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 2023مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني "الشعر للجميع"  

 سنة  18 - 14الفئة العمرية:   - النبطيةالقصائد  

 

 القصيدة: قائد ودولة

 الشاعر: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

هْم   الـيوْم وقـْت الـتَّهاني لـلشريْف الشَّ

بَّاْن وراعــي الـبطوالْت بـوخالْد غـدا   الـرِّ

 

 والـحكْم ألهـِلْه يـجيهْم ماسعْوا للحكْم 

 جـاهـْم بـطـاَعْه وهـذا مـحمْد الـبرهاْن 

 

 ومْن قاْد خيْل المعالي والمطايا الِعسْم 

لطاْن  ولِـْه ولــْه الـسِّ ــْه لــْه الـدُّ  الَبــْد أنِّ

 

 أنــا أخــوْه الـموالي كـاْن حـرْب وسـلْم 

 اِسْه أْو َثرَى ميداْن إْن كـاْن سـاَحْة سي

 

ـهـاني وإذا يـامـْر نـجـاوْب َتــْم   لـــْه الـتَّ

ُهْم األعـواْن  يـاسْه وشـعـِبْه كـلِّ  لــْه الـرِّ

 

 أنـــا وهــوْه إلـتـقينا بـيـْن خــاْل وَعــْم 

 قــرابـٍة فــي سـاللِـْه تـحـكْم األوطــاْن 

 

يوْف المواضي والخيوْل  هْم أهْل السِّ  الدِّ

اْن  يادْه والـعال والشَّ َرْف والـرِّ  وأهـْل الـشَّ

 

 إْن غـاْب نـجْم بـسمانا َخـْذ مكانِْه نجْم 

ِدْه أْن تـنـِجْب الـفرساْن   فــي داْر مـتـعوِّ

 

ياِسْه لهْم فوْق البسيَطْه حجْم   أهِل الرِّ

ياِسْه مـْن الـمكتوم ونهيان  وأهـِل الـسِّ
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 لـلرجا والـحسم والـذكـر كـلـه مـفـاخر 

 تـاريـخ حـافـل مـايكفي سـيرته ديـوان 

 

 يـاكاتب الـمجد خذ لك من ضيانا سهم

 ولـك في محمد من أسمه للعال عنوان

 

 عـلى الـعدا مـن شماله للمعادي رجم 

 أمــــا يـمـيـنه فـلـلـمعطا ولـلـسـفطان 

 

 كـتـايب الـحـزم خـلـفه إن يـريد الـحزم 

 وقـه زاهـيات ألـوان ورايــات األمـجـاد فـ

 

 لــنـا مــقـدر بــأمـر هللا عــطـاه الـعـزم 

 ومـن يـنصر هللا فـعنه يـقصر الـشيطان 

 

 مــعـود الـلـي يـعـاديه الـجـفا والـخـزم 

 ومـعـود الـلـي يـوده الـجود واإلحـسان

 

 مـاتعرف الـظلم نـفسه وال يحب الظلم

 الـميزانعـلـى  الـعداله قـياسه مـثلما 

 

 ويـقـدر الـعلم يـنشر فـي الـبالد الـعلم 

 ويبذل على العلم ويشجع هل القيفان 

 

 نـخـتـاره الــيـوم ريـــس دولــتـه ونـتـم 

 عـلـى الـوفـا وثـابـته بـعـهودنا األركــان

 

 ودولـة اإلمارات في عهده تعيش بحلم

 وهللا يــديـم الـسـرور وشـعـبنا فـرحـان 
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 القصيدة: احنا بخير 

 الشاعرة: زينب البلوشي 

 

 عّنا اخَير به وال بخير احنا أبّشرك

 يتثّنا وال واحد وصّفنا متكاتفين

 

 طّيب وخبرنا هم نشل وال متطمنين

 مغطّنا  بك هللا وخير هللا بامان ننَعم

 

 الشارة  رهن يمناك  على خالد بو يا وأحنا

 عدّنا الطايلة فوق العز ع ورقابنا

 

 للعالم  ذرى وفاالزمة نعمة فالنايبة

 مربّنا  ، مرّواته على مرّبنك والّلي

 

 غيرك  فالشدايد له فزع ما الّلي مأَمن يا

 وغّنا ، عليه صمته قدر ما الّلي صوته يا

 

 وغيثه السالم غيم يا االنسان مكرِم يا

 ويتعّنى  يطلب ما قبل له تعّنى خيرك

 

 دارك في وطن ولّقيته تحّفيته والّلي

 مّنا واحد وصار وَلْدك عّديته غير يا

 

 تنشد عن الحالالقصيدة:  

 خلف المشعان الشاعر: 

 مالي علـى كتمانهـا عنـك حيلـه            ما دمت تنشد يارفيقي عن الحـال 

 لـه والبوح في بعض المواقـف فشي الصبر عن بوح األحاسيـس قتـال            

 ما كـان أحس إن الثقيلـه ثقيلـه  لو كل مايطري علـى البـال ينقـال            

 وأدفـع بـال هاجوسهـا كـل ليلـه أبطيت أكافح ضيقـة البـال بالبـال            

https://www.youtube.com/watch?v=bAR8zZC7MkM
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%86
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 تشفي غليـل اللـي تزايـد غليلـه مثـل السحابـه بهمـال            ت لين أقبلـ

 وبراقها لمع السيوف الصقيلة رعادها خيًلا تدابك وتختال           

 وسع فضى صدرك لفيض المخيلة وفق من حناياك منـزال            ال اطاحت و

 شفني من الصدمات نفسـي عليلـه يابدر ماني عـال لوصحتـي عـال            

 هللا وامانه غيـر تصبـح نثيلـه أشيـل حمـل لـو يشيلنـه جبـال            

 وأنزل عن الجوكر وغيري يشيلـه أرمي من هموم الزمن وأسحب أدبال           

 بديـت أشـك إن النذالـه فضيلـه  من كثر ماشفت بحياتي مـن أنـذال            

 ورجال يابـن حنيـف ماهـي قليلـه ماطاح من عيني رجل طاحوا رجـال            

 كـان بـن حثليـن راع الجزيلـهار  أقرب من اللي قالهم ضمـن ماقـال           

 وهـذا صديق ما ندور بديـلـه  هذا ولـد عـم وهـذا ولـد خـال           

 وحط الجفى بيـن الخليـل وخليلـه سبحان منهو يابـدر بدل الحـال            

 من يستحي هالوقـت واعزتـي لـه  هـذا الزمـن يبغالـه لسـان دالل           

 كل علـى طاريـه ينفـض شليلـه وقت به الراعي غدى راعـي دالل           

 اليوم يحسـب مـن كبـار القبيلـه  ومن كان ساسه للردى مضرب أمثال            

 ذل العزيـز وعز نـاس ٍ ذلـيله  المال يابن حنيف ملعون ابو المال           

 

 القصيدة: وارث وحارث 

 الشاعر: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 قـاَمـْت تـحـاورني جــداْد الـمـعاني 

َهْب مـاينوِصْل مـستواها  َسـبْك الـذَّ

 مْن فيْض وجٍد ساكٍن في المحاني 

ـي بـديـٍع بِـنـاها  ومــْن الـبـيوْت الـلِّ

ِعْر واألغاني لـُو   تـجَمْع بـحوْر الـشِّ

 فـي بيْت واحْد مْن قصيدي كفاها

بـْت وقــتـي مـاغـَترني وبـانـي  َجــرَّ

يالي َجـْريها لـِمنتهاها  لــي فـي الـلِّ
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مـاني   وإذا تـعـاندني صــروْف الـزِّ

هــــا َمـسـبـوقـٍة فــــي مــداهـا  آردَّ

 آظنِّ كاني وخـاويْت مـْن مـثِلْه فـال 

 سـبـْع الـَفال وشـيْخ الـبالْد وِفـتاها

ـي بــْه نـنـاْل األمـاني   بـوخـالْد الـلِّ

ي صـداها   لـْه الـوصوْف الـلِّي يـَدوِّ

 بـْه نـقتدي وعـليْه َنـعطي ضـماني 

 وبِْه َنهتدي في الحالَكْه مْن ِدجاها 

 جـيـدوِمـنا إْن كـايـْن الـكـوِن كــانِ 

ـنا فــي يـمـيِنْه حـواهـاراَيـــْة ِوطـ   نَّ

روْف إسَتعاني   والـلِّي بـَربَّْه َع الـظِّ

 مـاتـنكِسْر لــْه رايــٍة فــي ِسـمـاها 

ْه وجـهـِدْه يـبانِ   ومــْن َيـجـتِهْد جــدِّ

 وأهــْل الـِعـَمْل هللاْ بـجـودْه جـزاها

 ومــْن كــاْن زايــْد والــدْه مـايعاني 

نـيا عـلـَى مـايـباهاولــْه تـاتِـْي الـ   دِّ

 وإْن قـاْل بـنضاِعْف عـَملنا عـياني

 شـبابنا َف أمـَرْه تِـضاِعْف ِعطاها 

 عـصـاْه مــا نـعصاْه طـوْع الـِبنانِ 

 لـــُو بــاإلشـاَرْه فـاهـميْن إمـَعـناها

 َع الـِمـنَهْج الـواضـح وفــي كـل آنِ 

 بــأمـره يـجـديـها وبــأمـره جـداهـا

 وحــارث مـجد سـيف وعـنانِ وارث 

 تــفــديــه أرواح ألجـــلــه فـــداهــا

 يـا كـاتب الـتاريخ خـذ عن لساني 

 شــهـادة بـالـحـق يـسـفـر سـنـاها

 أنـــا مـــع مـحـمـد نـحـس بـأمـانِ 
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 القصيدة: العدل الزم نتبعه من طريجه 

 الشاعرة: فتاة العرب 

 نـفـيـا المـرافـق مـا شـكـت حّر ضيجه                         الّطيب مذكورفـي زعـفـرانـه يـوجـد  

 وتــهــدد األّول بــقــرب الحــجــيـجـه                         وان روحـّن مـثل القطا تاخذ الّشور

 يـل وثـيـجهلو كـان مـاله فـي الذال                        شــٍي جــمــيــل وفـيـه للّزيـن مـظـهـور

 تــلقــى عــلى روس األوايـل دفـيـجـه                         احــيـد له فـي سـّبـق الهـيـن دسـتـور

 مـن فـعـل زيـنـات العـيـون الفـنيجه                          يـبـطـي مـسـّوي فـي غـواربـهـم امـهور

 وظـبـيـان اخـوهـن ولقـحـيـدي شـجـيجه                         صـوغـان ابوهن والوري ما به اقصور

 بـيـن األصـايـل واتـالد العـريجه                        مـصـيـحـان والخـمـري لهم دور مذكر

 وّدك تـشـوفـه عـنـد عـود الحـجـيـجـه                          مــن كــّل مــهـرّي له الّسـبـق مـشـهـور

 الّشـوط تـنـي سـاعـتـه فـي الدجـيجه                         فـيـهـن لهـا حـسـن منظوروالجـايـده 

 والعــدل الزم نـتـبـعـه مـن طـريـجـه                         كـم اسـٍم إلهـن فـي الّتواريخ مشكور

 ـحـب يلمع بريجهمـن مـرعـٍد فـي الّس                         مـربـاعـهن يود لمطور ىيـالله عـسـ

 مـا يـنـلحـج مـن عـزر حـفـره سـبـيجه                        عــلى مـراعـي فـلوهـن يـاخـذ اشـهـور

 ويــشــيــل عـّنـا بـالفـرح كـّل ضـيـجـه                         تبني به الهزال على اسنامها دور

 

 يا هللا يا عاّلم باحوال ناسه  القصيدة: 

 بطي آل مكتوم الشاعر: 

 ناسه يا هللا يا عاّلم باحوال

 يا واحٍد يرجى على كل األحوال 

 

 يا من نصّلي له و نخشى لباسه

 الحكم حكمه في الدراهم واآلجال

 

 ما من نصير لنا وال هنا دساسه

https://diwandb.com/poem/%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87.html
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 نرجوك يا موالي تفرح لنا البال 

 

 الكّل مّنا يشتكي عوق راسه

 واعواقنا ياتي بها خبر الميال

 

 إلطف بنا يا رب قبل اإلياسه

 فانت ال خافيك حالادرك عبادك 

 

 نظن االول حظنا بالسياسة

 واثر المدّبر واحد جّل ما زال 

 

 يدّبر األشياء بحكمة قياسه

 وحنا عباده نطلبه دوم و نسال

 

 يا سامٍع لدعاي زح ذي الغالسه 

 النور نورك ما تشا انت فّعال

 

 هذي سبب ناٍس تكن النحاسه

 جّهال ما تملك من العقل مثقال 

 

 ألدب والسياسهلو هم ترّبوا با

 ما شفت منهم واحٍد عال أو مال

 

 كٍل يرى انه يستحق الرياسه

 اتعرف ما يحتاي نشرح لك الحال 

 

 و الرجل مثلك حاضراٍت حواسه 

 والعتب حٍق لي إذا كنت أنا زال 

 

 أوحشتنا يا خّل عقب األناسه

 بلّيا سبب ااّل خراريف جّهال
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 القصيدة: عالْم الخيلْ 

 لشيخ محمد بن راشد آل مكتومالشاعر: صاحب السمو ا 

ـْم الخيْل أْن بإسـمي تـنـاديـني   ِمـــْن َعــلَّ

ـاني ــــي إذا جــيــْت ِم الــِبـعـْد إتِّـَلـقَّ  وأنِّ

يني   تــفـَرْح بـقـربـي وتـمـازحـني وتـَحـيِّ

يَّـاني  ـَر  َوإْن غــبـْت عـنـهـا عــلـَى نــاْر إتِّ

 وَتـْعـرفـني وَتـغـلـينيَتــــْدرْك وجـــودي 

اني   وتـِبـْش لــي وَبــْس قـاصـْرها إتِّـحـفَّ

ْم إيـديني   وتـحـْس بــي وبـشعوْر تـَشمَّ

 يـاكنَّها فـي الـمشاعْر نـفْس األنساني 

يني   إْن جـيـتـها بــعـْد غـيـِبـْه لـــي تـَحـيِّ

ـاني  ويــضـْج اإلسـطـبـْل بـالـتَّرحيْب حـيَّ

 تــقـوْل لــي يــا مـنـَوْة الـعـيني يـاكـنَّـها 

ـي يـحـْب ولـهاني لـْت غـيـبتْك والـلِّ  طـوَّ

 ولـلـخـيْل أنــسـاْب وأوطـــاْن وبـالديـني

 وفـي الـخيْل أسـراْر محفوظْه بكتماني

ْر الـظـبي فـيـها وصـَفْه إمـحيني   إمـضـمَّ

 وعـدَوْة الـذيْب في غفَلْه علَى الضاني

 جـلْد مـحـسوَبْه بـتمكيني مـشـدوَدْة الـ 

ْد مـاالني  صـلـيبْة الـقيْن لـي فـي الـشَّ

ْة سيْر في حيني  سـلسْة عـناٍن وِحـيَّ

 عقْب التََّعْب ترجْع أنَشْط م الذي كاني

يْر َصـْب الـما بتعييني  تـنصْب فـي الـسِّ

ْل ِمـْن راْس ضـلْع إيـصْب عجالني  شـالَّ
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اْت  ـنـْك تــشـوْف هـــدَّ ـواهيني يـاكِّ   الـشِّ

يْد لـكْن دوْن جـنحاني ْن عـلَى الـصِّ  هـدَّ

يني يْن زيـْن أزَيـْن ِمـْن الـزِّ  فـيها ِمـْن الـزِّ

 جـمـالـهـا فـــي عـيـونـي مـالـهـا ثــانـي

 

   القصيدة: باتت دموعي

 الشاعر: كميدش بن نعمان الكعبي 

 الصبح بانما خف جاريها يلين  باتت دموعي فوق خدي سايله 

 واّرقت أهلي وأقربايه والَيران اسهرت ليلي والعوالم ذاهله

 وّضحت شرحي للحبايب بالبيان وأنشيت جيلي والحروف مرّتله

 خّلي ويبدر بالعطافه والحنان عسى اّن شرحي يقتنع به ويقبله

 متعلٍق عوقي والسار بهوان عوقي غبي ويهاد قلبي طايله

 ثمانفي  رٍ واون بالعبرات عش ايلهوهذي السنة يزداد قلبي و

 عوده لدن شروات عود الخيزران  هّيض غرامي بو غصوٍن مايله

 وتفوح ريحه مثل ريح الزعفران  لي هّبت الكوس الشمال تمايله 

 

 القصيدة: زمان الشح 

 الشاعر: بدر بن عبدالمحسن

 

 في زمان الشح .. يصبح للقمر

 مثل نور الشمس في الليل العتيم 

 في زمان الشح .. يصبح للحجر  

 مثل ما للسيف من قدرٍ عظيم  

 في زمان الشح .. يمالنا الفخر  

 ال تحدى الظلم كهٍل أو فطيم  

 في زمان الشح في وقت الدهر  

 كل مجٍد فـ ارضنا يولد يتيم 

 وش نقول اليوم ياطفال القهر  

 في القصايد ذل وهللا العظيم  

 ما فقدنا السمع والكف البصر  
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 مير بين اضلوعنا قلٍب سقيم  

 أهلنا صرتوا عناوين وصور  

 انتذكركم مثل وجٍه قديم  

 كن ما به ارض ال نهر وبحر 

 كيف جرح األرض يشفي في الصميم  

 علمونا اليأس من صبر وحذر 

 علمونا )القدس( ننسى )اورشليم( 

 يث هتاف المطرال سقينا غ 

 كان خضنا الحرب باطفال وحريم  

 

 القصيدة: أال يا وجودي 

 الشاعر: محمد بن فطيس المري 

 

 أال يا وجودي وجد من فاجأه ديان

 برغم اعتزال الناس من كثرة اديونه 

 بعد ما فضى جيبه وكفه وحاله شان  

 تناسوه ربعه كنّهم ما يعرفونه  

 تناسوا مواقيفه وال كن شٍي كان 

 على غير ما ترضى الكرامه يحدونه 

 وهو كان منقع طيب منهل وفا واحسان  

 فالشك ّعوان الزمان ايتحدونه 

 الخالق الرحمن ىرفع كفه الخالي ال 

 عقب ما تصافوا كلهم ظلم من دونه  

 

 

 القصيدة: نسيم الشرق 

 نهيان الشاعر: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 

 

 حي بنسيم الشرق لمريف

لي نفحته نرجس ومشموم   

رحبت به واصبحت في كيف   

مني و زالت كل لهموم    
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بنشدك لي مريت ياريف   

داره عسى تكفا من اللوم    

هات الخبر من دون تكليف    

يالمطلعي بالخبر ملزوم    

عن صاحبي عذب المراهيف   

شره يداري رمسة اللوم   

ايزين لي فيه التواصيف    

ريم رعى منبوت لحزوم   

عين لوضيحي في مكافيف   

لوال لباس الدل وختوم   

له من حسن يوسف تواصيف    

وان صد زاد امحبه اهموم    

وا مناكيف شروات من مرّ    

ربعه وصار ابحوزة القوم   

وان عاد له في ارضاه تشريف   

فرحة امعيد من عقب صوم   

لمحب لي له قلب هزيف    

وموصاب الغضي مدقوق لوش   

وايشوجه لعاية الصيف    

تعلت راس مزموم اورق   

امنيف في فنٍ  وحمايمٍ    

إتوقظ العشاق م النوم    

وان زارني له في الكرى طيف   

أسعد ولو في لحظة احلوم   

يفبات رفّ  ن برٍق ى اعس   

مزنه كسا لمغيب بردوم     

 وسمي يسوقه بارد الريف

به مرعد دنان وغيوم   

 


