
 2023مسابقة بنك اإلمارات دبي الوطني "الشعر للجميع"  

 سنة 13 -  8الفئة العمرية:  -القصائد الفصيحة 

 

 درة األوطان القصيدة:  

 عبيـد محمد المهيريالشاعر: 

اِت  اِت إَماَر  إَماَر

ُة األْوَطان  أْنِت ُدرَّ

 بَِلاُد الِعزِّ َدْوَلُتَنا

 َفَداَم األْمُن َواألَمان

ْيِب   بَِرْغِد الَعْيِش َو الطَّ

 َيُعمُّ الَخْيَر ُكلَّ َمَكان

 َفَداَم ِشَعاُر َدْوَلِتَنا 

 رمز الِبرِّ َو اإلْحَسان

ِتَنا   َفَنْحُن العرب أمَّ

 َو اإلْسَلاُم َو اإلْيَمان

ْرِق َو الَغْرِب   َو َنْحَو الشَّ

 َنُكنُّ الَخْيرِ لِْلإْنَسان

 َلَنا َفْخٌر بَِقاَدتَِنا 

ُخ َذالَِك األْزَمان ُتأ  رِّ

اَر بِاْلأْرَواح  َفَدْيَنا الدَّ

 َو ُخْضَنا الَحْرَب لِْلأْوَطان

 ُيِحبُّ الشعب َقاَدُتهُ 

 َو َهاَذا الحب َكاْلإْيَمان 

ْسُتْور   َنُصْوُن الَعْرَف َو الدُّ

 َساَد الَعْدَل ُكلَّ َمَكان 



ْئْيُس َقائِِدَنا   نِْعَم الرَّ

ْكُر َمَع   الِعْرَفان َلُه الشُّ

 أَداَم هللاُ َدْوَلَتَنا 

 َباِقَيٌة َمَدى األْزَمان

 / day-national-uae-the-about-poem-https://almrj3.com/aالمصدر: 

 أبى ليلي أن يذهبالقصيدة:  

 أميمة بنت أمية: ةالشاعر

 

 َونيَط الطرُف بِالَكوكب ليلَي َأن َيذهبَأبى 

 ُل بيَن الدلِو َوالَعقرب  َونجٍم دونه األهوا

 َوال َيدنو َوال َيقرب َوهذا الصبُح ال يأتي

 كراِم الخيِم َوالمنصب بِفقِد َعشيرٍة مّنا 

 حديُد الناِب والمخلب َأحال عليهُم دهرٌ 

 َمهربَل ِمن َمنجًى وال  َوما عنه ِإذا ما حل 

 بِدمٍع منك ُمسَتغرب  َأال يا عيُن َفِابكيهم 

 َوُهم ُركني َوُهم منكب  َفإن أبِك َفُهم عّزي 

 َوُهم َنسبي ِإذا ُأنسب َوُهم َأصلي َوُهم َفرعي 

 َوُهم ِحصني ِإذا أرهب َوُهم َمجدي َوُهم َشرفي

 َوُهم َسيفي ِإذا َأغضب َوُهم ُرمحي َوُهم ترسي 

 ِإذا ما قاَل ال َيكذب  قائٍل ِمنهم َفَكم ِمن 

 َخطيٍب مصقع ُمعرِب  َوَكم ِمن ناطٍق فيهم

 كِميٍّ معَلٍم محَرب وكم من فارٍس منُهم

 أريٍب حوَله مغلب  وكم من مدَرٍه فيهم

 عظيِم النارِ والَموِكب وكم من جحفٍل فيِهم

 نجيٍب ماجٍد ُمنِجب  وكم من خضَرٍم فيِهم 

 https://www.aldiwan.net/poem2058.htmlالمصدر: 

 

 

 

 

 

https://almrj3.com/a-poem-about-the-uae-national-day/
https://www.aldiwan.net/poem2058.html


 مجد ووطن  :القصيدة

 الشاعرة: فواغي صقر القاسمي 

  

 إذا المجد عانق عزا سماه 

 وعبق بالمسك طيبا ثراه 

 هتفنا بعزم لصون حماه

 إنا فداؤك يا ذا الوطن

 تدور السنون وتمضي الخطوب

 سجل الجدود نضال الدروب

 فتعمر   بالحب منك القلوب

 وتعزف نغما شجي اللحن 

 تفيأت بالقلب أغلى مكان 

 وكنت لعقد الحياة الجمان 

 ومنك رشفت معاني األمان

 فأنت النعيم بهذا الزمن

 يردد صوت الفخار نداك 

 وتهوي لك الروح تفدى ثراك

 إذا ما اشمخرت بها في رباك

 عزائم شعب تحدى المحن

 فيا وطنا جنة في الضمير 

 حباه اإلله بخير وفير 

ع   رفرفه بالعبير وِّ  وض 

 تسامى بكم المجد أعلى القنن

 https://www.aldiwan.net/poem2058.html المصدر:

https://www.aldiwan.net/poem2058.html


 

 المعلم القدوة  القصيدة:

 ي الشاعر: إبراهيم بن سليمان الوشم

هُ جاء المعلم نورُ  يسعى فيأخذ باللباب   

عين الصواب  متوخياَ   يلقي ويشرح درسه  

 يحنو على طالبة متجنبا سبل العقاب 

باسماَ   وتراه دوماَ  عند السؤال أو الجواب   

 يمضي سحابة يومه بين الدفاتر والكتاب 

 إن المعلم قدوةٌ  في الناس مرفوع الجناب

 والنشء يذكر فضله  حتى يوارى في التراب

ل له كل الصعابذلِ  بارك سعيه يارّب    

 حتى ينشَئ جيلنا  متحصنًا من كل عاب 

 

 jazirah.com/2007/20071001/rj6.htm-https://www.alالمصدر: 

 

 سم  إالقصيدة:  
 
 ا ه

 الشاعر : نزار قباني 

  

 ُهناَك .. بعُض أَ حْ رِف 

 َتصَحُبني كُمْصَحفي

 أهذِه ُجنيَنٌة؟ 

 تُ ورِ ُق تحَت ِمعَطفي  

جى حى .. وفي الدُّ  ففي الضُّ

 ..وفي اأَلصابيِح.. وفي 

 ما َصيحُة الُعصفورِ .. ما

داُت الِمْعَزِف   .. َتَنهُّ

 يا َسْحَبًة ِمن َنغمٍ 

 توِمُض ثّم َتْخَتفي

 َيُمرُّ ، َنْيسانًا، على 

https://www.al-jazirah.com/2007/20071001/rj6.htm
https://www.al-jazirah.com/2007/20071001/rj6.htm


في   شوقي .. على َتَلهُّ

 ويلتوي ِسْلَك َحريرٍ 

ِف   بارَع التََّعطُّ

 ينُقُلني من َرْفَرٍف 

 .. ُمْخَضوِضرٍ .. لَِرْفَرِف 

 أنا الذي َيعوُم في

 ُجرِح َهوًى لم َيْنَشِف 

  

*** 

 اْسُمِك .. ال .. َعْفَوِك 

 أنِت فوَق أن ُتعرَّفي

 https://www.aldiwan.net/poem6592.htmlالمصدر: 

 

 إلى أبناء غزة القصيدة:  

  الشاعر: محمد عبد الدين الدوايمة

  

 د جراحك وانتصْب مِ َض  واعمل سالحك والتهْب 

 واقذف بروحك، ثائراً  يرتعْب  َك صمُ خَ فَ  واضرْب 

 وانهض بليلك قانتاً  ربك واقترب لِ  واسجدْ 

 واهرق دمائك طائعاً  سْب جارك فاحتَ وهللا 

 وقيعةٍ  بارَ واقحم غُ  ثب؟ك من يَ يرُ غَ  للمجدِ 

 فالساح يعشق فتيةً  البشائر تقترب  بهمُ 

 ها اللُ هِ  هلَّ  <<وجنين>> ْب قِ آٍت فارتَ  صرُ والنَّ 

 html-http://montada.aklaam.net/archive/index.php/t.60306 المصدر:

 

 

https://www.aldiwan.net/poem6592.html
http://montada.aklaam.net/archive/index.php/t-60306.html
http://montada.aklaam.net/archive/index.php/t-60306.html


  في العلم لنا نورالقصيدة: 

 الشاعر: جمال عبد الناصر

 انانيَ في دُ  بهِ  يرُ ِس نَ  ورٌ نا نُ لَ  لمِ في الِع وَ 

 نا اياَ قَض  بهِ  لُّ حَ تُ  نا وائجُ حَ  بهِ  ومُ قُ تَ 

 انا ايَ َص وَ  بهِ  اغُ َص تُ  انَ ائرُ َص بَ  بهِ  يءُ ِض تُ 

 انا تيَ فِ وَ  ياٍت تَ فَ  ألوالدٍ  نهُ قِّ لَ نُ 

 أشكااًل َوألَوانا  ركْ الفِ مار ِن ثِ مِ  ُف ِط قْ نَ وَ 

 َوَنرُفُض ُأخَرى َأْحَيانا  اشياءً  نهُ مِ  ذُ أخُ نَ فَ 

 ُسلَطاناَيِصيُر الَمرُء  لمِ بالِع وَ  رِ كْ بالفِ فَ 

 َوَيلَقى ِمنُه رِضَوانا  اق  حَ  هُ بَّ رَ  دُ بُ ْع يَ وَ 

 اناوم تِبيَ القَ  وُق فُ يَ  اٍس بَّ عَ  نُ ى ابْ حَ ْض أَ  بهِ 

 َوَنأُخُذ ِمنُه ُبرَهانا   رُ ِص تَ نْ نَ  لمِ الِع ال بِ أَ 

 َفَلْيَس ُيَعدُّ ِإنَسانا  ى ادَ عَ  دْ قَ  لمِ لِع ن لِ مَ وَ 

 َوُيقَدُح فيِه َأشَقانا اانَ قَ َأتْ فيمدح فيه 

 انا عَ وْ جَ  نهُ مِ  مُ ِع ْط نُ وَ  اتنَ ضارَ حَ  بهِ  دُ يْ ِش نَ 

 انا رقَ فُ  نهُ مِ  لُ َع جْ تَ وَ  نا تُ َع يْ رِ َش  ي بهِ ادِ نَ تُ 

 رآنا وقُ  يثاً حادِ أ ها رُ ادِ َص مَ  ْت نادَ  بهِ 

 انايوَ دِ  لمَ وا الِع لُ حاَ أَ  دِ قُ الَع وَ  لِّ الحَ  هلُ أَ وَ 

 https://shortest.link/4wgS المصدر:

 

 

 

 

 

https://shortest.link/4wgS


   فرحة اللقاءالقصيدة: 

 الشاعر: علي الرشيد 

 أتيناِك على عجل 

 بال تعٍب 

 وال كسِل 

 لألقالِم والكتِب  الشوُق  نا إليِك يسابقُ 

 هامُ نرُس  إلى اللوحاِت 

 ب َع إلى األفالم واللُ 

 إلى ليلى.. إلى يزنٍ 

 نِ إلى أروى.. إلى َشدَ 

 إلى مجموعة الَصحب 

 ها طلقُ نإلى الضحكات 

 بال كللٍ 

 وال مللٍ 

 ؤها ملَ إلى الساحات نَ 

 ضجيجًا صوته عذُب 

 سبُب  راخَا مالهُ ُص 

 ميناُض ف أتيناِك 

 واألمُل   فأنِت الوعدُ 

 كتملُ وفيِك الُحلُم يَ 

 post_27.html-http://haybinyakzhan.blogspot.com/2016/08/blog المصدر:

http://haybinyakzhan.blogspot.com/2016/08/blog-post_27.html
http://haybinyakzhan.blogspot.com/2016/08/blog-post_27.html


 

 الحقيقة والظلالقصيدة:  

   ريتا عودةالشاعرة: 

 "الظل"

 في القلب فراشة 

 صغيرة صغيرة

 منسّية

 بيَن دفاتر صمتي 

 ُترفرُف ُترفرُف 

 داخَل ُجدران قلبي

وعّني لتنفض عنه   

 ُغباَر الُعزلة

 تتنقُل باصرار

 بيَن مدن مللي 

 لُتشِعَل فيها

 كبرياء الثقة بالنفس 

 تتمرّد تتمردّ 

 على صمتي 

 تثيُر إرادتي

 ُتضيُء شمَس ايجابيتي

 تزرُع اشجاَر ُوجودي 

https://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/c.1.1.5.172/


 "الحقيقة  "

 أحاوُل رويدا رويدا 

 فتَح أبواب قلبي

 أحّطُم شيئا فشيئا

 قضباَن الُعزلة 

ُحزني وأخُرُج عن   

 بحثا عن

 حزن اإلنسان اآلخر 

 أخرُج عن صمتي 

 وأنا أعلن بكبرياء 

 ملء صوتي 

 عن ميالدي أنا 

 :ك

 "كيان"

 https://shortest.link/4Jwd المصدر:

 

 خير الكالملقصيدة: ا

 الشاعرة: سهام آل براهيمي 

  

   َنـقِّ الَكالَم ِمَن اأَلْشراِف َتْعــــــــرُِفهُ 

اِق َأْنــــــَقـاهُ  وَّ ْهِد لِلــذُّ    َأْشَهى ِمَن الشَّ

   َتْعزُِفــــــــهُ ِسْحُر الَبَياِن بَِنْثرِ الَحْرِف 

https://shortest.link/4Jwd
https://www.aldiwan.net/poem23647.html


ا َوِسرُّ الُحْسِن َمْعَنـــــــاهُ     ُتْلِقيـــِه ُدر 

   َهـَذا الَحِديُث َعَلى األقالم مبريَّـهُ 

   بِـالُروِح ِحْبٌر َعـَلى األْلَواِح َأْجـَراهُ 

ُلـــــهُ     َصْعُب اْبــِتـَداٍء بِِميـــــالٍد َو َأوَّ

ـْرِح َأْعيـَاهُ ِعْنَد اْنفَعاِل َمـَصـــــاِغ     الطَّ

ـْوِت ِفي ُصَورِ     َبْعَد اْنِقـَباِض اَزِدَحـاِم الصَّ

ْرُب َفكَّ ُقُيوَد األْسـرِ ُيـْمـَناهُ     السِّ

   َفـالُحرُّ َيــْسَبُح ِفي األْرَجـاِء ُمْنَطـِلًقـا

َآهُ     َيـْأَبى الُقُيوَد الِتي ُتْضِني بِـَمْر

أْ     َي الَعْقِل ُمْعَتِصًمـاَو اْسَتْلَهـَم الَقْلُب َر

   َفـاْسَتْرَسَل الَقْطُر َرْطـًبا َهـتَّ َأْنَداهُ 

وَح َفْضَفَضةً  ْوُح الُفَؤاِد ُيَجارِي الرُّ    َر

   َحتَّى َتَنـاَهى َكْنْهرٍ َفـاَض َمْجــــــَراهُ 

ــَلـهُ  ْض َمــا َتَخـيَّ    َأْجـِمْل بِِه الِفـْكَر َروِّ

َيـاِض وَ  ْرُع الرِّ ْهرِ أْصَباهُ  َز    َقْطُف الزَّ

ــْمِس ُنوَر الَحْرِف ِفي ِعَبرٍ     َو اْغزِْل ِمَن الشَّ

   َتـْرَقى بَِهـا ِحْصَن َآَفــاٍق لِــَمْبَنـاهُ 

   ِمْن ُمْجَمِل الَقْوِل َحـثٌّ َخفَّ ِفي َحَذٍق 

ْعَب َمْغـــَزاهُ     َســْهُل اٌنِقــَياٍد َأاَلَن الصَّ

ْرُه َعْبـرَ      َشِهيـِق الَفْجرِ ِمْن َنَفٍس َصـدِّ

اَد الَحــَياَة َزِفـيًرا َهبَّ َأْصــَفاهُ     َز



َسـاَن ِإَذا َماَتــــــْت َمَعـايِـــــُبهُ     إنَّ اللِّ

ــْذرِ أْغــــــَلاهُ     َقــاَم الَمَقاُل َمَقـاَم الشَّ

ُنـــــهُ واألْصُل َأْصَدُق ِمْن ُصْنٍع      ُتَحسِّ

   ِفي ُكلِّ َطْبٍع َطَغى ، ُنـْضـًجـا بَِفْحــَواهُ 

   َخْيُر الَكالِم إَذا ِصــيـَغـْت َجـواِهـرهُ 

   َطـْرًحـا لَِبْحرٍ، َقــِليُل الّصــــْرِف َأْرَسـاهُ 

   َأْدَلـــــى الَمَقـاَل إَذا َمـا َدلَّ ُمْخَتـِصًرا

   ـبَّ الَفـْهِم أْجـــــَزاهُ ُكـلَّ اْجِتـَرارٍ َو ُلـــ 

ِبيَب َبِصيـــُص الَقْصــِد ُيْدرُِكهُ     إنَّ اللَّ

   ِعْنـَد اإلَشـاَرِة ُيْجــِلي الِقْشَر َمـــْعــنـاهُ 

 https://www.aldiwan.net/poem23647.html المصدر:

 

 

 مع القلمالقصيدة: 

 الشاعر: حمد بن خليفة أبو شهاب 

 

   ها القلمأيّ  أنت مثلي محبٌّ  لْ هَ    تشدو وتبكي كما أبكي وتبتسم

  رٌ َص إن قلت ال قلب لي يهوى وال بَ    يعي وفم يرى الجمال وال سمعٌ 

   اغفومن هاموا بمن َش  فكيف شاطرَت    مجِ َس نْ اق تَ وكيف مع العّش  حباً 

  اوكيف تعلم نجواهم وما نطقو   وتستجيب لشكواهم وقد كتموا

   وتظهر الخافي المخبوء من نفس   وترسم الحب تبيانًا كما رسموا

   ؟ل لألنامل أم للقلب واسطةٌ هَ    إليك بما قالوا وما نظموا ْت حَ أوْ 

   اك باألسرار ينظر ملمَ عْ  أنَ  أْم    موالِ علم منهم فوق ما عَ ييخفى و

  اً من األسرار محتفظ أم فيك سرٌ    مُ لَ به لذاتك دون الخلق يا قَ 

   مُ لَ مني عليك سالم هللا يا قَ    حترمفإن بك اإلنسان مُ  ْم لَ فاْس 
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 140، صفحة  2010الطبعة الثالثة، وقفات حمد خليفة أبو شهاب،  المصدر: 

ISBN: 978-9948-01-406-5 

 نهج البردة القصيدة:  

 الشاعر: أحمد شوقي 

 

 َأَحـّل سـْفَك دمـي فـي اأَلشهر الُحُرمِ  ريـٌم عـلى القـاِع بيـن البـاِن والعَلمِ 

 يـا سـاكَن القـاِع، َأدرِْك ساكن اأَلجمِ    رمـى القضـاُء بعْينـي ُجـؤَذر َأسًدا

 يـا َوْيـَح جنِبَك، بالسهم الُمصيب ُرِمي قائلـة لمــا َرنــا حــّدثتني النفُس 

 يُجـْرُح اأَلحبـة عنـدي غـيُر ذي َألـمِ  جحدته، وكـتمت السـهَم فـي كبد

َيمِ إ رزقـَت َأسـمح مـا في الناس من ُخلق   ذا ُرزقـَت التمـاس العـْذر فـي الشِّ

ك  والهوى قَدرٌ  -يـا الئـمي في هواه   الوجـُد لـم َتعـِذل ولم تُلِمِِلـو شـفَّ

 https://shortest.link/4Jw0 المصدر:

 

 تعالوا القصيدة:  

 توفيق زياد الشاعر: 

 

 تعالوا أيها الشعراء

 نزرع فوق كل فم 

 بنفسجًة .. وقيثاره

 تعالوا أيها العمال

 نجعل هذه الدنيا العجوز

 نّواره تعود 

 تعالوا أيها األطفال 

 نحلم بالغد اآلتي 

 وكيف نصيُد أقماره

 تعالوا كلكم .. فالظلم ينهي

 بعد دهرٍ طال 

 مشواره

 وأنتم قد ورثتم 

 كل هذا الكون 

 روعُتُه ،

 وثروُتُه ، 

 وأٍسراَره !! 
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 et/poem11575.htmlhttps://www.aldiwan.n المصدر:

 

 

 يارا والّرحيل   القصيدة:

 الشاعر: غازي القصيبي 

  

 "أبي! أال َتصحبنا؟ إنني 

 أود أن َتصحبنا... يا أبي!" 

 و انطلقت من فمها آهة 

 حّطت على الجرح.. و لم تذهب 

 و أومضت في عينها دمعة

الخد.. و لم تسكبمالت على   

- َكُبرت دميتي-و عاتبتني  

 و هي التي من قبل لم تعتب

 "أهكذا تهجرنا يا أبي

 لزحمة الشغل و للمكتب؟"

 * * * 

 يا أجمل الحلوات.. يا واحتي

 عبر صحاري الظمأ الملهب

 أبوك مذ أظلم فجر النوى

ل و العقرب  يعيش بين الصَّ

 يضحك.. لو تدرين كم ضحكة 

المتعب تنبع من قلب األسى   

 يلعب.. و األحزان في نفسه

 كحشرجات الموت لم تلعب

لو أنه -لوال الِكَبر-يود  
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 أجهش لما ِغبت... ال تذهبي!

 * * * 

 يا أجمل الحلوات.. يا فرحتي

 يا نشوتي الخضراء.. يا كوكبي

 أبوك في المكتب لما يزل

 يهفو إلى الطيب و األطيب

 يصنع حلمًا: خير أحالمه

لملعب أن يسعد األطفال في ا  

 من أجل يارا و رفيقاتها

 أولع بالشغل... فال تغضبي
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