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 2023مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني "الشعر للجميع"  

 سنة  13 - 8الفئة العمرية:   - النبطيةالقصائد  

 

 القصيدة: حبكم وسط الحشـا سـادي 

 الشاعر: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 

 حبكم وسط الحشـا سـادي لـو جبـل مـا اتحملـه كـلـه

الوقـت قـد حلـهويـل مـنـه مثـلـه افــوادي كان طول   

 جيت مثل الشمس متبادي يا شفـا روحـي مـن العلـه

 روف بي يا غض النهادي وارحم اللي منك في علـه

 يـا عجـيـد اريــوم لـبـالدي يـا سفـر هـذا الوطـن كلـه

 الجـدم لـي نــش متـهـادي مثل بزغ الحيـب فـي حلـه 

كـلـهآه يــا مــن بــده اسـهـادي مـر ليلـه مـا غضـى   

 يـا حمـد عوقـي أنــا زادي نشف ريجي ماشـي ايبلـه 

 ثيبنـي يــا نـسـل اليــوادي ال يفـوت العمـر بــي كـلـه 

 

 

 القصيدة:
 
 بلة التاريخ ق

 الشاعرة: زينب البلوشي

 

 أال يا مرحبا بالّلي كرامتهم ، كرامتنا

 من تراب الوطن لي غيمه المضياف هّلينا

 

 للوافين مّدتناعلى أرض السالم تطول 

 أصالة دار زايد : قبلة التاريخ و المينا 

 

 نَِبض عْرق التسامح و ارتَوت أرضه بوحَدتنا 

 لـ جذر الخير ، فينا انتماء يطّول يدينا
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 لنا قّدام ، و طوال الدروب تَعرف وقَفْتنا 

ق بين حاضرنا و ماضينا  وال به درب فرَّ

 

 كثر ما رقابنا طالت على الخير وتعّدتنا

 يش كبار و علوم الردايا ما تأّذينا نع

 

 نحد ظروفنا و ظروفنا ما يوم حّدتنا 

 وتبطي معضالت الدرب ، ما رّدت خطاوينا

 

 خليفة كل ما ثبَّت جذور األرض ، ثّبتنا

 خليفة كل ما لّبى ندا الطوالت .. لّبينا

 

 مالمحنا ، بياض وجيهنا ، للجار .. فزعتنا

 دمانا ، مباديناعزوم اخوان شّما ، غيرة  

 

 مرّوتنا ، فجوج صدورنا الخضرا ، رحابتنا 

منا على اّنا في كَنف زايد ترّبينا  تقدِّ

 

 نحب الطيبين و نسقي الغيمة أصالتنا

 ونعطي من نصخنا ، لو نصخنا ما يكَفينا

 

 و لو ما نملك ااّل طيبة اهل الطيب ، سّدتنا

 نمد كفوفنا للمقبالت ونترك ايدينا 
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 عن هوى اللي معطي الجافي  القصيدة:

 رحمن بن علي المبارك الشاعر: عبدال

 كم ألوم النفس وانهاها عن هوى اللي معطي الجافي 

 من اديار حل بحماها آه يا من شاف ما عافي

 والميوره وين حسناها وين حق الضيف والالفي 

 انقطع   م الخير    ريواها العرب   والناس     لشرافي 

 ضاع بعض الناس مجراها تخالفي فيه  زمان  ذا 

 صار بيع الكل واشراها  بالكذب والزور والهافي 

 ما يلست وقمت لوالها  حاين  في شف لوالفي 

 حام صيداته تعداها  من ايشوف الحر لنكافي 

 عن  جميع  الناس  خالها واعتلى في راس مشرافي 

 هو ِولي النفس موالها  نرتجي م الرب أللطافي 

 ألف صلى هللا على طاها  نظم الجيل والقافي عد 

 

 يا دار عالين المواجيب القصيدة :  

 فتاة العرب  :الشاعر 

 

 باجيم بج لومالي اسناع              يا دار عالين المواجيب

 شراف  اجماعوالعمان انا ما سرت طّريب               لو ماهلي  

 من قبل ال يمشي لج البيب              فيج لكرام وفيج النفاع 

 وكم مفلس  باداه لمشيب              زارج و حّصل فيج الطماع 

 هويا الّشيوخ أو جان في قاع لو انا مشّتي في عراجيب              

 أخير من ربح و مكاسيب              معنا زبيديها والفقاع

 ريضانها خضر  معاشيب              وبرورها فسحات  إوساع

 هلها يعرفون الّترّحيب              للضيف والاّلفي م لنياع وا

 طالبك يا جزل المواهيب              يا معطي  ماهوب مّناع

 فيك الّرجا يا عالم الغيب              والّلي يظن الخير ما ضاع 

 

http://www.7awaya.com/poemPage.do?poemId=12089
http://www.7awaya.com/poetPage.do?poetId=349
http://www.7awaya.com/poetPage.do?poetId=349
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 العيد جانا بالمسرات  : القصيدة

 ربيع بن ياقوت :الشاعر 

 

 يا خليفه يا ذخر تللي  : القصيدة

 ابن وقيش الشاعر: 

بِْن من لك   يا خليفه يا ذخر تِّللي   شكى الحالييا َز

  عقب همه يشرح البالي  يا فرج من قلبه أَعتلِّي

ْت الحلِّي   من نظر وجهك صَبْح سالي  لو ديونه َعدَّ

  تلتجيه وترخص المالي  تزبنه لو خصمه أْشَتلِّي

ْل وتالي  وإن لفاك الضيف ما ًملِّي   عادة  من َلوَّ

  ْوَجْد وأفعاليلك أبحال   والكرم برسومه إيدّلي

  على وجهك مثل لهاللي ترجمان الخير متعلِّي 

  وأنا جيتك يا شفا الغلِّي

  حرت بين الناس مادلِّي

  قل خيري وأبتقص مالي

  من يجيب ويسمع أسوالي

  ويفّرح اقلوب  كثيره العيد جانا بالمسّرات  

  لي شايل  عوده وصغيره   اّول اَهّني صاحب الذات

  العشيرهونخبه من اوالد   حامي الوطن بمدرعّيات

روات   اّلي ِخَطْوا الخطوة الكبيره  حّكامنا اهل المَّ

  كلهم على نفس المسيره  ِوالْي َعْهد  مع وزارات

  يا اهل الوفا واصحاب غيره  يا شيوخنا يا اهل الكرامات

  والمحتشم ِحّقْ لمجيره  اهل الديانه والحمّيات

ات   اْلِفّلْ وعبيرهازكى من   اهدي لكم مني تحيِّ

  اّلي انتشر في كل ديره  بمناسبة هالعيد بالذات

  واعالمنا باقصى الجزيره  بالدنا تزهو بزينات

  عبدك وتعلم في ضميره   اطلبك يارِّبْ السماوات

 حرام ما نذخر ذخيره   ما عندنا للوطن خونات

http://www.7awaya.com/poemPage.do?poemId=14580
https://torath.gov.ae/details/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B4


5 
 

  تايهن ما يندره أبحالي  مثل لي في المويه اَيغلِّي 

َيْد خالي وأنا مكسوف   وطال بي ما عاد يمهل لي إللِّ  

 

 القصيدة: ونت خلك يوم لك يطري 

 الشاعر: سالم الجمري

  نت خلك يوم لك يطرياو  وزورهر يانديمي يّس 

  بعد الحساد كن حذري او  لك اتبين ابمسروهاب

  سير له يوم الدجا غتري  يوم ليلك مرخي أستوره

  عامله بالطيب والصبري   لك نوال الطيب مشكوره

  والصبر محمود للبشري  صبور نال ماجورهكم 

 خو عقب العسر يسريياال  جاد دخلك تهيع أسبوره

 ويغزي لك غروة البدري   لي على العدوان منصوره

 تهتني به مدة الدهري  لي وصفته لي شرا الحوره

خو شورهال تخالف ياال  خذ وصاتي ومتثل بمري  

  ارتجي عذرينا منك اواال  ذا مرامي لك ومقدوره 

 

   القصيدة: َشّدوا العربان 

   الشاعر: أحمد علي الكندي المرر

  

 و اتـركـَـوا ذا الّروح ولـهـانـه َشــّدوا الـعـربــان بـالـكـلـّـي 

 مـالـفـراق و حـَـــر نـيـرانــه  مـا دَروا وش بالحـشـا حـلـّي

 بـه احـزانـهو الحشـا شبـَّت  مستـلـيـع و حـالــي اعـتـّلـي

 يــوم قـفـّت عـنـّـي اظعـانـه دمـع عينـي ســال و انهـلـّي 

 ضـايــع  عـقـلـه و بـرهـانــه  ويـل مـن هـو عقبهـم خـلـّي 

 و اجـبــروه بـهـجـر خــاّلنــه  و ابـعــدو بالـغـالـي الـخـلـّي

 ينشـرى لــو غْلَيـت اثمـانـه بـــو يـديـل  طـِيـبــه يـعـّلـي

 كمـّلـه عـــن كـــل نقـصـانـه  ماخـذ  م الّزين و مخـّلـي

 و ارَخص الغالي على شانه أطَرب لـشـوفـه وال امـّلــي 



6 
 

 راضـي  فــي حـكـم سلطـانـه هو شفاي و شمسي و ظّلي 

 مــا تَخـْلـف الـنـاس ميـزانـه يـعـل يـرجـع لـي مــودٍّ لي

 يــا شبـيـه الـريـم فـاخـوانـه  َسلــّي ويــن بلـقـى عقـبـكـم  

 ال تـهــّدم َرص بنـيـانـه  احـتـفـظ بـالــود يـا خلـّـي 

  

 القصيدة: خّبّي ْبنا يا أْم المشْد الوافي 

 سعيد بن راشد بن عتيج الهاملي الشاعر: 

  

 خّبّي ْبنا يا أْم المشْد الوافي 

 دامك بخير وفي ظهرك ْسنافي 

 باترسمين الدرب لي متعافي 

 كان العدو فينا يدور ْخالفي 

 يسلم لنا حمدان من األتالفي 

 الفالحي يكسر االسرافي خبر 

 ال ينعدى شبره وال ينطافي 

 ويبضاك بضي الحج م الطّنافي 

 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 يخشى ح ما وليف  شرْ   واحب اللي يجدد في نشاطه  

 خفيف الظل والحكمه رباطه نزيه الذات للرحمن خايف

 ثجيل الروز ينزل باشتراطه  عريف  فاهم  ما هوب هايف

https://poetry.dctabudhabi.ae/#/diwan/poet/8436
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 سخّي بالكرم عنده إحاطه صدوق  بالعدل والحق نايف

 لصلح اثنين يسعى بالوساطه يداري صاحب وجار  واليف

 رحوم  ... بالطفل زاد ارتباطه  حبيب  للكبير بال تزايف

 عزيز النفس ينزع للبساطه  هنّيه عشرته ما هي كاليف

    

 القصيدة: يا عيال أبا وصيكم وصايا كثيره 

 الشاعر: مروي بن دويس الشاطري 

 

 يا عيال أبا وصيكم وصايا كثيره 

 وأنتم تعرفون الوصايا المفيدات 

 متوسم فيكم علوم  كبيره

وعالماتللمرجله فيكم وسوم   

 معها مشيتوا فالحياة الصغيره 

 الكم عليها ساس منشا ومنبات 

 لكن في نفسي مع الوقت غيره

 هذا الزمان أحدث أعلوم  غريبات 

 وشفت الكبر والموت جاني نذيره 

 وحبيت اذكركم وليه وصيات


