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قصيدة عن ظهر قلب

الشعر النبطي

"واجب الصحبة"
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الصواب
صا ِحبْك المِن َحاد عن دَ رب
َ
صـارحـه
مِن َوا ِجـب الصُّحْ َبـه عليـك ْت َ
لمجامـلــهْ طيْــش الشبــاب
ال ِي ْـد َفعِـكْ َ
ارحـه
ِو ْتقـول لـي َبعْ ـض
احـه َج َ
الصر َ
َ
ي ْف َتح عليـك مْ ـن ال ِم َشـاكِــل ألـف َبـاب
ارحـــه
ِو ْتحِـــس بالض ْي َقـــه ِو َن ْفســـه َف َ
ِخيْل الم َِجا َمل َتركض ْفـ سِ رب َ
الخ َراب
الضَّــاويـه ْ
َّارحـه
تطلَـع فـي َوجْ ـه الس َ
العـذاب
ِوان ِذ ْقت باكر مِـن صِ دَ ا َق ْتـه َ
ارحـه
َتــراك َتحْ صِ ـــد مـا ِز َرعْ ـــت ال َب َ
شِ َرحْ ت لِك َشــرح المُدَ رِّ س من ِك َتــاب
ارحـه
ِوالـ َّدرس ُي ْف َهــم مِــن طِ ر ْي َقـة َش َ
ِكرك ِوتِجْ َهل فـي الجُ ـواب
ال تِسْ َرح ْبف ِ
ْ
َّـارحـــه
الجهْـــــل دَ ا َءه لِلقـلـــوب الس َ
َ
طِ َرحْ ـــت َرأيــي مِــن َم َحبّـهْ ال عِ َتاب
ـارحــه
َيـا ِت ْق َبلَـــه َ ،يا ِيـعْ ـتِــذِر لِك َط َ
ـرح األ ْنـذال َغـاب
لَـو الو َفــا َعـن َمسْ َ
ِتبْقـــى ْ
ـارحــه
قلــوب اهْ ـل ْالو َفا م َس َ
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قصيدة عن ظهر قلب

الشعر النبطي

قصيدة "تسبيح"
للشاعر عتيق خلفان الكعبي

الورد َسبحْ لربّه وانثنى عوده
العرْ ش باغصانه
ك ّنه يصلّي لربّ َ
والفجر َخيْطٍ تهادى َغ ّس ْل ْخدوده
ْوخيْطٍ من الليل باقي َكحّ ْل أعيانه
وسنابل ال َقمْح بين العشب ممدوده
ِ
لون الذهب زاهي بْها تل َمعْ ألوانه
يا هاني النوم حلمك خان لِعْ هوده
ليتك صحيت الصباح ْوشِ ْفت عنوانه
عصفورتين الهوى ق ِْد َغ ْ
نت إنشوده
للغيم ترقِصْ وهي نشوى وطربانه
طبيعة الكون لوحه غير محدوده
بروازها األرض والرسا ْم سبحانه
فضله علينا كثير ويا كثِر جُوده
وزن طبيعي ترْ َجحْ أوزانه
َع كل
ٍ
دعو ْتك عنده غير مردوده
يا َعبْد َ
ِسكْ في عرْ وة إيمانه
إن كان قلبك م َ
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قصيدة عن ظهر قلب

الشعر النبطي

قصيدة "احذر زمانك"
للشاعر ذياب بن غانم المزروعي
ف نفسك عن الناس مفنود
يا شاي ٍ
خشوم كِسرْ ها
إحْ َذرْ زمانك كم
ٍ
الكبر هلل والفضل الجله ايعود
منه ال ِّن َعم ما تنحصر من كثرها
لواله أبد ما كنت في الكون موجود
اسمك َعدَ ْم والروح عنده أمرها
طبع الزمن يمهل وفي صبره احدود
بيض الليالي ال يغرّك قمرها
ما بين غمضة عين تتفجَّ ر سدود
وينهد بك جسر العمر من خطرها
َخلّك غني النفس تغنم باْلوفود
والنفس ورده والتواضع عطرها
ترى العمر يومين والملك مردود
من أوّ ل الدنيا آلخر دهرها
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الشعر النبطي

قصيدة "األماني"
للشاعر يعقوب الشامسي
يا طويل األماني والليالي قصار
أشهد أن األماني َعلّمتك الفضول
واقفٍ والليالي ما لها من قرار
آي ٍة للقلوب وعبر ٍة للعقول
ْ
إطل ِْق الفكر ساعه للخيال إختصار
شوف صنع الليالي في ثنايا الطلول
واعذِرْ الوقت واقبل للزمان إعتذار
لو درى الوقت َع ّنا يا ترى وش يقول؟
ما على الوقت َع ْتبا  ..ما على الوقت عار
نجم أفول
س ّنة هللا فينا  ..كل ٍ
داهمتنا الحوادث بين ليل ونهار
كن للدهر جند ولليالي خيول
والديار الحبيبه عقب ما هي عمار
حولها األرض وحشه والمنازل ذهول
عقب ما هي معالم خلّفوها قفار
يغر ْق الفكر فيها والتأمّل يطول
َ
منزل كان عامر بال َك َر ْم والوقار
ٍ
والمجالس مساجد ما عليها قفول
ب بين جذع وجدار
واقفٍ عند با ٍ
وآمال براها النحول
شايل الدهر
ٍ
لو تعيد الليالي صورتِك يا ديار
للمنازل منازل في القلوب ونزول
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قصيدة عن ظهر قلب

الشعر النبطي

قصيدة "دار زايد"
للشاعر سعيد بن ثاني آل مكتوم

(ز ِاي ْد) ِو ْ
إِ ْن ِعمِيْ َيا دَ ارْ َ
اطل ِِبيْ
َيا ِم َثا ْل ْال َخيْر َيا َخيْر ْال ِم َثا ْل
مِنْ ن َِوى َ
(راشِ ْد َنا) األَ ِبيْ
(ز ِاي ْد) ْو َ
ِباجْ ِت َماعْ الصَّفّ ِم ْن َوا ْل ْال َك َما ْل
ِّس ْوا ِب ْن َيانْ َساس ٍ ق ِْد ِر ِبيْ
أس َ
ِوبْـ( ِخلِ ْيفِهْ) َحا ِم ْل الرَّ ا َي ْ
ات َجا ْل
َيا ف َِخارْ ْالع ِّز لِل َّشعْ ب إِحْ سِ ِبيْ
صان ٍ سِ َم ْ
َسب َْع ْة ْ
ت َباعْ لَى ْال َم َنا ْل
أغ َ
ب ِْر َجالِكْ ِو ْبن َِسائِكْ إِ ْش ِر ِبيْ
ار ْد َنب َْع َها َع ْذب ٍ ِزالَ ْل
مِنْ م َِو ِ
اريْخ َهيَّا ِوا ْكت ِِبيْ
ِوا ْف ِتحِيْ ال َّت ِ
دَ امِهْ (مْ َحم َّْد) ك َِسرْ َمعْ َنى ْالم َُحا ْل
ج ِبيْ
َق ْودِكْ َّ
األو ْل ْو َيا دَ ارْ ْأو ِ
ِت ْش َه ْد األيَّا ْم لَى َجا َنا م َِجا ْل
إ ْنتِيْ َشمْس ٍ َما ِت َث َّنى ْب َم ْغ ِر ِبيْ
إ ْنتِيْ َنجْ م (سْ َهيْل) ل ِْل َقاصِ يْ دَ الَ ْل
ِب ْالت َِحا ْم الصَّفّ ل ِْل ِك ّل إِضْ ِر ِبيْ
ْب ِم َثا ْل ْال َفخر َيا ْ
أغلَى ِم َثا ْل
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