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 القصائد النبطية - الفئة العمرية: 8 – 13 سنة 

   القصيدة: َشدّوا العربان

   الشاعر: أحمد علي الكندي المرر
  

 و اتـركـَـوا ذا الّروح ولـهـانـه  َشــدّوا الـعـربــان بـالـكـلـّـي 

 مـالـفـراق و حـَـــر نـيـرانــه  حـلـّي مـا دَروا وش بالحـشـا 

 و الحشـا شبـَّت بـه احـزانـه  مستـلـيـع و حـالــي اعـتـلّـي 

 يــوم قـفـّت عـنـّـي اظعـانـه  دمـع عينـي ســال و انهـلـّي 

 ضـايــعٍ عـقـلـه و بـرهـانــه  ويـل مـن هـو عقبهـم خـلـّي 

 و اجـبــروه بـهـجـر خــالّنــه  الـخـلـّي و ابـعــدو بالـغـالـي 

 ينشـرى لــو غْليَـت اثمـانـه  بـــو يـديـٍل طـِيـبــه يـعـلّـي 

 كمـّلـه عـــن كـــل نقـصـانـه  ماخـٍذ م الّزين و مخـلّـي 

 و ارَخص الغالي على شانه  أطَرب لـشـوفـه وال امـلّــي 

 حـكـم سلطـانـه راضـيٍ فــي  هو شفاي و شمسي و ظلّي 

 مــا تَخـْلـف الـنـاس ميـزانـه  يـعـل يـرجـع لـي مــودٍّ لي 

 يــا شبـيـه الـريـم فـاخـوانـه  ويــن بلـقـى عقـبـكـم َسلــّي 

 ال تـهــدّم َرص بنـيـانـه احـتـفـظ بـالــود يـا خلـّـي 

  

  

   القصيدة: خبّّي ْبنا يا أْم المشْد الوافي

: الشاعر  سعيد بن راشد بن عتيج الهاملي  

  

 خبّّي ْبنا يا أْم المشدْ الوافي 

 دامك بخير وفي ظهرك ْسنافي

 باترسمين الدرب لي متعافي

 كان العدو فينا يدور ْخالفي

 يسلم لنا حمدان من األتالفي

 الفالحي يكسر االسرافيخبر 

 ال ينعدى شبره وال ينطافي 

 ويبضاك بضي الحج م الطنّافي 
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 يلين ياتي بالقْود مسعافي 

 ال من يفال وال يشل أردافي 

  
  

   القصيدة: عزيز النفس

   الشاعر: عبدالعزيز المسلم 
  

 أحب الطيب ودروب البساطه واعافه من غدا للنفس شايف

الحسايف وليٍف شرح ما يخشى   واحب اللي يجدد في نشاطه  

 خفيف الظل والحكمه رباطه نزيه الذات للرحمن خايف 

 ثجيل الروز ينزل باشتراطه عريٍف فاهٍم ما هوب هايف

 سخّي بالكرم عنده إحاطه  صدوٍق بالعدل والحق نايف

 لصلح اثنين يسعى بالوساطه  يداري صاحب وجاٍر واليف

... بالطفل زاد ارتباطه  رحومٍ  حبيٍب للكبير بال تزايف  

 عزيز النفس ينزع للبساطه  هنيّه عشرته ما هي كاليف 

    

 القصيدة: َهاْت ُعْود وقّرب دْواته 

رشيد بن ثاني  :الشاعر   

  

وقـّرب دْواتـه َهـاْت ُعـْود  ثُْم ِسِجـْل َصافِـْي َكغادينا  

 َهاْض جيـلي بَْكتِب ابياته عرب نظـمـي ِمْن ِلْه ْفطينا

اـته  َساهـيٍ قَْلبـه َمْع العينا  للدَِّله َما تْبِـْيـن َخصَّ

 ِعـْيــِدُكـْم ما ِذْقت لذّاته  ال وال عايـنـتـه الزينا 

 طيـركـم معـطـوب يِنـحاته لَْو خفـق َما طار حولينا 

ناٍس ْمَخـّربـيـنـا إظهـروا   َحاْل َهذا الوطر عاداته  

ْنيَا  َخـّربــوا للعيـد عاداتـه  واجعـلوا حّجـتُْهْم الدِّ

 َكـاْن َهـذَا َحـْق بِثْـبـاتـه  سامـحـيـن القَْلب راضينا

 تَـّم جـيــلي ِذْي تحـيّـاتـه  على النبي كونوا ْمَصلّينا 
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 القصيدة: يا عيال أبا وصيكم وصايا كثيره 

 الشاعر: مروي بن دويس الشاطري

 

 يا عيال أبا وصيكم وصايا كثيره 

 وأنتم تعرفون الوصايا المفيدات 

 متوسم فيكم علوٍم كبيره 

 للمرجله فيكم وسوم وعالمات

 معها مشيتوا فالحياة الصغيره

 الكم عليها ساس منشا ومنبات 

الوقت غيرهلكن في نفسي مع   

 هذا الزمان أحدث أعلوٍم غريبات

 وشفت الكبر والموت جاني نذيره 

 وحبيت اذكركم وليه وصيات 


