واحتـساب  صبر للبيت المصــاب

 ألعـز األحبـــاب الرحمة والثواب

 من رب االرباب  لفقيدنا الشــهاب
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 عــــزاء ورثــــاء... الراحل خالي
  

  أغـــلـى الــغـوالي لراحــل خــــــاليا

 القاسم اإلستـقــاللي الـعـابــد الـمـثـــالي

 فـــي هللا  ال يــبـالي الــقــائــم الـلـيــالي

 الــسـاجد الـمتـتالي الـــراكــع المتوالي

 للــخــيــر منــــوال   الــزاهـد في المـال  

 متـعـالي مــتسـامح في الحــق  نـضالي

 بـسـيـط مـتـحـــالي صـــابــر هــــاللي

 عـيـالـه رجــــــالي لألهــل مـثـالــــــي

 أحــفــاده أللـــــــي أنــجـــالـه مـعــالي

 ذكـــراه في بــــالي ســتــظــل طــّوالي

 تــقــبـــل ســــؤالي اللــهــم يـا عــــالي

 ســكــنــهُ األعالـيأ يــــاذا الـــجـــــالل  
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 نهنئ بالشفاء

 نهنئ بالشفـــــــاء
 

 عميد العمـــــــــداء

 األخ واإلخـــــــاء
 

 األب واإلبـــــــــاء

 كبير األمنــــــــاء
 

 عزيز األعــــــزاء

 وريث الكرمــــاء
 

 والد النجبـــــــــــاء

 عريق البهــــــــاء
 

 ءنقى الـــــــــــــردا

 جليس العلمــــــاء
 

 فسيح الفنـــــــــــاء

 كاتب اإلهــــــداء
 

 لسيد األنبيـــــــــاء

 كتاب الفضـــــاء
 

 تمأل األرجــــــــاء

 مبهر العقــــــالء
 

 للسيرة السمحــــاء

 قوى اإلنتمـــــاء
 

 للقدس واإلســــراء

 مضيف النـزالء
 

 مكرم البـؤســـــــاء

 ـــــراءحبيب الفق
 

 نصير الضعفـــــاء

 خيرى العطــــاء
 

 وفى السخـــــــــــاء

 الداء والــــــدواء
 

 قدر وبـــــــــــــالء

 صبر وعنــــــاء
 

 عفو وإعفـــــــــــاء

 نهنئ األبنــــــاء
 

 األهل واألقربــــاء

 أصهار وأنسباء
 

 واألنحـــاء بالوطن
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 عموم األصدقاء
 

 ــــــــاءجموع األحبـ

 نسأل السمــــــاء
 

 نجهر بالدعـــــــــــاء

 بالخيـر بالرخـاء
 

 بصحة األصحـــــاء

 وسالمة األعضاء
 

 وعزم األقويـــــــــاء

 مباشر على الهواء
 

 ووسائل الوسطــــاء

 حبسنا اإلعيــــــاء
 

 عن واجب الهنـــــاء

 قليالَ بال إبطـــــاء
 

 ـــاءعفواَ أخا الوفــــــ

 أنتم فى السويـداء
 

 اللهم ال ريـــــــــــــاء

 لربنـــــــا األألء
 

 الطاعة والـــــــــــوالء

 ويجمعنا لقـــــــاء
 

 بود وصفـــــــــــاء

 

 

 حفظكم هللا ورعاكم وسدد على الخير خطاكم

 ال يغادر سقماَ  اللهم إشفنا بشفائك وداونا بدوائك شفاءاَ 
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 الحاجة أم المعتز رثاء..وعزاء 
 22:29 15/47/2449األربعاء 

 

 "ولن يؤخر هللا نفسـا اذا جاء اجلها وهلل خبير بما تعملون"

 

 وال عــــزاء اخـــوة  مقـــــــربين    لــــم نحضــر وداع الوالـــدين

 لــم يشهــــدوا الـــهم الـــــــدفين    رحـــــلوا مســالمين مكــــرمين

 زمن الخالف ومكـر المــــاكرين    م يحضــــروا الزمن الحزينلـ

  عن األوطان و العنوان و األهلين    عشنــــــــــا حياة البعد معذبين

  بال هويــة اشبــــــــــــــاه الميتين     عشنـا زمــاناً كـعيش الالجئين

 وا مع األنينوصغــــارنـــا كبــر     كبارنــا ماتوا موتـــهم الرزين

  عند الفـــرنجة احفــــــاد لنكولين    اهلنـا في الشـــام في البحــرين

  في المشـرقين ام في المغـــربين    في مصر كنتم أومابين النهرين

 مصاب الموت ومصاب النازحين     عزؤنا واحد مصابنا مصابين

  ــــجدينرمــز الكــرامة اصيلة ال     في ذمة الرحمن أم الصابرين

  رفعت بيوتــا من بنــــات وبنين     أم الرجـال و الحـرم األمـين

 باهلل تخشـــى لقـــــــاء يوم الدين      كبيرها غـاب وظلـت تستعين

  عن حضنها وحصنهـا الحصـين      ماذنب ابنائهــــــا الغـــائبين

  المشيعينلـــم يرقبوا مـــواكب   لم يحضروا التوديع مع المودعين

 !لماذا ال نعيش كغيرنا في العالمين        هذا الزمان زمان التائهين
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  اصلـــــح بفضلك اهل فلسطـــين      ارحم الهى عبـادك المساكين

 فك اسرهــم واســـــر المأسورين    اجمع شملهم وشمل المشردين

  

 الصالحينوالى لقــــــاء باالولياء      وداعا اختنا وامنا والى حين

  مع الشهداء و النبين و الصديقين       في جنه الخلــــد في عليين

  اللهاّ وأنجــالها وعموم المحــبين    الصبر و السلوان لنا اجمعين
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 المرحوم مأمون سعيد ورثاء..عزاء 
 

 ــونــــــــــــــهللا آيبــــــــ          هللا راجعـــــــــــون

 صــابرون صــــابرون      ــزونون محزونــــونمح

 ــونـــــــــــنـــــودع المأمـ      بالقلب و العيـــــــــون

 ـونــــــــالصحـــب و األهلـ      اآلل و البنــــــــــون

 ـونــــالشكـــل و المضمـ     الجّذع و الغصــــــــون

 ونــــــام و السنـاأليــــــ      الحـديث و الشجــــــون

 ـــونــــــــــنحن المْكلومــــ      نحن المّعــــــــــزون

 ونــــــــفي الليــــل و السكـ      نحـن الفاقـــــــــدون

 ــونــــــــعرفك المـحبـــــ     نحــن الخاســـــــرون

 ـــونــــعرفك المـرافقـــ      عرفك النـازحـــــــون

 اهــرونـــــعرفك المصــــ     ائـــــــدونعـرفك العـ

 ـــاورونــــعرفك المجـــ    عــرفك الـمصلحـــــون

 ــونــــــعرفك المصـــاحبـ     عــرفك الطيـبــــــون

 ــونــــــعرفك اللــيبيــــ     عرفك الفلسـطينيــــــون

 ـــونـــــعرفك المدربــــ    عرفك الـرياضيـــــــون

 ـــونــــــــالنخــل و اللــيم     تّين و الزيتـــــــــونال

 أدرتها بفنون تركتها تهــون     معظم الشئــــــــــون

 ـرونـــــإخوانك الحاضـــــ     إخوانك الغـائبـــــــون

 زونـــــمـــودعـــون معــ    مشيعون مشــاركـــــون
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 ــونــــــــــبيتك مســـــكـــ    حرمك مصـــــــــون

 ـونــــــــــــرٌحمك حـــــنــــ    َخلَفًَك باقــــــــــون

 ونـــوداعــــاً أيهـا الميمـ    اختطفـك المنــــــــون

 ـــونـــــآنت و الصـــالحـ     نـم مْل الجفــــــــون
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 شهــــــــــادة وإشــــــــــادة
 )يا األغا )أبو عمارمهداة إلى الدكتور زكر

 

 شهــــادة و إفـــادة                                 قيادة و إجـــــــادة

 شكـــر و إشــــادة                                   شرعية وسيـــــادة

 عــــــــزم و إرادة                                   فتـــــح و ريــــادة

 فخر وسعــــــــادة                                    ادةطهر وعبــــــــ

 عون و وفـــــــادة                                    موقف وزيــــــادة

 مباشر و إعــــادة                                     طب وعيــــــــادة

 ال هوادة ال هوادة
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 نور العيون – طب العيون
  

 تُرى من يكــــــــون؟ طــبيب العيـــون

 لسالمة العيـــــــــون أمين مـأمــــــون

 بالجراح حنـــــــــون حكيــــم مضمون

 يبرئ ويصـــــــــون يــداوي العيـــون

 كفاَءة وسكــــــــــون براعة وفنـــــون

 نظام و قانـــــــــــون خبرة و ركــــون

 بمصر محضــــــون للوطن مرهـــون

 لألٌم ماعـــــــــــــون لألب مفتـــــــون

 لألهل ممنـــــــــــون باألغا مسكــــون

 الشامخ المصــــــون الســامح الميمون

 للعلم عرجـــــــــــون أســتـــاذ موزون

 باإلحــســــان مأذون بالتقوى مشحـون

 بمحاسن الظنـــــــون للـخير مخـــزون

 يُفرح المحــــــــزون يُكـــــرم المغبون

 عامـــري الشجـــون حيدري الشـؤون

 زينة و حصــــــــون المال و البـنـــون

 يمدحون يشكـــــرون أهــلكم يُحبــــون

 بكم فخــــــــــــورون أهلكم يُثنــــــــون
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 ممنونون مسرورون أهلكم يُحيــــــّون

 نكم ُمتقـــــــــــــونأل ألنكم جــديــرون

 ألنكم محبوبــــــــون ألنكــم ُمحبــــّون

 ألنكم شامخـــــــــون ألنكم قانعــــــون

 بالبؤبؤ ساكنــــــــون انتـــم بالعيـــــون

 بالكاف بالنــــــــــون المولى يصــــون

 السامح المــــــوزون العزيز الحنـــون

 لفؤاد مكنــــــــــونبا الكنز المكمــــون

 األعوام والسنــــــون أبداً لن يهــــــون
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 من مقيم إلى مسافر 
 األستاذ نبيل األغا " أبو خلدون "

 الذي ما زال يذكرنا بالخير ويذكر كبارنا الذين سبقونا باإليمان

 ريةــــــــــــــــــإليك من ساكن القبر تحية أوالده أحفاده واألكث

 يةـــــــــــأبو خلدون حاز وفاز باألهلية كاتبنا خاطبنا بال سلك

 سجلت فوزاً ساحقاً باألسبقية فضل الرجال ومجدهم باألقدمية

 يةــــــأبا خلدون مثلك عندنا حسية يا خالداً في الذكر باألريح

من آخر األرض أوصيت الوصية ونصحت غيرك باألصول 

 سجية

 في الخير في المعروف في المنزليةما أنجبت أم كمثلك شاعرية 

 يةـــــــــيا كاشفاً للضوء ستر الجاهلية أمعلم الخيال درس الواقع

 في الغرب ناصر شرعنا والعربية في الشرق كنت مؤهل الوطنية

بالصدق والتصديق عشت باألخوية بالنبل والتكريم سادت 

 النوعية

 يةـــــــــــــــلابن الكريم كريم فائق الجدية ال لؤم ال حقد ال هز

 لو تعلم األحوال في الداخلية لبكيت دمعاً ساخناً حول الرعية

 يةـــــــــــنشكو لرب الكون أيدي العبثية شلت حياة الناس بالكل

 يةــــــــنمشي على األقدام بكرة وعشية فالناقالت توقفت أرض

 دراجتي هي ناقتي العصرية ال تحسن السير في دروب البدوية

 ةــــــــــــــــلطبيخ يحرك اآللية موت بطيئ يقتل البشريزيت ا

 النفط كالماء بالثغور العربية وهنا نبيع ونشتري في الصيدلية
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 الغاز ممنوع لحياة الحضرية والطبخ مغموس بدخان الهمجية

 ويةــــــــحمير القوم عملة نقدية والجار والمجرور قواعد نح

 يةــلبالد في القصور الملكالفرس والرومان والسامية سكنوا ا

 األوباء جند المرحليةالتهويد والعلوج الجهوية الجوع والغزو و

هنا الرباط هنا الفداء والتضحية هنا الشهيد هنا األسير هنا 

 القضية

  ليةـــــــــــأبا خلدون حقق في الهوية ال تقعدن ال تسكتن عن الب

  دوم الشهيةالشعب كاظم غيظه وكذا األسية مكبل األطراف مع

 وريةـــــــهلك العباد وشاعت الحزبية مات الزعيم ونامت الث

 ةــــــــــدين الرداء ممزق ومطية الحكم طعم والخروج رزي

 نستغفر المولى وبحسن نية وإلى اللقاء على الهواء بمروحية
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 من دالل وسائق الجرار وسمير القنطار

 

 ارــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفع الستار زاغت األبص

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعقل حار العقدة في المنش

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقف القطار الكل في انتظ

 ي دوارــــــــــــــــــــــــــــالوطن في حصار الناس ف

 وارــــــــــــــــــــــــــــــــــهل من قرار ؟؟ هل من ح

 رارـــــــــــــــــــــفتح تفتح الحوار حماس تتحمس للق

 ارــــــــــــــــــــــعباس رسم المسار ألمة تبارك الخي

 ارــــــــــــــــــاألمطار تطفئ الشرار الحوار هو الخي

 ارــــــــــــــــروح الشيخ والختيار رمز النصر والعم

 ارـــــــــــــــــــــــيل مع النهساروا على المشوار بالل

 رارـــــــــــــــــــــــــالسبيل للمحتار ال ضرر وال ض

 ارـــــــــــــــــــــــــالراحل إلى المزار القدس مع الدي

 رارــــــــــــــــــــــــــــــيا نشاما يا ثوار جند هللا يا أب

 ارــــــــــــــــــــــــــــــالنفير بال أعذار فروا إلى القه

 ارـــــــــــــــــــــــــــــال مجال للهزار الكل في المنظ

 ارـــــــــــــــــــــــيا شعب يا مغوار المهاجر واألنص

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــيا صغار يا كبار يا كل األعم

 وارـــــــــــــــــــــــــــمن رفح للمنطار من غزة لألغ
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 رارــــــــــــــــــمن بلعين والجدار من نعلين واإلص

 رارـــــــــــــــــــــــــــــــــأعداؤكم كفار أعداؤكم أش

 رارـــــــــــــــــــــالحوار هو الخيار والخالف ال تك

 ارــــــــــــــــــــــــــالميزان والمعيار العقل والمعم

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــمكة او داكار اليمن أو ظف

 ارــــــــــــــــــــــــــــدمشق أو عكار بغداد أو قنده

 يارـــــــــــــــــــــــــــيا أهلنا األحرار يا أهلنا األخ

 ارــــــــــــــــــــــــــــــيا أهل الديار يا أهل األمص

 وارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنتم األقمار أنتم األن

 رارـــــــــــــــــــــــــــــــــــعليكم الحوار لديكم الق

 ارــــــــــــــال يجوز االستكبار ال يجوز االستصغ

 رارــــــــــــــــال يجوز االستهتار ال يجوز االستم

 رارـــــــــــــــــــاليجوز االنشطار ال يجوز االجت

 وارــــــــــــــــــــــــــــهذا هو اإلطار هذا هو الح

 ارــــــــــــــــــــــــــــهذا هو الخيار هذا هو الفخ

  ارـــــــــــــــــــهذي هي اإلخطار هذي هي األخب

 ارـــــــــــــــــهذي هي االسرار هذي هي األفك

 وارـــــــــــــــــــــــرب يا غافر سهل لنا المش يا

 دارـــــــــــــــــــــــــــاكر الغاهزم عدو الدار الم

 

 



                                           

         

 واطر وذكرياتخ       

 

 

 

117 

 تعليق وتحليق

 بالخـــــال يلــيــــــــق أحلـــى تـــعــلـــيــــق

 لطائر الفيـــــنـــيــــق أعلـــى تحـلــيـــــــــق

 الحاج الوفـــــــيـــــق "أبو العلى" الصّديـــق

 الكاتب الدقــــــيـــــق الصحافـى الرشيـــــق

 تغريب وتشـــــــريـق المحلل الوثــــيـــــــق

 مؤتمـــن التطبـــــيــق راعى المواثــــيــــــق

 بحق وحـــقــيـــــــــق اإلنسان الرقـــــيـــــق

 لموقع التوثــــيـــــــق المتابـع اللصــــــيـــق

 بالعطاء بالتنـــســيـــق للنخل عشــــــيـــــــق

 بالبحث بالتدقـــــيــــق لتعــــمـــيــقبالفكر با

 كالزيت في الدقـــيـــق كالماء في اإلبريــــــق

 للزمن الســـحــــيــــق سبقتنا بالتشويــــــــــق

 للركــــن األنــيـــــــق للنوع العتـــيـــــــــــق

 للغصن الطـلـــــيــــق للجذر العـــــمـــيــــق

 لألب للشــقــــــيـــــق ـيـــــــــــقللجد العبـــ

 للبهــاء للبــــــريـــــق للقاــب الشــــــفــــيـق

 بصفاء التـــحـــقــــيق بهواء الشــــــهـــــيـق
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 ترفض التـــزويــــــق بروح الفريــــــــــــق

 بصاحبـــه الزنديـــــق المــــكــر يــحـيـــــق

 كفانا تـــمـــزيـــــــــق يـــــــقكفانا زعـــــــ

 كفانا تـــفـــريـــــــــق كفانـا تعويـــــــــــــق

 يهدينا الـــــطــريـــــق األعلـى الرفــــــــيـق

 لتواصلوا التـــحــــليق يهبكـم التوفــــــيـــــق
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 مستشفى معهد ناصر
 

 رـــــــــالمناب منبر سبق رــــمستشفى معهد ناص

 بالحكمة بالعقل الحاضر ادرـــــــللطب للعالج الن

 رــــشامخاً بالوطن الزاه رـــــتصدر المكان الباه

 رــــــــكابراً من بعد كاب رــــــــتميز بالعمل الفاخ

 رـــــــبذالكم مصر تفاخ رــــــبالسمعة بالنفع الواف

 رــــــالطقم الماهخدمة ب رــــــــرأفة بطيب مشاع

 رـــــبعلم خبير ومحاض رــــتاريٌخ ماٍض ومعاص

 ادرــــــمّجدد لجميع الك ادرــــــــمطوٌر منظٌم مب

 رــتسكين للعصب الحائ رـــــتطبيب للقلب الطاه

 رـــــتجبير للعظم الظاه رـــتمريض للجرح الغائ

 رــلفلسطين ضد المخاط رـــــيعطي وبطيب خاط

 مخلصاً مبصراً بالنواظر ر ـشعب الصامد الصابلل

 ادرــللصهيون الظالم الغ رـــــأثناء العدوان الساف

 رـــــــيذبح النساء الحرائ رـــــيقتل األطفال يجاه

 رـــيهدم المساجد والقناط رـينسف البيوت والعمائ

 رـيحطم المدارس والمقاب يحرق المزارع والبيادر

 رــــــــــوتدينه كل الدوائ ادرــــخبٌر تؤكده المص

 رـــــتألق باإلسعاف عام رــــــــذالكم معهد ناص
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 رـــــمسرعاً صوب المعاب ر ــــــــحامالً معه األوام

 جرحى المعارك والمخافر رـــــــــمنقذاً أهل المهاج

 رــــــالمـُواسي للكسر جاب رــــــــناصر حقاً مـُشاط

 رــــــــــــموتها كان مباش وادرـــت النمسعفاً لحاال

 رـــــللجميل للمعروف ذاك رـــــشعب فلسطين شاك

 رـــــــــعشت دوماً للمفاخ يا شعب مصر المؤازر

 رــــــــــتدفع العدوان صاب رــــــــــــثابتاً معنا مثاب

 رــــــــيسوق لمصر البشائ ادرــــــــــــرب العزة ق

 رـــــيصونها من كل مناك طين المناصريهب لفلس

 رـــــــــــفاتحاً للقدس شاه رــــــــــيعيدها للحق آم
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 الطبيب الريادي .. للقلب قيادي
 

 ي العبّاديمـُحدكتور 

 بقلبي بمدادي بقلبي بفؤادي

 بحبي بودادي بفكري بإنشادي

 بنفسي بأوالدي بذاتي بإعدادي

 ٌر وبواديحض بالسهل بالوادي

 الباري الهادي أدعو وأنادي

 الطبيب الريادي سلمت أيادي

 األستاذ القيادي  الحكيم العبادي

 للشريان السيادي للقلب الشادي

 مـُحي العبـّادي استشاري إرشادي

 أحوال بالدي األيام العوادي

 أْردت جوادي أْدمت فؤادي

 الصبر اعتيادي العزم إرادي

  اعتماديهللا اإليمان زادي

 بدني وأجسادي حملت أعوادي

 التوعك ال عادي اإلعياء بادي

 بألم السهاد يئُن فؤادي

 تاجي إنسداديال القلب يهادي
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 أريد الحادي ! أين المـُفادي 

 كريُم األجداد   نادى المـُنادي

 عميُد اإلمداد   كامُل األبعاد  

 بلد األمجاد   كنانة األسياد  

 نـ هاديتحتضن  مصر مرادي

 إخوتي وعمادي عقوُل الرواد  

 برفٍق وهواد   الفحص إعادي

 بفهم زيادي بحٍب ووداد  

 بيد العبادي بصدٍق وسداد  

 العلم أبجادي الطب إخالدي

 أعاد إسعادي أراح أكبادي

 إنشرح فؤادي اْنتَبَه رقادي

 هلل األحاد   دعائي وأورادي

 الطبيب الريادي يكرم العبادي

 

 ياديللقلب ق
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 خمسون عالمة 
 أمي .. أمي شايلة همي ... بروحي وبدمي أفدي أمي

 من قلب مسعود 

 

 امةـّ معدودات بالرق ةــــــــخمسون عالم

 محسوبات بالرزنامة ةــــــــخمسون عالم

 ةـــــمامـّ كامالت بالت ةــــــــخمسون عالم

 ةــــــــإشارة وعالم ةـــــــــــمجرد إلمام

 ةــــــــشهادة شهام ةـــــــــــة إقامبطاق

 ةـــــــألصيلة مقدام ةـبالصحة والسالم

 ةـــــــلخلود المرام ةـــــــلولود النشام

 ةــــــعة الهاممرفو ةـــــامغنــّ بالقبول 

 ةــــــــللحياء عمام ةـــعنوان اإلستقام

 ةــــــــــللصبر إدام ةــــــــــللخير سنام

 ةــــــــللواجب قدام ةــــــــــــمنامللود 

 ـــــــــةللجمع خيام ةـــــــــللدمع زمام

 ةــــــامــّ لثمانية فط ةــــــمامإلألمومة 

 ةـــــــامة حوّ جوالّ  ةـــــــلألنجال يمام

 ةـــــــتظلل كالغمام ةــــــلألحفاد لمالم

 ةـــــللبيت هندام          ةـــــــامساهرة دوّ 
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 ةـــــــــامما هي بنوّ  ةـــــلألرحام رحام

 ةــــــــــــموالّ للضيف   ةـــــــامــّ للزاد طع

 ةــــــامــّ سرار كتلأل  ةـــــمامــُ للنظام ه

 ةــــــــامـّ للزور رج       ةــــــــامــّ للغو لج

 ةــــــــقاسية الغرام       ةـــــــــللحق فهام

 ةـــــــــامــّ للشر شك       ةــــــــامللشك هدّ 

 ةـــــــامـّ للطيب شم  ةــــامللذوق رسّ           

 ةـــــــــفائقة الوسام      ةـــــللسالم حمام         

 ةـــــــــامـّ لآلمال بس      ةـــامـّ لألوجاع كم

 ةـــــــــامـّ ما هي بشت     ةــــــامما هي بلوّ 

 ةــــــــــما هي بذمام     ةـــــامـّ ما هي بنم

 ةـــــــــامــّ للقرآن خت     ةــامامة القوّ الصوّ 

 ةـــــــــــامللوطن كرّ      ةـــــلألقصى خدام

 ةــــــــــــــهلل والقيام     ة ــــتؤمن بالقوام

 ةــــــــــتجنبنا الندام     ةـــالحزم والصرام

 ةـــــــمن فخام يا لها    ةــيا لها من زعام

 ةــــــــجامـُ صحة وح    ةـــــسالم وسالم
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 أفراح آل غانم 
 مــــأكرم أبا غان كارم ـــــــيا رب الم

 مــــــرأس القوائ مــــــــــعزيزنا الدائ

 مـــــنفرح ونوائ مــــــــــندعوا ونكال

 مـــــبقلوٍب سوال مـــــــــنبارك ونساه

 ارمــــــسليل األك مــــــــغانلغانم ولد ال

 ئ األوادمـــــــتهن ارمــاألقارب والمح

 مـــالطير والحمائ وادمــــواألنساب الق

 الزهرات النواعم مـــاألشبال والبراع

 العرب واألعاجم األرياف والعواصم

 األوائل والخواتم مــــالرجال والهوان

 مــبأحلى المواس مـــــتشارك الغوان

 مـــأيقاظٌ ال نوائ مــــــشباب العزائ

 مـالغزو والمظال اومــــــــــترد وتق

 مــــالعدو الغاش ادمـــــــتَكُر وتص

 لتصمت وتساوم  مـــال تقبل الدراه

 مــــكنوٌز وغنائ مــــكنوز ابن غان

 م ـــرجاٌل وكرائ مــــــعزٌم وعزائ

 على أبي القاسم مــــــنصلي ونسال
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 القلعة األبية
 

 ةــــــــــالصامدة الفتي ةـــــــــالقلعة األبي

 ةـــــــــفي وجه الفئوي ة ــــالشامخة القوي

 ة ــــــــــــالفاسدة الدني المجموعة الردية 

 ةــــــــخسروا القضي ةـــــــرفعت قضي

 ةـــــــبالمحكمة العدلي ةـــــربحنا القضي

 ة ـــــــــــفكانت واقعي ية ــأعطتنا الشرع

 ةـــــــــــوقائع قانوني ةـــحقائق تاريخي

 ةــــــــــشواهد أغوي ةــــــدالئل ثبوتي

 ة ــــــــــــعظيمة فتي ي ـــباقية كما ه

 ة ـــــــــــــــمية بالمي ةــلألجيال الجي

 ة ــــلأللعاب الصبياني ال مجال للعبثية 

 ة ـــــظهار الرجوليإل إن أردتم عنترية 

 ة ـــــــــتعرف الوطني أمامكم فروسية 

 ةــلعصابة الصهيوني ما باعت القضية 

 ة ــــــــــــــضالة أناني ة ــــــــأنتم نوعي

 واألراضي الزراعية أضاعت الشرفية

 ةـــــــــصارت محمي "الدنقور" الشرقية

 ةـــــــــللنزهة الخلوي ةــــحدائق حيواني
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 ة ـــــــألبناء اليهودي ة ــــللفسحة السياحي

 ةـــــــــــكانت قيادي ة ـــــمحفوظة العبري

 ةـــــــــقلعة عسكري ة ــــــــبؤرة استيطاني

 ةـــبالمنطقة الجنوبي ة ـــــــــتتحرك بحري

 ة ـــــــــــفرت مزوي ةــــــــــهربت مخفي

 ةــــــــــــه قضيوهذ ية ــــــــــــــهذه قض
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