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	نغمات من البادیة . •
	المؤلف : محمد ابراھیم الخالدي. •
	مطبعة السفیر /عمان الطباعة : •

 طبع بدعم من وزارة الثقافة / عمان . االردن 

	ة عن وجھة نطر الجھة الداعمةاآلراء الواردة في ھذا الكتاب ال تعبر بالضرور

جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف . ال یسمح بإصدار ھذا الكتاب أو أي جزء  •
منھ أو تخزینھ في نطاق استعادة المعلومات أ و نقلھ بأي شكل من األشكال . 

	دون إذن خطي مسبق من المؤلف .

 

 ةیمشاھلا ةیندرالا ةكلمملا

 ةینطولا ةبتكملا ىدل عادیالا مقر

)2350/5/2016	

811.9 

 دلاخ ينب دادقم دومحم میھاربا دمحم

 2016 فلؤملا ; نامع – . دلاخ ينب دادقم دومحم میھاربا دمحم / ةیدابلا نم تامغن

 . ص ) (  

 /  ثیدحلا رصعلا / يبرعلا رعشلا : تافصاولا

  فنصملا اذھ رّبعی الو ھفنصم ىوتحم نع ةینوناقلا ةیلوؤسملا لماك فلؤملا لمحتی
 .ىرخا ةیموكح ةھج يأ وأ ةینطولا ةبتكملا ةرئاد يأر نع

	
	

      
	

	3 ةحفصلا

 

 

 إھداء

  إلى معالي النائب مازن باشا القاضي

 في دعم الشعراء واالھتمام بنتاجھم الشعري بیضاء لما لھ من أیادٍ 

  الشاعر محمد الخالدي                                                     

 م30/1/2018                                                       
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	4 ةحفصلا

 
 

 تقدیــــــــــــــم
 

 علي الساعي الشاعر بقلم

دي ـالشعریة التي قدمھا لنا الشاعر محمد إبراھیم الخالھذه المرة كانت المجموعة 
ح ــــــــجمیلة جداً تراوحت بین القصائد الوطنیة والرثاء والدینیة إضافة إلى النصائ

والمدیح وكماً ال بأس بھ من قصائد المساجلة , وبما أن الغزل ھو فاكھة الشعر فقد 
  ھ ــــــــقصیدتبیل المثال ما أورده بالكثیر من القصائد الجمیلة على سالشاعر أتحفنا 

 وجد ) عندما قال :(

 نسم ھواھا من مشاریق عمـــــــان نھا حبیبـــي عمار یا دیرة سك

 یشفي العلیل اللي من الحب ولھان ریحھ یشد القلب عنبر وطیبي 

 وفي قصیدتھ (عنوان الحب ) یقول شاعرنا :

 ةشق بین الحبایب طھاركان الع  الحب لھ قدر ومكانھ وعنوان 

 ویحّسبوا قلة حیاھم شطــــــارة  والیوم صار الحب جنان بجنان 

ومن قصائد النصیحة التي أبدع فیھا شاعرنا قصیدة ( الحمد s ) الموجھة إلى 
 الشاعر حمود حویسان العنزي.

 ــارةــــالحر مثلك یفھمھ باإلشـــــــ یا حمود  القلباسمع كالما یوجع 

 ارةالخسـ و ال تحسب حساب الربح مقدر ومحـــــــدود  دام كل شي ما

 إلى أن یقول 

 كل األعمال مسجلة باإلضبــــارة 	اذكر نھایة عمرنا قبر ولحـود 

	
	

      
	

	5 ةحفصلا

 في ظلمتھ لیلھ یساوي نھـــاره العظم یبلى وباللحم یرتع الدود 

ولو أردنا أن تستعرض جمیع األبیات الجمیلة التي وردت ضمن قصائده الحتجنا  
 لصفحات وصفحات لكي نوفیھ حقھ .

الجدید في ھذا الدیوان أن الشاعر قد كتب أربع قصائد عن األحداث المحیطة بوطننا 
األردن ,على اعتبار أن الشعر النبطي یؤرخ لألحداث التي لم یؤرخ لھا التاریخ , اشد 

ر على ید الشاعر وأتمنى أن یركز على الصور الشعریة تركیزاً جیداً , الن الصو
الشعریة ھي قوام الشعر سواء الفصیح أو النبطي , مع أن قصائده حافلة بالصور 

 الجمیلة التي برزت من خالل معظم القصائد وخاصة النصائح والقصائد الدینیة.
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	6 ةحفصلا

 
 

 مقدمة
كم كانت فرحتي كبیرة كشاعر عندما طبعت كتابي األول ( شجون من الخالدیة) 

	امت وزارة الثقافة مشكورة بدعم كتابي الثاني ھذاواكتملت الفرحة عندما ق

( نغمات من البادیة ) وإخراجھ إلى حیز الوجود , وكم سررت وأنا أرى قصائدي 
 تطبع بعد إن كانت حبیسة األدراج لمدة طویلة.

كل الشكر لمعالي وزیر الثقافة على ما وجدت منھ من اھتمام ورعایة حتى رأى 
 ن یجد الشاعر النبطي فیھ ما یفیده وهللا الموفق .كتابي ھذا النور , راجیا أ

  

 المؤلف                                               
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 مقدمة
كم كانت فرحتي كبیرة كشاعر عندما طبعت كتابي األول ( شجون من الخالدیة) 

	امت وزارة الثقافة مشكورة بدعم كتابي الثاني ھذاواكتملت الفرحة عندما ق

( نغمات من البادیة ) وإخراجھ إلى حیز الوجود , وكم سررت وأنا أرى قصائدي 
 تطبع بعد إن كانت حبیسة األدراج لمدة طویلة.

كل الشكر لمعالي وزیر الثقافة على ما وجدت منھ من اھتمام ورعایة حتى رأى 
 ن یجد الشاعر النبطي فیھ ما یفیده وهللا الموفق .كتابي ھذا النور , راجیا أ

  

 المؤلف                                               

 
	

	

 
 

	
	

      
	

	7 ةحفصلا

 ةوطنیالقصائد ال
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	8 ةحفصلا

 الجیش العربي
 رارـــــــــــــــبالخفایا واالســــــ هللا علیمٍ  ھاجت بحور الشعر غصباً علیـــــھ

 ارفي صوت عالي تسمعھ كل االقطــــــــ ةاھل النفوس الرضی قولوا معي یا

 ارـــــــــــــالي یحرسون الوطن لیل ونھ عاش الوطن عاشت رجال الحمیھ

 اربطال بالمیدان ال عجھن ثــــــــــــــــــا  ھــــاھل الھمم واھل الزنود القوی

 رارـــــــــالجل الوطن نعیش بھ كلنا احــ  ھل منھم ما یھاب المنیـــــــــــالك

 ارنحمي وطنا ونحشم الضیف والجـــــــ  فخرنا اننا اردنیــــــــــــــھ یكفي

 ـل زوارــــحنا فتحنا بیوتنا لكــــــــــــــــ  ھحنا عرب واصل العروب ھنیــــ

 ــوارـــــنصراً تحقق بالكرامھ واالغـــــــ  ھوسجل لنا التاریخ في كل ھیـــــ

 ارــــخلوا السماء واالرض تشعل بھن ن  ـــــــــھالجیش والقوات والمدفعی

 ارــــحنا مسحنا وصمة الذل والعـــــــــــ  یوم العرب تخاذلوا بالقضیــــــــھ

 رارـــــاحرار من احرار من خلفة احــــــ  ثار السعد بقیادة الھاشمیــــــــــھ

 ھ ادوارــــضي لــــــــلك عزوتاً بالعز ما  ھاللثام وزغردي یا البنیــــــــ فك

 ـــــارــــشاعر قدیر ویحمل الختم مختــــ  ھذي قصیدة شاعر الخالدیـــــــھ

 ـارــــبعداد من فتح نواویر وازھــــــــــــ  صلوا على من شرف الظاھریــھ

	ارــــیشفع لنا في یوم تشخص بھ ابصــ  على رسول هللا خیر البریــــــــھ

 

 

	
	

      
	

	9 ةحفصلا

 بیوم عید الملك
 ارـــفي یوم عیدك سیدي تزھي االشع ــا ــــجتمعنــــــــالفرح عم دیارنا وا

 ارــعبر االثیر وعبر شاشات االخبـــــ ــا ـــجمعنــ المحبةع  اإلذاعةوعید 

 لما ربطناھا بشاشات االقمـــــــــــــار ـا ــــــولمعنــــ باإلعالمصلنا وجلنا 

 اال لرب الكون سواق االمطــــــــــــار ـا ــنا ما ركعنــــوان ضاق فینا وقت

 الھاشمي والركب ســـار المسیرةقاد  ــا ــا سعدنـــــــحنا اردنیھ وقام فین

 وتوزعت قواتنا بعزم واســــــــــــرار  ـاــــــــــوقف هللا معنـــحنا وقفنا 

 قطــــــــارورفرف علمنا عالي بكل اال ـــا ـــــــــــــتحشدت قواتنا واندفعنـ

 حنا حماة االرض والعرض والـــــدار ا وفزعنـــــــــااھل المظالم فزعون

 ما نرتضي بالذل وال نقبل العــــــــــار ـــــــــــــــا حنا تمیزنا وربك رفعنــ

 حنا صطام القوم ال شبت النـــــــــــار صنعنـــــــــــا  حنا اسود وللمعاجز

 نعز الدخیل ونحشم الضیف والجــــار ومعنــــــــــى حنا لنا في كل كلمھ

 حنا نتحدى كل ظالم وجبـــــــــــــــــار بنا اوجعنـــــــا حنا ابطال وال ضر

 واالبــــرار الصحابةنمشي على نھج  لحق معنــــــــا حنا رجال الحق وا

 ـــــــــــارصالة ربي عد ما ھلت امطــ سمعنــــــــــــانسمع الي غافالً ما 

	محمد رسول هللا من الخلق مختـــــار طمعنـــــا  ةلشفاعنزیده صالة وبا

 



9 	
	

      
	

	8 ةحفصلا

 الجیش العربي
 رارـــــــــــــــبالخفایا واالســــــ هللا علیمٍ  ھاجت بحور الشعر غصباً علیـــــھ

 ارفي صوت عالي تسمعھ كل االقطــــــــ ةاھل النفوس الرضی قولوا معي یا

 ارـــــــــــــالي یحرسون الوطن لیل ونھ عاش الوطن عاشت رجال الحمیھ

 اربطال بالمیدان ال عجھن ثــــــــــــــــــا  ھــــاھل الھمم واھل الزنود القوی

 رارـــــــــالجل الوطن نعیش بھ كلنا احــ  ھل منھم ما یھاب المنیـــــــــــالك

 ارنحمي وطنا ونحشم الضیف والجـــــــ  فخرنا اننا اردنیــــــــــــــھ یكفي

 ـل زوارــــحنا فتحنا بیوتنا لكــــــــــــــــ  ھحنا عرب واصل العروب ھنیــــ

 ــوارـــــنصراً تحقق بالكرامھ واالغـــــــ  ھوسجل لنا التاریخ في كل ھیـــــ

 ارــــخلوا السماء واالرض تشعل بھن ن  ـــــــــھالجیش والقوات والمدفعی

 ارــــحنا مسحنا وصمة الذل والعـــــــــــ  یوم العرب تخاذلوا بالقضیــــــــھ

 رارـــــاحرار من احرار من خلفة احــــــ  ثار السعد بقیادة الھاشمیــــــــــھ

 ھ ادوارــــضي لــــــــلك عزوتاً بالعز ما  ھاللثام وزغردي یا البنیــــــــ فك

 ـــــارــــشاعر قدیر ویحمل الختم مختــــ  ھذي قصیدة شاعر الخالدیـــــــھ

 ـارــــبعداد من فتح نواویر وازھــــــــــــ  صلوا على من شرف الظاھریــھ

	ارــــیشفع لنا في یوم تشخص بھ ابصــ  على رسول هللا خیر البریــــــــھ

 

 

	
	

      
	

	9 ةحفصلا

 بیوم عید الملك
 ارـــفي یوم عیدك سیدي تزھي االشع ــا ــــجتمعنــــــــالفرح عم دیارنا وا

 ارــعبر االثیر وعبر شاشات االخبـــــ ــا ـــجمعنــ المحبةع  اإلذاعةوعید 

 لما ربطناھا بشاشات االقمـــــــــــــار ـا ــــــولمعنــــ باإلعالمصلنا وجلنا 

 اال لرب الكون سواق االمطــــــــــــار ـا ــنا ما ركعنــــوان ضاق فینا وقت
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 وتوزعت قواتنا بعزم واســــــــــــرار  ـاــــــــــوقف هللا معنـــحنا وقفنا 
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 ـــــــــــارصالة ربي عد ما ھلت امطــ سمعنــــــــــــانسمع الي غافالً ما 

	محمد رسول هللا من الخلق مختـــــار طمعنـــــا  ةلشفاعنزیده صالة وبا

 



10 	
	

      
	

	10 ةحفصلا

 حنا اردنیة
 ـر sـــــــــــــنا ما تنحني غیـــــــــھامات  ةـــــــــبكرامحنا اردنیة عایشین 

 داهـــــــــــــــا بالروح والدم نفــــــاترابھ  ةوالشرف والشھامـ ةدار الرجول

 اهـــــــــــــــــتمنــــــــ ةربیعنا كل العروب  ةـوالكرم والزعامـــ ةھل البطولا

 اهــــــــــــدنالشعب ینعم بھ من اقصاه أل  احة  امن ما شي یزعج منامــھو

 ةاالعرب كثرت علیھا المعانـــــــــــــ یوم  ةـــوالخیر عم دیارنا بالسالمــــــ

 ل sھل الفضل والفضــــــــــــــالفضل أل  ةـئامـــــا فرقونا اھل الحقد واللم

 اهلو خاض فینا بحورھا ما عصینــــــــــ  ــھكل البھ والمــــــــــــــاالردنیة 

 اهما اشعلت نار المفسدین طفـــــــــــ كل  ھارسى قواعد حكمھا مع نظامـــ

 اsـــــــــــبــــــــــ قمنا علیھم والمعینات ةما یشوفوا السالم ةیبغوا السالم

 داهــــعون الضعیف الي زمانھ تحـــــــــ  ھحسین بغایتھ واھتمامـــــــابو ال

 اهــــكم اسرتاً مالة سعیفاً تبنــــــــــــــــــ  ھوالیتامــــــــــ ةوالعاجز ةاالرمل

 اهـــــــــــوفر علیھا كل شیئاً تمنــــــــــــ  ةبالحشامـــــ ھعقب المذلة عیشت

 اهــــندعي عسا ربھ یعزه ویحمـــــــــــــ  ھلھ المعبود یرفع مقامــــــ ندعي

 اهــــسیوف حق مشرعاتن بیمنـــــــــــــ  ـھعشایر ما علیھم مالمـــــــكل ال

 د هللاـــــبصالة ربي عد من وحــــــــــــــ  ھباسمك مبتداه وختامـــــــ یا هللا

	اهـــیشفع لنا یوم الحشر والمالقـــــــــــ ھـــــرف هللا مقامـــعلى رسوٍل ش
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	12 ةحفصلا

 والشجاعة جیشنا ةرمز البطول
 هللا علیم بحالتي وادرابــــــــــــــھ    ــــــيافي بالصالة على النبابدیت ق

 باقي الخالیق ما حسبت حسابــــھ    فروضھ والتزم في طاعتـــــھ أدي

 ربعي اھل الحیزا اسود الغابــــــھ    محمــدشاعر وفارس شعر اسمي 

 دام القلم بین اصبع وسبابــــــــــھ    اغوص في بحر الشعر ما طاب لي

 كل شخص حقھ یفتخر بانسابــــھ    لوا خوالد وافتخــــــــــر قااعتز ال

 وكالً یشید بعزوتھ والالبــــــــــــھ    كل العشایر ما نقص من قدرھــــم

 ابن االشراف الي رفیع انسابـــــھ    ود الھاشمي عبــــــــــــدهللاحنا جن

 حمر ما یھابھیھجم على الموت ال    جیشنـــــا ةوالشجاع ةمز البطولر

 دسنا علیھ وما حسبنا حسابـــــــھ    كم طامع(ن) حاول یدوس بالدنــا

 یوم انجبل دم العدا بترابـــــــــــــھ    تشھد بافعالنـــــــــا ةالكرامارض 

 ال جوك  فوق مدرعھ ودبابــــــــھ    تنھ فكي اللثام وزغـــــــــرديیا فا

 والكرم تلقى بـــــــــھ ةكل الشھام    ـــاشعبنــــ ةوالمود ةاالصال شعب

 وتفكنا من ناره اللھابـــــــــــــــھ     تحفظنا وتحفظ امننــــــــــــایا هللا 

 یشفع لنا یوم الحشر وحسابـــــھ          على النبـي ةوختامھا الف الصــال

	

 

 
	
	

      
	

	13 ةحفصلا

 عشق عمان
 تراماً وتقدیـــــــــــــرفي خافقي لھ اح عشقتن قلبي مولع معاھــــــــا  لي

 الذ من در البكار المغاتیــــــــــــــــــــر ھا یا حلوھا یا حالھــــــــــا یا زین

 رضعت حبھ من الطفولھ وانا صغیـــر قسم برب الكون مالي سواھــــــا ا

 ام العروبھ بالظروف المعاسیــــــــــــر ــا ـمان یا دار الشرف والنزاھـــع

 بس الوطن یصبح ویمسي على خیـــر ـا ـألجلھ واندفن في ثراھــــموت ا

 وارخص لھا روحي بحكم المقادیــــــر اعشق اراضیھا واعشق سماھـــا 

 ما ھمھا من اھل الطبل والمزامیـــــــر ا ـما دام رب الكون واقف معاھــــ

 ــــــــــرالباب فاتح للضیوف المساییــــ في ریفھا وفي مدنھا وفي قراھــا 

 رغم العواصف حولھا واالعاصیـــــــر ـــــا ـیضل عالي قدرھا ومستواھــ

 شید معالمھا بحكمھ وتدبیــــــــــــــــــر یم الھاشمي الي بناھــــــــــا هللا ید

 وقع على بسمان دار المناعیـــــــــــــر تعلى وارتفع في سماھـــــا  صقراً 

 ما دامك بخیر ترا شعبك بخیـــــــــــــر باھــــــــــا د االوطان فیك نتیا سی

	زیدوا صالة وكبروا هللا تكبیـــــــــــــر وصلوا على من شرف الكون طھ 

 

 



13
	
	

      
	

	12 ةحفصلا

 والشجاعة جیشنا ةرمز البطول
 هللا علیم بحالتي وادرابــــــــــــــھ    ــــــيافي بالصالة على النبابدیت ق

 باقي الخالیق ما حسبت حسابــــھ    فروضھ والتزم في طاعتـــــھ أدي

 ربعي اھل الحیزا اسود الغابــــــھ    محمــدشاعر وفارس شعر اسمي 

 دام القلم بین اصبع وسبابــــــــــھ    اغوص في بحر الشعر ما طاب لي

 كل شخص حقھ یفتخر بانسابــــھ    لوا خوالد وافتخــــــــــر قااعتز ال

 وكالً یشید بعزوتھ والالبــــــــــــھ    كل العشایر ما نقص من قدرھــــم

 ابن االشراف الي رفیع انسابـــــھ    ود الھاشمي عبــــــــــــدهللاحنا جن

 حمر ما یھابھیھجم على الموت ال    جیشنـــــا ةوالشجاع ةمز البطولر

 دسنا علیھ وما حسبنا حسابـــــــھ    كم طامع(ن) حاول یدوس بالدنــا

 یوم انجبل دم العدا بترابـــــــــــــھ    تشھد بافعالنـــــــــا ةالكرامارض 

 ال جوك  فوق مدرعھ ودبابــــــــھ    تنھ فكي اللثام وزغـــــــــرديیا فا

 والكرم تلقى بـــــــــھ ةكل الشھام    ـــاشعبنــــ ةوالمود ةاالصال شعب

 وتفكنا من ناره اللھابـــــــــــــــھ     تحفظنا وتحفظ امننــــــــــــایا هللا 

 یشفع لنا یوم الحشر وحسابـــــھ          على النبـي ةوختامھا الف الصــال

	

 

 
	
	

      
	

	13 ةحفصلا

 عشق عمان
 تراماً وتقدیـــــــــــــرفي خافقي لھ اح عشقتن قلبي مولع معاھــــــــا  لي

 الذ من در البكار المغاتیــــــــــــــــــــر ھا یا حلوھا یا حالھــــــــــا یا زین
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 وارخص لھا روحي بحكم المقادیــــــر اعشق اراضیھا واعشق سماھـــا 
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14 	
	

      
	

	14 ةحفصلا

 لبیك
 لوخضت فینا بحورھا خضناھـــــــــــــــا یا ابو حسین في یوم الوغـــــا  لبیك

 ا ارواحنا تفداھـــــــــــــــــــــــاھذي بلدن تنا ویا تاج راسنـــــــــــــا یا رمزعز

 یوم السیوف مشرعة من اجواھـــــــــــا یا شیخ العشیرة بدمنـــــــــا  ونفدیك

 صعب علینا سیدي نحصاھـــــــــــــــــــا لمكارم لو نعد افضــــــــــالك یا ابو ا

 ـــــــــــــاما فرطو بارض الوطن وحماھ  باسم هللا	ر واقسم ـــــــــجیش كبوال

 وسیوفنا في غمدھا وجواھـــــــــــــــــــا s عایشین بارضنـــــــــــــا والحمد 

 من شرقھا لغربھا القصاھــــــــــــــــــــا رجل واحـــــــد  والشعب ینطق باسم

 نمشي بشوره وشرعھا وارضاھــــــــــا ة ھاشمیة عادلــــــــــــــــة دام القیاد

 	

 

 

 

 

	
	

      
	

	15 ةحفصلا

 مواقف الھاشمیین
 وسالم صادق من قلوب وفیـــــــة      اجالل واكبـــــــــــــــــار ارفع برقیة عزو

 ة ـاھل الكرم واھل الشرف والحمی      الھاشمي نسل االحـــــــــرارالبو حسین 

 ــة ـوانت عمید االسرة الھاشمیـــــ      نا الوالد البـــــــــــــــارانت االخو وانت ل

 اھل الرمح والسیف والشاذلیــــــة     وحر من ماكر احــــــــــــرار قائد شجاع 

 ضد الظلم والقھر والجاھلیــــــــة       ـــــــــــــوارجدودكم عاشوا على الضد ثـ

 ــة ـوضحوا الجل االمة الیعربیـــــ      دة ثم داسوا االخطـــــــــاراختاروا الشھا

 تاریخ ینطق باالسم والھویـــــــــة        وشعشعت فیھا االنــــــــوار ز صفحات ع

 اللي رقد بالقدس الجل القضیــــة        غیر جاحد وفجــــــــــــــــاروما ینكره یا 

 ورفعت سمعتنا بھمة قویــــــــــة          مانة وصنتھا بعزم واصــــــراروشلت اال

 تخفق بھا رایاتنا معتلیــــــــــــــة       امة واالغواررض العقب الرض الكرمن ا

 دروع ومشاه وھندسة ومدعیـــة         حدودھا جیش جـــــــــــــــرارتخندقوا ع 

 نرفع شعار الموت وال الدنیـــــــة         ـــــاربد من یومن یجي وناخذ الثــــــ وال

 والحمد s عالي المعنویـــــــــــــة       ارــــونكسر كرامة كل طاغي وجبـــــــــــ

	على رسول هللا خیر البریــــــــــة        ارـــــــــــــــھلت امطوصالة ربي عد ما 
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	16 ةحفصلا

 یا سیدي ماعدمناك
 ھبو الضعاف القاصرین الیتامـــیا ا     ـــاكــا عدمنـــــا یا سیدي مـیا مرحب

 ــھ رمز الوفا والزعامــــ یا شیخ یا     ـاكـــیمنـع علمنا بیا ابو الحسین ارف

 ــھتنا بر السلم والسالمــــــــوارسی     اكـــمعك على نقلة خط سرت وسرنا

 ـھباالرواح یوم الزحامــــــــنفدیك      اكـــالوفا ما عصینــ وحنا على عھد

 ـھوالشھامــــــــــ رجلھالغانمھ والم     اكــــ اعطـــــــــاعطیتنا محبتك وهللا

 ـھقب المذلھ لبس ثوب الكرامـــــع     شرد والتجا وعاش بحماكوكم من ت

 ـــھانقذت شعب من الظلم والظالمــ     اك ـــرم من یسوي سوایـیا ابو المكا

 ـھ  ــــــــs درك ما علیك المالمـــ       اك ـطایا عطایـــــــــالطیب طیبك والع

          

	

 

 

 

 

	
	

      
	

	17 ةحفصلا

 اء للمتقاعدینیوم الوفـ

 سطرتم یا حماة العرب یومـــــا ...... بطوالٍت بدت للناظرینــــــــــــــــــا

 ــــــاـــاذقتم للعدا في الكرامة قھـــــرا...... وأظھرتم جباه ال تلینــــــــــــ

 ـاوذدتم عن حمى األردن دومـــا ...... وألحقتم بھم ذال مھینــــــــــــــــــ

 كرام كنتم في المعارك أبــــــــدا ...... دیدنكم عاملین ومتقاعدینــــــــــــا

 وكنتم كل یوم في جھــــــــــــاد ...... ألستم على الحمى مرابطینــــــــــا

 بذلتم أرواحكم s حقـــــــــــــــاً ...... فداًء لحمى الوطن الثمینـــــــــــــا

 رایــــــــــــا ...... تناقلت أخباركم في العالمینـــــــــاتحدثت عنكم كل الب

 ــــــاـوبعد الحرب حضتم عن حـدودا...... وأخزیتم عیون الطامعینـــــــ

 ــــــاـتدریب وتأھیل وتجھیـــــــــــــز...... لیبقى األردن معتزا أمینــــــــ

 ـــــــاـن أبا الحسینــــــــــــطشعارنا دوما الزال طبعـــــــــا ...... هللا الو

 الشاعر محمد العمري أبو المنتصر                       
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	18 ةحفصلا

 القصائد الدینیة

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	19 ةحفصلا

 التوبھ
 ان سألوكم قولوا الیوم تایــــــــــــــب ابما ضل لي نفس یا احببطرد الھوا 

 یـــــــبتبت وتعبت وشفت منھ المصا ـذابماني بكـــــــــــ احلف لكم یا ناس

 ھمك سطا بالجسم والقلب ذایـــــــــب ـاب تطرق البــــــــیا داعج العینین ال

 ومن ما جرالي اسود الراس شایــــب  حي غمیق وبین االضالع منصابجر

 وحكم القدر مھما تداریت صایــــــــب ـابا لھ اسبـــــــــــالعمر واحد والمنای

 طاروا مع نسوم الھوا والھبایــــــــب ـابـــم كانوا لي اصحـــالعام مثل الیو

 وتفتحت لي ابواب عوج الطالیـــــــب  ـــــــابـھم والسعد غــالحظ قصر دون

 یا هللا تقبل توبتي ان جیت تایـــــــــب ابواسع البـــــــــــ یا هللا یا معبود یا
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	20 ةحفصلا

 المقسوم
 مھ باالشـــــــــــــــــارهالحر مثلك یفھ ود ــــسمع كالماً یوجع القلب یا حما

 ال تحسب حساب الربح والخســــــاره ــدود ـــــا دام كل شي مقدر ومحــــم

 اصبر على المقسوم حلو ومـــــــراره ـزود ــــلعمر ما ینقص ثواني وال یـا

 ثم احمد المعبود سر وجھـــــــــــــاره ـود ــــقم وتوضى واسجد لربك سجـ

 تلقى االعمال مسجلھ بالضبــــــــــاره ــود ــــا قبر ولحــكر نھایة عمرنواذ

 الجسم عاري ما علیھ الستـــــــــــاره ساباً عسیر بیوم ع الخلق مشھود ح

 ناساً سكاره وال ھم بسكــــــــــــــــاره دود ـوماً بخمسین الف ع الخلق معی

 یساوي نھـــــــــــــــارهفي ظلمٍة لیلھ  ـدود ــــالــ یرتعیبالء وباللحم  العظم

	لخصت لك مضمونھ باختصـــــــــاره ه نصیحة وبعد عندي لكــــم زود ھذ

 

 

 

 	
	

      
	

	21 ةحفصلا

 

 الندامھ
 ـھت لك النفس العزیزه ذلیلـــــرجع       ي جنابك تذریـــــــــــــــــتیا هللا جیت وف

 ھـــا ھي قلیلـــارتكبت ذنوب ملني دم على كثر ما اخطیــــــــــت       یا رب انا نا

 ـھــمن غیركم یا ربنا نلتجي لـــــوانا بین ایادیـــــــــــــــك       ومن یغفر الزلھ و

 ـھـلھي ولبیــــــــــــــــــــت       ومن خشیتك دموع عیني ھمیلــثم زرت بیتك یا ا

	ــھسیلوقلت یا لیت یا لیـــــــــــت       احظى برضا المعبود بأي و حاسبت نفسي
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	21 ةحفصلا
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	22 ةحفصلا

 حكم المقادیر
 ریتني افرح بالعمر بس نوبـــــــھ  یا بشرني عسا فالك الخیـــــــــر كانك ت

 دنیا تقلب واالیام محسوبــــــــــــــــھ ي الدنیا بحكمة ومقادیـــــــر دارت ب

 صابر على حره وبرده وشوبـــــــــھ  م هللا علیھ التدابیـــــــــر راضي بحك

 العمر یمضي بین لحظة غروبــــــــھ  الدنیا وتفرح بھا كثیــــــــر رك ال تغ

 خلھ لناس الھیة تاجرو بــــــــــــــــھ تھي بجمع الذھب والدنانیـــــر وال تل

 قبل الفوات اكسب رضا هللا بتوبـــــھ  الفروض الكاملھ دون تاخیــــر  ادي

 ظلمھ تشوف االعجوبــــــھ  في حفرة ن قبل ما یمضي العمر دون تاخیر م

 یا باسط البیدا ومرسي ھضوبــــــــھ منجي نبیك من البیـــــــــــر یا هللا یا 

 یوم في خمسین یوم محسوبـــــــــــھ  نا یومن نحشر مغابیــــــــــر تشفع ل

 بعداد ما ھب العواصف ھبوبــــــــــھ وصوموا وكبروا هللا تكبیــــر  صلوا

	

 

 

 
	
	

      
	

	23 ةحفصلا

 

 غفاراست
 ھدعاء وانت علیك االجابـــمنا ال  ــــــق      ـاعداد المخالیـــــــــیا هللا یا حاصي 

 ـھلتوبة وفاتح ابوابـــــــیا قابل ااالسالم في ساعة الضیــــــــق        تفرج على 

 ـھـف بھ سایل الریــــــــــــــق        ساعة عسیرة ما حسبنا حسابمن ساعتاً ینش

 ـھعراة ورامیین الثیابـــــنحشر المنایا بھ نفیــــــــــــــق        ب سكرات من عق

 ھـــحصى عددھا وكل شیئاً دراباعلى محاسب حسابھ بتدقیـــــــق        ونعرض 

	ھـــاراً تحرق الي وطابــــــواما نعقب ما یحكم الضیـــــــــــق         اما فرج من
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	24 ةحفصلا

s أسلم االمر 
 عبدا ضعیف لخالق الكون مملــــــوكمـــــــــــــر s           نفسي واترك االاذل 

 احذر من الي للمھالك یـــــــــــــودوكصاحبا ما نسینــــاه          عندي نصیحھ ل

 ان طعتھم بالشور شاور على اخــوكالحسد والمـــراواه           اھل الحقد واھل

 ـاموكـھو فزعتك یوم الرجاجیل ضــــتلقـــاه         ساعھ الضیق عضیدك اللي ب

 ــوكـتغضب علیك الوالده تزعل ابـــــلنسوان یا صاحبي تاه          ومن طاوع ا

 الجنھ تحت اقدامھم یوم یدعـــــــــوك    ــــــاه ـنســــــــاذكر كالم هللا ویاك ت

 یوم المحبین عافــــــــــوكوخسارتك رد من یرمي غطـــاه          یذوق طعم الب

 وكـمن المفتن اللي ینقل الھرج محبـــشاعھ خسرنـــــــاه        كم غالیا لجل اال

 فتان ما بین المحبین صعلـــــــــــــوكن یوم المالقـــــاه         یقلب على الوجھی

 ھ شكـــــــوكالصبر مفتاح الفرج ما بــــات باs         ــــاصبر علیھم والمعینـــ

 مع دیره الفنجال عنھم یبــــــــــــدوكواوین محــــــــاله          جمع الرفاقھ بالد
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 ــوكوفطن الخرتك قبل ما یشیلـــــــــاس عقبــــــاه          اما الطمع ما تحمد الن

 ـــوكـومالك شفیع ورحت فیھا یصلــــ   ـــاله ــوانت تصـــــالمال یصبح نار 

 ـوكــوعلى عدد ما ینبت الورد والشــــــــد هللا        ـوحـــــ وصاله ربي عد من

 ـــــوكـیشفع لنا بیوما عیالك یعافــــــــاه         ـعلى نبي في ساعھ الحشر نلقــ

	

 

	
	

      
	

	25 ةحفصلا

 الرحیل
 واتمنى قبل ما ارحل رضـــــــــــــــاه ل واقترب وقت الرحیـ شاب راسي

 تحت حكم ربنا قاضي القضــــــــــــاه ـل بداً ذلیـــــــوش اسوي دامني ع
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 رب یاصل منتــــــــــــــاهلو یطول الد ابر سبیـــــــــــل داخل الدنیا مثل ع

 ال قضینا ما لنا ملجأ ســـــــــــــــــواه ذلیـــــــــــــل  ال تغرك دنیتك عندي

 في حسابك تاجده یملىء العبــــــــــاه شي قلیــــــــــل  في حیاتك لو تقدم

 ــاهــــــسعروھا جاھزه تصلي العصـــ یــــــــــــــــل اتقي ناراً تَوقد لھ صل

 جزاھم هللا ربنا ھذا جـــــــــــــــــــزاه ھا رحیــــــــــل خالدین وما لھم من
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	من سمع ذكر النبي یزیده صـــــــــاله نبي تشفي العلیـل والشفاعھ من ال
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s أسلم االمر 
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	26 ةحفصلا

 یا غافل اصحى
 يامن الدنیا یسوي سواتـــــمن ی        ــوت حا قبل ما یفوتك الفــــــفل اصیا غا

 ـيلخالن وفقد حیاتــــــــــافارق ا        ــوت ساعھ تجي سكره المــــــــاذكر بھا 

 يتحت السقایف والنصایب مباتو        ـــوت ویحملوني بتابـــــــــــــــــیكفنوني 

 يوبیوت في وضح الدجا مظلمات        ـــــــوت وسكـ فرة كلھا صمتواسكن بح

 يیبلى والعظم والرفاتــــــالجسم         وت عقب ما نومك على فراش وتخــمن 

 ـيذاتـــــــنارا تشب وتشتعل جو          ـازوت تشتعل نار مــــــــــــ اوجس بقلبي

 ــيحت واني غارق بسیئاتـواصب         ـوت عقب ما فاتني الفــــــــ ماصبحت ناد

 ـيتستر علیا بعباتــــــــــال متني          ـوت بیك من الحـــــــــــــــیاs یا منجي ن

 يـــانت الرحیم وصانع المعجزات         ـــوت رحمتك مثل طالـــــــــــتضفي علیا 

 ـيع وصاتادي فروض هللا واسم         ـوت ھ تفید یا سامع الصـــــــھذي نصیح

 ـيز الشباب وترتكز ع العصاتـع         ـوت حساب النفس من قبل ما یفـــراجع 

 ـيساعھ نحشر حفاتا عراتــــ في        وت ور قمنا من المــــــــــــوال نفخ بالص

 ينات ن یطیب المباتــــــــوال بج         ـوت النار وتفـــــــــــــــــاما لجھنم تدخل 

 

	

 

 
	
	

      
	

	27 ةحفصلا

 

 ة بالعمروقف
 ــھـــــــــر ما نقدر نصد عنــــحكم القد    ارـا ناشد عن حالتي شوف وش صی

 ــةـــقمت اتحسر والحقھ صوت ونـــــ     ـذارـــــــلدنیا بال سابق انــغرت بي ا

 ــــــاــــــــبالھنا ماتركنــــ سود اللیالي     ـارـلشباب الوضع ھدد باالخطعقب ا

 ــــــاــمن جھلنـــــــ قمنا نصبِّغ شعرنا     ـارـــه مابھ انكـــــــاشكر الشیب جانا

 ـــــاــــف قصر والركب یوجعنــــالشو     ـارـــــ  بعد في عندي اخبــال وهللا اال

 ـــــــاـــقصرت ھقاوینا وال عاد منــــــ     ارــــس حالنا لیل ونھـــــــوقمنا نتلم

 ذكرى حزینة تجزع الروح منـــــــــــھ     ارـــتذكـــ مضى من عمرنا صاراللي 

 ـــــاـــــــلعباد استعنـــــــــعلیھا برب ا     ـرارـــما لھا حد واقــــــــــــدنیا تقلب 

 ــاــــــسوسحنـعاللي  بسواد عیونھن      ــارــاتوجد واشعلت بالحشا نـــــ قمت

 ــاــدرب المخاطر  رمنـــــــ ویاما على      االوزارـــــل ــتسببن بذنوبنا وحمـــــــ

 ـــــــاـــــــــا بكیدھن دمرنــــوبنات حو     ــــارـــــــــتنا ما ھن قلیالت واكثــوزال

 ـــــالخفا ما خفنــــــــــــــــمن خفیات ا    ـــاریا ـــــــــانتا  كریم وغفـــــــیا ربنا 

 ـــــــــــــــــاــهللا یا معبود ال تمتحنــــــ    ــاریا ــــــما صـــــــتغفر لنا كل یا ربنا 

 ـــــاــــــودعیت حر النار علیھ جنـــــــ     ــــارـــیا منقذ ابراھیم من حفرة النـــــ

 ــــــــــافي وطننـــــــــــوتعزنا یا ربنا      ارـــــــــــستــــتستر علینا وانت للعبد 

 ــــــاتضیع املنـــــــــــــ مل الأانت فیك     ارابو حسین من كل االخط  وتحفظ  لنا

 ـــةوسنــــــــــــ على رسول هللا فرض      صالة ربي عد ما طایر طـــــــــــــــــار
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	29 ةحفصلا

 نصیحة لتجار الدنیا
 الدنیا ترا الوقت جــــــــــاريال تأمن  ـــك ـــجر الدنیا عسى هللا یھدیــیا تا

 وتاخذك في غفلة وال انــــــــت داري  ـك ـــــیومن تضحك لك ویومین تبكیـ

 في ساعة ما فیھا بایع وشـــــــــاري  ـك ـــــنفعك ماال وال جاه ینجیـــــما ی

 من قبل ما تذري علیــــــــك الذواري  ــك ــــفعك شي تقدمھ بین ایادیــــوین

 نصیحة ما بي علیھا مصــــــــــــاري ذي نصیحھ واسمعھ من ابن اخیك ھ

 فرصة تعدل مشیتك والمســــــــــاري  ـك ـــــدي فروض هللا ما دام معطیـــا

 من یوم تحشر فیھ والجسم عـــــاري  ــك ــــاطلب بھا ربك عسى هللا ینجیـ
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	30 ةحفصلا

 

 نصیحة والد
 صبرك على الجیران ما بھ مذلــــــــــــھ ــد      نصیحة وافھم الھرج یا عبیــ ھذه

 اسمع كالم ابوك ارحل وخلـــــــــــــــــھ       صبر ما عاد ینفعك ویفیـــــــد كان ال
 ویجیك من بعض الرجاجیل زلــــــــــــة      ذرك تذل بمجلس فیة اجاویــــــد وح

 بعض الكالم یزود الطین بلـــــــــــــــــھ       تنوك المبغضین الحواسیــــــــد ال یف
 ــــــھـومجالس االنذال (ع )القلب علــــــ      كب الردي ومجالسة عنك یا عبیــد 

 ترا البشر سبعھ وسبعین ملـــــــــــــــــھ      لك نصیحة عود یمكن انھ تفیـــد خذ
 دا (ع) المشاكل مغلــــــــــــھوقلوب سو      (ن) تود الھرج وتعید وتزیــــد ناس

 ــــــــھوصلتھ ما ھقیتھ یصلــــــــــــ الي       ا یبحث خفایاك یا عبیــــــــد الي بغ
 ـھـامشي مع الي یسمح ان صار زلـــو        مقامك فوق بین االجاویــــــد  ارفع

	ك یحلــــــــــــــــــةوكل عقدٍت ال بد رب        ـد ـما تریـدنیاك ما تجي على كیف 

	

 

 

 

 
	
	

      
	

	31 ةحفصلا

 

 نصیحة دینیة
 ــكـقوم وتوضا واستقیم بصالتـــ حى وصل على النبي واذكــر هللا اص

 ــــكـوانعم علیك بنعمة في حیاتـــ ــداك ـمد هللا واشكره یومن اھــثم اح

 الوحید اللي یحقق مناتــــــــك ھو ـــاه ـیك واطلب هللا وترجــــــارفع اید

 ــكـوھو الذي بایدیھ فقر وغناتـــ ماتك بنومك واحیـــــــــــاك  لذيا ھو

 ــكـكل السعادة تجتمع في صفاتــ ن كان فزت بطاعة الرب وارضــاه ا
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	32 ةحفصلا

 نصیحة لبنات حوا
 ـــارهـما یدفي البردان ثوب االعـــــــــ ف جھ یكفي بتزییـــــــــیا مكیجات الو

 وتخالطت بیض وحمار وسمـــــــــاره ــف ــــــــك بالتواصیــما دام ربك جمل

 ــــــارهـُخذي نصیحة واطلبیھا استخــ ف لى المقسوم من غیر تكلیارضي ع

 خسارتن یا كبرھا من خســــــــــــاره ـف الكفین واقول یا حیـــاضرب على 

	ارهما عاد تفرق بیضھا من اشحـــــــ ــف م كلھ بتزییــــــــصار الجمال الیو

 

 

 

 

 

 	
	

      
	

	33 ةحفصلا

 نصائح دینیة
 یشفع لكم یوم الحشر وحسابــــــــــھ یا سامعین الصوت صلو على النبي 

 طلبتھا من هللا وربي جابــــــــــــــــھ عندي نصیحھ یمكن انھا تفیدكــــــم 

 والشعر جاني فاتحات ابوابـــــــــــــھ  الھمني هللا ومن افكاري صغتھــــــا 

 من اھل الفتن والحسد والكذابــــــــھ  نقادھـــــــــــــــــــا  وادخلتھا s عن

 من طاع ربھ یسلم من عقابــــــــــــھ  اول نصیحة اوصیكم بتقـــــــوى هللا 

 وان استطعت الحج وهللا جابـــــــــــھ ادي فروض الخمس في اوقاتھــــــا 

 بدمن یوم تصك انیابـــــــــــــــــھوال  ازھد من الدنیا وال تغبط بھــــــــــــا 

 في غفلٍة لفتھم بدوالبـــــــــــــــــــــھ  ما دامت الدنیا لناسا قبلنــــــــــــــــا 

 ادي زكاة اموالك لطالبــــــــــــــــــــھ  ثم احذروا من المال ال یفتنكــــــــــم 

 نا بكتابــــــــــــھ شھر انفرض من رب والصوم فرض یھذب اخالق البشــر 

 ومحمد رسول هللا خیر اصحابــــــــھ واشھد بان هللا ما في غیـــــــــــــره 

 وان شفت عیب اضفي علیھا ثیابـــھ وعز النفس واصحى تبوق بجارتـك 

 ومن شق ثوب الناس شقو ثیابــــــھ  استر علیھا والستر ستــــــــــــر هللا 

 المال مال هللا وعلیك حسابـــــــــــــھ  یـــــــــــب ون جاك قاصد ال ترده خا

 جبر الخواطر ربنا اوصابــــــــــــــــھ لو بالكالم الزین طیب خاطــــــــــره 

 واھل المكارم للعال ترقابـــــــــــــــــھ  والعفة ھذي عفة جــــــــــــــواد هللا 

 ذرك من المفتن تدق ابوابــــــــــھ وح ال تخاوي اللي للمصایب یـــــــوردك 

 وتكثر علیك اللي تھز اذنابــــــــــــــھ  بین الرفاقھ ینتقص من قیمتـــــــــك 

 واجري على هللا واطمع بثوابـــــــــھ  واللي سمع نصیحتي یدعي لــــــــي 

 ـــــــھبعداد ما ھل المطر بھضابــــــــ وختامھا الف الصالة على النبــــــــي 
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	34 ةحفصلا

 قصائد الرثاء

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	35 ةحفصلا

 المرحوم فیصل
 منك العفو یا عالم السر والغیــــــــــــب  یا هللا ال تكتب خطایا لسانـــــــــــــي 

 تستر علي من المناقید والعیــــــــــــــب  بجاه الرسول وجاه سبع المثانـــــي 

 یتعثر وال یخیـــــــــــــــب  مندق بابك ما یا واحد ومالھ على المال ثانـــــــــي 

 من اول شبابي اشعل براسي الشیــــب   اللي حصل لي في حیاتي كفانــــــــي

 تایھ بھا والني بمخطي وال مصیــــــــب  وغدرت بي الدنیا وھزت كیانـــــــي 

  لوھي على كیفي قضیت المطالیـــــــــب لو اتمنا ما تیجي باالمـــــــــانـــــــي 

 یرتاح من ھم الشقا والتعاذــــــــــــــیب یا زین موت الشخص بین االخواني 

 ما حیلتي غیر البكا والتناحیــــــــــــــب  حاطت بي االحزان وهللا بالنـــــــــي 

 لوما رحمني رحت في علم الغیــــــــــب  صبرت لھ نفسي وهللا حمانــــــــــي 

 یشفع لنا من حرھا واللواھیــــــــــــــب ـــــــــــــي والحمد للمعبود اول وثانـ
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	35 ةحفصلا

 المرحوم فیصل
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	36 ةحفصلا

 الموت حق
 العطین فالح الشیخ بالمرحوم رثاء

 ــــــھوت حق هللا وال بد منـــالم حھ والــــــــــــــــــــوال یوماً تعدا فیھ صی

 ـاقفیت یاالشیخ عنــــــأوخلیتنا  و عضوب شیال االحمـــــــــــال مرحوم اب

 اى ما قدم الشیخ حنــــنشھد عل مثـــــــــــــــــــاللألمضرب تخلدت ذكراك 

 ھالقدر(ع)العبد فرضاً وسن حكم خ نفدیك بالمــــــــــــــال لو تنفدي یا الشی

 ـــــاكریم وبالصبر یمتحنـــــهللا  رجــــــــــــــــال  وتخلفروح الكن رجال ت

 ھغیر منــسم االرزاق من یا مق ــــــــــــال ود یا مرسي الجبـیا حي یا معب

 ـاتسكن عزیزاً مبطي وغاب عن ــــــــــالل ــردوس انعام واظـــفي جنة الف

 ـاعلوم الشیخ ال ینقصنــــاحفظ  لطان یا ذیب العیــــــــــــال تكفى یا ابو س

 ــــاا تونـالطلب م اسود في یوم نعم في باقي العیــــــــــــال انت الخلف وال

	ھلي صالتھ على المسلمین سنا ن یشفع بیوم االھـــــــــــوال صلوا على م

 

 

 

	
	

      
	

	37 ةحفصلا

 رثاء المرحوم فالح الحربي
 الواحد الي كلنا نلتجي لــــــــــــــــــــھ ـد هللا ــــحماحتسب واابدي قصیدي و

 ــھحكم القدر نافذ والفیھ حیلــــــــــــــ ــاه ـــــــــاً حصل محداً یرده وینجـامر

 ترجع لھ النفس القویة ذلیلــــــــــــــــھ ــاه ـــــــما ملكت المال ولعز والجــمھ

 ابو سعود الي مثالھ قلیلــــــــــــــــــــھ ـاه ــــــــمرحوم شیخٍ بالمواقف عرفن 

 في منزلة اھل العمال الفضیلــــــــــــة ـــواه ـــــرحمة هللا جنت الخلد مثـفي 

 الیوم من عقبھ نمثل قبیلـــــــــــــــــــة اه ـــقدنانت العوض یا سعود بالي فو

 ـــةــترقا العال والنافالت الطویلـــــــــــ داه ـــــدكتور ومربھ على الطــیب مب

 الباقي هللا والمنایا ولیلــــــــــــــــــــــھ ــر s ـــد طیع وسلم االمـــــــسعو یا

 ھل االیادي البخیلـــــــــــھ وما تكسبھ ا اه ــــــــــالطیب یمن تفعللي وال اجر ل

 وقفا بثوبا ما تخیط شلیلـــــــــــــــــــھ ـاله ــــــــــع اموالھ وخــجمْ  واحداً كم 

 لھ مدة(ن) جزلة وال ھي قلیلــــــــــــھ ــاه ــــربي الى نالھا في سوایــــوالح

	على اعداد اشجارھا ورمل سیلـــــــــھ على الي شرف الكون ذكراه  اوصلو
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	38 ةحفصلا

 ثاء ذاتير
 بین الحنایا انصاب والدم سالــــــــــــــي ومطعـــــــــون  یا ونتي ونة صویبٍ 

 امشي بدربك واتركیني بحالــــــــــــــــي ال تسألیني لیھ صامت ومغبــــــــون 

 الموت اھون من فراق الغوالــــــــــــــي  خلي جروح القلب تنزف على ھـون 

 ـــــــــــي لحالــ نارتاح یوم اجلس وحید ھم یعذلــــون ما ارید اجالس ناس لو

 كل ما تذكرتھ یزید انفعالـــــــــــــــــــــي ومغبــــــون  والوجد ما یشفي غلیالً 

 جسمي نحل ما ضل غیر الزوالـــــــــــي بالھون ع قلب شكا الضیم بالھـــون 

 بیثین االعمالــــــــــــــيسود الوجیھ وخ اكتم اسراري خوف الناس یتشفـون 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	39 ةحفصلا

 حكم القدر
 طالل بن الحسین الملك بالمرحوم رثاء

 كـــالــدر یا سید القوم طحكم الق  اك ذكرنـــــــــــــــــــــ یزید حزن قلوبنا ال

 ك ــــى حزینھ بغیبتك وارتحالذكر  ـاك ى عقب فرقــــــــالشعب جظ من االس

 كـــننصفك مھما ذكرنا افضالـ ما  ــــاك ـــــــاالیام ما ظن ننســــــلو طالت 

 كــلھدلھ قلیلھ امثالـــــیا راعي ا  ـــالك یا ابن االجواد ما احــــــــــs درك 

 كــفزعھ كلنا فزعنالــــــلو ھي ب  ـداك والدم نفـــــــــــــــــ لو تنفدي بالروح

 ـكــلحات هللا یختم اعمالــلصاوبا  ـاك المعبود یغفر خطایــــــــــــ نرجوا من

 كــبال فيقى بھا كل شي یخطر لت  ــواك ــجنة الخلد مثــــــــــــــــنام وتھنى 

 ـكالمسیره واحداً من اشبالـــ قاد  ـاك نمشي على نفس ممشـــــــــ لك العھد

 كـــید القوم وحنا رجالـــانت عق  ــاك الي یرفع الراس طریــــــــــــعبدهللا 

 كاالمھ وتذكر افعالـــــ تشھد لك  ان وادراك المسیره بعزم وایمــــــــــدت ق

 كعلى رب العباد اتكالـــــسیر و  اك عسى هللا یرعـــــــــــــــــ یا قائد االمھ

 كزم االمور وحكمتك واعتدالبح  ـــاك اع وبالمواقف عرفنـــــــــــــقائد شج

 كماك وكملك في كمالـــــــهللا ح  ـرواك الدھر ما جابن البیض شـــــــــدب 

 كعقل وكمال ومیزك في خصالـ  ـاك ك یوم رب السماء اعطـــــالطیب طیب

	ك   حبیب الشعب والخیر فالــ انت  اك من الشر یاقـــــــــــــــــ ختامھا ربي
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	38 ةحفصلا

 ثاء ذاتير
 بین الحنایا انصاب والدم سالــــــــــــــي ومطعـــــــــون  یا ونتي ونة صویبٍ 

 امشي بدربك واتركیني بحالــــــــــــــــي ال تسألیني لیھ صامت ومغبــــــــون 
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 ـــــــــــي لحالــ نارتاح یوم اجلس وحید ھم یعذلــــون ما ارید اجالس ناس لو

 كل ما تذكرتھ یزید انفعالـــــــــــــــــــــي ومغبــــــون  والوجد ما یشفي غلیالً 
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	39 ةحفصلا

 حكم القدر
 طالل بن الحسین الملك بالمرحوم رثاء

 كـــالــدر یا سید القوم طحكم الق  اك ذكرنـــــــــــــــــــــ یزید حزن قلوبنا ال
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	40 ةحفصلا

 من حر ما بي
 رثاء المرحوم ھایل محمد

 ھ لنفسي خلیتھ لغیـــــــريوما طلبت من حر ما بي اشعلت بالحشا نار 

 عیني تصیح وتشتكي من ضمیـري من كثر ما عانیت كتمت االسرار 

 لما عمیت القلب واصبح ضریـــري من فوق خدي یسكب الدمع مدرار 

 في ظلمة الدنیا متابع مسیـــــــــري ني واقفیت یا شمعة الـــــــدار خلیت

 ابكي ووضعي خطیــريیبكون وانا  ار ــكل ما نسیتك شفت قدامي صغ

 یا ربنا بي عزتك نستجیــــــــــــري ـرار ـ یا عالم خفیات االســـــیا هللا

 انت الذي على كل شي قدیــــــــري لھ بالجنھ وتحمیھ من النـــــار تدخ

 لو العمر یھدى اھدیتھ لغیـــــــــري ـار ـلشایب اللي اصبح الیوم منھــا

 عقب ابو فیصل ما تھنا ضمیــــري بكـــار ت الحیاة وعفت زینات االعف

 كل ما طفت نارك تزاید سعیــــــري مطیع لوالدك ودایما بــــــــار نك أل

 الدایم هللا ما یریده یصیـــــــــــــري مطـــــــــــار قا ما تبلل باألوین التت

 والموت ما یمیز صغیر وكبیــــــري لموت من هللا حق وما فیھ انكـار ا

 على رسول هللا مرارا كثیــــــــــري ایٍر طــــــــار صالة ربي عد ما ط

	

 

 
	
	

      
	

	41 ةحفصلا

 الحمد s على كل ما صار
 من الشاعر بسام خلف الساعي

 ـــــھتجي لــــــــــــــــــالواحد الي كلنا نل  للمولى على كل ما صــــــــار  الحمد

 ھجي لـــــــــــــــــــوم والزم تال بد لك ی ا المخلوق لك ساعة انـــــــذار ویاك ی

 ھلك تشیلــــــــــــــــال بد یا المخلوق حم فعك كثر التحاسیف واعـــــــذار ما ین

 ةیني ھمیلـــــــــــــــومن ناركم دموع ع لمقداد حرقتني بنــــــــــــار یا محمد ا

 ةــالقبیلــــــــــــــــــ خذ بثارك یا عزیزأل ـــــار وهللا لو ھي حق ومطالبة ثـــــــ

 ةـــــــحمول الثقیلــــــــــــزیزوم شیال ال  خصك عزیز ولك معزه ومقـــــدار ش

 ةـــام وانت الخمیلـــــــــابوك ھدیب الش ا ھایل ویا شمعة الـــــــــدار مرحوم ی

 ةـــــــــــــحمن وهللا كفیلــــــــودعتك الر س ملفاك االزھــــــــار یا عل بالفردو

 ـــھالرحمن الزم نیجي لـــــضیوفا على  من یوما نرحل عن الــــــــدار  وال بد

 ةــــــــــــفي للقلوب العلیلـــــــوالرب شا یا مسندي حرقة الغــــــــــار  حرقتني

 ةــــبأي وسیلـــــــــــــــتشفع لنا یا رب  بالغیب یا موفي االقــــــــدار یا عالما 

 ةـــتھ مستحیلــــــــــــــالطیر طار وعود بحر ما یقتلھ كود االبحــــــار وطیر ال

	ةـــــــعلى النبي المختار راعي الفضیلــ ت ربي عد من للحــــــــرم زار وصال
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	40 ةحفصلا

 من حر ما بي
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	42 ةحفصلا

 مدیحقصائد ال

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	43 ةحفصلا

 یا ھال باألمیر
 إھداء لسمو األمیر علي بن نایف

 باح سدي وما خفیتھ بالضمیـــــر  الم ــابدي باسم هللا في اجمل ك

 رحبوا بقدوم سمو االمیـــــــــــــر  ـام ـــواعال مقـ عاليفي مقاما 

 میر الھاشمي ابن االمیـــــــــرباأل  ام ـــــیا ھال بعداد ما طار الحم

 یا كبر حظي ولي شرف كبیــــــر  رام ـبن الكأتشرفت بحضرتك ی

 یحفظك رب السما العالي القدیـــر  ام ریت حظك یا ابن نایف ما ین

 انتم نور وفي ھداكم نستنیـــــــــر  الم ـــانتم القدوة ومصابیح الظ

 بني خالد عزوتك یوم النفیـــــــــر  رام ــــلك علینا سیدي كل احتــ

 قائدنا ابو حسین من خلفھ نسیــر  ام ــــنبذل االرواح ونكید الخص

 حنّب االردن من الوضع الخطیـر  ـالم ـــــالزعیم اللي ینادي بالس

 فزعة المظیوم والشخص الفقیــر  ام ـــــساھرا طول اللیالي ما ین

 بالصالة على النبي الھادي البشیر  ام ـــــواذكر هللا بمبتداھا والخت
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	43 ةحفصلا
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 باح سدي وما خفیتھ بالضمیـــــر  الم ــابدي باسم هللا في اجمل ك

 رحبوا بقدوم سمو االمیـــــــــــــر  ـام ـــواعال مقـ عاليفي مقاما 

 میر الھاشمي ابن االمیـــــــــرباأل  ام ـــــیا ھال بعداد ما طار الحم

 یا كبر حظي ولي شرف كبیــــــر  رام ـبن الكأتشرفت بحضرتك ی

 یحفظك رب السما العالي القدیـــر  ام ریت حظك یا ابن نایف ما ین

 انتم نور وفي ھداكم نستنیـــــــــر  الم ـــانتم القدوة ومصابیح الظ

 بني خالد عزوتك یوم النفیـــــــــر  رام ــــلك علینا سیدي كل احتــ

 قائدنا ابو حسین من خلفھ نسیــر  ام ــــنبذل االرواح ونكید الخص

 حنّب االردن من الوضع الخطیـر  ـالم ـــــالزعیم اللي ینادي بالس

 فزعة المظیوم والشخص الفقیــر  ام ـــــساھرا طول اللیالي ما ین

 بالصالة على النبي الھادي البشیر  ام ـــــواذكر هللا بمبتداھا والخت
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	44 ةحفصلا

 ھذه القصیدة ھدیة الى خلف باشا ثلیج الشرعھ
 ةـــباالمور الخفیـــــــ نیملهللا ع ــــــاد العبــــــــــــــــ ابدیت باسم هللا خالق

 ةـنصیحتي الھل العقول الذكیــــ على كیف مـــــــــــــــن راد  دنیاك ما تیجي

 ھال تفرح بثوب لبستھ عریــــــو ـــــــــداد التضحك بلمھ بھا حزن وحـــــــــــ

 ھو اسامھ بطیــبأایامك یا  عسى ص نقصده یقض المــــــــــــراد وال كل شخ

 ھمقدمھ لك  ھدیــــ هھذا القصید ـــــــاد ــیا راعي الشومات نظراتك بعـــــــــ

 ھالصخی ةالكریم الیمنى راعي یا  شھــــــــادالمدح یزھي بك على رووس األ

 ةلھنود ودقھ الفارسیـــــــصنع ا ـــــوالد ـسیف شطیر ومعدن السكب بــــــــ

 ــــھبفزعتك تفرج امور عصیــــ ـــــــــــداد ـســـــــــــمات بالمھشیخا جلیل 

 ھالسمی ذلك صلب من شرعي انت ــواد جــــــــثلیج من روس األنعمن بابوك 

 ةلدخیل وطیبھم حاكمیـــــــعز ا ة من عنــــــــــــــــــــاد من البھ ما ھي خلی

 ةوالمرجلة والحمیـــــــــ انمھالغ من دور الجــــــــــــــــداد  متوارثین الطیب

 ھالنفوس الرضی الوفا واھل ھلأل دتھا اسنــــــــــــــــــــاد ادختھا بالحظ واسن

 ةـلیتامى بالسنین الردیــــریف ا ھ الـــــــــــــــــــــــزاد انتم ھل الردات طعام

 ــھھ وزیـــلفار عقب مثل شكلوا صنع الطیب حــــــــــــــــداد عندي خبر ما ی

 ـھوه اللي ترفع المعنویـــــوالعز حبال واوتــــــــــــــــــاد ال والبیت ما یبنى ب

 ــھمن ھز الریاح العتیــــــ تنھار بال ساس وعمـــــــــــــــــاد والدار ما تبنى 

 ـةاشا لك مني سالم وتحیـــــیا ب وة وزدت بازیــــــــــــــــاد والنت فوق الھق

 ةن یعمل المعروف یلقى جزیـم ــواد الجمیل وشكرنا البن االجـــــــــــــــ رد

 الجل الوفا بقدم اللي علیــــــــھ سل من ابن مقـــــــــــــــداد سالم صادق مر

 ةوصلوا من شرف الظاھریـــــــ الناس سجـــــــــــــــــــاد  وختامھا باللي لھ

 

	
	

      
	

	44 ةحفصلا

 ھذه القصیدة ھدیة الى خلف باشا ثلیج الشرعھ
 ةـــباالمور الخفیـــــــ نیملهللا ع ــــــاد العبــــــــــــــــ ابدیت باسم هللا خالق

 ةـنصیحتي الھل العقول الذكیــــ على كیف مـــــــــــــــن راد  دنیاك ما تیجي

 ھال تفرح بثوب لبستھ عریــــــو ـــــــــداد التضحك بلمھ بھا حزن وحـــــــــــ

 ھو اسامھ بطیــبأایامك یا  عسى ص نقصده یقض المــــــــــــراد وال كل شخ

 ھمقدمھ لك  ھدیــــ هھذا القصید ـــــــاد ــیا راعي الشومات نظراتك بعـــــــــ

 ھالصخی ةالكریم الیمنى راعي یا  شھــــــــادالمدح یزھي بك على رووس األ

 ةلھنود ودقھ الفارسیـــــــصنع ا ـــــوالد ـسیف شطیر ومعدن السكب بــــــــ

 ــــھبفزعتك تفرج امور عصیــــ ـــــــــــداد ـســـــــــــمات بالمھشیخا جلیل 

 ھالسمی ذلك صلب من شرعي انت ــواد جــــــــثلیج من روس األنعمن بابوك 

 ةلدخیل وطیبھم حاكمیـــــــعز ا ة من عنــــــــــــــــــــاد من البھ ما ھي خلی

 ةوالمرجلة والحمیـــــــــ انمھالغ من دور الجــــــــــــــــداد  متوارثین الطیب

 ھالنفوس الرضی الوفا واھل ھلأل دتھا اسنــــــــــــــــــــاد ادختھا بالحظ واسن

 ةـلیتامى بالسنین الردیــــریف ا ھ الـــــــــــــــــــــــزاد انتم ھل الردات طعام

 ــھھ وزیـــلفار عقب مثل شكلوا صنع الطیب حــــــــــــــــداد عندي خبر ما ی

 ـھوه اللي ترفع المعنویـــــوالعز حبال واوتــــــــــــــــــاد ال والبیت ما یبنى ب
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	45 ةحفصلا

 بني خالد
 رهـــھاجت شعوري بالحماسھ وغی ـــــــــــاس اني نعــــالبارحة سھران ما ج

 ــرة ن بالخفا والسریــــــــ هللا علیم یا وطویت انا الیــــــــــــاس غرت بي الدن

 ـرهبیح والمواقف خطیــــــــسدي ت ي وانا اقول ال بــــــــــــاس تشوش افكار

 ـرهرب العباد الستیـــــــــ منطلبت  ــــــــاس سار القلم من فوق حبر وقرطـــ

 رهر ما یكنھ ضمیــــــــــــشاعر یعب بغطــــــــــــــــــــــــاس  الني بعوام والني

 ره یزھي بعزوتي والعشیــــــ المدح وبعد واثني على نـــــــــــاس  امدح بناس

 ــره ـــــلكرم والمرجلة والبصیاھل ا الـــــــــراس ربعي ھل الحیزا وبھم نرفع 

 رهعھد ابن مخزوم وابن المغیـ من جاد سا على ســــــــــــــــاس توارثوا االم

 رهلسیوف الالمعة من جفیــــسلو ا ع صھوة الخیل فـــــــــــــراس ان اعتلوا 

 رهردات یوم الكسیـــــــــــحنا ھل ال ـــــــــن دواس الخالدي لنار المعادیــــــــــ

 رهمر االیام العسیـــــــــ یشوف من من السم بالكـــــــــــــــاس  حریبنا یشرب

 رهسد عیبھ كبیــــــــــــــوصغیرنا ی البــــــــــــــــــــــــاس  ورجالنا تمیز بقوة

 رهتردد زئیــــــــــــــــوال تقل شبل  تقل فرخ جرنـــــــــــاس  ان قام بالمجلس

 ره ینا شجاعة وغیــــــــــــصلت فأت ـــــــــاس جاعھ مرجلة وذوق احسطیب ش

 رههللا یقدر مصیـــــــــــوالعمر بید  جبان ونســـــــــــــــــــاس  عاش بالدنیا ال

 رهما خان عھد المسیـــــــ الخالدي د الوفا وبیعھ اخـــــــــــالص للھاشمي عھ

 رهـــــغیــــــعز لنا  اللي ما عبدهللا شم فخرنا وتاج على الـــــــراس كل الھوا

 ـرها بالعمار القصیــــــــــنفدي وطن ن صار بھ ضربھ صواریخ ورصــــاص ا
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	44 ةحفصلا

 ھذه القصیدة ھدیة الى خلف باشا ثلیج الشرعھ
 ةـــباالمور الخفیـــــــ نیملهللا ع ــــــاد العبــــــــــــــــ ابدیت باسم هللا خالق

 ةـنصیحتي الھل العقول الذكیــــ على كیف مـــــــــــــــن راد  دنیاك ما تیجي

 ھال تفرح بثوب لبستھ عریــــــو ـــــــــداد التضحك بلمھ بھا حزن وحـــــــــــ

 ھو اسامھ بطیــبأایامك یا  عسى ص نقصده یقض المــــــــــــراد وال كل شخ

 ھمقدمھ لك  ھدیــــ هھذا القصید ـــــــاد ــیا راعي الشومات نظراتك بعـــــــــ

 ھالصخی ةالكریم الیمنى راعي یا  شھــــــــادالمدح یزھي بك على رووس األ

 ةلھنود ودقھ الفارسیـــــــصنع ا ـــــوالد ـسیف شطیر ومعدن السكب بــــــــ

 ــــھبفزعتك تفرج امور عصیــــ ـــــــــــداد ـســـــــــــمات بالمھشیخا جلیل 

 ھالسمی ذلك صلب من شرعي انت ــواد جــــــــثلیج من روس األنعمن بابوك 

 ةلدخیل وطیبھم حاكمیـــــــعز ا ة من عنــــــــــــــــــــاد من البھ ما ھي خلی

 ةوالمرجلة والحمیـــــــــ انمھالغ من دور الجــــــــــــــــداد  متوارثین الطیب

 ھالنفوس الرضی الوفا واھل ھلأل دتھا اسنــــــــــــــــــــاد ادختھا بالحظ واسن

 ةـلیتامى بالسنین الردیــــریف ا ھ الـــــــــــــــــــــــزاد انتم ھل الردات طعام

 ــھھ وزیـــلفار عقب مثل شكلوا صنع الطیب حــــــــــــــــداد عندي خبر ما ی

 ـھوه اللي ترفع المعنویـــــوالعز حبال واوتــــــــــــــــــاد ال والبیت ما یبنى ب

 ــھمن ھز الریاح العتیــــــ تنھار بال ساس وعمـــــــــــــــــاد والدار ما تبنى 

 ـةاشا لك مني سالم وتحیـــــیا ب وة وزدت بازیــــــــــــــــاد والنت فوق الھق

 ةن یعمل المعروف یلقى جزیـم ــواد الجمیل وشكرنا البن االجـــــــــــــــ رد

 الجل الوفا بقدم اللي علیــــــــھ سل من ابن مقـــــــــــــــداد سالم صادق مر

 ةوصلوا من شرف الظاھریـــــــ الناس سجـــــــــــــــــــاد  وختامھا باللي لھ

 	
	

      
	

	45 ةحفصلا

 بني خالد
 رهـــھاجت شعوري بالحماسھ وغی ـــــــــــاس اني نعــــالبارحة سھران ما ج

 ــرة ن بالخفا والسریــــــــ هللا علیم یا وطویت انا الیــــــــــــاس غرت بي الدن
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 ادوارــھ ــــشاعر ادیب وبالمواقف لـــ هللا تستر من مواقف رھیبـــــھ  یا

 بحضوركم یزھي لنا نظم االشعــــــــار ھ ھال یا سیدي نبتدي بــــــــھ ومی

 شرفتنا یا امیر وازھت بك الــــــــــدار ــھ ارتك قدر ومقامھ وھیبـــــــبزی
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 حنا نحشم الضیف ونعز الجــــــــــوار ھ ـوربعي بني خالد احرار صلیبـــ

 شیخ ن یھلي بالمسیر الیــــــــــــا زار في بیت ابو سلطان ما ھي غریبھ 

 هللا یدیم العز في كل االدیـــــــــــــــــار یة مملكتنا الحبیبـــــــــــھ دوالسعو

 اماً عطوف ومبھلھ دوم مــــــــــــدرار ك الدیار اللي رضعنا حلیبـــــھ ذی

 دار الزعیم مطوعن كل جبـــــــــــــــار ضاق فینا وقتنا تحتمي بــــــھ  ان

 سلمان یا رمز العروبھ واالحـــــــــرار  بان للي طایحٍ في مصیبــــــــھمز

 السعودیة عز لكل االقطـــــــــــــــــــار جٍل غریبـــھ وان دنس االوطان ر
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 عبدهللا ابن حسین فارس ومغــــــــوار برایة بني ھاشم ندوس الصعیبـــھ 

 قاد المسیره سیدي والركب ســـــــــار یخنا وإمامنا نقتدي بـــــــــھ ھو ش
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	47 ةحفصلا

اھداء الى سمو االمیر خالد بن فیصل بن تركي ال 
 سعود
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 حنا نحشم الضیف ونعز الجــــــــــوار ھ ـوربعي بني خالد احرار صلیبـــ

 شیخ ن یھلي بالمسیر الیــــــــــــا زار في بیت ابو سلطان ما ھي غریبھ 

 هللا یدیم العز في كل االدیـــــــــــــــــار یة مملكتنا الحبیبـــــــــــھ دوالسعو

 اماً عطوف ومبھلھ دوم مــــــــــــدرار ك الدیار اللي رضعنا حلیبـــــھ ذی

 دار الزعیم مطوعن كل جبـــــــــــــــار ضاق فینا وقتنا تحتمي بــــــھ  ان

 سلمان یا رمز العروبھ واالحـــــــــرار  بان للي طایحٍ في مصیبــــــــھمز

 السعودیة عز لكل االقطـــــــــــــــــــار جٍل غریبـــھ وان دنس االوطان ر

 شنوا علیھا ھجوم والحوثي انھــــــار من ناره تواقد لھیبـــــــــــھ یوم الی

 ارالنخاوي وفزعة الجار للجــاھل من  عب بالنار یلقى لعیبــــــــــھ اللي ل

 ھذا قدرنا نحمل ھموم الجـــــــــــــوار دنیة الیوم ندفع ضریبـــــــــھ االر

 عبدهللا ابن حسین فارس ومغــــــــوار برایة بني ھاشم ندوس الصعیبـــھ 

 قاد المسیره سیدي والركب ســـــــــار یخنا وإمامنا نقتدي بـــــــــھ ھو ش

 رسول هللا من الخلق مختــــــــار محمد  صلوا على اللي مسكنھ ارض طیبھ



48
	
	

      
	

	48 ةحفصلا

 احداث دوار الخالدیة
 الشیخ محمد فالح العطین

 مع احترامي والغال والمـــــــــــوده   ـــر ـــسالم من شاعر یجید التعابیـــ

 یوم الشعر من یمنا باح ســــــــــده  ـر ـــیا شیخنا لك احترامن وتقدیـــــ

 جزل العطایا من یمینك تمـــــــــــده  تقصیر شیخ ن جلیل وما یجي منك 

 ورث االمارة من عمامھ وجـــــــده  ــر ـــرباك شیخ ن ال وهللا انھ امیـــ

 والعاني اللي یقصدك ما تـــــــــرده  ر ـــتفرد حجاجك للضیوف المساییـ

 علمك على رووس النشامى مبــده  والیا ذكرنا الخیر ومن یفعل الخیر 

 فوق الھقاوي وقدھا وقد قـــــــــده  ر ـن اللي یحسبون المخاسیـمنتا م

 انت رجانا ال وقعنا بشــــــــــــــــده   ر ـمحمد الیا مالت علینا المقادیـــــ

 واللي تكلم نوقفھ عند حـــــــــــــده  ــر ـانت المالذ وما علینا من الغیــ

 بین العشایر واعــــــــــــــده وابثھا  ـر ـلو الشعر یوفیك الكتب مناشیــ

 یا صقر على رووس المراقیب ھده  ر ـیا راعي المعروف یا فاعل الخی

 العایل اللي تحدانا تـــــــــــــــــــرده   تكفى یا ابو سلطان ذیب المناعیر 

	ونعلن والنا البو حسین المفـــــــده  وباسمك نزف اخالصنا والتباشیر 

 

 

	
	

      
	

	49 ةحفصلا

 ھزاع العیسى اھداء الى الشیخ
 یقاسي المر من رفع االسعـــار شعبت        وف امة وضعنا مثل ما تشــــیا ابو اس

 ــارـعلى زماني شارح البعض ما صــ       ـروف ــلیراع ونمق الفكر بحـــــــسار ا

 منھا غدیت مشوش البال وفكـــــــــار       ذوف ــاكتب مصایب بعض والبعض مح

 الكاذب اللي صار للناس مختــــــــار        ــوف ـبالكذب موص ومالصادق اللي الی

 یاك من صنع البشر یوم تحتــــــــارإ        ـــروف ـحبي باs ما ضاع معـــــیا صا

 عن الدنایا وخلني لیك شــــــــــــوار        ــروف ـي االمور اتسیر والفكر مصـخل

 ارـدرب االخط بوردكبعد عن اللي و        ف ورـذر تكون بدربھم یوم مجــــــواح

 اشقح شراري یشبھ الحر ال طـــــــار        وف ــمن عقب ذا یا راكبن فوق معسـو

 كتبتھا بالند والمسك وعطــــــــــــــار        ــروف ــل كتابي لطیب الذكر بحــــاوص

 لفتا بالعز یا القرم یختــــــــــارموت ا        ـــــوف ــاة الحر بالذل موصـــــوقلھ حی

 وال ھمني من دنیتي كیف ما صـــــار        ــــــوف ــودك ما غزا قلبي الخـ وحیات

 غــــــــــــوارماما الخسارة رفقتك كل         ـــــوف ــجافاك بالمال مخلــــــالمال لن 

 رضا بحكم هللا وما دونھ اخیـــــــاروت         یا العبد مكـتــــــــــــوف وامام حكم هللا
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	50 ةحفصلا

 حداثقصائد األ

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	51 ةحفصلا

 احداث مصر
 ةمن عقب ثوب المرجلة والكرامـــــــ المدي وارفعي سود االعیا مصر ح

 من الفتنھ الي غارقین بظالمـــــــــــھ امل وعقب عیالھ ایتــــــكم راح رج

 ندامــــــــــــھ ةعیب وخساره والنھای ــالمســـــــــكلة اسالم تذبح باإلالمش

  ةال یفتنوك اھل الحسد واللئآمــــــــــــ اموھـــــھ ال تعیشي باألیا ام العروب

 ةوتبدلوا نور الضحا بالظالمــــــــــــــ ــامـــلفتنھ مثل زرع االلغـال تزرع ا

 ةــــــالسالم ةواقرا على مصر العزیز ـامــــخیـأطبل وزمر وصیاح وتبني 

 ما فرقوا حاللھا من حرامــــــــــــــــھ ــامصار في دیرة الشــــــ یكفینا الي

 ةوتشردوا اھل الشرف والكرامـــــــــ ــراموا على شعبھم ابشع اجــیمارس

 ةعدامـــــــــــــــــــإنھار عید هللا تنفذ  ــداموشفت العراق شلون سووا بصـ

 ةما ضنتي یصحا لیوم القیامــــــــــــــ ـــامنـلغرب ثور وسعد العرب سعد ا

 وبالنصر من عندك تثبت اقدامـــــــــھ ـــــالمـع بالعروبھ واالســـیا هللا تشف

 على رسوٍل شرف هللا مقامــــــــــــــھ ـامــوصالة ربي عد من صلى وصــ
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 على رسوٍل شرف هللا مقامــــــــــــــھ ـامــوصالة ربي عد من صلى وصــ
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	52 ةحفصلا

 بین الماضي والحاضر
 والعرب كلھا سبــــــــــات ةعیني سھیر     انا لذة النــــــــــــومالبارحة ما ضقت 

 الفرق شاسع بینھن بالمسافــــــــــــــات    رن ماضي الوقت بالیـــــوم حاولت اقا

 ھذا ارتكب ذنبھ وھذاك مــــــــــــــــوات    ین ظالم ومظلـــــــــــوم ما ینجمع ما ب

 وال بكثر العالقـــــــــــات ةارما ھو بشط    ب المخالیق مقســــــــوم الرزق من ر

 ما ینتقص ساعھ وال یزید ساعـــــــــات     محسوب بالیـــــــــوم والعمر عند هللا

 بس اتحسر ع زمان مضى وفـــــــــــات    ن بمشـــــــــــــــؤوم ماني بمتفائل وال

 ذوق حســـــــــــراتناس تودع ناس وت    زه یــــــــــــــــــدوم ما باقي اال ربنا ع

 ھدمت اثار بیوتھم والعمــــــــــــــــارات     ومــــــالقجیال راحت من یا ما ھفت ا

 كم واحد ن عایش حیاتھ بلــــــــــــــذات    عایش مع الناس محروم كم واحد ن 

 وكم واحد واقف على الباب ما فـــــــات     د ن یلبس عبي وینقل ختوم وكم واح

 اقصد بھا من یملك المال بالــــــــــــذات     لھ الناس وتقـــــــوم  واحد تقعد وكم

 ما یستند لو جاه فزعھ وقـــــــــــــــوات    وال یقــــــــوم  كم واحد ن حظھ تعثر

 ري باالیام الصعیبـــــــــــــاتقضیت عم    ال تكثر اللـــــــــوم یا الیم ن ارجوك 

 الجا لربي بالدعا والمناجـــــــــــــــــــات     صاله مع صــــــوم هللا اادي فروض

 على رسول هللا في خمس االوقـــــــــات    ما بالسما نجــــــــوم صاله ربي عد 

 

 

 
	
	

      
	

	53 ةحفصلا

 الربیع السوري
 ةــحت علیھا والمواقف ھزیلــــــــرا ھا یملك ســـــــــــــــــــالحسوریا الي جیش

 ھــوالدم ینزف كل لیلھ ولیلـــــــــــــــ زوداً على نواح وصیـــــــــاحب سلب ونھ

 ــھالثرى ما یاجد الي یشیلــــــــ على ك في جانبھ طـــــــــــــــــاحھذا یطیح وذا

 ــھتشرد والمعیشة ذلیلــــــــــــشعباً  ھ ارواحا طلعت بھ شمس تزھق بــوكل م

 ــھھ صدیق  بغربتھ تلتجي لــــــــمال ـــــــــــــــــاحعلى الخد سی وكم ثكلتاً دمعھ

 ةـــسوا العجایب بالشعوب االصیلـــــ ـــــاحلفرس ظالم وسفــــــــــوبشار حلف ا

 ـــھیتمادى والعجم تنتخي لـــــــــ قام زي والعار ع صدره وشــــــــــاحلبس الخ

 ـــــةسبایا كم بنتاً جمیلـــــــــــراحن  حر زینات وامـــــــــــــــــالشقن ثیاب الست

 ةـــــفعال الرذیلــــــباأل ا یتباھواقامو ــــــاحشیعي وشبــــــــــــــستره تبیح بین 

 ةــھ یحتمون الدخیلــــــــــــــــاالردنی ل نـــــــــــــــــــــــــزاحوحنا فتحنا بابنا لك

 ھـــنجلي صدا صدره وھمھ نشیلــــــ ـــــــــــاحمن الظلم یرتــــــمن یحتمي فینا 
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	54 ةحفصلا

 ماني سیاسي
 ــون ــــوالني من اللي للسیاسة یحبـــ      ـــــة ـــني سیاسي وال احب السیاسـما

 ن ـــــــوناساً تخبط بین صاحي ومجنـ      ـــــة ـــیسھا بعلم ودراســـــــــناساً تس

 ــون ـــشاعر قدیر وافھم اللي یقولـــــ      ـــــھ ــوالبدو عنده فراســــــي انا بدو

 ً  ــــونـــــقلوبھم على الوطن ما یخونــ     ــــھ ـــغیوره تندفع في حماســـــ ناسا

 ــدون ـــــابطال في كل المواقف یســــــ     ـــھ ــاساً اشراف دوم مرفوع راســون

 ـون ـــــوال بد ما یرحل مع اللي یشیلــ      ـــة ـــطبختھ من معاســـــــــاكل الكل ی

 ون ــــیخیب ظنون اللي طلبو منھ العــ      ـــھ ـــبعض الرجال یبیع ربعھ وناســــ

 ـون حیف ع شعبك من الظیم مغبـــــیا       ـــھ ــساً تصیح من الطفر والفالسـونا

 ـــــادون ـالشعب یا موالي باسمك ینــــ      ھر محاســــــــھ ننخاك یا ابو حسین ط

 ــارونـال یلعبو فینا مثل لعب شــــــــــ      ــــــة شایلك فوق راســـــ كافزع لشعب

 ضرایب ھالت علینا بالجنــــــــــــــون       الخبز حتى ماحصلنا غماســـــــــــــــھ 

 من هللا كبیرین البطــــــــون یخافواما       خساســـة من الناقصین اھل الردى وال

 نخذلك یا سیدي مھما یكـــــــــــون  ما      ساســــــــــــھ نعاھدك باللي رفع رسم 

 

 

 

	

 	
	

      
	

	55 ةحفصلا

 من واقع الحیاه
 ــــاعلینا ما تبیح حسبنــــــــــــ تستر یات االســــــــــــــــــــراریا هللا یا عالم خف

 ــــالكریم الي تلبي طلبنــــــــــــانت ا ك سر واجھــــــــــــــــــــاراني طالب یا هللا

 ــاان تجھلنا وتجھل نسبنـــــــــــان ك بـــــــــــــــــــاریا اللي تنشد عننا دونك اخ

 ــــــاة المقداد حنا نسبنــــــــــــلسالل ما بنا انكـــــــــــــــــــارحنا شواھد بالمال 

 صعبین ال ثور علینا غضبنــــــــــــــا ــــــــرارمن خلفة احـــــــ بعدوحنا احرار 

 نكسب حالل ورزقنا من تعبنــــــــــــا نحشم الضیف والجـــــــــــارنعز الدخیل و

 ــاصغرنا لما كبرنا وشبنـــــــــــمن   یل الدھر كیف مــــــــــــا دارنصبر على م

 ـــاطفي ظمانا من صمایل قربنــــــــن وال نقبل العـــــــــــــــــاررتضي بالذل ما ن

 ـــــاسیرة االجداد حنا انسكبنــــــــع  ل الكــــــــــــــــــــارھذي عوایدنا وحنا اھ

 ــاار وللغدر ما قربنــــــــــنمشي جھ انــــــــــــــــــــــــــذارالي تحدانا نوجھ لھ 

 نوجع بضربات العداء ال ضربنــــــــا لعھ شلع مسمــــــــــــــــــارمن باق فینا نش

 ـــــاا خذینا من اعدانا وكسبنـــــــیام  عجھن ثـــــــــــــــــــــارحنا حماة الدار ال

 ــان قبل للموت الحمر ما حسبنــــــم میادین االخطــــــــــــــــار صلنا وجلنا في

 بالطول ما تاصل مثاني ركبنــــــــــــا ولد بنت شكـــــــــــــــــــارنت شكاراً وال ا

 ـاستر من ربنا ما طلبنــــــــــــغیر ال ا بعزم واصــــــــــــــــــراراعلنتھا واقولھ

 ــــاغیمٍت برقھ سریعاً جذبنــــــــ من ما ھلت امطــــــــــــــــــار وصالة ربي عد

	ــــــا  ع لنا بذنوبنا الي ارتكبنـــــــیشف ھ االنـــــــــــــــــــــواريٍ شعشعت لعلى نب
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	54 ةحفصلا

 ماني سیاسي
 ــون ــــوالني من اللي للسیاسة یحبـــ      ـــــة ـــني سیاسي وال احب السیاسـما

 ن ـــــــوناساً تخبط بین صاحي ومجنـ      ـــــة ـــیسھا بعلم ودراســـــــــناساً تس

 ــون ـــشاعر قدیر وافھم اللي یقولـــــ      ـــــھ ــوالبدو عنده فراســــــي انا بدو

 ً  ــــونـــــقلوبھم على الوطن ما یخونــ     ــــھ ـــغیوره تندفع في حماســـــ ناسا

 ــدون ـــــابطال في كل المواقف یســــــ     ـــھ ــاساً اشراف دوم مرفوع راســون

 ـون ـــــوال بد ما یرحل مع اللي یشیلــ      ـــة ـــطبختھ من معاســـــــــاكل الكل ی

 ون ــــیخیب ظنون اللي طلبو منھ العــ      ـــھ ـــبعض الرجال یبیع ربعھ وناســــ

 ـون حیف ع شعبك من الظیم مغبـــــیا       ـــھ ــساً تصیح من الطفر والفالسـونا

 ـــــادون ـالشعب یا موالي باسمك ینــــ      ھر محاســــــــھ ننخاك یا ابو حسین ط

 ــارونـال یلعبو فینا مثل لعب شــــــــــ      ــــــة شایلك فوق راســـــ كافزع لشعب

 ضرایب ھالت علینا بالجنــــــــــــــون       الخبز حتى ماحصلنا غماســـــــــــــــھ 

 من هللا كبیرین البطــــــــون یخافواما       خساســـة من الناقصین اھل الردى وال

 نخذلك یا سیدي مھما یكـــــــــــون  ما      ساســــــــــــھ نعاھدك باللي رفع رسم 

 

 

 

	

 	
	

      
	

	55 ةحفصلا

 من واقع الحیاه
 ــــاعلینا ما تبیح حسبنــــــــــــ تستر یات االســــــــــــــــــــراریا هللا یا عالم خف

 ــــالكریم الي تلبي طلبنــــــــــــانت ا ك سر واجھــــــــــــــــــــاراني طالب یا هللا

 ــاان تجھلنا وتجھل نسبنـــــــــــان ك بـــــــــــــــــــاریا اللي تنشد عننا دونك اخ

 ــــــاة المقداد حنا نسبنــــــــــــلسالل ما بنا انكـــــــــــــــــــارحنا شواھد بالمال 

 صعبین ال ثور علینا غضبنــــــــــــــا ــــــــرارمن خلفة احـــــــ بعدوحنا احرار 

 نكسب حالل ورزقنا من تعبنــــــــــــا نحشم الضیف والجـــــــــــارنعز الدخیل و

 ــاصغرنا لما كبرنا وشبنـــــــــــمن   یل الدھر كیف مــــــــــــا دارنصبر على م

 ـــاطفي ظمانا من صمایل قربنــــــــن وال نقبل العـــــــــــــــــاررتضي بالذل ما ن

 ـــــاسیرة االجداد حنا انسكبنــــــــع  ل الكــــــــــــــــــــارھذي عوایدنا وحنا اھ

 ــاار وللغدر ما قربنــــــــــنمشي جھ انــــــــــــــــــــــــــذارالي تحدانا نوجھ لھ 

 نوجع بضربات العداء ال ضربنــــــــا لعھ شلع مسمــــــــــــــــــارمن باق فینا نش

 ـــــاا خذینا من اعدانا وكسبنـــــــیام  عجھن ثـــــــــــــــــــــارحنا حماة الدار ال

 ــان قبل للموت الحمر ما حسبنــــــم میادین االخطــــــــــــــــار صلنا وجلنا في

 بالطول ما تاصل مثاني ركبنــــــــــــا ولد بنت شكـــــــــــــــــــارنت شكاراً وال ا

 ـاستر من ربنا ما طلبنــــــــــــغیر ال ا بعزم واصــــــــــــــــــراراعلنتھا واقولھ

 ــــاغیمٍت برقھ سریعاً جذبنــــــــ من ما ھلت امطــــــــــــــــــار وصالة ربي عد

	ــــــا  ع لنا بذنوبنا الي ارتكبنـــــــیشف ھ االنـــــــــــــــــــــواريٍ شعشعت لعلى نب
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	56 ةحفصلا

 بمناسبة عملیتي للقلب المفتوح
 ابكي على الیا ھالو علیھ ثراھــــــا   تبكي علیا وانا حـــــــــــي  یا بنت ال

 ـــــــا والعلم عند الخالق اللي والھــ   من العمر یا صاحبي ما بقى شــي و

 بس النفس والروح ینبض معاھـــا    نا الني بمیت وال حــــــــــي شفني و

 وجروح من صدري تراشح دماھــا   ایدیھ یرفعن كاسھ المـــــــي  عجزن

 والناس قبلي ما خذت شي معاھــــا    لي جمعتھ في حیاتي ما ھو لـــي وال

 حود اللي بعیداً مداھـــــــــاتحت الل   ر القماش اللي بھا ننطوي طـــي غی

	ـــــاـلغیر رحمة ربنا ما سواھــــــــ   یاك ماالً وال خـــــــــــــي ما ینفع بدن
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	56 ةحفصلا

 بمناسبة عملیتي للقلب المفتوح
 ابكي على الیا ھالو علیھ ثراھــــــا   تبكي علیا وانا حـــــــــــي  یا بنت ال

 ـــــــا والعلم عند الخالق اللي والھــ   من العمر یا صاحبي ما بقى شــي و

 بس النفس والروح ینبض معاھـــا    نا الني بمیت وال حــــــــــي شفني و

 وجروح من صدري تراشح دماھــا   ایدیھ یرفعن كاسھ المـــــــي  عجزن

 والناس قبلي ما خذت شي معاھــــا    لي جمعتھ في حیاتي ما ھو لـــي وال

 حود اللي بعیداً مداھـــــــــاتحت الل   ر القماش اللي بھا ننطوي طـــي غی

	ـــــاـلغیر رحمة ربنا ما سواھــــــــ   یاك ماالً وال خـــــــــــــي ما ینفع بدن

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	57 ةحفصلا

 قصائد المساجلة
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	58 ةحفصلا

 معاذ الكساسبھ
 تغمدك في رحمتھ رب العبــــــــــــــاد    معاذ یا إبن الوطن حر صندیــــد 

 الجل الوطن قضیت نحبك باالمجــــاد     ویــد یا ابن الكرام الغانمین االجا

 انك فقیدة ربعنا یا ابن االجــــــــــــواد     وحیاة ربن خالق العبد والسیـــد 

 عز الوطن ال صار بھ عج وطــــــراد    كساسبة یا ناقلین البواریـــــــــد 

 االجداد یا اھل الكرم والطیب من دور     تاریخكم فخر وشجاعة وتمجیــد 

 ـــــاد ــــــھو الوحید اللي موكل بالعب   ـد ـهللا یامرنا على كیف ما یریـــــ

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	59 ةحفصلا

 

 امطار وسحاب
 اھداء الى الشاعر محمد الخالدي من الشاعر علي الساعي

 ــــدودك ذراوالرموش السود لخـــــــ ف عیونك امطار وسحـــــــــــابكنت اشو

 ــراوان كل الصید في جوف الفــــــــ ـــــــــــــرابن النسا بعدك سـلین ادركت ا

 رد على قصیدة الشاعر علي الساعي

 ازھرت یوماً وطیتي ع الثـــــــــــــرا الشامخھ وارض الھضــــــــــــابوالجبال 

 والكھارب مضویاٍت بنحــــــــــــــــرا ینجلي غیم الضبــــــــــــــاب وفي وجودك

	ــراجیتك یا حبیبي اشكــــــــــــــكان  عسل تحت النقــــــــــــــــابللو دریت ان ا
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	58 ةحفصلا

 معاذ الكساسبھ
 تغمدك في رحمتھ رب العبــــــــــــــاد    معاذ یا إبن الوطن حر صندیــــد 

 الجل الوطن قضیت نحبك باالمجــــاد     ویــد یا ابن الكرام الغانمین االجا

 انك فقیدة ربعنا یا ابن االجــــــــــــواد     وحیاة ربن خالق العبد والسیـــد 

 عز الوطن ال صار بھ عج وطــــــراد    كساسبة یا ناقلین البواریـــــــــد 

 االجداد یا اھل الكرم والطیب من دور     تاریخكم فخر وشجاعة وتمجیــد 

 ـــــاد ــــــھو الوحید اللي موكل بالعب   ـد ـهللا یامرنا على كیف ما یریـــــ

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	59 ةحفصلا

 

 امطار وسحاب
 اھداء الى الشاعر محمد الخالدي من الشاعر علي الساعي

 ــــدودك ذراوالرموش السود لخـــــــ ف عیونك امطار وسحـــــــــــابكنت اشو

 ــراوان كل الصید في جوف الفــــــــ ـــــــــــــرابن النسا بعدك سـلین ادركت ا

 رد على قصیدة الشاعر علي الساعي

 ازھرت یوماً وطیتي ع الثـــــــــــــرا الشامخھ وارض الھضــــــــــــابوالجبال 

 والكھارب مضویاٍت بنحــــــــــــــــرا ینجلي غیم الضبــــــــــــــاب وفي وجودك

	ــراجیتك یا حبیبي اشكــــــــــــــكان  عسل تحت النقــــــــــــــــابللو دریت ان ا
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	60 ةحفصلا

 ان كان تسألني
 مساجلة من الشاعرة مریم الخریشا

 اھداء الى الشاعر محمد الخالدي

 ودي بشوفك قبل ذولــــــــي وذوالك ان كان تسئلني عن الحال حالـــــــــــــــــي

 ریحك یجي معھا وانا اقول حیــــــاك ــــيــــــــــــــھبت علي شمالـــــــ ارتاح ال

 واقول كل العمر والروح تفـــــــــداك لیتي حالل لك ولیتك حاللـــــــــــــــــــــــي

 لكن لك صوتاً خالني اھــــــــــــــواك يــــــــــــــــــخال ولدال انت ولد عمي وال 

 كانك على ذوقاً لي الرب ســــــــواك ــــيسبحان من صورك رب الجاللــــــــــــ

 اوعدك ما اخونك وال ابیح بحمـــــاك اغلیك انا بالحیل وال انت غالـــــــــــــــــي

 وبعده تالقیني وانا أجیك والقـــــــاك اال على السنھ تكون انت مالــــــــــــــــــي

	الشاعرة مریم الخریشا                                                   

 

 

 

 

	
	

      
	

	61 ةحفصلا

 اھداء الى الشیخ علي ضاحي
 ما شالت النفس الشقیة غثاھــــــــــا یا علي لو الناس تنظر لقــــــــــــــــــــدام 

 وناساً لدرب الخیر ربك ھداھــــــــــا ناساً تعیش العمر غفالت واحـــــــــــــالم 

 بجھلھا ما تفكر وراھـــــــــــا وناس ـــــــــام ــوصیــــــ صلواتوناساً تعبد هللا 

 وناس تعاني االفقر وهللا بالھــــــــــا وناساً عطاھا الجاه والمال ارقـــــــــــــام 

 هللا یجمل روحنا بمنتھاھـــــــــــــــــا ونطلب من هللا یا علي حسن الختـــــــــام 

 ترمیك في غبھ بعید مداھــــــــــــــــا  ــــرام حذرك تطیع النفس یا ولد الكـــــــــ

 یغلق منافذھا ویعتم سماھـــــــــــــــا والعمر یمضي فیك عام باثر عــــــــــــــام 

 ھذا فراش الھا وھذا غطاھــــــــــــــا یلفلفوك بخمسة اذرع من الخـــــــــــــــام 
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 ــــــــاخطاھــــــــ ویغفریقبل بتوبتنا  عسى یرحمنا ربنا یوم القیـــــــــــــــــــام 
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	60 ةحفصلا

 ان كان تسألني
 مساجلة من الشاعرة مریم الخریشا

 اھداء الى الشاعر محمد الخالدي

 ودي بشوفك قبل ذولــــــــي وذوالك ان كان تسئلني عن الحال حالـــــــــــــــــي

 ریحك یجي معھا وانا اقول حیــــــاك ــــيــــــــــــــھبت علي شمالـــــــ ارتاح ال

 واقول كل العمر والروح تفـــــــــداك لیتي حالل لك ولیتك حاللـــــــــــــــــــــــي

 لكن لك صوتاً خالني اھــــــــــــــواك يــــــــــــــــــخال ولدال انت ولد عمي وال 

 كانك على ذوقاً لي الرب ســــــــواك ــــيسبحان من صورك رب الجاللــــــــــــ

 اوعدك ما اخونك وال ابیح بحمـــــاك اغلیك انا بالحیل وال انت غالـــــــــــــــــي

 وبعده تالقیني وانا أجیك والقـــــــاك اال على السنھ تكون انت مالــــــــــــــــــي

	الشاعرة مریم الخریشا                                                   

 

 

 

 

	
	

      
	

	61 ةحفصلا

 اھداء الى الشیخ علي ضاحي
 ما شالت النفس الشقیة غثاھــــــــــا یا علي لو الناس تنظر لقــــــــــــــــــــدام 

 وناساً لدرب الخیر ربك ھداھــــــــــا ناساً تعیش العمر غفالت واحـــــــــــــالم 

 بجھلھا ما تفكر وراھـــــــــــا وناس ـــــــــام ــوصیــــــ صلواتوناساً تعبد هللا 

 وناس تعاني االفقر وهللا بالھــــــــــا وناساً عطاھا الجاه والمال ارقـــــــــــــام 

 هللا یجمل روحنا بمنتھاھـــــــــــــــــا ونطلب من هللا یا علي حسن الختـــــــــام 
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 یغلق منافذھا ویعتم سماھـــــــــــــــا والعمر یمضي فیك عام باثر عــــــــــــــام 

 ھذا فراش الھا وھذا غطاھــــــــــــــا یلفلفوك بخمسة اذرع من الخـــــــــــــــام 
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 ــــــــاخطاھــــــــ ویغفریقبل بتوبتنا  عسى یرحمنا ربنا یوم القیـــــــــــــــــــام 
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	62 ةحفصلا

 انا اتباھى
 اھداء من الشاعر حمود حویسان العنزي الى الشاعر محمد الخالدي

 الحیزا ونعم ال حل طاریـــــــــــــھ  راعي انا اتباھى وافتخر بابو ھایـــــــل 

 یفرد حجاجة نفتخر في معانیــــــــــــــــھ محمد ابراھیم ساللھ حمایـــــــــل 

 المرجلة والطیب دایم تباریـــــــــــــــــــھ  شرواه حرا ما یھاب العضایـــــل 

 ـــــــــــھعلى طریق الخیر دایم مساعیـــ زبن الدخیل اللي بھ الوقت مایـل 

 وكلن یقول ونعم یومن اسمیــــــــــــــــھ  ابن مقداد اللي علومھ جالیــــــل 

 حٍر مجرب والعوج ما یدانیــــــــــــــــــھ  كلن یقول ونعم راعي الجمایــــل 

 یطول عمره یا سعد عین ناصیـــــــــــــھ  اصایـــــــل  ساللة رجاٍل من قدیمٍ 

 الطیب الھل الطیب نورن بي اھدیــــــــھ  لھن ما یسایــــــل ویفداه عفنن دا

 ـــــــــــــــــــھ حمیـیهللا یفكھ من زمانھ و تستاھل التمجید راعي الفضایــل  

 طیبھ وفعلھ بالمجالس تغطیــــــــــــــــــھ  طیب ولد طیب على الطیب طایـل 

 تمجید والمدح یزھیـــــــــــــــھ یستاھل ال امدح جنابھ وافتخر بابو ھایــــل 

	الشاعر حمود حویسان العنزي

 

 

	
	

      
	

	63 ةحفصلا

 اھداء الى معالي مازن باشا القاضي
 انت املنا وفیك عزة رجانــــــــــــــــا یا ابویزید ان كان بالناس امــــــــــــــــال 

 ــاــــــــــفي ساحة المیدان ترفع لوان یا معرب الجدین والعم والخـــــــــــــــــال 

 ـــا في كل صدق وامانـــــــــترجمتھا  طیب وشجاعة ومرجلة قول وافعـــــــــال 

 ــاـــــــــتضوي كما نجماً یشع بسمان یا كاسب النوماس یا ذیب العیـــــــــــــال 

 ـــــا ـــــــــانت بلول الریق ال شح مان من یقصدك ما خاب ظنھ واالمــــــــــــــال 

 ة ــــــــــــبعض الرجال مبطنھ بالخیان ال كل رجال نحسبھ برجـــــأأأــــــــــــــال و

 ـــــاـــــــــــــیا شیخنا یا عزنا یا ذران نرفع جنابك عن ردیین االفعــــــــــــــــال 

 ــــاـــــمثل السحابھ یوم تطفي ضمان ان ضاقت الدنیا وعلینا الدھر مـــــــــــال 

 ـــىــیا ابو الضعاف القاصرین الیتام  عطاك القدر والجاه والمـــــــــــــــــال هللا

 ـــــاـــــــــقدرتنا وما خاب فیكم رجان تستاھل العلیا في كل االحـــــــــــــــــــوال 
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	64 ةحفصلا

 بسام ال تعقد المندیل
 اھداء الى الشاعر الشیخ بسام الساعي

 كل عقدتاً ربنا یحلـــــــــــــــھ  ــــــــلبسام ال تعقد المندیــــــــ

 ترف الحشا كود تاصلـــــــــھ  بسعفة هللا قوي الحیـــــــــــــل

 ومن یمكم نسمح الزلــــــــــھ  ـــــلــاصبر لو انك علي نمیــــ

 ال تزود الطین بالبلــــــــــــــھ  ــــــلــال تلزني یمھم بالحیـــــــ

 ال یا بعد عزوتي كلـــــــــــــھ  ـــــلــعن التخجیــیكرم جنابك 

	مسموح حبھ بشـــــــــرع هللا  ابو عیون(ن)ً ھدبھن لیــــــــل

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	64 ةحفصلا
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	65 ةحفصلا

 تسلم یمین اللي شكا الھم
 رد على الشاعر عواد صیاح البخیت

 عساه ما تثقل علیھ الكالیـــــــــــــــف     تسلم یمین الي شكى الھم تســـــلم 

 سرد السالیل والمھار العسایــــــــــف    عاشر الزینات ما ظن ینــــــدم  من

 ـــفـیجولھن جول الفھد للوالیـــــــــــ    خیالھن یا صاحبي ما تنـــــــــــــدم 

 ـــفــانت الخبیر بكامالت الوصایـــــــ    ال شك یا كحیالن منك نتعلـــــــــــم 

 قال المثل ما یقطع السیل خایـــــــــف    ــم ـلــــــیا صاحبي من ھمھن ال تظ

 نجیبھا بحد السیوف الرھایــــــــــــف    امر علینا من افضالك تكــــــــــــرم 

	نعز الدخیل ونحتمي كل خایــــــــــف    حنا اھل الحیزا الیا لیلھا اظلــــــــم 
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	65 ةحفصلا

 تسلم یمین اللي شكا الھم
 رد على الشاعر عواد صیاح البخیت
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	66 ةحفصلا

 حي الجواب
 رد من الشاعر حمود حویسان 

 وعداد ما ھبت ھبوب الشمــــــــــالي لجواب اعداد ما ینبت العـــــــــــــود حي ا

 وعداد رمال بالصحاري ھیــــــــــالي  وعداد ما بالكون غایب وماجـــــــــــــــود 

 راعي الحیزا بالقصیده شكــــــــــالي ویشكي ابو ھیال منقع الطیب والجـــــــود 

 انخالك الویالن من كل جـــــــــــــالي  ضھـــــــــــــــــود ابشر بعزك یا ذرا كل م

 یا ریف ضیفك بالسنین المحـــــــالي  والطیب ساسك والمراجل لكـــــــــــم زود 

 هللا یرحم روح ام العیــــــــــــــــــالي  یامحمد ابراھیم یاخلفة العــــــــــــــــــــود 

 في جنھ الفردوس زین االعمــــــالي  ــــــــــــــــود عسلھا للفردوس وجنان وخل

 محد(ن) مخلد یا عریب الســـــــاللي یا راعي الحیزا كل مولود مفقـــــــــــــود 

 وما في نفس ما یجیھا ســــــــــؤالي الموت حق وكل نفس لھـــــــــــــــا ورود 

 ریق نسلكھ ال مجـــــــــــــاليوھذا ط الموت سلطان (ن) لالرواح مرصـــــــود 

	كل على ھالدرب شد الرحــــــــــــالي یا شوق من قرنھ على المتن مرجــــــــود 

 

 

 

	
	

      
	

	67 ةحفصلا

 حیاك یا برق تشوف الغوالي
 رد على الشاعره مریم الخریشا

 ــراكح وانا اتحـــــمن الجنوب تضو حیاك یا برق تشوف الغوالـــــــــــــــــــــي

 اكالبالء یا داعج العین فرقـــــ وكل  وازرق الدمع سالـــــــــــــــيالعین تذرف 

 ــاكـــــجدي علیك بكل ساعھ اتمنــو انتي منى عیني وكسبي ومالــــــــــــــــــي

 اكمـــالجلك احب الي تسمن على اس انت حبیب القلب اول وتالــــــــــــــــــــــي

 اكاغمض علیك العین ورموشي غط ــــيــــــــــشوفي مكانك جوا قلبي تعالـــــ
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	68 ةحفصلا

 حي الكتاب
 رد على الشاعر عواد صیاح

 الي مدرب على المحبھ وضـــــــاري حي الكتاب ومیة مرحب براعیـــــــــــــــھ

 حیر افكاره بین بایع وشــــــــــــاري یشكي ھموماً من حبیٍب یراعیـــــــــــــــــھ

 ندفع بھ اعداد الذھب والمصــــــاري د المال بالمال نشریــــــــــــــــــــھكانھ یری

 لعیونكم ننزل علیھ  انتحــــــــــــاري وان كان عیا الجاه حنا نداویـــــــــــــــــــھ

 لعیون من تزھي بلبس الخمــــــاري نجیبھا والي علینا نسویـــــــــــــــــــــــــــھ

 ضایع دلیلي وحایراً في مســـــــاري كل ما اجیب طاریــــــــــــــــــھیشب قلبي 

	یا خوي انا مثلك تبیح اســــــــراري باs یا عواد ال تقول خلیـــــــــــــــــــــــــھ

 

 

 

 

	
	

      
	

	69 ةحفصلا

 سالم یا بسام
 زوجتي ام ھایل موجھھ للشاعر بسام الساعي ةرثاء بالمرحوم ةھذه القصید

 سالم یا شخص على القلب غالــــــي ابن االجاویـــــــــــــــــــــد سالم یا بسام یا

 ـــــيــــــــتضل فینا رافع الراس عال عسا تضل بخیر وتزید وتزیــــــــــــــــــــد

 ــيــــــعقب الرجال الیوم یا عزت ال یا شایل احمال المقاصیر یا الحیــــــــــــــد

 ـــيغبن الخلفات جملة لیالــــــــــان  اریــــــــــدضامي على شوفك ضمات المو

 ـــــــي ماً خویك غربلتھ اللیالـــــــــیو بیني وبینك بعد حزم الجالمیـــــــــــــــــــد

 ــــيحیف على ایام الھنا والداللــــ یا مرن ثالث ایام ھماً وتنكیــــــــــــــــــــــــد

 ـيــــــــعشیرن غدالـ عال یا حسافھ  یـــــــــــــــــــــدقضیتھن ما بین عبره وتنھ

 يال تلومني لو صحت بالصوت عالــ بنت الرجال الغانمین االجاویـــــــــــــــــــد

 ــــــي ــــــــــهللا علیم بالخفا واالحوال دنیاك ما تمشي على كیف ما تریــــــــــــد

 ـــيــــــــویوم یتعكر فیھ صفو الزالل ــــــــــدیوماً تجي فرحھ ویوماً یجي عیـــــ

 ــــيــــــــتقطع حبال الرحم والوصال ـــــــدلي حواسیــــــــــــ یبنواعقب الموده 

 ـيــــــعقب الصبر ما ضل فیھا مجال بانت حقایقھم على المكر والكیــــــــــــــــد

 ــيــوالطیب فیھم راح مثل الخیالـــــ دطیور الرخم صاروا علینا نماریــــــــــــــ

 ــيــوال علیا من لباس العقالــــــــــــ یوم الندم ما یشفي الغل ویفیــــــــــــــــــــد
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 ــــيــــــــتقطع حبال الرحم والوصال ـــــــدلي حواسیــــــــــــ یبنواعقب الموده 
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	70 ةحفصلا

 وانا الوحید وفزعتي من عیالــــــــي الشلھم شل البكار المفاریــــــــــــــــــــــــد

 ــيـــبسام خلھم یتركوني بحالــــــــــ ــــــدالعزوه الي بالمالقى صنادیــــــــــــــــ

 وادعس على راس الردي بالنعالـــي عقب الصبر البد ما نكسر القیـــــــــــــــــد

 ـيـــــــــلو یخجلوا كان تركوني بحال ما یستحون من الكذب والمناقیــــــــــــــــد

	ــــيــــعمالود الوجوه وخبیثین األس الي بغثاھم یطفح الكیل ویزیــــــــــــــــــــد

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	71 ةحفصلا

 سلم على البس الشالھ
 الخریشا مریم الشاعره مع مساجلھ

 سلم على البس الشالــــــــــــــــــــــھ یا طیر وقع وجیب اخبـــــــــــــــــــــــــــار

 والـــــــــــــــــــھانشد عن الزین واح الي لھ بقلبنا تذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 ویساھر اللیل من حالـــــــــــــــــــــھ وقلھ عشیرك یقول اشعـــــــــــــــــــــــــار

 هللا یجازیھ باعمالـــــــــــــــــــــــــــھ الي حرقني بروح النــــــــــــــــــــــــــــــار

 واشوف انا الزرع واغاللـــــــــــــــھ رمتى تھل السحب وامطــــــــــــــــــــــــــا

	والكل یرتع على فالــــــــــــــــــــــــھ     ویتخالف العشب والنـــــــــــــــــــــــــــوار
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	72 ةحفصلا

 ضاع الحیاء
 الخالدي نھار فیخل الشاعراھداء الى 

 ـــــــــــــواديتغیرت عاداتنا والســــ ماتعلمن ماھو السبب لیش یاخلیـــــــــــــــف

 والیوم صار الجار اكبر معـــــــــادي وقتن مضابھ نكرم الجار والضیــــــــــــــــــف

 جـــــــــواديعلى زمانن فات یبن األ اصفق على الكفین واقول یاحیـــــــــــــــــــف

 ار بــــــــــادينقول مایبدي على الج ـــــــــــــفــموالیـــــــــــ ةكنا احباب وبالمود

 صیحت حزیٍن غادین لیھ غــــــــادي ـــفــمن شوف عیني ازعج الصوت یاخلیـــ

 ونارك غدت عقب اللھایب رمــــادي ــفـالصار من بیتك تجیك الدوالیـــــــــــــــــ

 البنت مع الشب والوضع عــــــــادي صار التخالط باالسف والتصاریــــــــــــــــف

 والبعض یمشي ع الخطا بلعمـــــادي یا وضاع الشرف والمعاریــــــــــفضاع الح

	ـاديــعاداتكم والمبـــــــــــــــ اتذكرو یا اھل الشرف ما یحتمي العرض بالسیــــف

 

 

 

 

	
	

      
	

	73 ةحفصلا

 عطني عیونك
 مساجلھ من الشاعر عواد صیاح

 ـــــــارياخاف لیل الرمش یفضح نھ عطني عیونك والھدب ال تكفیـــــــــــــــــھ

 یلتف حول الجید والصدر عـــــــاري وان طار شالل الشعر فوق ھدیــــــــــــــھ

 ترتاحي حتى یصیر نومھ اجبـــــاري وان ضایقك لونھ على المتن خلیـــــــــــــھ

 غرون تحداني وبلوتھ باقتـــــــداري وش رایكم بالي رمتني بالویــــــــــــــــــھ

 وادعیھ یشرب من میاه الخبــــــاري  واشوفھ واالغیـــــــــــــــــــھاالعبھ وابقى 

 وانا الي ملتاع زود اصطبــــــــــاري وال اكب الزین من قبل ما اغلیــــــــــــــــھ

 الشاعر عواد صیاح                                                         
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	74 ةحفصلا

 كیف اقاوم
 عر علي عبید الساعياھداء الى الشا

 كل واحد مننا ینفض شلیلـــــــــــــــھ بالــــــــــــــــــــوداع ةیا ابو طارق المصیب

 ینتخیلي بفزعتاً ما ھي قلیلـــــــــــــھ خبروا عواد في كل االوضــــــــــــــــــــاع

 الكحیلـــــــھ سالت الدموع من العین شوف عیني یوم انا قلت الــــــــــــــــوداع

 كیف اقاوم دمعة الخشف الجمیلـــــھ ھز قلبي ھزتین بالتیـــــــــــــــــــــــــــــاع

 استسلمت وال بقا بالید حیلـــــــــــــھ یا جماعھ خابراً حالي شجــــــــــــــــــــاع

 یلـــــــــــــــــھكل واحد مننا راح بسب ضاقت الدنیا علي والبقـــــــــــــــــــــــــاع

	وسیلـــــــھ أياصلحولي الوضع في  ـــــــزاعى افزعوا فكوا النــــــــــیا النشام

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	75 ةحفصلا

 

 انشد حمود
 مساجلة الى الشاعر حمود الحویسان 

 حمود یدري عن خفایا حـــــــــــوالي  ان كان تجھل حالتي انشد حمــــــــــــــود 

 الصاحب الي بالموده صفـــــــــــا لي ــــــــــــــــود بیني وبین الوایلي عھد وعھـ

 من اھل المراجل والوفا والكمـــــالي  یا خلفھ حویسان یا منقع الجــــــــــــــــود 

 حاطت بي الھموم من كل جــــــــالي  جیتك ونا من ضیقة البال ملھــــــــــــــود 

 وال ھمني كثر الدبش والحـــــــــاللي  ــــود ما ھمني من یجمع المال والفـــــــــــ

 اقفا وخالني وحید لحــــــــــــــــــالي  وجدي على ترف الحشا صخیف العــــود 

 واكبر خساره فرقة ام العیـــــــــــالي  في عشرتھ عشرین عام ولھــــــــــن زود 

 بین غالي وغــــــــــــــالي  دنیا تفرق ال تلومیني لو تدمع العین یاحمــــــــــــود 

	حـــــــــــــــواليهللا علیما بالخفا واأل ستغفر هللا واسجد لربي سجـــــــــــــــــود أ
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	74 ةحفصلا
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 كل واحد مننا ینفض شلیلـــــــــــــــھ بالــــــــــــــــــــوداع ةیا ابو طارق المصیب

 ینتخیلي بفزعتاً ما ھي قلیلـــــــــــــھ خبروا عواد في كل االوضــــــــــــــــــــاع

 الكحیلـــــــھ سالت الدموع من العین شوف عیني یوم انا قلت الــــــــــــــــوداع

 كیف اقاوم دمعة الخشف الجمیلـــــھ ھز قلبي ھزتین بالتیـــــــــــــــــــــــــــــاع

 استسلمت وال بقا بالید حیلـــــــــــــھ یا جماعھ خابراً حالي شجــــــــــــــــــــاع

 یلـــــــــــــــــھكل واحد مننا راح بسب ضاقت الدنیا علي والبقـــــــــــــــــــــــــاع

	وسیلـــــــھ أياصلحولي الوضع في  ـــــــزاعى افزعوا فكوا النــــــــــیا النشام

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	75 ةحفصلا

 

 انشد حمود
 مساجلة الى الشاعر حمود الحویسان 

 حمود یدري عن خفایا حـــــــــــوالي  ان كان تجھل حالتي انشد حمــــــــــــــود 

 الصاحب الي بالموده صفـــــــــــا لي ــــــــــــــــود بیني وبین الوایلي عھد وعھـ

 من اھل المراجل والوفا والكمـــــالي  یا خلفھ حویسان یا منقع الجــــــــــــــــود 

 حاطت بي الھموم من كل جــــــــالي  جیتك ونا من ضیقة البال ملھــــــــــــــود 

 وال ھمني كثر الدبش والحـــــــــاللي  ــــود ما ھمني من یجمع المال والفـــــــــــ

 اقفا وخالني وحید لحــــــــــــــــــالي  وجدي على ترف الحشا صخیف العــــود 

 واكبر خساره فرقة ام العیـــــــــــالي  في عشرتھ عشرین عام ولھــــــــــن زود 

 بین غالي وغــــــــــــــالي  دنیا تفرق ال تلومیني لو تدمع العین یاحمــــــــــــود 

	حـــــــــــــــواليهللا علیما بالخفا واأل ستغفر هللا واسجد لربي سجـــــــــــــــــود أ
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	76 ةحفصلا

 مساجلة علي عبید الساعي
 ــنــهللا یعینھ المولى الھ العالمیــ  اترك محمد ترى ظرفھ صعیـــــــــب 

 یجنبھ افعال كل الحاسدیـــــــــــن  ب قول یا هللا وارأف بالمحـــــــــــــــ

 مثل عین الریم مضوي الجبیـــن  ما تدري لوانھا عز الطلـــــــــــــــب 

	ال تعطل مركبھ هللا یعیــــــــــــــن  خلي ابو ھایل ترى ضرفھ صعــــــب 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	77 ةحفصلا

 یا عم قم سولف
 مساجلة من الشاعر عواد صیاح البخیت

 انت الخبیر الي عن الغیر نایــــــــــف یا عـم  یا عم قم سولف عن الحب

 ما شفت قطعان المھا والوالیـــــــــف ما شفت غزالن الشفا وین تلتــــم 

 یوم ابتعد عني حسین الوصایـــــــف  علمي بھن یوم الشھر بأخره تــــم

 یطوي بھ ھماً بالرجا والحسایــــــــف عقبھ ترا قلبي سطع بحالھ الھــــم 

 ومن بعد ما شفت الرجا فیھ خایــــف ال قدرت انساه ولیلي اعتـــــــــــــم 

	وین اصبحت دنیاه ال جیت حایــــــف خایف اشوفھ واعرفھ میر ما اعلم 
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	76 ةحفصلا
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	77 ةحفصلا
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	78 ةحفصلا

 الغربھ
 اھداء الى الشیخ بسام الساعي

 قاتصل بي صاحباً ھرجھ وثیـــــــــــ یوم دق الھاتف وجاني اتصــــــــــــــــــال

 من صدیقاً غالیاً واغلى صدیـــــــــق من البحرین ودیرتھ جاني اتصـــــــــــــال

 ھو رفیق دروبنا واغلى رفیــــــــــق ابو ایمن وافي بكل الخصــــــــــــــــــــــال

 حافظاً عھد الصداقھ والصدیــــــــــق ابن العم الي وجدتھ ما یــــــــــــــــــــــزال

 للخوي صدره رحوباً ما یضیـــــــــق ر لو زمان البعد طـــــــــــــــــــــــالما تغی

 للخوي مثل االبو وال الشقیــــــــــــق اشھد انھ للرفیق اكبر مثـــــــــــــــــــــــال

 الغربھ مرارھا ینشف الریـــــــــــــق ما ملیت من الغربھ یا ابن الحــــــــــــــالل

 هللا یرسل رزقتھ للمخالیــــــــــــــــق یار المعزه والــــــــــــــــــــــــــداللعود لد

 الجل الخوه والعھد والمواثیــــــــــق انصحك وانا لي عندك ســـــــــــــــــــــؤال

 قما جنبنا عنھا بنفس الطریــــــــــــ یا اخو علیا الموده ال تــــــــــــــــــــــــزال

 على عدد من طاف بالبیت العتیـــــق ختامھا بالي رزق رزق الحــــــــــــــــــالل

	نطلب المعبود رب المخالیـــــــــــــق  صلوا على المختار في كل االحـــــــــــوال
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	78 ةحفصلا
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	79 ةحفصلا

 القصائد الغزلیة
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	80 ةحفصلا

 الحب المفقود
 حبھ والغـــــــالشدني شوق الم           اكـــــا الغضي اطلب رضجیت یمك ی
 ھـبین ضلوعي نار حبك مشعلــ          ــــــالك وق ینبض في غــقلبي المحر

 دام قلبي في محبتك ابتــــــــــال          اكــــــمعــــمنوتي یا صاحبي اجلس 
 سمعیني صوتك بكلمة ھـــــــال          الكــــــــــــانصفیني وارجمیني یا مــ

 انتي فوق المستوى زین وحـال           ـواكــــــل مستـــــــا یوصكل جیلك م
 ـــــــــالـثم اوقع فوق قمات العـ          اكــــــــــــلیتني طیراً واحلق في فض
 شبھ ظبیاً مرتع بارض الفـــــال          الكـــــــحــــسبحان الي جمل الزین ب

 اعلن الفرحھ على كل المــــــال   ذاكـــــــــــیا ھنو الي بشرع هللا خــــ
 والشعر زاد البال فوقھ بــــــــال          واكـــــــحتــــحظي المثبور قصر ما ا

 عسل ینزف من خالیا المنحلــھ           الكحــــــــــــــــهللا اكبر یا حبیبي ما 
 یني وجاوبي یا مــــــــدsاسمع           الكـــبــــــ بس قولي كیف انا باصبر
 سمعیني صوتك بكلمة غـــــــال           اكــــســــــاسعدي قلبي عسا یسعد م
 امریني واالمور مسھلـــــــــــھ           اكــعــــــــــان نویتي ترحلي برحل م
 ھواسمح الزلھ واحل المشكلــــ           اكـــخطـــــــحتى لو اخطیتي بتحمل 

 انتي ورده فتحت بارض محلـھ          الكـمـــــــــــــــــانتي بشر ال وهللا اال 
	اتمثل طوع وانسا المرجلـــــــھ          اكـــضـــــــــــــــما یھمن بالدنیا اال ر

 

 

	
	

      
	

	81 ةحفصلا

 

	انت الغال
  مساجلھ من الشاعره مریم الخریشا

  اھداء الى الشاعر محمد الخالدي

 ھـــــــــانت الغال والحب واجمل حكای اقــــــــــــــلقلب مولھ ومشتیا الي علیك ا

 ھـــــــــوبعدك یشب النار داخل حشای اقــــــــــــــقربك بفرج ھم صدري الیا ض

 ھــــــــكن الضحا صایر بوجھك مرای راقـــانت المساء وانت الضحا وانت االش

 ھـــــــــــــوان الھجر للحب اكبر جنای واقــــــــــــــــعلمتني معنى المحبھ واالش

 ھ ــــــــــــوان النھایھ تصنع اول بدای اقــــــــــــــخفااول من وعلمتني ما اطیح 

 ھـــــــوبذمتي ان الوصل یطفي ظمای القـــــــــــــھذه رسالة ذوق مع زین االخ

 ھــــــــــواصل الحب غایحبك امل وم رت االذواقـــــــــــیا الي فتحت القلب وبھ

 ھـــــــــوالظاھر ان الوصف ھذا كفای اقــــــــــــــــــــالبعد لیل اسود ما عاد ینط
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	80 ةحفصلا

 الحب المفقود
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 عسل ینزف من خالیا المنحلــھ           الكحــــــــــــــــهللا اكبر یا حبیبي ما 
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	اتمثل طوع وانسا المرجلـــــــھ          اكـــضـــــــــــــــما یھمن بالدنیا اال ر

 

 

	
	

      
	

	81 ةحفصلا

 

	انت الغال
  مساجلھ من الشاعره مریم الخریشا

  اھداء الى الشاعر محمد الخالدي

 ھـــــــــانت الغال والحب واجمل حكای اقــــــــــــــلقلب مولھ ومشتیا الي علیك ا

 ھـــــــــوبعدك یشب النار داخل حشای اقــــــــــــــقربك بفرج ھم صدري الیا ض

 ھــــــــكن الضحا صایر بوجھك مرای راقـــانت المساء وانت الضحا وانت االش

 ھـــــــــــــوان الھجر للحب اكبر جنای واقــــــــــــــــعلمتني معنى المحبھ واالش

 ھ ــــــــــــوان النھایھ تصنع اول بدای اقــــــــــــــخفااول من وعلمتني ما اطیح 

 ھـــــــوبذمتي ان الوصل یطفي ظمای القـــــــــــــھذه رسالة ذوق مع زین االخ

 ھــــــــــواصل الحب غایحبك امل وم رت االذواقـــــــــــیا الي فتحت القلب وبھ

 ھـــــــــوالظاھر ان الوصف ھذا كفای اقــــــــــــــــــــالبعد لیل اسود ما عاد ینط
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	82 ةحفصلا

 

 المزح والجد
 حر الوھج یصاله من طالع الصیـــــــــــــــف یقول من ناره بقلبھ توقـــــــــــــــــد

 واالحباب الموالیـــــــــــــــــــف خسر الرفاقھ ـــدــوال الذي عن دیرتھ صار مبعـــ

 اضرب على الكفین واقول یا حیــــــــــــــــف ــدـاكتم اسراري بالقلب واتنھـــــــــ

 اشكي لھ ھمومي وعسرة تصاریـــــــــــــــف ــــدــما دام لي رباً كریم ویعبـــــــــ

 ا تعاریــــــــــــــــــــــــــفوالعارفھ تعرف بلی ـــدـیا صاحبي عن حالتي ال تنَشــــ

 بس المصیبھ ما یجي الوضع ع الكیــــــــــف لو یعذروني الناس یا زین مـــا رد

 لما تملكني بزین السوالیــــــــــــــــــــــــــــف ــدـالصاحب الي شدني للغال شــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــفما عد انا ویاه كنا موالی والیوم نادیتھ بصوتــــــــي وال رد

	لما حمسني حمسة البن للكیــــــــــــــــــــــف ساعھ یجیني یخلط المزح بالجــــد

 

 

 

	
	

      
	

	83 ةحفصلا

 المھا
 اجودیھ غانمھ بنت االجـــــــــــــــواد یا ھال بالي اتصل بي من بعیـــــــــــــــــــد

 الصداقھ والمحبھ والـــــــــــوداد من الھنوف الي لھا بقلبي رصیـــــــــــــــــــــد

 ذوبت قلبي بصده والعنــــــــــــــــــاد نار حبھ بالحشا توقد وقیـــــــــــــــــــــــــد

 یدخل بجسمي مع انفاس البــــــــراد حبھا یسري بدمي والوریــــــــــــــــــــــــد

 كل ما حطیت راسي على الوســــــاد ـدما نسیتك یا المھا وهللا شھیــــــــــــــــــــ

 وهللا ان الحب اقسى من الجھــــــــاد یا المھا لو مت في حبك شھیـــــــــــــــــــد

 انت سید الكل یا سید االسیــــــــــــاد من یقول انك علي ما انت سیــــــــــــــــــد

 دامني شاعر واھیم بكــــــــــــــل واد تقدرین تكبلیني بالحدیـــــــــــــــــــــــــــــد

	ال تطیعین اھل البغاضھ والفســـــــاد ارحمیني یرحمك رب العبیــــــــــــــــــــــد
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	82 ةحفصلا
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	84 ةحفصلا

 جیتك وانا عندي سوالف تسلیك
 واشیل عنك ما بقى من ھمومــــــــك جیتك وانا عندي سوالف تسلیــــــــــــــــك

 یا ریت یالغضي یومي قبل یومــــــك ـــــــــــــــكاھم من ھمك واشكي مشاكیــــ

 صدیت عني یا الغضي وش علومـك ذبحتني ارحم محبك ومغلیــــــــــــــــــــــك

 وبمعاشر الزینین ما حد یلومـــــــــك احطك بعیني ورمشي مغطیــــــــــــــــــــك

 مي یا الغضي فوق كومـــكواحط كو اقرب وواسیني وانا بعد اواسیـــــــــــــــك

 جاوبھ وانسى ما بقى من ھمومــــك اسمع لصوتاً یا حبیبي ینادیــــــــــــــــــــك

 خذني بحنانك لفني في ھھدومـــــــك بغنج ودلع حرقت قلبي یكفیـــــــــــــــــــك

 ـــك مجبور انا اداریك وارعى شؤونـ ما دام ربك في عیوني محلیـــــــــــــــــــك

	

 

 

 

 
	
	

      
	

	85 ةحفصلا

 

 جروح القلب
 يـــــــالجرح ینزف بین عوج المحان یكفي تجرحني وانا منك مجـــــــــــــــروح

 ــيـــــــــصفحات الغرام بثوان تطوی ما ضل لي في حبك الیوم مصلــــــــــــوح

 ـــي ــــــــوكل المخبا عندك الیوم جان سود النوایا اصبحت واضحھ وضــــــــوح

 يـــــــال وهللا اني عشت بأسعد زمان سبیني عقبك اجوح وانـــــــــــــــــوحال تح

 ــيــــــــغرون دلوع وبالھوا مرحبان تون لقیت سخیف العود والــــــــــــــــروح

 ــــــــيــــمھو بمثلك یا قلیل االحسان حبھ عسل ویصافح الروح بالـــــــــــــروح

 بس المصیبة ترید تجرح كیانــــــــي مسمــــــــــــــوحلو ھي بغلطة یمكن اقول 

 ـيــــــــــــــهللا سترني یوم فیكم بالن ترید تفضحني والني بمفضــــــــــــــــــوح

 ــــيــــــــــیكفي وجاني منكم ما كفان یا صاحبي كان الخطا فیك مسمـــــــــــوح

	يــیمكن نصیبك صار مع شخص ثان ــــــــوحوانا طلبت هللا بالسر والبـــــــــــــ

 

  

 



85

	
	

      
	

	84 ةحفصلا
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	85 ةحفصلا

 

 جروح القلب
 يـــــــالجرح ینزف بین عوج المحان یكفي تجرحني وانا منك مجـــــــــــــــروح

 ــيـــــــــصفحات الغرام بثوان تطوی ما ضل لي في حبك الیوم مصلــــــــــــوح

 ـــي ــــــــوكل المخبا عندك الیوم جان سود النوایا اصبحت واضحھ وضــــــــوح

 يـــــــال وهللا اني عشت بأسعد زمان سبیني عقبك اجوح وانـــــــــــــــــوحال تح

 ــيــــــــغرون دلوع وبالھوا مرحبان تون لقیت سخیف العود والــــــــــــــــروح

 ــــــــيــــمھو بمثلك یا قلیل االحسان حبھ عسل ویصافح الروح بالـــــــــــــروح

 بس المصیبة ترید تجرح كیانــــــــي مسمــــــــــــــوحلو ھي بغلطة یمكن اقول 

 ـيــــــــــــــهللا سترني یوم فیكم بالن ترید تفضحني والني بمفضــــــــــــــــــوح

 ــــيــــــــــیكفي وجاني منكم ما كفان یا صاحبي كان الخطا فیك مسمـــــــــــوح

	يــیمكن نصیبك صار مع شخص ثان ــــــــوحوانا طلبت هللا بالسر والبـــــــــــــ
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	86 ةحفصلا

 خیانة الحب
 قلت لھ لبیك واخترنا المكــــــــــــــــــــــــــان اوعدتني نجتمع لیلة سھــــــــــــر 

 بلھفة الضمیان لشوق الحنــــــــــــــــــــــــان واتفقنا نلتقي بعد الظھــــــــــــــر 

 والمصیبة ان العشق مالھ امـــــــــــــــــــــان ــــــر والدقایق تمضي بلمحة بصـ

 عند بعض البیض عاده من زمــــــــــــــــــان والتجافي والخیانة والغـــــــــــدر 

 واخدعتني بوعدھا وفــــــــــــــــــــات االوان بحت سدي وال بقى عندي صبــر 

	المحبة والحنـــــــــــــــــــــــانوألجلھا عفت  واحتسبت الي جرا غلطت عمــر 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	87 ةحفصلا

 ذكریات
 والیوم جتني دمعة العین ترثیـــــــــــــــــــــك البارحھ نسیت ھمي وھمـــــــــك 

 بالخیر تذكرني وانا اجیب طاریــــــــــــــــــك ما انت بیمي وبعد ماني بیمـــــك 

 اقك عسا هللا یخلیــــــــــــــــــكاصبر على فر الجل الوفا والحب ما اقدر اذمـك 

 بس المصیبھ خاب كل الرجا فیـــــــــــــــــــك ما ھمني خالك وال ولد عمـــــــك 

 من عقب غفوات الھنا بین ایادیـــــــــــــــــك وصار الجفا یسري بدمي ودمــك 

	ـــــــــــكوخسارتك حضناً عن البرد یدَفیـــــــ ـك ـخسارتي عطفك ولطفك وظمــ
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	86 ةحفصلا
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	87 ةحفصلا
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	88 ةحفصلا

 رحلة ومشوار
 شمة ھواء وسجھ على احراش دبیــــــــــــن جتني تدلع تطلب نروح مشـــــوار 

 فرصة سعیدة للعشق والمحبییــــــــــــــــــــن نلقى المكان اللي نحبھ ونختـــــار 

 ــــــــنظلھ ومیھ والشجر والبساتیــــــــــــــــ نعیش بھ ساعة ھنا بین االشجـار 

 ناكل من الرمان والعنب والتیـــــــــــــــــــــن ــار ـونسجلھ في صفحة العمر تذك

 ھذا طریًق یسلكوه المحبیـــــــــــــــــــــــــــن ـار ـطرد الھوا ما فیھ عیًب ومعیــ

 وتجمعت عندي شیوخ الشیاطیـــــــــــــــــــن ھبة بقلبي واشعلت بالحشا نــــار 

	وتفكنا من اھل الحسد والمبغضیـــــــــــــــــن ا هللا تستر من تصاریف االقــدار ی

 

 

 

 

 
	
	

      
	

	89 ةحفصلا

 

 زرع قلبي
 بستان حبك اثمر بكل ما فیـــــــــــــھ تعال شوف الي زرعتھ بقلبــــــــــــــــــي 

 ھیضل لك محروس ما احداً یدانیــــــ عیش وتمتع فیھ بعون ربـــــــــــــــــــــي 

 وكل ما نشف من دمعة العین برویـھ انا حریص اصون حبك وحبـــــــــــــــــي 

 دونك حبیبك كان تبغي تقھویــــــــــھ ومن دلت(ن) یزھي بھا الكیف صبــــــي 

 تایھ دروب الحب والحظ مخطیـــــــھ ضامي على شوفة عیونك ملبـــــــــــــــي 

	جرحك سطا بقلبي والزم تداویـــــــھ ــــــــــي ابوح لك سدي وال اقدر اخبــــــــ
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	88 ةحفصلا
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 زرع قلبي
 بستان حبك اثمر بكل ما فیـــــــــــــھ تعال شوف الي زرعتھ بقلبــــــــــــــــــي 

 ھیضل لك محروس ما احداً یدانیــــــ عیش وتمتع فیھ بعون ربـــــــــــــــــــــي 

 وكل ما نشف من دمعة العین برویـھ انا حریص اصون حبك وحبـــــــــــــــــي 

 دونك حبیبك كان تبغي تقھویــــــــــھ ومن دلت(ن) یزھي بھا الكیف صبــــــي 

 تایھ دروب الحب والحظ مخطیـــــــھ ضامي على شوفة عیونك ملبـــــــــــــــي 

	جرحك سطا بقلبي والزم تداویـــــــھ ــــــــــي ابوح لك سدي وال اقدر اخبــــــــ

 

 

 

 



90

	
	

      
	

	90 ةحفصلا

 شیلھ
 ولیا عطینا ما نمن بعطانـــــــــــــــا   ـب ــیا ناشد عن الطیب حنا ھل الطیــ

 صفوة احرار وما تعكر صفاھــــــــا   عن العیـــــــب  محشمینحنا اشراف 

 نزل في حمانـــــــــا  عزالدخیل اللي  حنا بني خالد ھل العز والطیـــــــــب 

 للھاشمي اخالصنا وانتمانـــــــــــــا   حنا اردنیة ما بنا شًك وریــــــــــــب 

 كل الفضایل من افضالھ عطانـــــــا   الحمدs عالم السر والغیــــــــــــــب 

 الكل یفعل طیب في مستوانـــــــــــا  ونعمین في كل العشایر عن العیـــب 

	

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	91 ةحفصلا

 عھد المحبة
 ما نسیت وال نقص عندي غـــــــالك ما ارید اضیف لك شي(ن) جدیـــــــــــــــد 

 حافظ عھودك وقلبي ما نســـــــــــاك ساكن جوا القلب شي(ن) اكیــــــــــــــــــد 

 منوتي یا صاحبي اكسب رضــــــــاك ما زلیت بكلمتي ربي شھیـــــــــــــــــــــد 

 واسعد االیام في ساعة لقـــــــــــــاك ساریھ بدم الوریـــــــــــــــــــــــــد المحبھ 

 تسعدیني عسا هللا یسعد مســـــــــاك ان نظرتك یا حیاتي من بعیــــــــــــــــــــد 

 بس قولي العمر وش یسوى بــــالك قلتي احبك قلت لك ھل من مزیــــــــــــــد 

 دام قلبي منكوي بجمرة غـــــــــــالك ا انت سیــــــــــــــــد من یقول انك علي م

 ارحمي قلباً تعذب في ھــــــــــــــواك القسا بین الحبایب ما یفیــــــــــــــــــــــــد 

 عسا عیني بالعمى ان راعت ســواك جیت اعبر عن شعوري في القصیـــــــــد 

	المولع فیك ما یقوى جفــــــــــــــــاك ــــــــــد ارحمیني یرحمك رب العبیـــــــــــ
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	90 ةحفصلا

 شیلھ
 ولیا عطینا ما نمن بعطانـــــــــــــــا   ـب ــیا ناشد عن الطیب حنا ھل الطیــ

 صفوة احرار وما تعكر صفاھــــــــا   عن العیـــــــب  محشمینحنا اشراف 

 نزل في حمانـــــــــا  عزالدخیل اللي  حنا بني خالد ھل العز والطیـــــــــب 

 للھاشمي اخالصنا وانتمانـــــــــــــا   حنا اردنیة ما بنا شًك وریــــــــــــب 

 كل الفضایل من افضالھ عطانـــــــا   الحمدs عالم السر والغیــــــــــــــب 

 الكل یفعل طیب في مستوانـــــــــــا  ونعمین في كل العشایر عن العیـــب 

	

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	91 ةحفصلا

 عھد المحبة
 ما نسیت وال نقص عندي غـــــــالك ما ارید اضیف لك شي(ن) جدیـــــــــــــــد 

 حافظ عھودك وقلبي ما نســـــــــــاك ساكن جوا القلب شي(ن) اكیــــــــــــــــــد 

 منوتي یا صاحبي اكسب رضــــــــاك ما زلیت بكلمتي ربي شھیـــــــــــــــــــــد 

 واسعد االیام في ساعة لقـــــــــــــاك ساریھ بدم الوریـــــــــــــــــــــــــد المحبھ 

 تسعدیني عسا هللا یسعد مســـــــــاك ان نظرتك یا حیاتي من بعیــــــــــــــــــــد 

 بس قولي العمر وش یسوى بــــالك قلتي احبك قلت لك ھل من مزیــــــــــــــد 

 دام قلبي منكوي بجمرة غـــــــــــالك ا انت سیــــــــــــــــد من یقول انك علي م

 ارحمي قلباً تعذب في ھــــــــــــــواك القسا بین الحبایب ما یفیــــــــــــــــــــــــد 

 عسا عیني بالعمى ان راعت ســواك جیت اعبر عن شعوري في القصیـــــــــد 

	المولع فیك ما یقوى جفــــــــــــــــاك ــــــــــد ارحمیني یرحمك رب العبیـــــــــــ
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	92 ةحفصلا

 عنوان الحب
 كان العشق بین الحبایب طھــــــــاره الحب لھ قدر ومكانھ وعنــــــــــــــــــوان 

 بوا قلة حیاھم شطــــــــــــــارهویحسّ  والیوم صار الحب جنان بجنــــــــــــــــان 

 والبنت ترمي حالھا عاالشـــــــــــاره ـــــــــــــــان الشب مایع ال مشى تقل نعسـ

 ــارهبھ بیوت الدنس والدعـــــ تكثر ھذا زمن شفنا بھ اشكال والـــــــــــــــوان 

 بأسم التقدم والعلم والحضـــــــــــاره  وین الشرف یا ربعنا ضاع ما بـــــــــــان 

 تباً لشعباً یقتدي ب ھل حضـــــــــاره ــــان كان التقدم صار كفر(ن) وطغیـــــــــ

 كیف الرجل عاجز یربي صغــــــــاره یا ناس انا عندي ادلھ وبرھـــــــــــــــــان 

 والحبحبھ والسكر مع كل حـــــــــاره الوضع عادي ما تأثر بھ انســــــــــــــــان 

	بتھا من حر قلبي ونـــــــــــــــــاره     كت المعذرة یا اجواد كاني بغلطـــــــــــــــــان 

 

 

 

 	
	

      
	

	93 ةحفصلا

 

 ما بالحب عیًب ومعیار
 العیب ال بقت القصیرة وتدنیـــــــــت یا ناس ما بالحب عیباً ومعیــــــــــــــــــــار

 وعفیـــــــــــــــت اكم جارتاً مرة علی بوقھ نذالھ ما توصف باالشعــــــــــــــــــار

 وهللا ما نفسي تدنت وشفیـــــــــــــت ھا لیل ونھـــــــــــــــارلو اعرضت لي حال

 تلبسني التھمة لوني تبریــــــــــــــت اخاف من حمل الخطیـــــــــــــــة واألوزار

 لو اعرضت ما رحت یمھ وال جیـــت لو خدھا یضوي كما ضو االقمــــــــــــــار

 وعن الرجولة والشرف ما تخلیــــت ــــــــارـــعاداتنا نحشم الجــــــــــحنا بدو 

	حتى لوني في ثراھا تواریـــــــــــــت الزمن جـــــــــــــــار ھذا شموخي لو عليّ 
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	92 ةحفصلا

 عنوان الحب
 كان العشق بین الحبایب طھــــــــاره الحب لھ قدر ومكانھ وعنــــــــــــــــــوان 

 بوا قلة حیاھم شطــــــــــــــارهویحسّ  والیوم صار الحب جنان بجنــــــــــــــــان 

 والبنت ترمي حالھا عاالشـــــــــــاره ـــــــــــــــان الشب مایع ال مشى تقل نعسـ

 ــارهبھ بیوت الدنس والدعـــــ تكثر ھذا زمن شفنا بھ اشكال والـــــــــــــــوان 

 بأسم التقدم والعلم والحضـــــــــــاره  وین الشرف یا ربعنا ضاع ما بـــــــــــان 

 تباً لشعباً یقتدي ب ھل حضـــــــــاره ــــان كان التقدم صار كفر(ن) وطغیـــــــــ

 كیف الرجل عاجز یربي صغــــــــاره یا ناس انا عندي ادلھ وبرھـــــــــــــــــان 

 والحبحبھ والسكر مع كل حـــــــــاره الوضع عادي ما تأثر بھ انســــــــــــــــان 

	بتھا من حر قلبي ونـــــــــــــــــاره     كت المعذرة یا اجواد كاني بغلطـــــــــــــــــان 

 

 

 

 	
	

      
	

	93 ةحفصلا

 

 ما بالحب عیًب ومعیار
 العیب ال بقت القصیرة وتدنیـــــــــت یا ناس ما بالحب عیباً ومعیــــــــــــــــــــار

 وعفیـــــــــــــــت اكم جارتاً مرة علی بوقھ نذالھ ما توصف باالشعــــــــــــــــــار

 وهللا ما نفسي تدنت وشفیـــــــــــــت ھا لیل ونھـــــــــــــــارلو اعرضت لي حال

 تلبسني التھمة لوني تبریــــــــــــــت اخاف من حمل الخطیـــــــــــــــة واألوزار

 لو اعرضت ما رحت یمھ وال جیـــت لو خدھا یضوي كما ضو االقمــــــــــــــار

 وعن الرجولة والشرف ما تخلیــــت ــــــــارـــعاداتنا نحشم الجــــــــــحنا بدو 

	حتى لوني في ثراھا تواریـــــــــــــت الزمن جـــــــــــــــار ھذا شموخي لو عليّ 
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	94 ةحفصلا

 غزل ومعاناه
 هللا من عیٍن تزاید غثاھـــــــــــــــــــا ابدي بقافي والمشاعر حزینــــــــــــــــــــھ

 تصبر على میل الدھر لو غشاھــــــا نـــــــــــــــــــــھال واھنو اھل العقول الرزی

 ــــــــــاـحلو االیام وغثاھــ صبرت ع وجربت انا االیام عسره ولینـــــــــــــــــــھ

 رمال ضعیفھ ما تحصل عشاھــــــــــا ونیت ونة من غدالھ جنینــــــــــــــــــــــــھ

 بسنین قشرا ما تبلل ثراھــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــھوال ضعیٍف واقع لھ بدینــــــ

 لیتن قریب وساكن من قصراھــــــــا على عنوٍد سوسحتني بزینــــــــــــــــــــــھ

 اكتم حزن قلبي وعیني تراھــــــــــــا ولیا نظرتھ ناظرتني بعینــــــــــــــــــــــــھ

 اھل الحسد تكشف خفاي وخفاھــــــا ـــــــــــــــــھخوفي من الحساد والمبغضینـ

 وحقوقنا حنا ندور وراھــــــــــــــــــا یا ام العیون السود حقك علینـــــــــــــــــــا

 حنا نبیع الروح للي شراھـــــــــــــــا  كل االمل یا زین مزروع فینـــــــــــــــــــــا

	ونلحق ھوا النفس الشقیھ وھواھـــا ـــــــــــــــــــھنبقى على عھد الوفا حافظینـ

 

 

 

	
	

      
	

	95 ةحفصلا

 غبن المحبھ
 على عشیرن بالموده صفالــــــــــــي یا ونتي ما ونھا كل مغبــــــــــــــــــــــون 

 الجرح ینزف حیل والدم سالــــــــــي ونت صویب وبین االضالع مطعــــــــون 

 یمكن انا باستاھل الي جرالــــــــــــي ــــون خلو جروح القلب تنزف على ھــــــ

 ارتاح یوم اجلس وحیداً لحالــــــــــي مابي اجالس ناس لو ھم یعذلــــــــــــــون 

 وقتن قصیر وما بقالھ مجالـــــــــــي بالھون على قلباً شكى الھم بالھـــــــــــون 

 الوجیھ  وناقصین العمالــــــــي سود اكتم اسرار القلب خوف یتشفــــــــــــــون 

 امشي واكابر وارفع الراس عالـــــي اشكي لصدیقاً عنده السد مكنـــــــــــــــون 

 وانا ضعیف الحال واعز تالـــــــــــي عزي لحال الي بوصلي یترجــــــــــــــون 

 ـــــــــيدامك خبیر وتفھم الي جرالـــ ـــون ـــــــوشلــ الحالیا علي كیف اعالج 

 وال ادور لك صدیقاً بدالـــــــــــــــــي اما تساعدني وانا منك ممنــــــــــــــــــون 

	احاول اسالھم والني بسالــــــــــــــي اموت واحیا بحب غالي ومزیـــــــــــــون 
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	94 ةحفصلا

 غزل ومعاناه
 هللا من عیٍن تزاید غثاھـــــــــــــــــــا ابدي بقافي والمشاعر حزینــــــــــــــــــــھ

 تصبر على میل الدھر لو غشاھــــــا نـــــــــــــــــــــھال واھنو اھل العقول الرزی

 ــــــــــاـحلو االیام وغثاھــ صبرت ع وجربت انا االیام عسره ولینـــــــــــــــــــھ

 رمال ضعیفھ ما تحصل عشاھــــــــــا ونیت ونة من غدالھ جنینــــــــــــــــــــــــھ

 بسنین قشرا ما تبلل ثراھــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــھوال ضعیٍف واقع لھ بدینــــــ

 لیتن قریب وساكن من قصراھــــــــا على عنوٍد سوسحتني بزینــــــــــــــــــــــھ

 اكتم حزن قلبي وعیني تراھــــــــــــا ولیا نظرتھ ناظرتني بعینــــــــــــــــــــــــھ

 اھل الحسد تكشف خفاي وخفاھــــــا ـــــــــــــــــھخوفي من الحساد والمبغضینـ

 وحقوقنا حنا ندور وراھــــــــــــــــــا یا ام العیون السود حقك علینـــــــــــــــــــا
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	95 ةحفصلا

 غبن المحبھ
 على عشیرن بالموده صفالــــــــــــي یا ونتي ما ونھا كل مغبــــــــــــــــــــــون 

 الجرح ینزف حیل والدم سالــــــــــي ونت صویب وبین االضالع مطعــــــــون 

 یمكن انا باستاھل الي جرالــــــــــــي ــــون خلو جروح القلب تنزف على ھــــــ

 ارتاح یوم اجلس وحیداً لحالــــــــــي مابي اجالس ناس لو ھم یعذلــــــــــــــون 

 وقتن قصیر وما بقالھ مجالـــــــــــي بالھون على قلباً شكى الھم بالھـــــــــــون 

 الوجیھ  وناقصین العمالــــــــي سود اكتم اسرار القلب خوف یتشفــــــــــــــون 

 امشي واكابر وارفع الراس عالـــــي اشكي لصدیقاً عنده السد مكنـــــــــــــــون 

 وانا ضعیف الحال واعز تالـــــــــــي عزي لحال الي بوصلي یترجــــــــــــــون 

 ـــــــــيدامك خبیر وتفھم الي جرالـــ ـــون ـــــــوشلــ الحالیا علي كیف اعالج 

 وال ادور لك صدیقاً بدالـــــــــــــــــي اما تساعدني وانا منك ممنــــــــــــــــــون 

	احاول اسالھم والني بسالــــــــــــــي اموت واحیا بحب غالي ومزیـــــــــــــون 
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	96 ةحفصلا

 معسولة الھرج
 ـــــيامس الضحا دق جوالـــــ  معسولة الھرج حاكتنــــــــــــــــــي

 والدمع من عینھا سالــــــــــي  عھد الوفا منھا اعطتنــــــــــــــــي

 تذبح عسا ما لھا الوالـــــــــي  حبل الغال فیھ شدتنــــــــــــــــــــي

	علیھ ال واطنا حالــــــــــــــــي  والیوم صدت وخلتنـــــــــــــــــــي

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	97 ةحفصلا

 ماني ھواوي
 ابـــمالي احبــــلھ قالت تحب وقلت  اني ھـــــــــــــــــواويقالت ھواوي قلت م

 ناساً تدور الصداقة واالصحـــــــــاب قالت وراك الفیس بھ شي بـــــــــــــــالوي

 لقیت بھ تسعھ وتسعین كــــــــــــذاب جیت وفتحت الفیس والقلب نــــــــــــــاوي

 ومنین االقي صاحباً یفتح البــــــــاب ــــــــــاويباs قولوا بحالتي وش اســـــــــ

 صدت وجافتني بال ذنب واسبــــــاب ناساً كوت قلبي بنار المكـــــــــــــــــــــاوي

 وناس بصمیم القلب تطعني حــــراب ناساً تجرحني وناساً تــــــــــــــــــــــــداوي

 وال تصدقھ لو ھو یصلي بمحـــــراب ـــالويال تمنھ ولو تشوفھ صـــــــــــــــــــــ

	ملیت من طرد الھوا وخاطري طــاب  العذر s یا عیون النـــــــــــــــــــــــــداوي
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	96 ةحفصلا
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	97 ةحفصلا
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	98 ةحفصلا

 مناجاه
 ادخل تفضل تاجد الباب مفتـــــــــوح  مري وزوري قلب شخص(ن) صفالـــــك

 الخطا یاصاحبي وفیك مسمــوح منك تدللي والقلب یعشق داللـــــــــــــــــــــــــك

 تمسح احزان القلب وتخیط جــــروح انت الطبیب الي نترجى افضالــــــــــــــــك

 ماضل لي بكل الغنادیر مصلــــــــوح ان كان حضي یجمع(ن) في وصالـــــــــك

 وحوانا الذي من غمزة العین مذبـــــ الي ذبحني یاحبیبي جمالــــــــــــــــــــــــك

 وعیني وعینك تمسح الحزن والنوح ریتك حالل(ن) لي وریتي حاللـــــــــــــــك

	هللا كریم ویجمع الروح بالــــــــروح ھذه منى قلبي وعسى الخیر فالــــــــــــــك

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	99 ةحفصلا

 نغمات حزن
 قبل العرب ما یشتفون بعذابـــــــــــي یا صاحبي عطني الوفا قبل ال امــــــــــوت

 روف وترفق بي واجبر صوابـــــــي ن حالي كان ما تسمع الصــــــــــــوتیا شی

 اني طریح افراش وانت اسبابــــــــي وحیات من نجى نبیھ من الحـــــــــــــــوت

 وتذرف دموع العین من حر مابــــي اسھر طوال اللیل وانام مكبـــــــــــــــــوت

 حظي على درب المھافي ھوابـــــــي ــــوتادري الحیاة حظوظ واقسام وبخــــــ

 من ھم ما بي اسود الراس شابـــــي اكتم اسراري داخل القلب بسكـــــــــــــوت

 یا ابو نھید بعالي الصدر نابـــــــــــي یفــــــــــــــــوت قتناوارحم حبیبي من قبل 

 االصابع انیابيواعض على رووس   والخطا صار مثبـــــــــــــــــوت احقك علی

	روف وترفق بي واجبر صوابـــــــي یا الي سحرت القلب من سحر ھــــــاروت
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	98 ةحفصلا
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	99 ةحفصلا
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	100 ةحفصلا

 یاطیر
 مساجلھ من الشاعره مریم الخریشــــــــا

 في مجلسھ خذ لكم جولـــــــــھ  یا طیر سلم على الخـــــــــــــــــالن

 مولــــــــــھالقلب على شوفتھ   الصاحب الي ورا عمــــــــــــــــان

 اطیر واحوم من حولـــــــــــــھ  ــــــــانـــبجنحــــــ یا ریتني طایر

 نشرب ونطرب على قولــــــــھ  من قھوتھ نشرب الفنجـــــــــــــان

 ـــــــــھمرني زولــــــ لیاافرح   ویا ریتني جارھم یا فــــــــــــــالن

	

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	101 ةحفصلا

 

 وش دواء العشقان
 جاوبیني واسمعیني وش اقــــــــــول لب لي عندك ســـــــــــــــــؤالیا حبیب الق

 ان وقع في حبكم عرضاً وطــــــــول وش دواء العشقان یا عین الغـــــــــــــزال

 وال قولي روح ما عندي قبــــــــــول اما روفي بحالتي وقولي تعـــــــــــــــــــال

 انا قلبي من ھوا البیض معلـــــــــول ــــــــــالوانا كیف اروح واترك ھل جمــــ

 كامل االوصاف والھرج معســـــــول ـــــــــــــــــــج وداللعنان مشیتي مشیتك 

 والوفاء والحب عنوان القبــــــــــول المحبة اقسام یا بنت الحــــــــــــــــــــــالل

 ال تخوني العھد یا بنت االصــــــــول ــالمأصلھ عماً وخـــــــــــــــــــــ مأصلةیا 

 ومن یضمك بالحضن عمره یطــــول من یرید المال انتي راس مـــــــــــــــــــال

 وان ضحكتي اذھلت كل العقـــــــــول ان مشیتي بالھداوه الخصر مــــــــــــــــال

 ك صرت مھبـــــــــــولمن كثر محبت والحقیقھ ما بقا عندي مجــــــــــــــــــــــال

 والحلو لھ عندنا قبلھ وقبـــــــــــــول والردي ما نقبلھ في كل حـــــــــــــــــــــال

 ازھرت بثمارھا كل الحقـــــــــــــــول من وطیتي دیرتھ زرعھ اغــــــــــــــــــالل
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	100 ةحفصلا

 یاطیر
 مساجلھ من الشاعره مریم الخریشــــــــا

 في مجلسھ خذ لكم جولـــــــــھ  یا طیر سلم على الخـــــــــــــــــالن

 مولــــــــــھالقلب على شوفتھ   الصاحب الي ورا عمــــــــــــــــان

 اطیر واحوم من حولـــــــــــــھ  ــــــــانـــبجنحــــــ یا ریتني طایر

 نشرب ونطرب على قولــــــــھ  من قھوتھ نشرب الفنجـــــــــــــان

 ـــــــــھمرني زولــــــ لیاافرح   ویا ریتني جارھم یا فــــــــــــــالن

	

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	101 ةحفصلا

 

 وش دواء العشقان
 جاوبیني واسمعیني وش اقــــــــــول لب لي عندك ســـــــــــــــــؤالیا حبیب الق

 ان وقع في حبكم عرضاً وطــــــــول وش دواء العشقان یا عین الغـــــــــــــزال

 وال قولي روح ما عندي قبــــــــــول اما روفي بحالتي وقولي تعـــــــــــــــــــال

 انا قلبي من ھوا البیض معلـــــــــول ــــــــــالوانا كیف اروح واترك ھل جمــــ

 كامل االوصاف والھرج معســـــــول ـــــــــــــــــــج وداللعنان مشیتي مشیتك 

 والوفاء والحب عنوان القبــــــــــول المحبة اقسام یا بنت الحــــــــــــــــــــــالل

 ال تخوني العھد یا بنت االصــــــــول ــالمأصلھ عماً وخـــــــــــــــــــــ مأصلةیا 

 ومن یضمك بالحضن عمره یطــــول من یرید المال انتي راس مـــــــــــــــــــال

 وان ضحكتي اذھلت كل العقـــــــــول ان مشیتي بالھداوه الخصر مــــــــــــــــال

 ك صرت مھبـــــــــــولمن كثر محبت والحقیقھ ما بقا عندي مجــــــــــــــــــــــال

 والحلو لھ عندنا قبلھ وقبـــــــــــــول والردي ما نقبلھ في كل حـــــــــــــــــــــال

 ازھرت بثمارھا كل الحقـــــــــــــــول من وطیتي دیرتھ زرعھ اغــــــــــــــــــالل
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	102 ةحفصلا

 

 

 وجد
 ھواھا من مشاریق عمــــــــاننسم   عمار یا دیره سكنھا حبیبـــــــــــــــــــــــي

 یشفي العلیل الي من الحب ولھــــان ریحھ یشد القلب عنبر وطیبـــــــــــــــــــي

 اھل الكرم والطیب طلقین االیمـــــان یا ریت اھلھا سعدھم ما یغیبــــــــــــــــــي

 نیـــــــــــران سبت غالھم ولع القلب عیني تراعیھم وال احداً دریبــــــــــــــــــي

 باs انا یا ناس ماني بغلطــــــــــــان ال شك طرد الزین ما بھ معیبـــــــــــــــــي

 حراً مضرینھ على الصید ضرمــــان يـــــــــــــــــــــالغضبابو عیوناً مثل عین 

 ـــــالنع سنة هللا واعلن الفرحھ اعـ یا ریت ربي یكتبھ من نصیبـــــــــــــــــــي

	واضمھا واطوي سجالت االحـــــزان ــــــــــــــيلناس ھذا حبیبــــــــــــاواقولھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	103 ةحفصلا

 

 

 الخیانھ
 اذل نفسي الجل حبك حبیبــــــــــــــي وحیات من حالك ماني بمجبـــــــــــــــــور

 ــــــــــــــــــيمره تكلمني ومره تغیبـ الي اتضح لي انك تلف وتـــــــــــــــــــدور

 ضاع الرجا ما بین حظي ونصیبــــي بالعون ما قصرت یا زین مشكـــــــــــــور

 عطني الصراحھ منك یا بعد شیبــــي ان كان حبي ما یواتیك معــــــــــــــــــذور

 العشق یا المحبوب ما فیھ عیبـــــــي خذیت لك دور ولعبت بـــــــــــــــــــي دور

 تلقى نصیبك وانا القى نصیبــــــــــي بمجبوراً وال انت مجبـــــــــــــــــــورالني 

 وتضل ذكرى بیننا ما تغیبــــــــــــــي مع السالمھ ریحتك ند بخـــــــــــــــــــــور

	وذكراك جوه قلوبنا یا الحبیبــــــــــي یمضي على فرقاك عامین وشھــــــــــــور
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	102 ةحفصلا

 

 

 وجد
 ھواھا من مشاریق عمــــــــاننسم   عمار یا دیره سكنھا حبیبـــــــــــــــــــــــي

 یشفي العلیل الي من الحب ولھــــان ریحھ یشد القلب عنبر وطیبـــــــــــــــــــي

 اھل الكرم والطیب طلقین االیمـــــان یا ریت اھلھا سعدھم ما یغیبــــــــــــــــــي

 نیـــــــــــران سبت غالھم ولع القلب عیني تراعیھم وال احداً دریبــــــــــــــــــي

 باs انا یا ناس ماني بغلطــــــــــــان ال شك طرد الزین ما بھ معیبـــــــــــــــــي

 حراً مضرینھ على الصید ضرمــــان يـــــــــــــــــــــالغضبابو عیوناً مثل عین 

 ـــــالنع سنة هللا واعلن الفرحھ اعـ یا ریت ربي یكتبھ من نصیبـــــــــــــــــــي

	واضمھا واطوي سجالت االحـــــزان ــــــــــــــيلناس ھذا حبیبــــــــــــاواقولھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	103 ةحفصلا

 

 

 الخیانھ
 اذل نفسي الجل حبك حبیبــــــــــــــي وحیات من حالك ماني بمجبـــــــــــــــــور

 ــــــــــــــــــيمره تكلمني ومره تغیبـ الي اتضح لي انك تلف وتـــــــــــــــــــدور

 ضاع الرجا ما بین حظي ونصیبــــي بالعون ما قصرت یا زین مشكـــــــــــــور

 عطني الصراحھ منك یا بعد شیبــــي ان كان حبي ما یواتیك معــــــــــــــــــذور

 العشق یا المحبوب ما فیھ عیبـــــــي خذیت لك دور ولعبت بـــــــــــــــــــي دور

 تلقى نصیبك وانا القى نصیبــــــــــي بمجبوراً وال انت مجبـــــــــــــــــــورالني 

 وتضل ذكرى بیننا ما تغیبــــــــــــــي مع السالمھ ریحتك ند بخـــــــــــــــــــــور

	وذكراك جوه قلوبنا یا الحبیبــــــــــي یمضي على فرقاك عامین وشھــــــــــــور
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	104 ةحفصلا

 

 

 رالعذ
 وش ھو عذرك یوم طولت الغیــــاب  للغیاب اسباب وللغایب عـــــــــــــــــــــذر

 ـــابوالتمادي ما یداویھ العتــــــــــــ  الصبر لھ حد وللمده صبــــــــــــــــــــــــر

 ــوابقدم االعذار واعطیني الجــــــــ  والقصاید ما ھي اوراق وحبــــــــــــــــــر

 التمس لك عذر یا اعز االحبـــــــــاب  ذرك خاضع لحكم القــــــــــــــــــدركان ع

 للسؤال والعقاب والثــــــــــــــــــواب  اخر العیشة مصیرك للقبــــــــــــــــــــــــر

 عز الشبـــاب   فيوشعر راسي شاب   كم عانیت من المصایب والقھــــــــــــــــر

 والصبر مفتاح قلبي والعــــــــــــذاب     لصبـــــــــــــــــــــــــــــراتصبر واتحلى با

                   	

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	105 ةحفصلا

 

 

 العواطف والمحبة 
 یمكن اني من جروحك استفیـــــد اجرحیني ال تقولیلي حــــــــــرام 

 واترك االوھام واصحى من جدید یمكن اني اتوب امشي بالظــــالم 

 ساریھ بالجسم مع دم الوریـــــــد  والمحبة والغــــــــــرام العواطف 

 ارتجف جسمي وانا عنك بعیـــــد  یا عذابي یوم فكیتي اللثــــــــــــام 

 وش ذنوبي لیھ تتركني وحیــــــد  كیف انا اصبر واتھنا بالمنــــــــام 

 جلك شھیــــــــداكید انا لو متت ال یا قمر نیسان یا بدر التمــــــــــام 

 ما یعید اللي مضى علما اكیـــــــد  وان سمحتي تسمعیني بالختــــــام 

 تایبن عن الھوى وهللا شھیــــــــد وال بقى لي بالمحبة انسجـــــــــام 
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	104 ةحفصلا

 

 

 رالعذ
 وش ھو عذرك یوم طولت الغیــــاب  للغیاب اسباب وللغایب عـــــــــــــــــــــذر

 ـــابوالتمادي ما یداویھ العتــــــــــــ  الصبر لھ حد وللمده صبــــــــــــــــــــــــر

 ــوابقدم االعذار واعطیني الجــــــــ  والقصاید ما ھي اوراق وحبــــــــــــــــــر

 التمس لك عذر یا اعز االحبـــــــــاب  ذرك خاضع لحكم القــــــــــــــــــدركان ع

 للسؤال والعقاب والثــــــــــــــــــواب  اخر العیشة مصیرك للقبــــــــــــــــــــــــر

 عز الشبـــاب   فيوشعر راسي شاب   كم عانیت من المصایب والقھــــــــــــــــر

 والصبر مفتاح قلبي والعــــــــــــذاب     لصبـــــــــــــــــــــــــــــراتصبر واتحلى با

                   	

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	105 ةحفصلا

 

 

 العواطف والمحبة 
 یمكن اني من جروحك استفیـــــد اجرحیني ال تقولیلي حــــــــــرام 

 واترك االوھام واصحى من جدید یمكن اني اتوب امشي بالظــــالم 

 ساریھ بالجسم مع دم الوریـــــــد  والمحبة والغــــــــــرام العواطف 

 ارتجف جسمي وانا عنك بعیـــــد  یا عذابي یوم فكیتي اللثــــــــــــام 

 وش ذنوبي لیھ تتركني وحیــــــد  كیف انا اصبر واتھنا بالمنــــــــام 

 جلك شھیــــــــداكید انا لو متت ال یا قمر نیسان یا بدر التمــــــــــام 

 ما یعید اللي مضى علما اكیـــــــد  وان سمحتي تسمعیني بالختــــــام 

 تایبن عن الھوى وهللا شھیــــــــد وال بقى لي بالمحبة انسجـــــــــام 
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	106 ةحفصلا

 

 

 القسمھ
 اثرى القدر مكتوب بیني وبینـــــــــك من كان یدري بسر حبك وحبـــــــــــــــــي

 یوم ایدي صافحتھا ایدینــــــــــــــــك معني فیك ربك وربـــــــــــــــــــــــيالي ج

 یوم نتالقى وعیني تشوف عینـــــــك باs قولي كیف نقدر نخبــــــــــــــــــــــــي

 شي انكتب على جبیني وجبینــــــــك ھذه اقسام ومالھ عالج طبــــــــــــــــــــــي

 سوي لنا فنجان تسلم یمینـــــــــــــك  تطفي النار شبـــــــــــــــيجیب الحطب ال

	ما تدخل الحساد بیني وبینـــــــــــــك احلى ایام العمر وانتي بجنبــــــــــــــــــــي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

      
	

	107 ةحفصلا

 

 

 الغال
 تعال واقرا ارقامھا وصلت ویــــــــن كانك غشیم وما شفت رفع االسعـــــــــــار

 ومن الغال یا صاحبي بالمالییـــــــــن لمحبھ حسبتك الف قنطــــــــــــــــــارمن ا

 انك تعادل مھجة القلب والعیــــــــــن ھذاعترافي وبعد لك عندي اخبــــــــــــــار

 والبعض منھن ما شریتھ بقرشیــــن بعض الحبایب ما تثمن باالسعـــــــــــــــار

	مثل الذھب عیار واحد وعشریــــــن ك اسعـــــــــــــــــــاروال انت ثابت ما تدنال
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 صدر للمؤلف :

م عن مطبعة السفیر  بدعم من وزارة 2011 دیوان (شجون من الخالدیة ) .1
 . الثقافة

م عن مطبعة السفیر  بدعم من وزارة 2018 ة)ــــدیوان (نغمات من البادی .2
 . الثقافة
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