اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺎت
ُغ َرر الق�ضائد يف امللك خالد
جمع ًا وقراءة

د فواز بن عبدالعزيز اللعبون
ع�سو هيئة �لتدري�ض
يف ق�سم �الأدب بكلية �للغة �لعربية
جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية

1431هـ 21 -م

ح موؤ�س�سة �مللك خالد �خلريية1431 ،هـ
فهر�سة مكتبة �مللك فهد �لوطنية �أثناء �لن�سر
�للعبون ،فو�ز بن عبد�لعزيز
�خلالديات ،فو�ز بن عبد�لعزيز �للعبون� - .لريا�ض1431 ،هـ
�570ض�24×165 ،سم
ردمك978 - 603 -  -  -  -  :
 -1خالد بن عبد�لعزيز �آل �سعود ،ملك �ل�سعودية1395 - 1402 ،
�أ� .لعنو�ن
1431/1218
ديوي923153108 :

الطبعة االأوىل
1431هـ21م
جميع احلقوق الفكرية والطباعية حمفوظة ملوؤ�ض�ضة امللك خالد اخلريية
نع ن�سخ �أو ��ستعمال جزء من هذ� �لكتاب باأية و�سيلة ت�سويرية �أو �إلكرتونية �أو ميكانيكية مبا
فيه �لت�سجيل �لفوتوغر�يف و�لت�سجيل على �أ�سرطة �أو �أقر��ض مقروءة �أو باأية و�سيلة ن�سر �أخرى
مبا فيها حفظ �ملعلومات ،و��سرتجاعها من دون �إذن خطي من موؤ�س�سة �مللك خالد �خلريية

امتياز التوزيع

�لريا�ض � -لعليا  -تقاطع طريق �مللك فهد مع �سارع �لعروبة
�ض.ب � 62807لريا�ض 11595
هاتف 4654424 :فاك�ض4650129 :

�لرقم �ملجاين �ملوحد لفروع �ملكتبة920020209 :

�إهداء

على �ضفاف اخللود
�ان َق � ْل � ِب��ي
�إذا َم� ��ا ِح� � � � ْرتَ ِف� ��ي َخ� � َف� � َق � ِ
�اق َع� � ْي� � ِن ��ي َو ْه � � � َ�ي َت � � � ْ�ذ ِر ْف
َو ِف� � ��ي � َآم� � � � ِ
َو َل � � � ْ�م َت�� � ْع� � ِ�ر ْف َح� � ِق� � ْي� � َق� � َة َم� ��ا ُ �أ َع� ��ا ِن� ��ي
َف � � َق � � ِّل� � ْ�ب َه � � � � ِ�ذ ِه ا َلأ ْو َر َاق َت�� � ْع� � ِ�ر ْف
�ان
� �َ�س� � َي � ْ�ج � ِ�ر ُف � َ�ك ال � َ�ح� � ِن� � ْي ��نُ �إل� � ��ى َز َم� � � ٍ
ُم� �� ِ��ض � ْ�يءٍ َ ،وال � َ�ح� � ِن� � ْي ��نُ ال � َ�ح� � ُّق َي � ْ�ج � ِ�ر ْف
َو ُت � � ْب � �� ِ� ��ص � � ُر َ
«خ� � ��ا ِل� � � َ�د» الآ َث� � � � ��ا ِر َح� � ّي� � ًا
َو�أَ ْط� � � � � � َر ُ
اف ال � ُ�خ� � ُل� � ْو ِد �إ َل� �ـ� � ْي� � ِه َت � ْ�ط � ِ�ر ْف
�ات
َو َت� ��� ْ��س� � ُم� � ْو ِف � ��ي َط � � � َه� � ��ا َر ِة ِذ ْك � � � َر َي� � � ٍ
َو ِم� � ��نْ َن� � ْب� � ِع ال�� ُّت�� َق��ى َوال � � ُ�ج� � � ْو ِد َت� � ْغ � ِ�ر ْف
َو َت � � ْل � � َم� � ُ�ح � َ��ص� � ْف � َ�ح� � َة ال � � َّت� ��ا ِر ْي� � ِ�خ َت ��زْ هُ ��و
ِب� � َم ��نْ ِب ��ال� � ُم� � ْن � َ�ج ��زَ ِات َل� � َه ��ا ُي� ��زَ ْخ� � ِ�ر ْف
َو ُت� � � � � � � ْ�د ِر ُك �أَنَّ َدائ � � � � � � َر َة ال� � َم� � َن ��ا َي ��ا
َت � � � � ُد ْو ُرَ ،و َت� � � ْت� � � ُر ُك ال� � ِّ�ذ ْك � � َر ال � ُم ��� َ�ش � ِّر ْف
فواز اللعبون
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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على نبينا محمد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين ،وبعد:
فهذا م�صنف �سعيت فيه �إلى جمع ما قيل في جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز
�آل �س ��عود -رحمه اهلل تعالى -من ق�صائد ف�ص ��يحة وعامية ،و�أردفته بقراءة موجزة
وقفت فيها على �أبرز مالمح البنية الم�ض ��مونية والفنية ،وهي قراءة مب�سطة وجهتها
لمحبي ال�شعر وهواة االطالع من غير المتخ�ص�صين.
عنوان امل�شروع وداللته:
«اخلالديات» :وهو عنوان عام و�صفي يف قالب التورية ،ويت�ضمن الن�سبة �إىل
�شيئني:
الأول :الق�صائد المنظومة في جاللته من�سوبة �إلى ا�سمه.
الثاني :الق�صائد المنظومة فيه المنعوتة بالخلود؛ لكونها م�ؤهلة فن ًّيا.
«غرر الق�صائد في الملك خالد :جمع ًا وقراءة» :وهو عنوان تف�صيلي ،و(ال ُغ َرر)
جمع ُغ َّرة ،وال ُغ َّرة في اللغة بيا�ض في الجبهة ،ومعناها هنا مجازي ي�ش ��ير �إلى جمال
الق�ص ��ائد و�إ�ش ��راقها ،و(الق�صائد) يراد بها ما نظمه ال�ش ��عراء ال�سعوديون والعرب
في جاللته من �ش ��عر ف�صيح �أو عامي تنطبق عليه ال�ش ��روط الفنية� ،سواء �أكان ذلك
في �أثناء حياته� ،أم بعد مماته ،و(جمع ًا) ت�شير �إلى ما ته َّي�أ جمعه من تلك الق�صائد،
وعر�ض ��ها وفق �آلية منطقية َّ
الموجز لأبرز
منظمة ،و(قراء ًة) ت�شير �إلى اال�ستعرا�ض َ
المظاهر المعنوية واللغوية التي ت�ص ��طبغ بها تلك الق�ص ��ائد ،ومناق�شتها عبر بع�ض
مب�سطة.
النماذج مناق�شة نقدية َّ
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�أهم �أهداف امل�شروع:
 -1الوفاء لم�سيرة جاللته القيادية وال�سيا�سية والإن�سانية.
 -2جمع �شتات الق�صائد الف�صيحة والعامية المنظومة في جاللته.
� -3إبراز الق�صائد الم�ؤهلة فن ّي ًا من بين ق�صائد �ضعيفة ال ترقى �إلى حد ال�شعر،
وال �إلى قدر جاللته.
 -4الإ�سهام في �إثراء المكتبتين :الأدبية ،والتاريخية.
منهج امل�شروع:
في جمع الق�ص ��ائد اعتمدتُ المنهج الم�س ��حي القائم على ا�س ��تيفاء كل ما �أتيح
ل ��ي جمع ��ه من الم�ص ��ادر المتنوعة محل ّي ًا وعرب ًّي ��ا ،ابتداء من ع ��ام 1384هـ ،وذلك
حين ُعين -رحمه اهلل -نائب ًا لرئي�س مجل�س الوزراء ،فول ّي ًا للعهد في ال�س ��نة نف�س ��ها،
فمبايعته ملك ًا على البالد �س ��نة 1395هـ ،حتى �س ��نة 1404هـ ،وهي ال�سنة الثانية من
وفاته رحمه اهلل؛ �إذ َي ِر ُد �أن ي�ستمر ن�شر بع�ض الق�صائد خالل هذين العامين.
�أما في القراءة فقد اعتمدت المنهج الو�ص ��في القائم على ر�ص ��د �أبرز الظواهر
المعنوية واللغوية ،ومن ثم مناق�شتها بال�شرح والتحليل عبر جملة منتخبة من النماذج
ال�شعرية.
وبما �أن هذا الم�ش ��روع موجه �إل ��ى الجمهور بمختلف م�ش ��اربه الثقافية ،وميوله
الذوقية ،ويهدف -من �ض ��من �أهدافه� -إلى جمع �ش ��تات كل م ��ا ُن ِظم في جاللته من
ق�صائد روعيت فيها �شروطها الفنية الخا�صة ،فقد ر�أت م�ؤ�س�سة الملك خالد الخيرية
�أن ي�ض ��اف ال�ش ��عر العامي �إلى هذا المجموع ،وبخا�صة �أن لهذا ال�شكل ال�شعري جولة
ف�صلت بينهما في الجمع
م�ش ��هودة في هذا الم�ض ��مار ،ومراعاة الختالفات النوعين
ُ
والقراءة.
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و�أ�شير هنا �إلى بع�ض ال�ضوابط التي التزمت بها في هذا الم�شروع:
اكتفيت في انتخاب مادة هذا الكتاب بالنماذج ال�س ��ائدة �شك ًال وف ّن ًا للنوعين
-1
ُ
الف�صيح والعامي مما تعارف عليه الأكثرية من نقاد كل نوع وجمهوره ،وا�ستبعدتُ منهما
ما خرج عن ذلك ،مثل :الن�صو�ص التي لم ُت ْبنَ على وزن ،والن�صو�ص التي تتكرر فيها
الك�سور ،والن�صو�ص التي لم ُت َرا َع فيها �ضوابط القالب ال�شكلي عمود ّي ًا كان �أم تفعيل ّي ًا،
والن�صو�ص التي يغلب عليها النظم الباهت والتكلف الظاهر ،وا�ستبعدتُ من الف�صيح
ما انت ُِه َكت فيه قواعد اللغة ب�شكل ظاهر ينم عن جهل� ،أو خلط بين النوعين.
� -2إ�ص�ل�اح الأخطاء الواردة في الق�ص ��ائد مما يكون �س ��ببه في الغالب �أخطاء
طباعي ��ة� ،أو �أخطاء في النقل ،والمفردات �أو الجمل الناق�ص ��ة �أو غير الوا�ض ��حة في
الم�ص ��در الأ�ص ��لي حاولت �إتمامها بما يوافق الوزن والمعنى ،وو�ض ��عت �إ�ضافتي بين
قو�سين معقوفين ( ).
� -3ضبط ما ُي ْ�ش ِكل من المفردات بال�شكل ،و�شرح ما يحتاج �إلى �شرح من �ألفاظ
ال�شعر الف�صيح.
� -4إذا تكررت ق�ص ��يدتان في م�صدرين �أخذت بالم�صدر الأقدم تاريخ ًا؛ لكونه
�أقدر على نقل التجربة ال�شعورية كما هي ،وال �سيما في ق�صائد الرثاء.
 -5ترتيب الق�ص ��ائد داخل الف�صول وفي الفهر�س ��ة وفق �أ�سماء �شعرائها ح�سب
الترتي ��ب الألفبائ ��ي (الهجائي) ،واالعتبار لال�س ��م الأول ،فالثان ��ي ،فالثالث ،...وال
اعتب ��ار في الترتي ��ب للألقاب العلمية وال�ش ��رفية �إن ُوجدت ،وال بو�ص ��ف (ابن) بين
الأ�س ��ماء ،و�إن كان ل�شاعر واحد �أكثر من ق�ص ��يدة في المبحث نف�سه رتبت ق�صائده
ح�سب حروف رويها.
 -6توثي ��ق بع� ��ض الق�ص ��ائد والتراجم من ال�ش ��بكة العنكبوتية لكل م ��ا تعذر لي
توثيقه من المطبوع.
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 -7التعريف الموجز بال�شعراء الذين تي�سر لي الوقوع على تراجم لهم من خالل
جملة من كتب التراجم المعا�صرة ،و�أفردت تراجمهم في ق�سمين (ل�شعراء الف�صيح
والعامي) في ملحق �أخير ،و�أدرجت �أ�سماءهم ح�سب الترتيب الألفبائي (الهجائي)،
واالعتبار لال�سم الأول ،فالثاني ،فالثالث ،...وال اعتبار في الترتيب للألقاب العلمية
وال�شرفية �إن ُوجدت ،وال بو�صف (ابن) بين الأ�سماء.
وقد تك ّون م�شروعي من مقدمة ،وثالثة �أبواب تحتها �ستة ف�صول ،وتحت الف�صول
اثنا ع�ش ��ر مبح ًث ��ا ،وملحق يت�ض ��من تراجم ال�ش ��عراء ،وثبت بالم�ص ��ادر والمراجع،
وفهر�س الق�صائد والمو�ضوعات.
وجاء الباب الأول بعنوان( :مجمع الق�ص ��ائد) ،وت�ض ��من الف�ص ��ل الأول منه ما
ُج ِمع من ال�شعر الف�صيح ،وق�سمته في مبحثين ،هما� :شعر المنا�سبات ،و�شعر الرثاء،
وخ�ص�صت الف�ص ��ل الثاني لما ُج ِمع من ال�شعر العامي ،وفيه �أي�ض ًا مبحثان عن �شعر
الرثاء ،و�شعر المنا�سبات.
وكان الباب الثاني بعنوان( :قراءة في البنية الم�ض ��مونية) ،وفي الف�ص ��ل الأول
منه تناولت م�ض ��امين ال�شعر الف�ص ��يح تحت مبحثين ،هما :مو�ضوعات المنا�سبات،
ومو�ضوعات الرثاء� ،أما الف�صل الثاني فتناولت فيه م�ضامين ال�شعر العامي بالتق�سيم
نف�سه.
والباب الثالث عنوانه( :قراءة في البنية الفنية) ،ووقفت في الف�ص ��ل الأول منه
على بنية ال�ش ��عر الف�صيح ،وا�ستعر�ضت �أبرز مالمح البنية من خالل مبحثين ،هما:
�أبعاد المعاني ،وم�س ��تويات اللغة ،وفي الف�صل الثاني تناولت بنية ال�شعر العامي عبر
مبحثين يحمالن الو�صف ال�سالف.
م�شروعات �سابقة م�شابهة:
م ��ن خ�ل�ال اقتفائي الآث ��ار القريبة م ��ن فكرة الم�ش ��روع وم�ض ��مونه ،واغتنامي
القنوات الآتية:
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 �إف ��ادات عدد من النقاد والأدباء و�أ�س ��اتذة الجامعات ،وغيرهم من المهتمينبهذه ال�ش�ؤون.
 �إف ��ادات جمل ��ة من ال�ش ��عراء الذين تمكنت من التوا�ص ��ل معهم ممن خ�ص ��واجاللته ببع�ض ق�صائدهم.
 �إفادات �أمناء الأندية الأدبية� ،أو بع�ض من�سوبيها في كل من:نادي الريا�ض ،ونادي جدة ،ونادي مكة المكرمة ،ونادي المدينة المنورة ،ونادي
الطائف ،ونادي ال�شرقية ،ونادي الق�صيم ،ونادي حائل ،ونادي تبوك ،ونادي الباحة،
ونادي �أبها ،ونادي جازان.
 قوائم الر�س ��ائل العلمية في الجامعات المحلية والخليجية والعربية بوا�س ��طةالفهار�س المطبوعة ،وال ُم ْد َم َجة �آل ًّيا.
 مح ��ركات البح ��ث العالمية� ،إ�ض ��افة �إلى المحركات المتخ�ص�ص ��ة المرتبطةب�شبكات الجامعات والمكتبات العامة والتجارية ودور الن�شر ،ومن �أهمها:
مركز الملك في�ص ��ل للبحوث والدرا�س ��ات ،ومكتبة الملك فهد الوطنية ،ومكتبة
المل ��ك عبدالعزي ��ز العام ��ة ،ومكتبة معه ��د الإدارة العام ��ة ،ومركز معلوم ��ات دارة
المل ��ك عبدالعزي ��ز ،ومكتبة الأمير �س ��لمان في جامعة الملك �س ��عود ،ومكتبة جامعة
الإم ��ام ،ومكتب ��ة جامع ��ة �أم الق ��رى ،ومكتب ��ة الجامعة الإ�س�ل�امية ،ومكتب ��ة جامعة
الملك عبدالعزيز ،ومكتبة جامعة الملك في�ص ��ل ،ومكتبة جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن.
من خالل ذلك كله تبين �أن فكرة الم�شروع القائمة على جمع ما ُنظم في جاللته
خالل مراحل حياته الفاعلة لم َي�س ��بق �إليها �أحد حتى تاريخه ،وعدا ذلك �أ�ش ��ير �إلى
ما يلي:
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ثمة درا�سة �أكاديمية بعنوان« :ال�شعر العربي في الملك خالد بن عبدالعزيز :درا�سة
مو�ضوعية وفنية» ،للدار�س� :أحمد بن عبداهلل القرني ،وهي ر�سالة ماج�ستير م�سجلة في
ق�سم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية.
والر�س ��الة لم تزل في طور الإعداد ،وقد توا�صلت مع الدار�س ،وزودته بما لدي،
وزودني �-ش ��كر اهلل له -بنبذة من خم�س ��ين �ص ��فحة عن م�صادر ال�ش ��عر العربي في
المل ��ك خالد ،وقد ا�س ��تعر�ض الدار�س ف ��ي نبذته تلك عدد ًا من الدواوين ال�ش ��عرية،
والإ�ص ��دارات الجمعية ،و�أعداد ًا من ال�ص ��حف والمجالت التي وردت فيها ق�ص ��ائد
ف�صيحة تخ�ص جاللته ،و�أورد لبع�ض الق�صائد التي وقع عليها مقتطفات من �أبياتها،
تت�ضمن الإ�شارة �إلى الملك خالد رحمه اهلل.
وهذه الر�س ��الة كما يف�ص ��ح عنوانها تهدف �إلى درا�س ��ة ال�شعر العربي الذي قيل
ف ��ي جاللته وهو مل ��ك� ،أي من عام1395 :هـ حت ��ى عام1402 :هـ ،كما �أن الر�س ��ائل
العلمية الم� َّؤطرة بـ (درا�سة مو�ضوعية وفنية) لي�س من مهامها التدوين ،و�إنما تنتهج
المنهج الو�ص ��في في الر�ص ��د والتتبع ،من خالل ما يمكن الوقوف عليه من ن�صو�ص،
وبع ��د ذلك يوظ ��ف الدار�س نماذج جزئية من هذه الن�ص ��و�ص عبر مقاطع يثبتها في
ر�س ��الته؛ ليطبق عليها درا�سته المو�ضوعية ،ودرا�سته الفنية ،وهاتان الدرا�ستان هما
محور البحث و�أ�سا�سه.
وف�ض�ل ً�ا عن هذا العمل الأكاديمي �أ�ش ��ير �إلى �إ�ص ��دارات جمعية اعتنى معدوها
بجمع ما �أتيح لهم في منا�سبات مختلفة ،و�أهمها:
 -1ترانيم العودة� ،إعداد :فوزان عبدالهادي الحجيلي وناجي محمد عبدالقادر،
نادي المدينة المنورة ،ط1379 ،1:هـ.
ويقع في (� )157ص ��فحة من الحجم المتو�سط ،ويت�ضمن ( )57ق�صيدة ما بين
ف�صيح وعامي ،وكلها قيلت بمنا�سبة عودة الملك خالد من �إحدى رحالته.
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 -2الرث ��اء الخالد فيما قي ��ل عن الملك خالد ،عبدالمجي ��د بن محمد العمري،
وكالة نو�سة للدعاية والإعالن ،الريا�ض ،ط ،1:د.ت.
ويقع في قرابة (� )80ص ��فحة من الحجم المتو�س ��ط ،ويت�ألف من ثالثة ف�صول،
فرد الف�صل الأول بالوقوف على �سيرة جاللته في (� )21صفحةُ ،
وخ َّ�ص الف�صل
وقد �أُ ِ
وع ِر َ�ض في الف�ص ��ل الثالث
الثاني بالمراثي البالغ عددها ( )33ق�ص ��يدة ف�ص ��يحةُ ،
عدد من �صور جاللته النادرة في حدود (� )15صفحة.
 -3مراثي الملك ال�ص ��الح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،جمع و�إعداد :عبداهلل
بن معي�ض النفيعي ،مطابع دار الحارثي للطباعة والن�شر ،الطائف ،ط1408 ،1:هـ.
ويقع في (� )161ص ��فحة من الحجم المتو�س ��ط ،ويت�ألف م ��ن ثالثة �أبواب ،وقد
ت�ضمن الباب الأول نبذة عن حياة جاللته حتى �صفحة ( ،)22واقت�صر الباب الثاني
ُ�ص بالمراثي
عل ��ى المراثي الف�ص ��يحة عبر ( )35ق�ص ��يدة� ،أما الباب الثال ��ث فاخت َّ
العامية التي بلغت ( )42ق�صيدة.
و�أ�ش ��ير �إلى �أن هذه الإ�ص ��دارات ،وغيرها ت�ض ��منت جهد ًا طيب� � ًا ،على �أن بع�ض
الن�صو�ص الواردة فيها ال تنطبق عليها �أو�صاف ال�شعر ،ومهما يكن من �أمر ،ف�إن هذه
الإ�صدارات اندرجت ببع�ض ق�صائدها في م�صادر هذا الم�شروع ،حين تعذر الو�صول
�إلى المظان الأ�ص ��لية لتلك الق�ص ��ائد� ،أو الأكثر �أ�ص ��الة ،وقد حفظت لأ�صحاب تلك
الإ�صدارات حقوقهم المعنوية والأدبية بالإحالة المو َّثقة الدقيقة.
ه ��ذا ،ولم يب ��قَ لي غير التما�س القبول ،فما قمت به جهد ب�ش ��ري معر�ض -دون
ريب -للخط�أ وال�سهو والنق�ص ،وح�سبي من ذلك كله �أنني بذلت ما فيه الو�سع ،و�إنما
علي فائت ًا �أو
التوفيق بغلبة ال�صواب مع �صدق االجتهاد ،على �أنني �آمل ممن ي�ستدرك ّ
خل ًال �أن ينبهني �إليه؛ لأتالفاه -ب�إذن اهلل -في طبعة قادمة.
د .فواز بن عبدالعزيز اللعبون
dr.fa@hotmail.com

1430/9/10هـ
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خالد فينا

()1

�إبراهيم داود فطاين

ل ��م ي �م��ت ف �ي �� �ص � ٌل وخ ��ال� � ُد فينا
لم يمت في�صل وف��ي ال�شعب فهد
ف � �ع� ��زا ًء ي� ��ا خ� ��ال� ��د ًا ي� ��ا مليكي
م��ن ب�لاد الإ� �س�لام م��ن ك��ل �صوب
�ات ل �ف �ي �� �ص��ل �أن ُي�ل�اق��ي
داع � �ي� � ٍ
وه � ��ي ت ��دع ��و ب� � ��أن ُي� � ِ�م � � َّدك رب��ي
ْ
ول� �ف� �ه���د ول � � ��ي ع � �ه� ��دك ت ��دع ��و
وع � � ��زا ًء � َآل ال �� �س �ع��ود و� �ص �ب��ر ًا
وع� ��زا ًء ي��ا ��ش�ع� ُ�ب ،فال�صبر خير
�إن ف ��ي خ��ال��د ال �م �ل �ي� ِ�ك لخير ًا
��ِ�س�� ْر ب �ن��ا خ ��ال ��د ًا ،ل �ع��ز الأم��ان��ي
َ
العلم وارفع
الجي�ش
َد ِّع� ِ�م
ِ
وان�شر َ
واف� �ت� �ت ��ح ق �ل �ب��ك ال� �ن� �ق � َّ�ي ل�شعب
وت�� �ع� � َّ�ط� � ْ�ف ل� �� �ِ�ش� �ي� �ب ��ه و�� �ش� �ب ��اب
وت � �ق � � َّب� ��ل ع�� ��زاءن�� ��ا وال� �ت� �ه ��ان ��ي
و ْل� � � َت� � �د ُْم راف� �ع� � ًا ل � ��واء المعالي
و ْل� � � َي� � �د ُْم ف��ه�� ُدن��ا ي�����ش�� ّدك �أزر ًا
و� � �ص �ل�اة الإل� � � ��ه ت �غ �� �ش��ى ن��ب�� ّي�� ًا

�روم
ح � َم� َ�ل ال��ع��ب َء ف��ي ث �ب��ات ال �ق� ِ
والفهوم
َم ��ن ت���س��ام��ى ف��ي ُن �ب �ل��ه
ِ
ف���ي ق� �ل ��وب ت� �م� � َّز َق�� ْ�ت ك� ��الأدي� � ِ�م
طيم
م��ن ق�ل��وب ت�ط��وف ح��ول َ
الح ِ
ب � �ج� ��وار ال� �ك���ري���م خ� �ي ��ر ن �ع �ي� ِ�م
ب� � �ه � ��داه وع � ��ون � ��ه ال��م�����س��ت��دي� ِ�م
القويم
ل�ت���س�ي��را ع �ل��ى ال �ط��ري��ق
ِ
رب رح� �ي � ِ�م
وام�� �ت�� �ث� ��ا ًال لأم � � ��ر ٍّ
�وم
وب� � ��ه ي �ن �ج �ل��ي � � �س� ��واد ال� �غ� �ي � ِ
العليم
ن��رت �ج �ي��ه م ��ن ال �� �س �م �ي��ع
ِ
الكريم
و َت�� َر��َّ�س� ْ�م ُخ� َ�ط��ى �أخ �ي��ك
ِ
للعلوم
راي � ��ة ال� �ح ��ق وا ْل � � َت � � ِف� � ْ�ت
ِ
م��خ��ل�����ص وده ب� �ق� �ل ��ب � �س �ل �ي� ِ�م
وت� � �ل�� � َّ�ط�� � ْ�ف ب� � � ��أرم � � ��ل وي� �ت� �ي�� ِ�م
كالن�سيم
�ات رق� �ي� �ق� � ًة
خ��ال�����ص� ٍ
ِ
كريم
ت�م�ن��ح ال���ش�ع��ب ك��ل ع �ط��ف ِ
النجوم
ف��ي ابتناء الأم �ج��اد ف��وق
ِ
القويم
ق��د ه��دى النا�س للطريق
ِ

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري ،دار الأ�صفهاين ،جدة ،ط1395 ،1:ه �ـ1975 -م� ،ص:
.150
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موالي �أهل

()1

�إبراهيم عبدالرحمن اخلفاجي

عودي �إلى ال�شدو يا غريدة ال َّن َغ ِم
مبتهجا
وهنئي القلب هذا ال�شعب
ً
و�أن��ت يا مكة ال�غ��راء ،ط ْب ِت هدى
�شبه الجزيرة يا ِع ِّزي ويا مفخرتي
ال �شك ف��ي اهلل م�ع�ب��ودي ف� ��إن له
ف��ال �� �ش �ك��ر هلل م ��ن � �ش �ع��ب ي���ؤي��ده
ع ��اد ال�م�ل�ي��ك ت �ج � ّل��ى ب �ع��د غيبته
توج ِدنا
ف��ي ك��ل ط��رف��ة ع�ي��ن م��ن ُّ
ف��ي ك��ل ه�م���س��ة ث �غ��ر م��ن تلهفنا
للم�سلمين ول �ل �ع��رب ال��ك��رام لنا
ل��ك ال ��والء ولل�شعب ال��وف��اء وهم
ه��ذا ه��و ال�ح��ب نعمى ال ي�م��نّ بها
�أط��ال عمرك في مد ال�سنين لنا
�آل ال�سعود وع�� ّز ال�سعد موئلهم
والفي�صل ال�شهم ج َّنبنا بحكمته
ف��ال �ي��وم ي ��وم ال�ه�ن��ا دوم � � ًا ن���ردِّده

اً
محمول على ال َّن َ�س ِم
ولت�س ُك ِبي اللحن
قد بات يهتف في ال�ساحات وال ِق َم ِم
معطارة �ش ّع منك النور في ُّ
الظ َل ِم
م��ا ح�� ّل وادي���ك �إال خ��ال��د ال � َك � َر ِم
ال�س َق ِم
ي��د ال�شفاء �أزال���ت ح��ال��ة َّ
ع���ون الإل � ��ه م ��ن الآالء وال�� ِّن�� َع� ِ�م
يا خالد الدهر ،في عدل وفي ِح َك ِم
�شوقا �إل�ي��ك م��ن الأع �م��اق ل��م َي َن ِم
دع��وى �إل��ى اهلل �أن يبقيك للأُ َم ِم
ل �ك��ل � ٍآت ل �ب �ي��ت اهلل وال� � َ�ح � � َر ِم
قد عاهدوا اهلل بالإخال�ص في ال َك ِل ِم
�إال الإل��ه له التقدي�س في ال ِق َ�س ِم
وال �ف �ه��د والآل ل�ل�ت��اري��خ وال� � َك� � َر ِم
عبدالعزيز �إذا ما ّ
حك في اللُّ ُج ِم
مواطن ال�ضعف والت�شكيك وال َّن َد ِم
عودي �إلى ال�شدو يا غريدة ال َّن َغ ِم

(� )1صحيفة الندوة ،العدد1397/5/20 ،5535 :هـ/8 -مايو1977/م� ،ص.7 :
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حديث البحر

()1

�إبراهيم عبداهلل مفتاح

وغ� � َن ��ا ُه
�أُ ْل� � ِ�ه� � َ�م ال �� �ش �ع � ُر �� َ��ش� � ْ�د َو ُه ِ
وت �� �س��ام��ت �إل� ��ى ذراه� ��ا القوافي
و�أدارت ع �ل��ى ال ��وج ��وه ك ��ؤو��ً�س��ا
وت� �ه ��ادى ال�ق���ص�ي��د ي�ع�ب��ق عط ًرا
ب� �ي ��ن زه� � ��ر �أك � �م� ��ام� ��ه ت �ت �ن��دى
وط� �ي ��ور ع �ل��ى ال �غ �� �ص��ون تناجي
فعلى ال��رح��ب بالمنى والأم��ان��ي
م�ست�شاري ال�ب�لاد ،طبتم مقاما
رق�ص الموج في العباب ا�شتيا ًقا
وت� �ه ��ادى ال�ن���س�ي��م ي�ح�م��ل ِب ْ�ش ًرا
م�ست�شاري ال �ب�لاد ،ال تعذلوني
نحن ف��ي البحر عمقنا �أمنيات
م� ��ا ع �ل �ي �ن��ا ل� ��و �أن � �ن� ��ا جمعتنا
�سوف يحلو لنا المقام على ْ
ال�شطـ
و�� �س� �ي� �غ ��دو ح��دي��ث��ن��ا ���ش��اع��ر ًّي��ا
�إن ه��ذا ال���ض�ف��اف م���ازال ِب ْك ًرا
وب� ��� �ش ��وق �أح� ��� �ض ��ان ��ه للمعالي

و َت� � � َر َّج�� ��ى ف��ل��ن ي��خ��ي� َ�ب َر َج � � ��ا ُه
ف��ي رب �ي��ع � �ش��اق ال ��زم ��ان � �َ�ش � َ�ذا ُه
ف � ��أع� ��ادت �إل� ��ى ال ��وج ��ود � ِ��ص � َب��ا ُه
وت��و���ش��ى � �س �ح��ر ال��ب �ي��ان ُخ � َ�ط ��ا ُه
وري� ��ا�� ��ض ت �م �ي ����س ف� ��ي َم� � ْغ� � َن���ا ُه
�سل�سبيلاً ي�سبي ال �ع �ي��ون َ�س َنا ُه
ج� ��اءن� ��ا ي ��وم� �ن ��ا ال� � ��ذي َن� � � ْه� � � َوا ُه
ف� ��ي �� �ض� �ف ��اف ي��ب�� ُّث��ك��م َن � � ْ�ج� � � َوا ُه
و�أ� � �ص� ��اخ� ��ت ج ��زي ��رت ��ي ِل� � ِغ� � َن���ا ُه
وع � �ط� ��ا ُء ال �م �ل �ي��ك ف� ��ي ُي� � ْم� � َن ��ا ُه
�إن� �م ��ا ن �ح��ن ف ��ي ال �م �ن��ى �أَ� �ْ�ش� � َب ��ا ُه
وق� �ل� �ي���ل م � ��ن ال� �ل ��آل� � ��ي ُم� � � َن � ��ا ُه
جل�سة ف��ي ال�ضفاف نجلو َ�س َنا ُه
ـ� � ِ�ط وي� �ب ��دي ل �ن��ا ال �م �� �س��اء ُر�ؤا ُه
و�� �س� �ي ��روي � �ض �ف��اف �ن��ا ُم� � ْب� � َت� � َغ ��ا ُه
ت���ش�ت�ه��ي ال �ح��ب وال� � ��ر�ؤى َع � ْي � َن��ا ُه
وا ْل�� � ِت�� � َي� � ٍ�اع �إل�� ��ى ال� �ع� �ن ��اق َي� � � َ�دا ُه

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر ،ن�شر نادي املدينة املنورة الأدبي ،ط1397 ،1:ه،
�ص.147 :
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ي ��ا وف � ��ود ال �م �ل �ي��ك� ،إن � ��ي ر� �س��ول
ل�ه�ف��ة ال �� �ش��وق ع� َّل�م�ت�ن��ي القوافي
وت� �م� �ن ��ى ل� ��و ا�� �س� �ت� �ط ��اع ع� �ط ��ا ًء
ي ��ا وف� ��ود ال �م �ل �ي��ك� ،إن الأم ��ان ��ي
وت ��زي ��د ال �ج �ن��وب �إن ق ��د غدونا
َ
�وم ��ا
وط� � � ��نٌ ل� ��و ج� �ن ��وب ��ه �أَنَّ ي � ً
ع�ب��ق ال��وح��ي وال��ر� �س��ال��ة ُّ
والط ْهـ
� �ش � َّع ف��ي الأف � ��ق ف �ج��ره فت�سامى
ه ��ا ه ��و ال� �غ ��ار م ��ا ي� ��زال ط��رو ًب��ا
م��وط��ن ال ��ِّ��ص � ْي��د ك�ل�م��ا م ��ر يوما
حقب ال��ده��ر وال�ع���ص��ور الخوالي
ج� � ��اء وال � �ع� ��اب � �ث� ��ون ك � � � ٌّل تمنى
ٌ
وبع�ض
بع�ضهم ين�سج الأم ��ان ��ي
ف � ��أت� ��اه� ��ا ب� �ع ��زم ��ه ح� �ي ��ث داوى
و�أت ��ى الفي�صل العظيم ام �ت��دادًا
ع��ا���ش وال �م��وج ��ص��اخ��ب والمواني
ف��ت��ح��دى ال� ��ري� ��اح وال�� � َي�� � ُّم ط���ا ٍغ
وم �� �ض��ى ف �ي �� �ص��ل ال� �ب�ل�اد و َل� � َّم ��ا
ف �ب �ك �ت��ه الأم�� �ج� ��اد ح��ي��ن ت� ��وارى
و�إذا خ� ��ال� ��د ي� �ج� �ي ��ب وف� �ه ��د:
فابت�سمنا ب �ع��د ال �م �� �ص��اب لعهد
ورف�� �ع�� �ن� ��ا الأك � � � � ��ف هلل ن ��دع ��و
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م��ن ف� ��ؤاد الخ�ضم �أ��ش�ك��و َ�ض َنا ُه
ف �ط �غ��ى م ��وج ��ه وج��ا���ش��ت ُح �ل�ا ُه
َو َه � � � َ�ب ال �� �ش �ع��ر ع��م�� َق�� ُه َوم � � � َ�دا ُه
��س��اه�م��اتٌ ت��رج��و ال�م�ل�ي��ك َع� َ�ط��ا ُه
م �ث��ل �أب� �ه���ا وك ��ال ��ري ��ا� ��ض ُر َب� � ��ا ُه
� �ُ�س � ِ�م� � َع � ْ�ت ف���ي � �ش �م��ال��ه ا َلأ َّوا ُه
ـ � ِ�ر وال �ق��دا� �س��ات ك�ل�ه��ا ف��ي َث�� � َرا ُه
وع� � � َن � � ْ�ت ف� �ي ��ه ل �ل��إل� ��ه ال�� ِ�ج� � َب���ا ُه
َ
ح��ي��ن ُت��ت��ل��ى م���ن �آي�� ��ة �إن َر�آ ُه
� �ش �م��خ ال �م �ج��د ف���وق � �ُ�ش � ِّ�م ُذ َرا ُه
وع � � َن� ��ا ُه
ط� ��ال ب��ال �� �ش��وق ���ش��و ُق��ه َ
ب ��ال� �خ� �ي ��االت �أن ي� �م ��د ِر َدا ُه
ج �ع��ل ال �ح �ق��د وال� �ه ��وى ُم ْمتَطا ُه
ك� َّ�ل م��ن ي�شتكي ال �� �ص��دا َع َه � � َوا ُه
لأب � �ي� ��ه وال� ��� �ش� �ب ��ل ي� �ح ��دو �أَ َب� � � ��ا ُه
غ��ارق��ات وال��رك��ب َيخ�شى ��ُ�س � َرا ُه
وت � �ه� ��ادى � �س �ف �ي �ن��ه ح �ي��ث ت��اه��وا
َت � � ْر َت � � ِو ال �ع �ي��نُ م ��ن � �س �ن��ا ُر�ؤْي � � ��ا ُه
ون� �ع� �ت���ه ق� �ل ��وب� �ن ��ا وال � ��� ِّ��ش � � َف� ��ا ُه
وح � � َم� ��ا ُه
ن��ح��ن ل �ل �� �ش �ع��ب درع� � ��ه ِ
وج � � � َن� � ��ا ُه
ظ��ل��ل��ت��ن��ا غ� ��� �ص ��ون ��ه َ
�أن ي��دي��م النعيم فيما ا ْر َت �� َ��ض��ا ُه
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ال�شمو�س

()1

�أبو بكر عمر �سامل عمر

اع���ذرون���ي �أح�� َّب��ت��ي �أ� �ص��دق��ائ��ي،
ف��ال �� �س��رور ال�ع�ظ�ي��م ي�غ�م��ر نف�سي
في خ�ضم الق�صيد ُغ ْ�صت عمي ًقا
�أُ ْل� ِ�ه� ُ�م الحرف من م�شاع َر َح َّ�س ْت
�أح �م��ل ال �ح��ب ف��ي ج��وان��ح مل��أى
ك��ل �شعر ال يحمل ال���ص��دق ح ًّقا
وق �� �ص �ي��دي �أ� �ش �ع��ة م ��ن �شمو�س
ن�ضوجا
يمنح ال�ن�ف����س وال �ف �ه��وم
ً
ي��ا ب�ل�ادي ،طابت بنجواك نف�سي
ي��ا ب �ل�ادي ،ي��ا ن�غ�م��ة ،ف��ي ر�ؤاه���ا
ي��ا ع��رو���س ال ��رم ��ال م��ا �أن� ��ت �إال
�أن�� ��ت م���ن َو�� َّ��ش� ��ى الإل� � ��ه رب��اه��ا
�أن���ت م��ن �أف �� �ض��ى ال �� �س�لام �إليها
حيث �أ�صغى ال��وج��ود �سم ًعا بقلب
ي��ا ب�ل�ادي ،فها ه��و ال� ُي� ْم��ن �أم�سى
طالعتنا فيه الحياة ب�أغلى غ ِل ٍّي
�إن � ��ه ال��خ��ال��د ال �ع �ظ �ي��م فمرحى
ي��ا مليك ال �ق �ل��وب ،ع��دت فعادت

�إن ت �ل �ع �ث �م� ُ�ت ف ��ي ب��دي��ع غنائي
طاب �صبحي وفا�ض ِب ْ�شر ًا م�سائي
�أنتقي ال ��د َّر م�سر ًفا ف��ي انتقائي
ب � ��وج � ��ودي وع� ��زت� ��ي وان��ت��م��ائ��ي
م �ع �ط �ي��ات م��ج��ل�ل�ات ال �� �ص �ف��ا ِء
ف� �ه ��و ق� � ��رد ب �م �ن �ط��ق ال� �ب� �ب� �غ ��ا ِء
ف ��ي � �س �ن��اه��ا م �ع��ال��م الإه � �ت� ��دا ِء
ل �ل �ت �� �س��ام��ي و َّق� � � � ��اد ًة ب ��ال ��ذك ��ا ِء
و� �س �م��ا ف �ي��ك م �ن �ط �ق��ي وغ �ن��ائ��ي
�أورق ال��ح��ب م���زه� � ًرا ب���الإب���ا ِء
ب�ه�ج��ة ال �ك��ون وم���ض��ة م��ن �سنا ِء
ب� ��� �س� �ي ��اج م �� �ش �ع �� �ش��ع ب � ��ال � ��روا ِء
ب �ح��دي��ث �أع� �ظ ��م ب ��ه م ��ن ن � ��داءِ!
م �� �ش��رئ��ب ال� �ج� �ن ��ان ل�ل��أ�� �ض ��وا ِء
ي��م�ل��أ الأف� � ��ق م��غ��د ًق��ا بالعطا ِء
م ��ا ت�ف�ي����ض ال �ح �ي��اة م ��ن نعما ِء
�أن ��ت لل�شعب روح ��ه ف��ي الح�شا ِء
ل� �ق� �ل ��وب ح� �ي ��ات� �ه ��ا ب ��ال� ��� �ش� �ف ��ا ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.151 :
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نف�سا
ك��ل ف ��رد ي �ف��دي��ك ب��ال �ح��ب ً
ي��ا اب��ن عبدالعزيز� ،أح�ل��ى ن�شيد
ي��ا �أب���ا ال���ش�ع��ب ،ك��ل نب�ضة قلب
لي�س �أ��ش�ه��ى وال �أح ��ب �إل ��ى النفـ
�أ َو ي �خ �ف��ى م ��ن ال �ل��آل� ��ي ج �م��ال
ي��ا م�ل�ي�ك��ي ،لأن� ��ت رم ��ز المعالي
ن �ح��ن ب��ال �ح��ب �أم�� ��ة ق���د ت ��آخ��ت
يا �أب��ا ال�شعب ،يا ابت�سامة مجد،
ل��ك ت �ه��دى م��ن ال �ق �ل��وب التحايا
ف� �ل� �ت ��دم ل� �ل� �ب�ل�اد ن� �ب ��را� ��س خير
و�إل � � ��ى ال��ف��ه��د ي �ن �ت �م��ي ك���ل حب
و� � � �س� �ل��ام ل � �ك� ��ل ح� � ��ر �� �ش ��ري ��ف
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�أ َو ت�غ�ل��ى ع�ل�ي��ك ن�ف����س ال� �ف ��داءِ؟
ع��زف �ت��ه ال��ق��ل��وب ل �ح��ن ال ��وف ��ا ِء
ه � ��ي ت � ��ردي � ��د غ� �ب� �ط ��ة وث�� �ن� ��ا ِء
ـ���� ِ�س و�أح� �ل���ى م ��ن ع� � ��ود ٍة ول��ق��ا ِء
�أي� � ��ن ح� �ل ��ت ت�����ش��ع ب� � ��ال� �ل ��آلآءِ؟
ح� �ي ��ث ت��ب��ن��ي م� �ك� �م�ًل�اً ل �ل �ب �ن��ا ِء
ف� ��أ�� �ش ��ادت � �ص��روح �ه��ا ب���الإخ���ا ِء
ي� ��ا � �س �ل �ي��ل ال � �ع� ��زة ال��ق��ع�����س��ا ِء
راف� �ع ��ات الأك�� ��ف ن �ح��و ال�سما ِء
ي��ر� �س��ل ال��ن��ور � �ض��اف � ًي��ا بالرخا ِء
دم � ��ت ذخ� � � � ًرا ل��ل��ع��زة ال �� �ش �م��ا ِء
م��خ��ل�����ص ل� �ل� �ب�ل�اد ل�ل��أن� �ق� �ي ��ا ِء

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

من عمق هذا ال�شعب �أ�شرق خالد

()1

�أبو زيد �إبراهيم �سيد
(من جمهورية م�صر العربية)

ف� � ْ�ج � � ٌر ب� � � ��آالء الإل�� � ��ه َت� � َف � َّ�ج ��را
من عمق هذا ال�شعب �أ�شرق خالد
اهلل �أك� �ب ��ر �إن � ��ه ال �م �ل��ك ال ��ذي
اهلل �أك � �ب� ��ر �إن دي�� ��ن محمد
ما زال يطلع بال�شمو�س �سواط ًعا
ي ��ا ي� ��وم ب �ي �ع��ة خ ��ال ��د ،ل �م��ا ت��زل
فال�شعب كل ال�شعب يهتف :خال ٌد
�إن� � ��ا وراءك ه � ��ذه �أرواح� � �ن � ��ا
واهلل ي �� �ش �ه��د ب �ي �ع��ة م� ��ن �أم� ��ة
وت �ل �ف��ت ال� �ت ��اري ��خ ي �ب �� �ص��ر �أم ��ة
و� �س��رت ب��دن �ي��ان��ا ال�ب���ش��ائ��ر ث � َّرة
ف��اخ���ض��رت ال��دن �ي��ا بغيث هامر
واخ�ضرت الآم ��ال بالملك الذي
غ��ي��ث��ان :ه� ��ذا ه ��اط ��ل بمياهه
والم�سجد ال�ن�ب��وي ه� ّل��ل �شاك ًرا
وب �ط �ي �ب��ة ط���اب ال ��دع ��اء لخالد
والم�سجد الأق�صى تعالى �صوته
م��ا دام خ��ال � ُد ل�ل�أم��ان��ة حامل

و� �ص �ب��اح �آم� ��ال �أ�� �ض ��اء و�أزه� ��را
ف ��أ� �ض��اءت ال��دن�ي��ا و��ش�ع� ٌ�ب َك َّبرا
م�ل��ك ال�ق�ل��وب م�ح�ب� ًة وا�ست�أثرا
م��ا زال بالقمم ال���ش��وام��خ ن ّيرا
وي �ع��م ب��ال �ن��ور ال �ب��ري��ة وال� ��ورى
َّ
م�سطرا
مجدً ا بتاريخ ال�شعوب
�سر بالم�سيرة ق��ائ��دً ا ومظفرا
ل��ك ف��دي��ة ون�ف��و��س�ن��ا �أ َّن� ��ى ترى
ك��ان��ت م� �ث � اً�ال ل �ل��وف��اء ُم � َن� َّ�ظ��را
تلد الكماة غ�ضنف ًرا فغ�ضنفرا
واد �أن �ه��را
وال �غ �ي��ث � �س��ال ب �ك��ل ٍ
وال�صخر �أورق بالثمار و�أزه��را
ق��د ك��ان ل�ل�إ� �س�لام غ�ي� ًث��ا �أكبرا
وب �خ��ال��د ت�ج��د ال �م �ك��ارم �أغ���زرا
َ
في�صل في الأخ� ّوة �أثمرا
فغرا�س
وول � � ِّي� ��ه ف �ه��د وف� ��ي �أم ال �ق��رى
�اق ول� ��ن يتغيرا
ه ��و ف �ي �� �ص � ٌل ب� � ٍ
ال ب�� ّد م��ن �صهيون �أن نتطهرا

( )1مواكب ال�ضياء� ،أبو زيد �إبراهيم �سيد ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض ،د.ت� ،ص.6 :
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ال ب� ��د م� ��ن ي � ��وم ي �� �ص �ل��ي خ��ال��د
ي ��ا خ ��ال ��د ال� �ت ��اري ��خ �إن ب�ل�ادن��ا
مهد ال�ن�ب��وة وال�ح���ض��ارة والهدى
فت ََح ْت عيون ال�ك��ون فهي م�ضيئة
ر َف� � َع � ْ�ت ل ��واء ال �ح��ق ف��ي دن �ي��ا بها
َ
وط� � َو ْت عهود الظالمين ف�لا ترى
َغ ���َ�س � َل� ْ�ت ب �ن��ور ال �ع �ل��م ك��ل جهالة
ن�شرت على الأر�ض ال�سالم وقد غدا
وال �ن��ا���س ف��ي ع ��دل ت��راه��م �إخ ��وة
وال��ح��ك��م ل �ل��رح �م��ن ج � � ّل جالله
يا خالد الأم�ج��اد ،يا غر�س الذي
ع�ب��دال�ع��زي��ز �أب� ��وك م��ن ع ��زت به
ق ��د ه�� ّ�ب م ��ن ن �ج� ٍ�د ل �ن �ج��دة �أم ��ة
ف��ال �ن��ا���س �أح��ق��اد ت �ف � ّرق جمعهم
ف� � ��إذا ال� �ب�ل�اد ت ��وح ��دت وت ��آل �ف��ت
و�إذا ب �م �م �ل �ك��ة ي� �ق ��ود زم��ام �ه��ا
اهلل �أك � �ب� ��ر ف� ��ي ���س�ل�ام��ة خ��ال��د
ب�شفائه ��ُ�ش � ِف� َ�ي ال��وج��ود وعانقت
ك��ان��ت م�لاي �ي��ن ال �ق �ل��وب بجنبه
وال� �ع ��رب والإ� � �س �ل�ام ُك � � ٌّل �ساهر
ح�ت��ى �أُذي� ��ع ع�ل��ى ال��وج��ود �شفا�ؤه
اهلل �أك � �ب� ��ر �إن ف���رح���ة �أم� �ت ��ي
ف���ش�ب��اب�ه��ا و� �ش �ي��وخ �ه��ا ون�سا�ؤها
هم من �شغاف قلوبهم ن�سجوا له
28

ف��ي��ه وي���ذك���ر ر ّب� � ��ه م�ستب�شرا
ل �ل �ك��ون � �ص �ب � ٌح ب��ال �ه��داي��ة َن� � � َّورا
وه ��ي ال �ت��ي ل�ل�ك��ون ك��ان��ت معبرا
وه� َ�د ْت وج��ودا في الظالم تح ّيرا
َ
ل�ي��ل ال �غ��واي��ة وال�ج �ح �ي��م ت�س ّعرا
ك���س��رى يتيه ب�ب��أ��س��ه �أو قي�صرا
اً
�ضالل في الوجود ت�س ّمرا
َوم َح ْت
ج��دب الحياة بها ربي ًعا �أخ�ضرا
ال ف��رق بينهم وخ��اب م��ن افترى
ف�شريعة ال��رح �م��ن �أَ ْم � ��نٌ للورى
ق ��د ك� ��ان ل �ل��دن �ي��ا ع��ط��اء َخ�� ِّي��را
ه ��ذه ال �ب�لاد ول�ل���ش��ري�ع��ة �أظ �ه��را
ك��ان��ت ط �ع��ا ّم��ا ل �ل �ع��دو ُم � َي ��� َّ�س��را
والعدل قد �أ�ضحى غري ًبا منكرا
وغ��دت ل�شرع اهلل ح�ص ًنا �أكبرا
عبدالعزيز وق��د ت�سامت للذرى
ِن� َع� ٌم م��ن الرحمن عانقها الورى
�آم��ال��ه ��ص�ب� ً�ح��ا ج��دي ��د ًا ُم��زْ ِه��را
ت��رج��و م��ن اهلل ال���ش�ف��اء ُم َي َّ�سرا
ل��م ت ��د ِر �أع�ي�ن�ه��م م��ذا ًق��ا للكرى
فا�ستب�شرت دن �ي��ا و َك� � � ْو ٌن َك َّبرا
�ستظل �آم� � اً�ال ت���ض��يء الأع�صرا
تفجرا
ال �ك��ل ب��ال �ف��رح ال �ع �م �ي��م َّ
تاجا من الحب الم�ضيء م�ض َّفرا
ً
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وع �ل��ى ف��م الأك � ��وان ت��زه��و غنوة:
ي ��ا خ ��ال � َ�د ال� �ت ��اري ��خ� ،إن ع��روب��ة
ور�أى ب��ك الإ� �س�لام خير مجاهد
وال �ف �ه��د � �س��اع��دك ال�ي�م�ي��ن وق��وة
و�أخ � � ��وك ع� �ب ��داهلل م ��ن غ �ن��ى به
ي��ا خ��ال� َ�د ال �ت��اري��خ ،دم � َ�ت م ��ؤ َّي��د ًا

د ُْم خ��ال� َ�د الأم �ج��اد� ،صبح ًا َن ِّيرا
الفتي ال ُمزْ ِهرا
بك قد ر�أت غدها َّ
وال�شعب ع��ان��ق خ��ال��د ًا م�ستب�شرا
ت �ل �ق��اه �إخ�ل�ا� ً��ص ��ا وف� �ك ��را ن � ِّي��را
َح�� َر�� ٌ�س و�أم��ج��اد ل��ه ل��ن ُت ْح َ�صرا
ورع��اك رب العر�ش ذخ��ر ًا للورى
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�إن امل�شاعر كلها يف غبطة

()1

�أحمد بن �إبراهيم الغزاوي

ي���ا ح ��اف� �ظ� � ًا هلل ،ف���ي �إخ� �ب ��ا ِت� � ِه
�آت� � � ��اك م� ��ا ل� ��م ي� � ��ؤ ِت � ��ه ل��م��ت�� ّوج
وح� ��دت� ��ه و�أط� �ع� �ت���ه ف� ��ي ك� ��ل ما
ّ
و� �س �ل �ك��ت ن �ه��ج م �ح �م��د مت� ِّأ�س ًيا
وم�ل�ك��ت �أف �ئ��دة ال��ذي��ن ب��ه اقتدوا
�أع� �ظ ��م ب �خ��ال��د ن� �ج ��دة وه ��داي ��ة
وت� �ح� �ي ��ة ل� �ل ��واف ��دي ��ن وم ��رح� � ًب ��ا
ق��د يمموا البيت العتيق حوا�س ًرا
ي ��رج ��ون رح �م �ت��ه وق� ��د و�سعتهم
ت� �ح ��دو ب �ه��م �آالم � �ه� ��م مكظومة
من حيث ما هم �أقبلوا وا�ستقبلوا
ت��رك��وا وراء ظ �ه��وره��م دنياهم
ف� ��أث ��اب� �ه ��م غ� �ف���ران���ه ورف� ��اه� ��ه
توجهوا
�أي � ��ان م ��ا ح �ل��وا وح �ي��ث َّ
والأم� � ��ن م� �م ��دود ال� � ��رواق ون���وره
وقد اطم�أنوا في ال ِفجاج وفي ال ُّر َبا
ح�ي��ث ال �ح��دود ت �ق��ام دون ه��وادة
ط� � ��ر ٌق م� �م� �ه ��د ٌة وم � � ��ا ٌء �سل�س ٌل

ب�شراك بالمذخور م��ن مر�ضا ِت ِه
ف �� �ش �ك��رت��ه وح� �ب ��اك ح ��ق ُت��ق��ا ِت�� ِه
و���ص��ى ب ��ه ال��ف��رق��ان ف ��ي �آي ��ا ِت� � ِه
ب��ال��را� �ش��دي��ن ال�� ُغ�� ِّر خ�ي��ر ه��دا ِت � ِه
ورف� �ل ��ت ف ��ي � �س �ي �م��ائ��ه و� �س �م��ا ِت � ِه
وب �ط��ول��ة ح�ظ�ي��ت ب �ك��ل �صفا ِته ِ!
�إذ ه��م �ضيوف اهلل ف��ي رحبا ِت ِه
م �ت �ج��ردي��ن م��ن ال��ه��وى وه �ن��ا ِت � ِه
وجميعهم ح �ف��دوا �إل���ى نفحا ِت ِه
وت��ح�� ّث��ه��م �آم ��ال� �ه ��م ف� ��ي ذا ِت � � � ِه
وج� ��دوا ال �ك��رام��ة ك�ل�ه��ا ب�صال ِت ِه
وت �ه��اف �ت��وا ُط � � � ًّرا �إل � ��ى رح��م��ا ِت�� ِه
ورع� ��اي� ��ة ف� ��ي ظ� ��ل خ��ي��ر وال ِت � � � ِه
وردوا حيا�ض ال �ب � ِّر م��ن خيرا ِت ِه
م � �ت � ��أل� ��ق ب� �ح� �م ��ات ��ه وح� � ��دا ِت � � � ِه
م ��ن ك ��ل ع� ��اد ك� � ّ�ف ع ��ن ن ��زوا ِت� � ِه
وال� �ع ��دل م�ب���س��وط ع �ل��ى جنبا ِت ِه
وح � �ف� ��او ٌة ب��ال��وف��د ف ��ي رح�ل�ا ِت� � ِه

(� )1أحمد الغزاوي و�آثاره الأدبية ،د .م�سعد بن عيد العطوي ،ن�شر امل�ؤلف ،ط1406 ،1:هـ1986 -م� ،ص:
.1710
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�أه�ل�ا ب�ك��م ف��ي ال�م��روت�ي��ن وحبذا
خال�صا
ما الدين �إال �أن يمح�ض
ً
ه �ي �ه��ات �أن ن ��رت ��اب ف �ي��ه و�إن��م��ا
وجميع م��ا ف��ي الأر����ض يفنى كله
وه��و الكفيل بن�صرنا ما �ضوعفت
وع���د ب ��ه ال ��وح ��ي ال �م �ن� �زَّل ثابت
ول �ئ��ن ُم �ن �ي �ن��ا ب��ال��غ��رور وب ��الأُل ��ى
ح �ت��ى اب�ت�ل�ي�ن��ا ب� � ��الأذى وب �ك��ل ما
ف � � ��اهلل ج� � � � ّل ج�ل��ال� ��ه م�� �ت�� ��أذن
م��ا ث��ال��ث ال �ح��رم �ي��ن م �ن��ا �ضائع
هو في ال�شغاف من القلوب و�إنما
ك��ل ام���رئ م�ن��ا وم�ن�ك��م �شاخ�ص
� �س �ي �ع��ود ل�ل��إ���س�ل�ام وه� ��و مط ّهر
وي�ق�ي�ن�ن��ا ه ��ذا ن���ص��و���ص �أحكمت
وال�صبر مقترن به الن�صر الذي
م �ه �م��ا اع�ت�� �ص�م�ن��ا ب���الإل���ه ف ��إن��ه
وم ��ع ال �ت��راح��م وال �ت �ن��ا� �ص��ح كلنا
ف�ل�ن�خ��� َ�ش خ��ال�ق�ن��ا ون �ح �ف��ظ دينه
ف�م��ن ال�م�ع��ا��ص��ي ك ��ان ك� � ُّل بالئنا
ون �ج��ات �ن��ا م ��ن ك ��ل خ �ط��ب داه ��م
ب��ال �ب��ر وال �ت �ق��وى وب��ال �ح��ب ال��ذي
طوبى لكل �أخ��ي ه��دى ف��ي موقف
ول�ي�ح�ف��ظ اهلل ال�م�ه�ي�م��ن خ��ال��دً ا
ول� �ي� �ح ��ي ف� �ه� � ٌد ��ِ��ص� � ْن���وه وول� � ّي���ه
ول�ي�ق�ب��ل ال��رح �م��ن م�ن�ك��م حجكم

ه��ذا الت�ضامن ف��ي ج��زي��ل هبا ِت ِه
هلل ب��ال��م�����ش��روع م� ��ن ط ��اع ��ا ِت� � ِه
ه��و بالتقى وال� ��ذود ع��ن حرما ِت ِه
ح� � ًّق ��ا وي� �ب� �ق ��ى وج� �ه ��ه ل��ع��ف��ا ِت�� ِه
م �ن��ا ال �ج �ه��ود ل�ن���ص��ره ب ��أُ� �س��ا ِت � ِه
مهما امترى الإل�ح��اد في غ�شيا ِت ِه
�ضلوا وه��ام��وا ف��ي دج��ى ظلما ِت ِه
ي �غ��ري ب��ه ال�شيطان ف��ي نزغا ِت ِه
وع � �ت� ��ا ِت � � ِه
ب� �ع���ذاب���ه ل��ل��م��ع��ت��دي ُ
ك�لا ون �ح��ن ن�غ����ص م��ن ح�سرا ِت ِه
ي �م �� �ض��ي ب �ن��ا ق� ��در �إل � ��ى غ��اي��ا ِت � ِه
ي ��رن ��و �إل� �ي���ه ب���روح���ه و�� �ص�ل�ا ِت� � ِه
ب��اهلل ذي ال�ج�ب��روت رغ��م �شنا ِت ِه
في الم�سجد الأق�صى وفي بركا ِت ِه
ه ��و م ��ن ه��ب��ات اهلل ف ��ي �آي���ا ِت� � ِه
ل�ن���ص�ي� ُرن��ا ول ��ه ال �ع�لا ب�صفا ِت ِه
ح� ��زب ل ��ه ف ��ي دح� ��ر ك ��ل ع ��دا ِت� � ِه
وليحمنا الرحمن م��ن �سخطا ِت ِه
ِ
وب �ه��ا ت �م��ادى ال� � ِغ � ّ�ي ف��ي �إع �ن��ا ِت � ِه
ه��و ف��ي ات �ب��اع ر��س��ول �ن��ا وعظا ِت ِه
ت �ه��دى ال �ق �ل��وب ب��ه �إل� ��ى م �ي��زا ِت � ِه
كالعر�ض ف��ي جمع وف��ي عرفا ِت ِه
ل �ل �م �� �س �ل �م �ي��ن م� � ��ؤ ِّي � ��دً ا ب�� ُك��م��ا ِت�� ِه
وب �ن��و �أب �ي��ه ال� ِّ���ص�ي��د ف��ي عزما ِت ِه
وي �م��دك��م ب��ال �ع��ون ف ��ي ط��اع��ا ِت � ِه
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�راح
ع� �ي ��د ب� ��ه ت �ت �� �ض��اع��ف الأف � � � � ُ
�أ�ضحى الحجيج به �سعيد ًا هانئ ًا
ي���س�ت�ق�ب��ل ال��غ��ف��ران ف �ي��ه مكبر ًا
ب ��اه ��ى ب��ه��م د َّي���ا ُن� �ه���م �أم�ل�ا َك���ه
واك �ت� ّ�ظ منهم بطن مكة وازده��ى
وت� ��آل� �ف���وا وت� �ع���ارف���وا وت� �ع ��اون ��وا
ظ �ف��روا بعفو اهلل واع�ت���ص�م��وا به
وك ��أن �م��ا هُ � ْ�م ف��ي المنا�سك ك ِّلها
ب��ال �ح �م��د وال�����ش��ك��ران هلل ال ��ذي
�زم
يتهافتون ع�ل��ى الحطيم وزم � ٍ
وق� �ل ��وب� �ه ��م م� ��ن ب �ه �ج��ة خ � َّف��اق��ة
وت� �ل� � ُّج ب��ال �ت��وح �ي��د م ��ن �أعماقها
تخ�شى م��ن الأوزار وه��ي محيطة
وت �ط��وف ب��ال�ب�ي��ت ال��ح��رام مثاب ًة
وك���أن��م��ا الأن� �ف ��ا� ��س م �ن �ه��ا ج ��ذوة
ن��زل��ت بها الأح� ��داث وه��ي ك��وارث
اهلل �أك�� �ب� ��ر م� ��ا ت� � ��أ َّل � ��ق ك��وك��ب

أرواح
وم��ن��اط��ه الأج� ��� �س ��ام وال ُ
�اح
ي��زه��و ب ��ه الإم� ��� �س ��اء والإ�� �ص� �ب � ُ
�اح
وت �ف �ي ����ض م �ن��ه م �� �ش��اع��ر وب��ط� ُ
∗∗*

***

تتاح
ف��ا� �س �ت �ب �� �ش��روا والأم� �ن� �ي ��ات ُ
()1
�لاح
منهم ح��راء وال�صفا و� َ��ص ُ
�اح
ف��ي��م��ا ب� ��ه ي �ت �ح �ق��ق الإ�� � �ص �ل� ُ
�اح
ف���ي ك���ل م���ا ه���و ط ��اع ��ة وف �ل� ُ
�واح
�أر ٌج ي �ط �ي��ب ن �� �س �ي �م��ه ال� �ف�� ُ
�اح
ه���و ل �ل �ع �ب��اد ال� ��واه� ��ب ال� �م� � ّن � ُ
�راح
ف��ي ن �� �ش��وة م�ن�ه��ا ال �ق �ل��وب ُت� � ُ
�اح
ك � ��ادت ت �ط �ي��ر وم� ��ا ل �ه��ن ج �ن� ُ
�اح
و ُت� � َب� � ِّك�� ُ�ت الإل � �ح� ��اد ْ
وه � ��و ل �ق� ُ
�راح
ب��الأر���ض والأخ� �ط ��ار وه��ي ج� ُ
تمتاح
ت��رج��و ال �ن �ج��اة ول �ل �ه��دى ُ
�راح
م��ن ف��رط م��ا عبثت بها الأت� � ُ
�راح
� �ش �ت��ى وم �ن �ه��ا ال �ق �ه��ر والأق � � � ُ
�صباح
وان� �ج ��اب ل �ي��ل وا� �س �ت �ه��ل
ُ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،44 :حمرم1398/هـ -دي�سمرب ويناير 1977/و 1978م� ،ص.58 :
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ال�صبا
اهلل �أك� �ب ��ر ك �ل �م��ا ه� � ّ�ب َّ
اهلل �أك �ب��ر م��ا ت �ي � َّم��م ب�ي�ت��ه ال ْـ�سـ
ول�ي�ن�ع��م ال �ح �ج��اج ب��ال �ف��وز ال��ذي
ولي�سعدو بالباقيات �إذا انطوى
ول �ي �ه �ن ��أِ ال �م �ل��ك ال �م��وف��ق خالد
حمل الأمانة وهي عبء في الورى
ه��و ع��اه��ل الإ� �س�لام وه��و عظيمه
م ��ا زال ي��ب��ذل ن���ص�ح��ه وق �ل�اده
ول� ��ه ال� �م ��واق ��ف ك �ل �ه��ا م�شهودة
م ��ا �� �س� � ُّره م ��ا ج� �ه� � ُره �إال ال ��ذي
ك ��أب �ي��ه وه ��و ال�م�ق�ت�ف��ي م��ا َ�س َّن ُه
َ
في�صل ذي الم�آثر ُخ ِّل َد ْت
ك�أخيه
ول �ي �ح� َ�ي ف �ه � ٌد ف ��ي � �س��واب��غ نعمة
ول� �ي� �ن� ��� �ص ��رنَّ اهلل ك� � � َّ�ل م��وح��د

***
***
***

***

***

لقاح
وه � َم� ْ�ت م ��زون الغيث وه��ي ُ
ـَ� ��اج � ��دون و�أخ � �ب � �ت� ��وا و�أراح� � � ��وا
�اح
ه��و ف��ي ال �م �ع��اد ذخ��ي��رة و َرب � � ُ
�راح
ه � ��ذا ال� ��وج� ��ود وك� �ل ��ه �� �س� �ي � ُ
ف�ساح
رب الأي���ادي البي�ض وه��ي
ُ
�اح
م� �ت� �ه� � ِّل�ل�ا وج� �ب� �ي� �ن ��ه و���ّ ��ض�� � ُ
�اح
وب� ��ه ال �م �� �س��اع��ي ك��لُّ��ه��ن ن��ج� ُ
�اح
وج � �ه� ��اده ف���ي اهلل ْ
وه�� ��و ك��ف� ُ
�صحاح
لهجت بها الأث �ب��ات وه��ي
ُ
�صالح
ير�ضى ب��ه ال��رح�م��ن وه��و
ُ
الجحجاح
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�م�ل�ه��م
ُ
�اح
واع� �ت ��ز م �ن �ه��ا � �ش �ع �ب��ه ال � َّ�ط� � َّم � ُ
�اح
وب� �ن ��و �أب� �ي ��ه ال � �ق� ��ادة ال�� ُّن��� َّ��ص� ُ
�سالح
ول��ه ال �ه��دى ف��ي العالمين
ُ
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رب ال�ع��ال�م�ي��ن ن�س ِّب ُح
ب�ح�م��دك ّ
ون��ه��ت��ف ب��ال �ت �ك �ب �ي��ر هلل وح���ده
غ ��دا َة �أف�ضنا بالم�شاعر بكرة
بعيد من الأ�ضحى وفيه تزاحمت
ٍ
ه��و اهلل وال��رح �م��ن ج� � ّل جالله
يباهي بمن ل ّبوا المالئكة الأُلى
وي �� �ش � ّده��م ر� �ض��وان��ه ع��ن عباده
وق��د ط��أط��أت كل الجباه و�أقبلت
تثوب وت�ستهدي ب��ه ف��ي �ضراعة
ت �ك��اد ب�ه��ا ال �ن �ج��وى ت�ح�ل��ق رفعة
ك � ��أن م ��آق �ي �ه��ا وق���د ن��زف��ت بها
وم��ا ال �ح��ج �إال ف��ر��ص��ة الدكارنا
تطهر فيها ك��ل نف�س م��ن الهوى
َت � ُ�خ � ُّ�ب ب �ه��ا � �ش �غ��اف��ة ح�سناتنا
و�آج��ال �ن��ا ف��ي غيبها ت�ستح ُّثنا
بها نحن نحيا ثم نفنى وما لنا
وما �أح�سن الدنيا �إذا ما ت�سربلت
وما �أ�سعد الإن�سانَ ع�ضو عبادة!
فيا مع�شر الإ�سالم ،حلوا حباكم

ون�صدح
وبال�شكر ن�شدو قانتين
ُ
ونفرح
ون�سعى �إل�ي��ه ف��ي خ�شوع
ُ
نفلح
وف��زن��ا ب �غ �ف��ران ب��ه ن �ح��ن ُ
م�سح
مناكبنا في البيت والركن ُي ُ
وي�صفح
ك��ري��م ويعفو ع��ن كثير
ُ
يجنح
بهم ك��ل خير ف��ي ال�ب��ري��ة ُ
تكبح
ل��دى موقف فيه الجوامح ُ
وت�ضبح
�إل �ي��ه م��ع ال�ت�ق��وى ت �ل��وذ
ُ
يكفح
بها الذنب مغفور بها الوزر ُ
وتطمح
�إلى الملأ الأعلى وترجو
ُ
ت�سبح
م��دام � ُع �ه��ا ب �ح��ر ب��ه ه��ي ُ
وت�سنح
بها تنفع ال��ذك��رى مل ًّيا
ُ
وت�صلح
وت��زدان بالتقوى وتقوى
ُ
�رح
وت�ي�ئ����س م �ن��ا ال���س�ي�ئ��ات وت �ب� ُ
ون�صبح
�إل��ى كل خير فيه نم�سي
ُ
نربح
�سوى ما ك�سبناه وما نحن ُ
تبحبح
ب�م��ا ه��و دي ��ن اهلل وه ��ي
ُ
بها �سوف يجزى بالذي هو يكدح
وال تهنوا عن كل ما فيه تنجحوا

(� )1أحمد الغزاوي و�آثاره الأدبية ،د .م�سعد بن عيد العطوي� ،ص.1693 :
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�أهيبوا بمن �ش ّقوا الع�صا �أو تمردوا
وك��ون��وا عباد اهلل من حزبه الذي
ب �ه��ذا ن� � ��ؤدي م��ا ع�ل�ي�ن��ا ن�صيحة
ف�إنا مع التوحيد وال�شرك خا�سئ
برحمة م��ن ال يقبل ال �ت��وب غيره
�أل�سنا جمي ًعا ب��ال�ه��دى خير �أمة
�أنافت على هام ال�صياحي عتاقها
�أ�ضاءت بها في العالمين ح�ضارة
وم��ا ع��رف التاريخ �شر ًقا ومغر ًبا
و�أي � ��ان م��ا ح��لُّ��وا وح �ي��ث تم َّكنوا
وم��ا ك��ان ه��ذا غ�ي��ر ه��دي محمد
ف�ل�م��ا ن���س��وا م ��اذ ِّك ��روا وتنازعوا
ول�ي����س ل�ن��ا ب�ع��د ال�ع�ظ��ات تتابعت
�ام ال�ه��دى ،ب�شراك �إن��ك خالد
�إم � َ
بك ازينت في الأخ�شبين م�شاعر
بحيث اطم�أنت بالحجيج م�ضاجع
�أف��ا��ض��وا وللنعمى عليهم �سرادق
وقد رجموا الخنا�س من كل جانب
و�أف�ضوا �إلى البيت الحرام مواك ًبا
ال�صفاح البي�ض منهم قلوبهم
ك�أن ِّ
توا�صوا بتقوى اهلل فيه و�أق�سموا
ه� ُ�م ههنا الإ� �س�لام ُط� � ًّرا ب�أ�سره
�أجل �شهدوا بين المح�صب من منى

تتو�ضح
�إل��ى ال �ع��روة الوثقى بكم
ُ
المرجح
هو الغالب المن�صور وهو
ُ
أف�صح
و�أن �ت��م ب�ه��ا �أه ��دى بيا ًنا و� ُ
ترجح
م��وازي �ن �ن��ا ي ��وم ال �ق �ي��ام��ة
ُ
ي�سمح
وم ��ن ه��و غ �ف��ار وم ��ن ه��و
ُ
ترزح؟
بها اعتز دين اهلل والأر���ض ُ
أو�ضح
و�آث��اره��ا كال�شم�س �أو ه��ي � ُ
�دح
وق ��د ب��رئ��ت م �م��ا ي���ش�ي��ن وي �ق� ُ
�دح
ك ��أم �ث��ال �ه��ا ف �ي �م��ا ب ��ه ه ��ي ت �م� ُ
زح
�أقاموا �صروح العدل والجور ين ُ
يتزحزح
ب �م��ا ه��و وح ��ي اهلل ال
ُ
�أح��اط��ت بهم �آ��ص��اره��م وتق َّدحوا
� �س��وى دي �ن �ن��ا ن�ح�ي��ا ب��ه و ُن��� َ��ض�� َّر ُح
***

بما �أن��ت تحبوه وم��ا �أن��ت ُت ْ�ص ِل ُح
يمرح
بها الحج مي�سور بها الوفد ُ
أبطح
و� �س��ال��ت ب�ه��م ج�م��ع وك � َّب��ر � ُ
مرحرح
من اهلل والر�ضوان رح��ل
ُ
يتبج ُح
ف � ��أط� ��رق ال ي� �غ ��وي وال َّ
تتلفح
و�أ���ش��واق��ه��م ن �� �ش��وى ب �ه��م ُ
يجرح
م��ع��وذة م �م��ا ب��ه ال�ه �م ����س ُ
ب ��أن يحفظوه مخل�صين؛ ليفلحوا
ي�شرح
وك��ل ام��رئ منهم ب �م��ر�آك
ُ
يف�سح
وف��ي ع��رف��ات ك��ل م��ا ��ض��اق ُ
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ج�ب��ال �أزي �ح��ت وا��س�ت��وت وتمهدت
بها ك��ل َح ��زْ ن ع��اد �سهلاً مع َّبدً ا
ب �ي��وم ك� ��أف���واف ال��رب �ي��ع ن�ضارة
ك� ��أن رواب���ي ال�خ�ي��ف ف�ي��ه حدائ ٌق
تمي�س بها الأعطاف وهي من الحيا
وم � ��ا ه� ��ي �إال ل� �ل� � َق� � ُب ��ول دالل� ��ة
فطوبى لهم �أن يحبروا ويرفهوا
و�أن ي� �ت� �ن ��ادوا ب� �ك���ر ًة وع �� �ش �ي � ًة
ه�ن��ال��ك ن�صر اهلل ال ري��ب وع��ده
وطوبى لك العيد ال��ذي �أن��ت عيده
وط��وب��ى وم��رح��ى ل�ل��ذي��ن ت��واف��دوا
وال ب��رح��ت فيك الموا�سم غبطة
وع���ش��ت وف �ه��د ف��ي � �س��رور ونعمة

36

***

وم��ن حولها �أعتى الج�سور ُت َ�س َّل ُح
�سفح
وف �ي �ه��ا دم� ��اء ال� � ُب � ْ�دن هلل ُت ُ
وف �ي��ه ال� �غ ��وادي ب��ال��ري��اح َت � َل � َّق� ُ�ح
م�ن�م�ن�م��ة وال���زه���ر ف �ي �ه��ا ُي � َف � َّت� ُ�ح
ت��ه��ادى وت��ذك��و ب��ال �� �ش��ذى وت��رن� ُ�ح
و�آي� ��ات � �ه� ��ا �أ َّن� � � ��ى ب� �ه ��ا َت � � � َت � � � َر َّو ُح
و�أن ينعموا بالم�سجدين ويفرحوا
يفتح
�إلى الم�سجد الأق�صى بهم �سوف ُ
�وم ��ا ُي� � َ�ط � � َّو ُح
وف� �ي ��ه ع� ��دو اهلل ي � ً
وتطفح
وفيك لنا الخيرات تنمو
ُ
ين�ضح
�إليك مع الإ��ش��راق والحب
ُ
وينفح
ي�سود بها ال��دي��ن الحنيف
ُ
وال زل��ت بالن�صر المبين ُت َو َّ�ش ُح
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حتية وفود حجاج البيت احلرام
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�أحمد بن �إبراهيم الغزاوي

لك الحمد يا من فيك ت�شدو الم�شاع ُر
مطلع
لك الحمد والآف��اق من كل ٍ
مواكب
بها اك�ت� ّ�ظ بيت اهلل وه��ي
ٌ
وهلل ح� ��ج ال� �ب� �ي ��ت وه � ��و م �ث��اب��ة
م � �ل � �ب � �ي� ��ة هلل ج�� � � � � ّل ج �ل�ال� ��ه
وت��رف��ل ف��ي ظ � ّل م��ن العفو وارف
وح� ��ق ل �م��ن ل� �ب ��وا ال� �ن���داء تحية
َل� �دُنْ ملك م��ا ت��اج��ه م��ن زخ��ارف
وم��ا خ��ال��د �إال ال�سماحة والهدى
َت � � � َر�أَّى ب��ه ع �ب �دُال �ع��زي��ز وفي�ص ٌل
ه ��م ا� �س �ت �خ �ل �ف��وه م��وق �ن �ي��ن ب ��أن��ه
وق��د حمل ال �ع��بء العظيم �أمان ًة
ت�ن��ام ع�ي��ون ال�ن��ا���س م��لء جفونها
وم��ا ب��رح��ت تهمي ي ��داه �سحائ ًبا
يفي�ض ب�ه��ا للم�سلمين مواه ًبا
�أق� � ��ام ح � ��دود اهلل دون ه� ��وادة
وف��ه��د ول� ��ي ال �ع �ه��د وا ٍر زن� � ��ا ُد ُه
هما الأم��ل المن�شود والمثل الذي

وتف�ضي بما تر�ضى �إليك ال�سرائ ُر
تالقت بها في المروتين المعاب ُر
م ��وارده ��ا م �ح �م��ودة والم�صاد ُر
و�أم � ��ن وف �ي��ه ت�ط�م�ئ��ن ال �خ��واط � ُر
ت��ل��وذ ب ��ه م ��ن ِو ْزره� � � ��ا وت� �ح ��اذ ُر
ي �م��نّ ب��ه ذو ال �ط��ول واهلل غاف ُر
ُت َ�ش َّذى بها البطحاء وه��ي �أزاه � ُر
ول �ك �ن��ه ال� �ف ��رق ��ان وه� ��و ي �ف��اخ � ُر
ب��ه ت�ضرب الأم �ث��ال وه��ي �سوائ ُر
و�آل ال �� �س �ع��ود والأُب � � ��اة الأك ��اب� � ُر
على ك��ل م��ا ير�ضى ب��ه اهلل �سائ ُر
ت �ق � َّل��ده��ا ب��ال �ح��ق وه� ��ي م �غ��اف � ُر
ويحنو عليهم ج��اه��دً ا وه��و �ساه ُر
هي الغيث َو ْب ًال لي�س للغيث حا�ص ُر
�وم��ا ب��ال��ذي ه��و ذاخ � ُر
وم��ا ��ض��نّ ي� ً
وقرت به في الم�صلحين النواظ ُر
ب �م��ا ه��و ي�ن�ه��ى ع �ن��ه �أو ه��و �آم� � ُر
به يحتذي البادي ومن هو حا�ض ُر
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��س�خ��اء وال َم���نٌّ  ،وب ��ذل وال �أذى
به ال�شعب في النعماء يختال راغدًا
�أال �أي �ه��ا الإخ� � ��وان� ،إ ّن� ��ا و�أن �ت� ُ�م
ف�ه�لا ت��وا��ص�ي�ن��ا ب �ه��دي ر�سولنا
فما �ضع�ضع الإ�سالم �إال ان�صرافنا
�ري بنا المعروف نجني ثماره
ح� ٌّ
وم���ا ال �ح��ج �إال ط��اع��ة وت �ق � ُّرب
مج�س ًما
ونحن لمن حجوا الوفا ُء َّ
لهم ف��ي رب��ان��ا ك��ل رح��ب وراح��ة
خلت من فتون �أو مجون وعوذت
ت�ع�ه��ده��ا ب��ال �م �ك��رم��ات و�صانها
�صرحا مم َّردًا
و��ش��اد بها للعلم
ً
و�إي��م��ان��ه��م ب� ��اهلل ت� �ن � ُّ
�دك دون ��ه
ه� ُ�م لبني الإ� �س�لام ُط� � ّر ًا معاقل
�أل ��وف ماليين ال��ري��االت �أنفقت
وراب �ط��ة الإ� �س�لام م ��ازال �سعيها
�أغارت بها في الم�شرقين وفودها
لها في �أقا�صي الخافقين معاهد
وم � ��ا ه� ��ي �إال خ ��ال ��د وج� �ه ��اده
ومهما اعت�صمنا بالذي هو ربنا
وال ب ��د م ��ن �إع� ��دادن� ��ا ك ��ل ق��وة
ول��ن ين�صر الرحمن �إال ن�صيره
38

***

***

ول� �ك� �ن ��ه الإي� � �ث � ��ار وه � ��و ي �ث��اب � ُر
ي���ش�ي��د وي �ب �ن��ي وه���و هلل �شاك ُر
لإَخ � ��وة � �ص��دق رغ ��م م��ن يت�آم ُر
وه�َّل�اَّ تنا�صحنا ون �ح��ن عواب ُر
�إل� � ��ى ن � � ��زوات ك �ل �ه��ن م �خ��اط � ُر
ون�ست�أ�صل الآث� ��ام وه��ي مناك ُر
م �ن��اف �ع��ه م�����ش��ه��ودة ال ت �ك��اب � ُر
�إذا قدموا �أو غ��ادرون��ا و�سافروا
�وع��ا وه��اج��روا
ب�م��ا ب��ذل��وا هلل ط� ً
م��ن ال �غ��ي ال َي � ْل � َغ��ى ب�ه��ا متهات ُر
�أب��و ب�ن��در ع��ن ك��ل م��ا ه��و �ضائ ُر
ومنه البوادي اغدودقت والحوا�ض ُر
�شماريخ ر�ضوى وهو كالبحر زاخ ُر
ٌ
جي�ش ُمظاه ُر
وللعرب العرباء
ل �ت��رف �ي��ه وف ��د اهلل وه ��و يحاي ُر
حثي ًثا �إلى ما فيه يقوى التنا�ص ُر
على الزيغ والإل �ح��اد وه��و مغاو ُر
و�أل� � ��وي� � ��ة خ � � َّف� ��اق� ��ة وم� �ن���اب� � ُر
وت ��أل �ي �ف��ه ب��ال�ح��ب م��ن ه��و ناف ُر
ف �ك��ل �أخ � ��ي ك��ي� ٍ�د ب ��ه ه ��و ع��اث � ُر
بها يرهب العدوانَ من هو غاد ُر
وذل� ��ك م �ن��ه وع� ��ده وه� ��و ق��اه � ُر
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فقل لبني �صهيونَ :
بع�ض وعيدكم
روي � ��دً ا ف� ��إن ال �ق��د���س ال ب��د عائد
روي � ��دً ا روي � ��دً ا وات��رك��وه��ا لأهلها
و��س�ي�ن��اء وال� �ج ��والن م�ن��ا �شغافنا
ول �ي �� �س��ت ف�ل���س�ط�ي��ن ل �ك��م بغنيمة
وكم �أُزهقت فيها النفو�س ور ِّوعت
يع�شن على ال�ب�ل��وى وه��ن �شواهق
�سينتقم ال�ج�ب��ار م�م��ن �أ�ضاعهم
وم��ا َخ� ُّ�ط برليف �سوى الآي��ة التي
ب���ه ان �ط �ل �ق��ت اهلل �أك� �ب���ر غ���دوة
�أ�ضيفت �إل��ى ب��در �صحيفة مجده
�أال �أي�ه��ا الإخ���وان ،طوبى لحجكم
وي� ��ا ح� � َّب���ذا ه� ��ذا الإخ�� � ��اء و�إن� ��ه
وعا�ش طويل العمر عاهلنا الذي
وع��ا���ش ول ��ي ال �ع �ه��د ف �ه��د ُّ
وحظه

***
***

ف�ن�ح��ن ب��ه الأع� �ل ��ون واهلل ق ��اد ُر
�إل �ي �ن��ا وف�ي�ك��م ل��ن ُت�� َغ� َّ�ب ال��دوائ�� ُر
ف�ق��د دهمتكم ب��ال��رزاي��ا ال �ن��واذ ُر
وم��ا منهما �إال حمانا المنا�ص ُر
ون �ح��ن ل�ه��ا ب�ي��ن ال �ع��ري��ن ق�سا ِو ُر
ذوات ح �ج��ال ك��ال �م �ه��ا وح��رائ�� ُر
وي���ش��رق��ن ب��ال�ن�ج��وى وه��ن زواف� � ُر
بما هم تفانوا في الجهاد و�صابروا
بها ح�صدتهم كاله�شيم الم�ساع ُر
م� ��دوي� ��ة م �ن �ه��ا ت� �خ� � ُّر ال �ج �ب��اب � ُر
م �ك �ل �ل � ًة ب ��ال� �غ ��ار وه�� ��ي ظ �ف��ائ � ُر
وم��رح��ى ل �ك��م �إن� ��ا ب �ك��م نتبا�ش ُر
لتحفظه بين ال���س��واد المحاج ُر
ت �ف��دي��ه ب � � ��الأرواح م �ن��ا الع�شائ ُر
عظيم و�أ��ص�ح��اب ال�سمو العباق ُر
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حولية عيد الأ�ضحى ال�سعيد 1399هـ
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عيد ب��ه الإ� �س�لام ي��زه��و ويظه ُر
ب��ه ت�شرق الدنيا ب��ر��ض��وان ربنا
يباهي به الرحمن �أمالك عر�شه
وي�ع�ل��ن ب��ال�غ�ف��ران عنهم وكلهم
ب ��ه ي �ت�لاق��ى ال �م �� �س �ل �م��ون ببيته
وع��ادوا كما لو �أنهم لم يقارفوا
وق��د ع��اه��دوه �أن ي�ك��ون��وا عباده
عليهم م��ن الرحمن �أع�ظ��م ِم َّن ٍة
م�شوا في �سبيل اهلل بالبر والتقى
وقد �أدركوا كيد ال�شياطين بعدما
ه��و العيد ح � ّق � ًا للذين تبا�شروا
به كل �إبلي�س �سيرجم بالح�صى
وك � � ��ل ت�� �ق� � ٍّ�ي م � �ه � �ت� � ٍ�د م �ت �ط �ل��ع
وقد �أَ ِم��نَ الإلحا َد والزي َغ والهوى
وم �� �ص �ب��اح��ه م� �ن ��ارة ف ��ي يمينه
و� �س �ن��ة خ �ي��ر الأن� �ب� �ي ��اء محمد
ف�أما العواري فهي مح�ض عقوب ٍة
وم ��ا ل��م ي�ع��ذن��ا اهلل ج��ل جالله
�اذ غ�ي� ُره م��ن بالئنا
وم��ا م��ن م�ع� ٍ

وف �ي��ه وف� ��ود اهلل ب��ال�ع�ف��و تظف ُر
وت��رت �ف��ع الأ�� �ص���وات وه ��ي تكب ُر
وح ��دوه وا�ستقاموا وب ّكروا
بمن َّ
ب�ن�ع�م�ت��ه ال �ك �ب��رى ي �ل��ح وي�شك ُر
وق��د َط � َّوف��وا م��ن حوله وتط َّهروا
�أثام ًا ولم يجنوا ال��ذي هو ي�ست ُر
و�أن ي�ستبينوا الر�شد فيما ت�أثروا
وال ذن��ب �إال �أن ي�ضلوا ويخفروا
وبالندم ال َب َّكاء من حيث غيروا
�أح���اط ب�ه��م عميانهم وتخوروا
وفا�ضوا �إليه بعدما هم تقهقروا
و ُي�خ��زَ ى وف��ي ن��ار الجحيم ُي َ�س َّع ُر
�إلى الخلد بالفردو�س منهم ُي َب َّ�ش ُر
و�أعر�ض عن ع�صيانه وهو يزف ُر
ك�ت��اب ه��و ال�ف��رق��ان وه��و َّ
م�سط ُر
وف�ي�ه��ا وم�ن�ه��ا ال���س�ي�ئ��ات ُت َك َّف ُر
ل �ك��ل ج��ه��ول �أو �� �س� ��ؤول ُي� � َغ� � َّر ُر
م��ن ال�ضر وال�ب��أ��س��اء فهي ُت َك َّو ُر
و�آالم�� �ن� ��ا �إال ب��م��ا ه���و َي � � ْق � � ُد ُر
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فهل م��ن متاب ��ص��ادق وا�ستقامة
وه ��ل م��ن ذي ��اد وازدي � ��اد لموقف
ه ��و اهلل ع �ل�ام ال��غ��ي��وب وعلمه
وث �م��ة ال ُي �غ �ن��ي ع��ن ال��م��رء ماله
ول�ك�ن�ه��ا الأع� �م ��ال ت��زك��و ودون �ه��ا
ف�ه� ّي��ا �إل �ي��ه َن � َّت � ِق ��� ْ�ض م��ا ه��و حقه
وم� � ��ا �أم � � � ��ره �إال ك� �ل� �م ��ح و�إن� � ��ه
ه�ن��ا ك��ل ذي ق�ل��ب �سليم م�س ِّبح
هنا الدين والدنيا جميع ًا تالق َيا
�سين�صرنا ن�صر ًا ع��زي��ز ًا بف�ضله
وم� ��ا ه���ي �إال ن� �ب ��وة ث���م تنجلي
ون�ح��ن بما كنا اقترفنا ح�سابنا
وب �ي��ن ال�خ�ل�ي��ج وال�م�ح�ي��ط وال�ؤن���ا
وك��ل بني الإ� �س�لام ه��م �إخ ��وة لنا
وم��ا ه��م ��س��وان��ا ف��ي ال �م��ودة بيننا
ون��دع��و ل�ه��م ف��ي ��س� ِّرن��ا وبجهرنا
وح � ��ق الإخ� � � ��اء واج� � ��ب و�أدا�ؤه
ف�� ��إن ل ��م ن �ك��ن م �م��ن ي� ��راه ف ��إن��ه
ه��و الملك القدو�س ال �شيء مثله
ر�ؤوف رح� �ي ��م خ ��ال ��ق م �ت �ط � ِّول
�أف� ��ا�� ��ض ع �ل �ي �ن��ا ه���دي� � ًا ورح��م��ة
وما الخير كل الخير �إال التجا�ؤنا
وم��ا الأر���ض �إال وال�سماء جميعها

***

و�أم ��ر ب�م�ع��روف ب��ه ال���س��وء ينك ُر؟
به الخير ُيجزَ ى بل به ال�شر ُي ْح َذ ُر؟
محيط بكل الكون والنا�س تح�ش ُر
ع�ظ�ي�م� ًا وال ح �ت��ى ال �ب �ن��ون ُت� ��ؤَ ِّث� � ُر
جميع الأم��ان��ي ال �ك��اذب��ات ُت َح َّق ُر
ع �ل �ي �ن��ا وغ�ل��ا ف ��ال� �ن ��وائ ��ب �أك� �ث� � ُر
بما �شاء يق�ضي في العباد وي�أم ُر
يتب�ص ُر
وك� ��ل ب �� �ص �ي��ر م �ن �� �ص��ف َّ
ع�ل��ى م��ا ب��ه ي��ر��ض��ى الإل���ه وي�شه ُر
ع�ل��ى ك��ل ب ��ا ٍغ وه ��و ب��ال �ط��ول �أق ��د ُر
ويخذل فيها المجرمون ويدحروا
ي �� �س �ي��ر ع �ل �ي��ه وه� ��و ي �ع �ف��و ويغف ُر
�إذا م ��ا ت �� �ض��ام �ن��ا ب ��ه نتنا�ص ُر
و�أ َّي � ��انَ م��ا ك��ان��وا وح �ي��ث َت َن َّ�شروا
ونحن لهم ف��ي ك��ل قطر تجمهروا
ون �� �س �خ��و ل �ه��م ح� � ّب� � ًا ب �م��ا يتوف ُر
ُم � � ِل� � ٌّ�ح و�إن� � ��ا ب��ال �ت �ن��ا� �ص��ر �أج�� ��د ُر
ي��ران��ا وم ��ا ن�خ�ف�ي��ه ع �ن��ه ُي َ�س ِّط ُر
وم� ��ا ه ��و �إال ال��خ��ال��ق المتكب ُر
ع � �ف � � ّو ك� ��ري� ��م ب � � ��ارئ وم� ��� �ص� � ِّو ُر
و�أن �ق��ذن��ا م�م��ا ب��ه ال �� �ش��رك ُي ْك َف ُر
�إل � � �ي� � ��ه و�إال �أن � � �ن� � ��ا ن� �ت���ذك� � ُر
ع �ب��اد ل��ه وه���و ال �ع �ظ �ي��م ال �م��د ِّب � ُر
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فيا �أم��ة الإ� �س�لام ،م�ه� ً
لا وب ��ادروا
�أت� ��اح ل�ك��م ه ��ذا ال�ن�ع�ي��م بحجكم
�أال فانظروا العمران كيف رواقه
ج�سور بها الأف� ��واج تم�شي ك�أنها
بها ُم � ِّه� َ�د ْت �شتى الجبال ُ
وذ ِّللت
وم��ن تحتها الأن �ف��اق �شتى ك�أنها
وك��ان��ت ك��أط�ي��اف المنى وجمالها
ب ��ه اج �ت �م��ع ال �ت��وف �ي��ق ب� ��اهلل كله
�إذا الأر���ض في �شتى البقاع قوارع
فكونوا كما ير�ضى لكم في معادكم
ف�م��ا ي��وم�ن��ا ه ��ذا � �س��وى ن�ع�م��ة لنا
وف �ي��ه ل �ن��ا ال �خ �ي��ر ال �ع �ظ �ي��م و�إن���ه
ولي�س ل��ه ف��ي ال�ك��ائ�ن��ات ب�أ�سرها
ف �ك��ل ف � ��ؤاد ف �ي��ه ي���س�م��و اغتباطه
وع��ا� ��ش ل��دي��ن اهلل ِح�� � � ْرز ًا وق ��وة
مليك �أق ��ام ال �ع��دل وازدان تاجه
وف�ه��د وع �ب��داهلل ف��ي نعمة الهدى
وعا�ش الح�سين وهو بالحب خالد
به العرب العرباء تعلوا ح�صونها
وك � ��ل �أم � �ي� ��ر �أو ع �ظ �ي��م م ��و َّف ��ق
و�آل � �س �ع��ود �إن��ه��م ف��ي جهادهم
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�إل � �ي� ��ه ب� �ت� �ق ��واك ��م ل� ��ه وت� �ف� �ك ��روا
مي�س ُر
وف �ي��ه ل �ك��م ه���ذا ال �ه �ن��اء َّ
ب �ك��ل م� �ك ��ان ي���س�ت�ف�ي����ض ويعم ُر
� �س �ي��ول ت� �ه ��ادى �أو م��ي��اه ُت� � َه� � َّد ُر
ف��ع��ادت � �س �ه��و ًال ل�ل�م�ل� ِّب�ي��ن ُت � ْع � َب � ُر
من ال�سمت والأ�سمنت مر ٌو ومرم ُر
ت� �ق� � ّر ب� ��ه ك� ��ل ال� �ع� �ي ��ون وت��ب��ه�� ُر
ف� �ك ��ل م � �ج� ��ال ه ��اه� �ن ��ا ي� �ت� �ط ��و ُر
وف���ي ك ��ل � �ص �ق��ع ِع� �ب ��رة َت َت َف َّ�س ُر
لتحظوا بما يبقى وم��ا ه��و ُي ْذ َخ ُر
ب �ه��ا ن�ت���ص��اف��ى ب���ال���وداد ونحب ُر
لأب �ه��ج م��ا ف�ي��ه ال�ت�ن��ا��ص��ح ُي ْ�س ِف ُر
مثيل وال ع�ن��ه ال�ب���ص��ائ� ُر ُت ْح َ�س ُر
وك ��ل ل �� �س��ان ف �ي��ه ي �� �ش��دو وي�شك ُر
�أب��و ب�ن��در َم � ْل� ٌ�ك ب��ه الغيث ممط ُر
ب�م��ا ف�ي��ه دي ��ن اهلل يعلو وين�ص ُر
ف �ه��م ل���س�م��اء ال��دي��ن ب ��در م �ن � َّو ُر
وم ��ا منهما �إال ال �ك �م� ُّ�ي المظ َّف ُر
وفيه لها الن�صر المبين الم�ؤ َّز ُر
بما يرت�ضي الرحمن ينهى وي�أم ُر
ك�أ�سالفهم والف�ضل بالف�ضل ُي ْذ َك ُر
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حولية عيد الأ�ضحى ال�سعيد 1396هـ

()1

�أحمد بن �إبراهيم الغزاوي

وت�سلم
تعي�ش وت�ب�ق��ى للتهاني
ُ
فما العيد �إال بهجة وه��و طاعة
ت�ه� َّل��ل ب��ال�غ�ف��ران وان �ه��ل بالهدى
تهادى �ضيوف اهلل من كل جانب
وحجوا -مواكب ًا
�أفا�ضوا -وقد ل ّبوا ّ
وفي عرفات اهلل كان اجتماعهم
ت�ل�ب��ي ن� ��داء ال �ح��ق وه ��ي منيبة
ُت � َ�ظ� � ِّل� � ُل� � ُه � ْ�م �أم �ل�اك� ��ه و�� �س� �م ��ا�ؤه
وف�ي�ه��م ي�ب��اه��ي اهلل ف��ي ملكوته
وح��دوه مخل�صين وعاهدوا
وق��د َّ
وق��د غ�سلوا حوباءهم بدموعهم
�أب���ى اهلل �إال �أن ي �ك��ون��وا �أع� �زَّة
وم���ا ه��دي �ن��ا �إال ب��وح��ي كتابنا
ومهما ا�ستقمنا واعت�صمنا ف�إننا
م�سنا م��ن ق��وارح
كفانا بما ق��د َّ
ب�ت�ف��ري�ط�ن��ا � �ص��رن��ا غ��ث��ا ًء و�إن �ن��ا
وم���ا غ���ش�ي�ت�ن��ا ب��ال �م �ك��اره عنوة

***

***

ويحفظك ال�م��ول��ى و�أن���ت من َّع ُم
وف� �ي ��ك م �ع��ان �ي��ه ت �� �ش��ع و ُت� � ْل � ِ�ه � ُ�م
يهمهم
وبالحمد ي�شدو وال ��والء
ُ
�إل�ي��ك وج���ا�ؤوا �شاكرين و�سلموا
مثابتها البيت العتيق ال ُم َح َّر ُم
برم
على وح��دة فيها الت�ضامن ُي ُ
وتلتم�س ال��ر��ض��وان واهلل �أرح� ُ�م
و�أف�ل�اك ��ه �أي � ��انَ م��ا ه��م تي َّمموا
بما هم به ا�ستو�صوا وو�صوا و�أ�سلموا
على �أن يكونوا الأنقياء و�أق�سموا
تتق�س ُم
ك� � ��أن ب �ه��ا �أك� �ب ��اده ��م ّ
و�أن يظفروا بالح�سنيين ويغنموا
وم��ا غ�ي��ره �إال ال���ض�لال المر َّك ُم
الم�س َّو ُم
ب��ذل��ك ح��زب اهلل وه��و َ
ع �ظ��ات وق ��د ك��دن��ا ب �ه��ا ن��ت��ر َّد ُم
نت�سمم
ب ��إف��راط �ن��ا م��ا ل��م ن�ث��ب
ُ
تتهج ُم
� �س��وى ن� ��زوات ب��ال �ه��وى َّ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،42 :ذو احلجة1396/هـ -دي�سمرب ويناير 1976/و 1977م� ،ص.719 :
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ول �ي ����س ل �ن��ا غ �ي��ر ال �ت �� �ض��ام��ن قوة
«ومن لم يذد عن حو�ضه ب�سالحه
ف�لاب� ّد م��ن ِح��ذق الفنون تطورت
وم��ا ال ��ذ َّرة ال�صماء وه��ي �ضئيلة
بها انفتقت �أذهانهم فتحاجزوا
و�إخ��وان �ن��ا مهما ت �ن��اءت ديارهم
�إذا ِ�ش ْي َك منهم من ت�ش َّكى ف�إننا
�أب� ��ا ب� �ن ��در ،ي �ه �ن��اك �أن� ��ك خالد
وليحي الت�ضامن �إنه
ل��ك الخير
َ
ف ِثقْ �أن��ك المن�صور في كل موقف
و�أن � ��ك م �ح �ف��وظ ب�ح�ف�ظ��ك للذي
�سهدتَ ون��ام النا�س عما يريبهم
بذلت لهم ما ال يطيقون ح�صره
َ
وذل� � ��ك ف� ��ي ذات الإل� � � ��ه و�إن � ��ه
ف��م��ا َث� � � َّ�م م���ن ي � ��وم ي��م��ر وليلة
خ�لائ��ق م��ن عبدالعزيز وفي�صل
بها اهلل �أحيا �أم��ة الخير فازدهت
فب�شراك بالن�صر المبين م ��ؤ َّز ًرا
ت� �ف� � َّي� ��أَ � �ض �ي��ف اهلل ف �ي��ك بنعمة
�أل ��وف م�لاي�ي��ن ال��ري��االت �أُنفقت
فقد ُن�سفت �شتى الجبال و ُمهدت
44
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ونع�صم
ب ��إع��داده��ا ن��رق��ى ون��وق��ى
ُ
ي��ه��دم» ووي� ��ل ل�ل���ض�ع�ي��ف ُي� َ�ح� َّ�ط� ُ�م
م �ن��اه �ج �ه��ا ت �ع �ن��و ل��م��ن ي �ت �ف � َّه� ُ�م
���س��وى �آي� ��ة هلل ف �ي �م��ن تجرهموا
وكانت لهم ردع � ًا ومنها تجمجموا
ون�سقم
ف �ن �ح��ن و�إي���اه���م ن �� �ص� ّ�ح
ُ
ن �� �ش� ُ
�اك ب��ه م��ن غ�ي��ر � �ش��ك ون ��أل� ُ�م
و�أن � � ��ك م��ح��ب��وب و�أن � � ��ك ُم� � ْل� � َه � ُ�م
م�سلم
ب��ك اع �ت��ز ف�ي��ه ك��ل م��ن ه��و ُ
على رغم من �ش ُّذوا ومن هم تج َّرموا
مظلم
تناجيه في الأ�سحار والليل
ُ
و�أن� ��ت �إل���ى اط�م�ئ�ن��ان�ه��م َّ
تتج�ش ُم
وال ه��و ي�ح���ص��ى �أو ي �ع��د وي��رق� ُ�م
ُ
وتعظ ُم
ل�شكر ب��ه النعماء ت�سمو
ب �غ �ي��ر ج� �ه ��اد م �ن��ك ُ
يعلم
واهلل ُ
ُت � َم � َّث � ُل ف��ي ب��ردي��ك وه ��ي ُت َح ِّ�ش ُم
تكتم
ب �م��ا ه ��ي ت �ب��دي��ه وم� ��ا ه ��ي ُ
و�أن ��ت ب��ه الب�شرى و�أن ��ت المق َّد ُم
بها الأم ��ن ي�صفو وال�ه�ن��اء ُي َع َّم ُم
ل ��راح ��ة � �ض �ي��ف اهلل وه���و ُي� � َك� � ِّر ُم
ل �ك��ي ي �ت �ه �ن��وا ب��ال �م �ق��ام وينعموا

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

م�ضاربهم بين ال�صفوف رحيبة
وه ��ا ه��م ب �ه��ا ف��ي غ�ب�ط��ة وت� ��زاور
ت�ع�ه��دت�ه��م ف��ي ك��ل � �ص��وب ومنزل
ول ��و ن�ط�ق��ت �أن �ف��ا� �س �ه��م بثنائهم
وق��د �أق�ب�ل��وا وال ِب�شر م��لء قلوبهم
ترى حبهم مغدودق ًا في وجوههم
وم��ا ب��رح التخطيط فيما ي�س ّرهم
م�شاريع ت��زه��و ك��ل ع��ام وتزدهي
وها هي �أ�ضحت في (ثبير) حقيقة
بها ازده ��رت �أم ال�ق��رى و�شعابها
ُي�س ُّر بها ال�ب��ادي وم��ن ه��و حا�ضر
هي ال�شم�س في راد ال�ضحى لي�س دونها
وم� ��ا � �ش �ع �ب��ه �إال ال� � � ��د�ؤوب وك �لُّ��ه
ت�سابق نحو ال�ج��ام�ع��ات مزاحم ًا
وفي م�صر وال�سودان وا�صلت رحلة
وم��ن قبلها اف �ت��ر الخليج بمثلها
وللم�سجد الأق �� �ص��ى �إل �ي��ك تط ّل ٌع
ت��داع��ى عليه القا�سطون ودن�سوا
ون�ح��ن ب��وع��د اهلل فيهم �سنهتدي
ه �ن��اك ب �ح��ول اهلل ي ��وم� � ًا ت�ؤمنا
ورابطة الإ��س�لام �شادت م�ساجد ًا
بها ال�صين واليابان للحق تهتدي
وف� ��ي ق �ل��ب �أورب� � ��ا ل �ه��ا ب ��ك وثبة

***

***

تترجم
وف �ي �ه��ا ل �غ��ات ال��واف��دي��ن
ُ
يتقوم
وك� ��ل ام � ��رئ م �ن �ه��م ب �ه��ا ُ
التكرم
بما هو منك العطف وه��و
ُ
تتكلم
ل��ك��ان��ت ب��م��ا �أ�� �س ��دي� �ت ��ه
ُ
�إل� � �ي � ��ك وك � � ��ل م� �ن� �ه ��م ي� �ت ��رن � ُ�م
ت� �ن ��م ب� ��ه �أ� � �س� ��راره� ��م وت �ن �م �ن� ُ�م
ي�سابق م��ا ه��م ق ��دروا �أو َّ
تع�شموا
ونحلم
وك��ان��ت خ �ي��ا ًال ف�ي��ه ن�غ�ف��و
ُ
ن ��راه ��ا وب��ال��ع��زم ال� �ق ��وي ُت � َت � َّم� ُ�م
ويلملم
وخ �ي��ف م�ن��ى وال�م�ن�ح�ن��ى
ُ
وم��ن وج��دوا فيها ال��رف��اء وخيموا
ينعم
ح�ج��اب وف�ي�ه��ا ك��ل م��ن ح��ج ُ
ف � �ت� ��ى وف� � �ت�� ��اة ك � � � ��ادح ي��ت��ع��ل� ُ�م
�دم
ي� �خ � ّ�ب وف� �ي� �ه ��ا �� �ش ��وط ��ه ي �ت �ق� ُ
يتب�سم
ب��ه��ا ك���ل م��ج��د ب��ا���س��ق
ُ
تهينم
وغ �ن��ى وب��اك �� �س �ت��ان ظ �ل��ت
ُ
ب � ��ه ه � ��و م� �م���ا �� �ش� � ّف���ه ي �ت �ظ �ل� ُ�م
معالمه وا��س�ت��أ��س��دوا وت�ضرغموا
�سنغنم
ومهما ه� ُ�م �ضلوا ال�سبيل
ُ
هم بمن يحنو عليهم تحزموا
و�إن ْ
م� ��آذن� �ه ��ا ع �ب��ر ال� �ب� �ح ��ار ُت�� � � َ�د ِّو ُم
وت� ��ؤم ��ن ب ��اهلل ال�ع�ظ�ي��م و ُت� � ْر َح � ُ�م
و�أفري ِق َيا فيمن �أ�صاخوا و�أ�سلموا
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ب��ذل��ك ال ي�ن�ف��ك ذك� ��رك ع��اط��ر ًا
مج�سم ًا
وه��ذا ه��و ال�ف��وز العظيم َّ
و(ج ْم ِب َيا)
وما ( ُم ْو ِر َت ْن َيا) في الإخاء َ
� �ص �ن��ادي��د؛ �أم ��ا م�ج��ده��م فم�ؤ َّثل
تالقت على الدين الحنيف �شعوبهم
حبيب �إلينا (جعفر) في �سماته
وك� ��ل زع� �ي ��م م� ��ؤم���ن مت�ضامن
ف�لا زل ��ت م��رف��وع ال��ل��واء م���ؤ َّي��د ًا
وعا�ش ول��ي العهد فه ٌد على هدى
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أعجم
وي�شدو بما ُت�سدي ف�صيح و� ُ
وم ��ا ه��و ظ��ن �أو ح��دي��ث ُي� � َر َّج � ُ�م
�سوى ع��رب ال�سودان فيمن نك ِّر ُم
ت �ل �ي��د ،و�أم � ��ا ح��ر��ص�ه��م ف � ُم� َ�د َّع� ُ�م
ون �ح��ن و�إي ��اه ��م (���س��وى) نتق ّد ُم
و(داود) و(المختار) ك � ٌّل ُي َّ
عظ ُم
ف �م��ا ه��و �إال خ��ال��د ح �ي��ث ُي� � ْق � ِ�د ُم
ي�سود بك ال�شرع الحنيف و ُي ْد َع ُم
مو�سم
و�آل � �س �ع��ود م ��ا ت �ع��اق��ب
ُ
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دعاء و�شكر هلل

()1

�أحمد �سراج

ق �ل��وب ال���ش�ع��ب ت�خ�ف��ق بالثنا ِء
ل ��رب ال �ك��ون م�ج��زل�ن��ا العطايا
وف� ��� �ض ��ل اهلل �أ�� �س� �ب� �غ ��ه علينا
ك �� �س��اه اهلل م��ن ُح�� َل��ل العوافي
رع� ��اك اهلل ع��اه � َل �ن��ا المفدى،
و�أب� �ق ��اك ��م ع �ل��ى الأي� � ��ام ُذخ � � ًرا
وب� � ��ارك ف �ه��دن��ا ع ��و ًن ��ا �أم �ي � ًن��ا

وب��ال��ذك��ر ال �ج �م �ي��ل وب��ال��دع��ا ِء
وواه��ب��ن��ا الأم� � ��ان م ��ع ال ��رخ ��ا ِء
ب� �ع���ودة خ ��ال ��د ع�� ��و َد ال �� �ض �ي��ا ِء
ف�أ�ضحى المجد في �أبهى ردا ِء
ط��وي��ل ال �ع �م��ر م ��وف ��ور ال �ه �ن��ا ِء
ودم� �ت ��م � �س��ال � ًم��ا م ��ن ك ��ل دا ِء
ع �ظ �ي��م ال �ن �ب��ل ع� �ن ��وان ال ��وف ��ا ِء
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يف يوم العودة

()1

�أحمد �صالح قنديل

�أقبلت �إق �ب� َ
�ال الربيع � �س � َر ْت بنا
تم�شي تحرك بالنفو�س �شجونها
تتعانق الأط �ي��اف ف��وق �سمائها
ف��رح� ًا بعودتك الحبيبة �أعربت
قد ز َّفها الميقات عاطرة ال�شذى
ل �ل �ي��وم م �� �ش �ه��ودًا ت �ع��ان��ق فجره
فبدا وبات لدى الح�شود تواترت
ب�ه��واك ُمت َِّ�ص ُل ال�ه��وى ب�ش�ؤوننا
فت�صافحت فيه الأك��ف ي�ش ّدها
وت �ق��اب �ل��ت م �ن��ا ال ��وج ��وه تطلعت
ب �� �س��ام��ة ت ��رن ��و �إل� �ي���ك تعلمت
ي ��رن ��و �إل��ي��ه��ا ع� ��ائ� ��دً ا ل��رب��وع��ه
ينقاد لل�شوق اللهيف �سطا به
� �ض� ّ�م الجميع ب�ن�ظ��رة م��ن قلبه
ب �ك �ي��ان��ه ف �ي �ن��ا ت� �م ��ازج ال�ص ًقا
م � �ت� ��وج � � ًه� ��ا هلل ج� � ��ل ج�ل�ال ��ه
ف �ل �ق��د ت �ف � َّي ��أ م ��ن م���دى نعمائه
ول� �ق ��د �أف� � � ��اء لأه � �ل� ��ه ول��رب �ع��ه

�ات
ن �ف �ح��ات��ه رف� ��راف� ��ة ال �ن �� �س �م� ِ
م ��ا ب �ي��ن م ��ا� ٍ��ض ل �ل��رب �ي��ع و�آت� ��ي
�ات
وب� ��أر�� �ض� �ه ��ا ُد ِّر َّي � � � � � ُة ال��ق��ب�ل ِ
الخفقات
عنها ال�ق�ل��وب حبيبة
ِ
�رات
م�ه�ت��زة الأع� �ط ��اف وال �خ �ط� ِ
وم �� �س��اه ب �ي��ن ُم�����س��ارع وم��وات��ي
�ات
م��ن��ا ب��ي��وم��ك � �س �ي��د الأوق� � � � ِ
�ات
ف ��ي ك ��ل � �س��ان �ح��ة ب �ك��ل � ِ��ص�ل ِ
ح � ّ�ب َت � � َو َّث� ��قَ �� �ص � َ
�ات
�ادق ال �ع��زم� ِ
�رات
ن �ظ��رات �ه��ا م��و� �ص��ول��ة ال �ن �ظ� ِ
الب�سمات
ب�سماتها م��ن خ��ال��د
ِ
�ات
ولأه� � �ل � ��ه م��ت��ه�� ِّل��ل ال �ق �� �س �م� ِ
اللمحات
ط�ل��ق ال�م�ح�ي��ا ��س��اف��ر
ِ
اللفتات
ت���س��ع ال�ج�م�ي��ع ك��ري�م��ة
ِ
�ذات
ب�ك�ي��ان م��وط�ن�ن��ا ال��رف �ي��ع ال � ِ
ال�صلوات
بال�شكر ح�م��دً ا دائ��م
ِ
�سمات
ف��يء ال�شفاء جلته خير
ِ
�ات
ي��ل��ق��ون��ه ي� �ل� �ق ��اه ب� �ع ��د ���ش��ت� ِ
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م ��والي ،والأي� ��ام يف�صح �س ّرها
ه��ذي وف��ود ال�شعب تترى �أقبلت
ف��ي م �ه��رج��ان��ات ت�م�ي��ل مواك ًبا
رق�صت على �ضرب الدفوف �صفوفها
و� �ش��دا ب� ��أف ��واه ال �م��زاه��ر ح ُّبها
ؤن�سا لم�سائه
فم�ضى ال�صباح م� ً
ِم ��ن م���س�ت�ع�ي� ٍ�د ب��ال �ه �ن��اء ح�ل�او ًة
موالي ،ح�سبك يابن وارفة الر�ضا
ه ��ذا ال �ك �ي��ان وك�ل�ن��ا ف��ي �ساحه
م ��ن � �ش��رق��ه ول��غ��رب��ه ل�شماله
قد عانقت فيه الحوا�ضر والقرى
� �ض �ح��اك��ة ب �� �س �ه��ول �ه��ا بجبالها
قامت ت�ج��دِّ د ف��ي �إي��اب��ك عمرها
هذي الريا�ض تهللت بك عائدً ا
ف��واح��ة الأع ��راف ف��وق غ�صونها
هزجت على هز ال�سيوف برق�صة
ه ��ذي ال � َع � ِل � َّي � ُة م �ك � ٌة ف��ي عزها
�أل �ق��ت �إل �ي��ك و��ش��اح�ه��ا َد َّع � ��اء ًة
وم��ع الإي� ��اب تناغمت �أجبالها
ه��ذي الحبيبة طيبة بحنينها
َل� َّم��ا َت ��زَ ْل ن�شوى ال �ف ��ؤاد ت ََطلُّع ًا
ح� َّي�ت��ك ب�ي��ن دف��وف �ه��ا وزحوفها
هذي عرو�س البحر �ساحرة الر�ؤى
ر�سمت ب�ألوان الأ�صيل وزخرفت

بذات
عما ا�ستبان وم��ا ا�ستكنَّ
ِ
�وات
وت �ق��اب �ل��ت م �ي��ا� �س��ة ال��خ��ط� ِ
�ات
ل� �م ��واك ��ب ت �خ �ت��ال ب��ال �ب �ه �ج� ِ
�ات
ب �ق �ل��وب �ه��ا ت� �خ� �ت ��ال ب ��ال ��دق � ِ
�ات
ف���ي ك���ل ح���ي ع ��ام ��ر الأب � �ي� � ِ
�ات
ع��ا� �ش��ا �أَ ِل� � ْي� � َف ��ي ف��رح�� ٍة وه �ب� ِ
�أو م���س�ت��زي� ٍ�د ق ��ال ه�� َ
�ات
�اك وه � ِ
�صفات
ُح � ّب � ًا ل�شعبك ح��از خير
ِ
الدوحات
�أ��ص��ل ت�ف��رع م��ن ذرى
ِ
�ات
ل��ج��ن��وب��ه م�� �ت� ��ر ّوح ال��ن��ف��ح� ِ
�ات
�أخ ��وات� �ه ��ا م ��زدان ��ة ال �� �س��اح� ِ
بالرق�صات
مو�صولة الرق�صات
ِ
الفرحات
ل�ت�ع�ي��� َ�ش ف �ي��ه �أج �م��ل
ِ
�ات
ت� �ي ��اه ��ة م��خ�����ض��رة ال� �ج� � َّن�� ِ
�ات
���ص��داح��ة ب��ال �� �ش��دو ب ��الأي� �ك � ِ
�رات
ع��رب �ي��ة ال��خ��ط��وات وال��ن��ب� ِ
�ات
� � �ص � � ّوام� ��ة ق� � � ّوام � ��ة ال� �ل� �ي�ل ِ
ل��ك ب��ال���ش�ف��اء وع �ن��د ك��ل �صال ِة
هنات
و��س�ه��ول�ه��ا ط��ر ًب��ا ب� ��دون ِ
�ات
وح� �ن ��ان� �ه ��ا ل��ل�����ض��م ل��ل��ث��م� ِ
الوم�ضات
ي�صبو لطلعة �أزه ��ر
ِ
�ات
م��ع��ط��اءة و���ض��اح��ة ال �ج �ب �ه� ِ
�ات
لأالءة الأ� � �ض� ��واء ف ��ي م��وج� ِ
�ات
ل� ��وح� ��ات� ��ه ف� �ن� �ي ��ة ال� �ل� �م� ��� �س � ِ
49
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و� �ش��دت ُم� � � � َر ِّد َد ًة ه ��واك َح ِف َّي ًة
ق��د �أ��س�ف��رت وت�ب��رج��ت بنهارها
ه��ذي كما ن�ج��ران �أب�ه��ا والح�سا
وتبوك والجوف المطل على �ضبا
مائجا في فرحة
�أم�سى و�أ�صبح ً
كال�سل�سبيل العذب في رو�ضاته
ك�ق�ل��وب �شعبك ب��ال�ه��وى �آياتها
موالي ليل ال�شعر طال و�أغم�ضت
�صافته ما جافته بين �سوانحي
�إن ��ي � ّ
أزف �إل �ي��ك رغ��م هجوعه
ه ��ذي ت�ح�ي��ة � �ش��اع��ر َل�� َّم��ا َي� ��زَ ْل
فك�أنها بين ال�سبات و�صحوها
ن��ام��ت على م �ن ��آك ق� َّل��ب طرفها
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�لات
ب �ل �ق��اك ب �ي��ن ت� �ب ��ادل ال �ق �ب ِ
بالهم�سات
وت�ل�ث�م��ت ف��ي ال�ل�ي��ل
ِ
كالنغمات
وال�سهل م��ن ج�ي��زان
ِ
كالكل م��ن ه��ذا ال�ك�ي��ان الذاتي
المهجات
ع � َّم��ت ت �ط��وف ب �ه��ذه
ِ
�ات
ك� �ن ��داك م �ن �ط �ل � ًق��ا ل �ك��ل ج �ه� ِ
�ات
ت �م �ت��د ن� �ح ��وك ح� �ل ��وة الآي � � � ِ
ع �ي �ن �ي��ه ب �ي��ن � �س �ب��ات��ه �أوق���ات���ي
وب��وارح��ي ره��ن ال �ح �ي��اة حياتي
�ات
ه���ذي ال �ت �ح �ي��ة ُح � � � َّر َة الأب� �ي � ِ
ميقات
لل�شعر ق��د ج ��اءت ع�ل��ى
ِ
ع� �ي ��ن ل���وام� �ق���ة ب��ل��ي��ل � �ش��ات��ي
فوات
و�صح ْت على ملقاك دون ِ
َ
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خالد عاد للديار

()1

�أحمد عبدال�سالم غايل

زغ��رد ال ُي ْمنُ وا�ستفا�ض الهنا ُء
خ� ��ال � � ٌد ع � ��اد ل� �ل ��دي ��ار وع � ��ادت
واك�ت���س��ت ك��ل بقعة ُح � َل� َ�ل الز َّْهـ
وب ��دا ال���ش�ع��ب دف �ق��ه م��ن �شعور
يتبارى والجي�ش في فرحة اللُّ ْقـ
خ ��ال� � ٌد ع� ��اد وال��ع��ن��اي��ة تحميـ
ك ��ان ل�ط��ف الإل� ��ه ل�ط� ًف��ا ب�شعب
�أي � �ش �ك��ر ن� �ب ��دي و�أي دع���اء
ي��ا م�ل�ي�ك��ي ،و�أي ف���ض��ل �أن��اج��ي
�أي ُخ� � ْل � ٍ�ق � �س �م� ٍ�ح ت� ��أ َّل ��ق ِب�ش ًرا
�صاف
وات ��زان م��ن منبع ال��وع��ي ٍ
ون���دى ك��ال��ري��ا���ض ي�ن�ف��ح عط ًرا
فا�ض كالغيث ه��ل عرفتم مداه
م �ن��ح ال �ع �ف��و ف ��اط� �م� ��أن �صغار
وا��س��أل الجند كم �أف��اءت عليهم
غ� �ي� �ث ��ه م � �غ� ��دق ي� �ع ��م وي �ح �ي��ي
ك�سيل
وال �م �� �ش��اري��ع ف��ي ال �ب�لاد ٍ
يا مليكين م��اذا �أق��ول و�أح�صي؟

والأم� ��ان� ��ي ف��ي ك��ل ق �ل��ب ُح� ��دا ُء
ل� �ن ��داه ��ا و�أن� ��� �س� �ه ��ا ال �ب �ط �ح��ا ُء
ـ� � ِ�ر ووج�� ��ه ال ��رب� �ي ��ع ف �ي��ه روا ُء
ي �ت �ج �ل��ى ف �ي �م��ا ي �ف �ي ����ض ال ��وف ��ا ُء
�اج��ا ول�ل���س��رور انت�شا ُء
ـ � َي��ا اب�ت�ه� ً
ـ � � ِه ِوم� � ��نْ ر ّب � ��ه ع �ل �ي��ه ال �� �ش �ف��ا ُء
وت � ��وال � ��ت م� ��ن ف �� �ض �ل��ه الآال ُء
ف� ��إل ��ى اهلل � �ش �ك��رن��ا وال���دع���ا ُء
ي��ا مليكي� ،إذا ت�ع��ال��ى ال �ن��دا ُء؟
ووق � � � ��ار ت� �ح ��وط ��ه ال� �ع� �ل� �ي ��ا ُء؟
ف � � ��إذا ال� � ��ر�أي ح �ك �م��ة وق �� �ض��ا ُء
وم���ع ال �ع �ط��ر وال �ن �� �ض��ار عطا ُء
�إن ��س��أل�ت��م ي�ج� ْب�ك��م ال �ك��رم��ا ُء؟
ع�� ��اد ي��ح��ن��و ع �ل �ي �ه��م الآب� � � ��ا ُء
م��ن ن��دى الخير ك� ّف��ه ال�سمحا ُء
ف ��ارق� �ب ��وه ف � ��ذاك ف �ي��ه ال �ن �م��ا ُء
ح�ي�ث�م��ا � �س��ار ف��ا� �ض��ت النعما ُء
ي �ت��وان��ى ع��ن ف�ع�ل��ك الإح �� �ص��ا ُء
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ك �ي��ف ال ت� �ف ��رح ال��ق��ل��وب بيوم
يا مليكي ،يا خ��ادم البيت� ،إني
�أ���ش��ه��د ال��وث��ب��ة الأب� �ي���ة للمجـ
و�أرى ال �ح��ب ف��ي ال��دي��ار يغذي
ودي�� ��ار الإ� � �س �ل�ام ت��رن��و ب�شوق
�ام��ا
وت���رى ف�ي��ك ي��ا م�ل�ي�ك��ي� ،إم� ً
جئت تحيي ت�ضام ًنا في ر�ضى ال َّلـ
ما عرفناك تغم�ض العين حتى
وم �ن��ان��ا م��ن ب�ع����ض م��ا ترتجيه
وت��ران��ا ج �ن��دً ا كما ي�شتهي ال َّث�أْ
� �س � ْر ب �ن��ا وا�� �ض ��رب ال �ع��دو ف�إنا
ول ��وان ��ا ال �خ �ف��اق ي��رف��ل م �ج��دً ا
فج
وت� ��رى ال �م ��ؤم �ن �ي��ن م��ن ك��ل ٍّ
ي���ا م �ل �ي �ك��ي ،ول� �ل ��وف ��اء حديث
ق��د ع��رف �ن��اك مثلما ق��د خبرنا
ذاك فه ٌد ه��ذا الأم�ي��ن المف ّدى
ح ��زم ��ه ع ��زم ��ه �إرادة �شعب
�آل ع �ب��دال �ع��زي��ز ق � ��اد ُة �شعبي
ك �ل �ك��م �أن � �ج � � ٌم ت �ف �ي ����ض �ضياء
و�أب� � � ��و ب� �ن���در �إذا م� ��ا تجلى
ف ��أن��ار ال�سبيل وان �ط �ل��ق َّ
ال�ش ْعـ
عا�ش فينا مهوى القلوب ُت َفدِّ ْيـ
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ع���دت ف �ي��ه ف �ع � َّم��ت الأ� � �ض� ��وا ُء؟
�أَ َت � � َم � � َّل� ��ى م���ا ي �ف �ع��ل ال � ُّن �ج �ب��ا ُء
ـ � ِ�د ف�ت��رق��ى بالنه�ضة الأرج � ��ا ُء
وحدة ال�صف حيث ي�سمو اللقا ُء
لربى الوحي حيث تحنو ال�سما ُء
ي�ح���س��م ال � ��داء والإخ � � ��اء دوا ُء
ـ � � ِه ل �ت �ل �ق��ى م ��ا ت �ب �ت �غ��ي وت �� �ش��ا ُء
ت�ج�م��ع ال � ��ر�أي ه �ك��ذا العظما ُء
ف�إلى القد�س حيث يحلو الفدا ُء
ُر وت��ر� �ض��ى ال�ع��زي�م��ة القع�سا ُء
ق��د عزمنا �أن ُي�سحق الأع� ��دا ُء
ت �ت �� �س��ام��ى ف ��ي زه � ��وه الأج � � ��وا ُء
ت�ح��ت ظ��ل ال��ل��واء ع��ا���ش ال �ل��وا ُء
م �� �س �ت �ف �ي ����ض ي� �ب� � ّث ��ه الأوف� � �ي � ��ا ُء
�آل ع �ب��دال �ع��زي��ز �أ َّن � ��ى �أف� � ��ا�ؤوا
ه���و ي��م��ن��اك ك��ف��ك ال �ب �ي �� �ض��ا ُء
�شام فيه الحجى فطاب ال��وال ُء
وم� � �ن � ��اه و�أن � � �ت� � ��م ال� �ح� �ك� �م ��ا ُء
م ��ن ف� �ع ��ال ف �ت �ق ���َ�ش��ع ال �ظ �ل �م��ا ُء
ق� �م ��ر � � �ش � � ّع ن � � � ��و ُره ال� ��و� � �ض� ��ا ُء
ـ� ُ�ب ي �غ � ُّذ ال�خ�ط��ى وع � ّ�م ال��رخ��ا ُء
ـ� � ِه وي �ن �م��و ع �ل��ى ي��دي��ه ال ��رج ��ا ُء
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هذا مليك العرب

()1

�أحمد بن عبدالفتاح احلازمي
مبنا�سبة زي���ارة امللك خالد ملدينة جن��ران عام
1396هـ.

ال���س�ع��د ي�ط�ل��ع وال �م �ن��ى تتحقّقُ
والكون يعزف والدنى في بهجة
وال� � �ن � ��ور م��ن��ب��ث��ق ب� �ك ��ل ث �ن � َّي��ة
وت� �ل� ��ألأت م ��ن ك ��ل ث �غ��ر ب�سمة
وت �ب � َّرج��ت ن �ج��ران ف��ي خيالئها
زم� ��ر ًا تملكها ال �� �س��رور فمهجة
ن�ج��ران تزخر بالم�شاعر والوال
وتكاد ت�سبقها ال�شوامخ نحوكم
وال �ح �ق��ل ف ��ي �أف��ن��ان��ه متبختر
والبا�سقات غدت تميل وتزدهي
م��رح��ى وم��ن تلقى ي�ع� ُّج ُم َر ِّحب ًا
ل��و �أن ف��ى الإم �ك��ان يفر�ش قلبه
ف��ان��زل ب ��أف �ئ��دة ب�ح� ّب��ك �أ�شربت
وال� �ك ��ل �أل �� �س �ن��ة ت��رت��ل �شكركم
ه ��ذا م�ل�ي��ك ال �ع��رب ه ��ذا خالد
ه��ذا ال��ذي بالعدل ّ
وط��د عر�شه
ف��ال�ع�ل��م دف ��ق وال �ف �ن��ون ج ��داول
والقفر ح�صن والمخافر م�أمن

وال �ب �� �ش��ر ي�ل�م��ع وال �� �س �ن��ا ي �ت ��أ َّل��قُ
وعلى ال��رب��ا تعلو البنود وتخفقُ
�إ�� �ش� �ع ��اع ��ه وب� �ك ��ل ف� � ٍّ�ج م �� �ش� ُ
�رق
ج� ��ذالن� ��ة وب � �ك� ��ل وج� � ��ه رون� � ��قُ
م�ن�ه��ا ال �ج �م��وع م��واك �ب � ًا تتدفَّقُ
ُ
تحدق
ت�ه�ف��و و�أب� ��� �ص ��ار ه �ن��اك
ك � ��ل ل� �ك ��م م��ت��ط��ل��ع م� �ت� ��� �ش� � ّو ُق
فرح ًا و�أو�شكت ال�صوامت تنطقُ
وع� ��ن ال���زه���ور ك �م��ائ��م تتفتّقُ
ُ
يترقرق
وال �م��اء ي�ج��رى �سل�س ًال
وع�ل�ي��ه ع �ن��وان الب�شا�شة ُ
يبرق
ُ
إ�ستبرق؟
ما الخز ما الديباج ما ال
ُ
ويطرق
فى محفل ي�صغي �إليك
وي� ��د ت �� �ش �ي��ر ف� �خ ��ورة وت�صفقُ
وال �ع��اه��ل ال�م�ت��وا��ض��ع المترفقُ
بقلوبنا ه��ذا ال��رح�ي��م الم�شفقُ
ف��ى ك��ل ن��اح �ي��ة ت�ف�ي����ض وتعبقُ
ُد ْر حيث �شئت فلن ترى ما يقلقُ

( )1من موقع خالد ال�سديريhttp://k-alsudairi.com/11c.html:
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ه��ذا �إم ��ام الم�سلمين وقطبهم
هذا الذي دعم الت�ضامن والندى
وب��ه ت�ط��اول��ت ال �ع��روب��ة وارتقت
وب��ه ت��أي��دت المواقف في الوغى
هذا الذي ازدهر الرخاء ب�شعبه
غ�شيت م ��ؤل �ف��ة ال �ق �ل��وب جهنم
وت �ج��اوز الأدن��ي��ن ه��اط��ل ب ِّركم
�آث�� ��رت والإي � �ث� ��ار ف �ي��ك �سجية
�أعذرت مجتهد ًا وطاب �صنيعكم
ت��رت��اح للح�سنى لأن ��ك مح�سن
وب� �ك���ل ت ��دب� �ي ��ر ل���رب���ك حكمة
وي��داك مثل ال�م��زن ر ِّي � ُق � ُه الحيا
فيها لحزب الحق �سقيا رحمة
مرحى بني عبدالعزيز ،وحيهل
�أن �ت��م ب �ن��اة ال �م �ج��د �أن �ت��م ق��ادة
�أنتم على التقوى ت�أ�س�س عزكم
وبعهدكم زهت الديار و�أخ�صبت
ف�إلى العال �آل ال�سعود �إلى العال
مافخرمحترفال�سباحهفىالف�ضا؟
فالملك فيكم والخالفة تزدهي
وال� �ي� �ع ��رب ��ي ل���ه �إل� �ي� �ك ��م ن�سبة
�أي ��ان م��ا ك��ان��وا فمرجعهم لكم
وحماية الحرمين تحت لوائكم
دم �ت��م ل�ن��ا ذخ���ر ًا ودم �ت��م ملج�أً
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ه ��ذا خليفتهم �إذا ه��م وفقوا
فتدهورت خطط اليهود و�أخفقوا
ُ
المتمزق
وب ��ه َت � ��أَ َّل� � َ�ف ��ش�م�ل�ه��ا
ف��ال �م��ال ف ��ي م �ي��دان��ه والفيلقُ
ول � �ج� ��اره غ �ي��ث ُم� �� ِ��س� � ٌّح م �غ� ُ
�دق
كي يرعوي نحو الهدى من ُ
يمرق
ك���ل ب���واب���ل ف �� �ض �ل �ك��م م �ت �ط � ّو ُق
هلل م���ا �أن� �ف� �ق ��ت �أو م���ا تنفقُ
ف��ى ك��ل م��ا �أج��ري��ت �أن ��ت موفقُ
ُ
وي�شرق
يغ�ص
ودع َ
الجحود بها ّ
وه� ��و ال� ��ذى ي �م �ل��ي ل �م��ن يتملقُ
ُ
ويغرق
ومن ال�سحائب ما يفي�ض
ولمن طغى لهب ال�صواعق ُ
يحرق
ُ
المتفوق
م��رح��ى ب �ك��م ي �ت �ف��وق
�أن �ت��م �إل ��ى ق�م��م ال �م �ك��ارم ُ�س َّبقُ
ون �م��اك��م ل�ل�ف�خ��ر �أ�� �ص ��ل م �ع� ُ
�رق
حتى ي�ك��اد ال�صخر فيها ي� ُ
�ورق
فوق الذى امتهن الكواكب حلقوا
م��اذا ع�سى يت�ش َّدق المت�شدِّ ُق؟
ُ
والم�شرق
والغرب يخطب و َّدك��م
والم�سلمون و�إن ن� ��أوا وتف َّرقوا
ُ
محدق
�إن ن��اب �ه��م �أم� ��ر ع�ظ�ي��م
والم�شرفي من ال�صحائف � ُ
أ�صدق
ب�سوحكم و ُيحقَّقُ
ُيبنى ال��رج��اء ُ
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حتية العودة

()1

�أحمد بن فالح املغام�سي

�أث � ��ار ق ��دو ُم ��ك ال �ح��ب المكينا
وح�� َّي��ت��ك ال �م��دي �ن��ة وه� ��ي �أه ��ل
وح � َّي �ت��ك ال �ج �م��وع و�أن� � ��ت �أه ��ل
�� �ش� �ف ��ا�ؤك ن �ع �م��ة ول� �ق���اك خير
�أخ� ��ال� ��د� ،إن ه� ��ذا ال� �ي ��وم عيد
�أخ ��ال ��د وال �ق �ل��وب ق��د ا�شر�أبت
لب�سنا ف��ي وداع� ��ك ث ��وب حزن
و�أت� �ب� �ع� �ن���اك �أف� � �ئ � ��دة ح� �ي ��ارى
وج��اف��ان��ا ال �ك��رى م��ن غير �سقم
و�أ�صبحنا وق��د �شوفيت ف�ضل
ف ��أر� �س �ل �ن��ا ال �ق��ري ����ض ب �ك � ّل لحن
ف� �ح� �م ��دً ا ل� �ل ��ذي �أوالك خ �ي � ًرا
�أت� � ��اك اهلل ك �ن���ز ال �ع �ل��م ج ًّما
ف �� �س �خ��رت ال �ج �م �ي��ع ل�خ�ي��ر دين
ف �ن �ل �ن��ا و َّد َم � ��ن ع� �ن ��ا ب �م �ن ��أى
ي�ع�ي����ش ال �ح��اك �م��ون ب �ك��ل �أر� ��ض
وع �� �ش��ت لأم � ��ة الإ� � �س �ل�ام ُط � � ًّرا
�أخ� ��ال� ��د� ،إن� �ن ��ا ف ��ي ظ � � ّل ع�صر

ف �ج��اءت��ك ال �ح �� �ش��ود مرحبينا
لأن ت �ح �ظ��ى ب �خ �ي��ر العائدينا
�وب الم�ؤمنينا
لأن ت �ع� َ�ط��ى ق� �ل � َ
وع � ��ودك ف���ض��ل رب العالمينا
ب ��ه ال �ب �� �ش��رى ع�ل�ت�ن��ا �أجمعينا
�إل � ��ى ل �ق �ي��اك ل �ق �ي��ا الفاتحينا
َب � َل � ْل �ن��ا ذاك ب��ال��دم��ع ال�سخينا
ُت �� �س��ائ��ل ع �ن��ك ُج � � ّل القادمينا
م� ��� �ش ��ارك ��ة ل� �ك ��م م �ت ��أل �م �ي �ن��ا
م� ��ن ال ��رح� �م ��ن م �م �ت �ن��ا علينا
لعودك حين ترعى الحا�ضرينا
وردك � �س��ال � ًم��ا ت�ح�م��ي العرينا
وكنز ال �م��ال وال �ع �ق��ل الر�صينا
ف �ك��ان ال �ن��ا���س ف�ي�ه��ا م�ستوينا
وح � � ًّب� ��ا �� �ص���اد ًق���ا م� �م ��ن يلينا
لأن �ف �� �س �ه��م ب� � ��دون الأق��رب��ي��ن��ا
ع �ن �ي��ت ب� ��أم ��ره ��ا دن� �ي ��ا ودي��ن��ا
ب ��ه � �ض � ّل��ت ع��ق��ول الم�سلمينا

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.33 :
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ت ��ول ��وا ع ��ن ك� �ت ��اب اهلل ج �ه � ًرا
ف�أ�ضحت �أر��ض�ن��ا للكفر م ��أوى
�وم فو�ضى
قد�سنا وال �ق� ُ
و ُي� ْ�ح � َر ُق ُ
يوما
�إذا ط��اف��ت ب�ن��ا الأ� �س �ف��ار ً
ت��ن��اف��ر و ُّده � � ��ا ودن� � ��ا �شقاها
ك� ��أن ال��دي��ن ل��م ي �ع��رف طري ًقا
ت� �ج ��ول ب��ن��اظ��ري��ك ب��ك��ل �أم� ��ر
و�إن ع ��دن ��ا ن� �ع ��ود �إل � ��ى ت ��راث
و�أم � � ��ن وارف ورخ � � ��اء عي�ش
وح �� �س��ن ع �ق �ي��دة وو�� �ض ��وح نهج
ف �ح �م��دً ا ل �ل��ذي �أع��ط��ى ف ��أوف��ى
َت ��� َ�س � َّل � ْم� َ�ت ال��ق��ي��ادة م ��ن ليوث
��س�ي��ا��س��ة ف�ي���ص��ل ت�ب�ق��ى وتبقى
�أت � ��اك ق �ي��اده��ا ف�م���ض�ي��ت فيها
دع��وت �إل��ى الت�ضامن ك��ل �شعب
و َق� � َّل� � ْب� �ن ��ا ال� �ب�ل�اد ف �م��ا وج��دن��ا
ل �ع��ل اهلل ي �ج �م��ع � �ش �م��ل قومي
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و� � �ص� ��اروا ب��ال �م �ب��ادئ مولعينا
و�� �ص ��ار الأه � ��ل ع �ن �ه��ا مبعدينا
ك�� � ��أن الأم� � � ��ر ي �ع �ن��ي �آخ ��ري� �ن ��ا
ر�أي� � �ن�� ��ا �أم� � � ��ة ه� �ل� �ك ��ت يقينا
و�أ� �ص �ب��ح �أم ��ره ��ا ��س�ف� ًه��ا مبينا
�إل��ى تلك ال��رب��وع م��دى ال�سنينا
ي �ع��ود ال��ط��رف ل �ل��رائ��ي حزينا
وخ��ي��ر ل ��م ي� ��زل ف �ي �ن��ا ح�صينا
وع� ��دل ت �� �ض��رب الأم � �ث� ��ال فينا
ن �ع �م �ن��ا ف� �ي ��ه ب� �ي ��ن العالمينا
ف� �ك ��ون ��وا ل �ل �م �ه �ي �م��ن �شاكرينا
ف��وا��ص�ل��ت ال �ط��ري��ق الم�ستبينا
� �س �ي��ا� �س��ة وال � ��د رف� ��ع الجبينا
ك � ��أن ال�� ُف�� ْل� َ�ك ل��م ت�ف�ق��د �سفينا
ف�أ�صغوا نحو �صوتك من�صتينا
ل �ه��ذا ال��دي��ن م�ث�ل��ك مخل�صينا
ل �ي �ت �ح��د ال �ج �م �ي��ع و�أن � � ��ت فينا

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

عواطف م�ؤمنة

()1

�أحمد فرح عقيالن

يعرب،
�شعب الجزيرة ،يا خال�صة ِ
َ
�أف��دي��ك تنهل م��ن معين محمد
�أف��دي��ك معت�صما ب ��أوث��ق عروة
�أفديك تبذل في فل�سطين الندى
�أف ��دي مليكك للت�ضامن داع ًيا
�أف ��دي حكومتك ال�ت��ي �أحكامها
�أف� ��دي ول ��ي ال�ع�ه��د ��ش�ه� ًم��ا دي ًنا
ن�صحا من �أخ
�شعب الجزيرة ،هاك ً
م��ا �سقته و��س��أل��ت �أج� � ًرا عاجل
يا �شعب في�صل� ،إن �أمنك وارف
ح���س��دوك لما �أن ر�أوك مو َّف ًقا
تقدما
�إن ك��ان �إل �ح��اد ال�شعوب ً
�إي� � ��اك �أب � � ��واق ال ��دع ��اي ��ة �إن �ه��ا
ك ��م زي��ف��ت ل �ل �خ��ائ �ن �ي��ن بطولة
ال ي�خ��دع�ن��ك ك ��ذب ك��ل منافق
المجد في الأعمال ناطقة ال�سنا
واهلل ل��و ن �ظ��م ال �ع��روب � َة دي ُنها
ل �ك��ن �أح�ل�ا� ��س ال �خ �ي��ان��ة ب � َّدل��وا

يا وارث العزمات ،من �صحب النبي
و�سواك يظمئه ال�سراب الأجنبي
العنكب
والنا�س تخدعهم خيوط
ِ
فتحا ب��ال��دم ال�ح��ر الأب��ي
وت �م � ّد ً
�رب
وال� �ع ��رب ب �ي��ن م �� �ش��رق وم �غ� ِ
الطيب
قب�س من الذكر الحكيم
ِ
�أحنى على الرجل الكريم من ال ِأب
ومجرب
لك في العقيدة مخل�ص
ِ
�رب
�إال ال �م��ودة ف��ي الإخ� ��اء الأق � ِ
مخرب
ل�ك��ن ت �ح��اك ل��ه ��ش�ب��اك
ِ
والمتع�صب
ف��دع��وك بالرجعي
ِ
مذهب
فطريقة الرجعي �أ�شرف
ِ
�أودت بغيرك لل�شقاء ال ُم ْن ِ�ص ِب
كم �أ�سمعت �أ��س��دً ا زئير الأرن� ِ�ب
الثعلب
يحيا على الت�ضليل عي�ش
ِ
متك�سب
ال ف ��ي ه �ت��اف م �ه��رج
ِ
أكلب
ل��ر�أي��ت �إ� �س��رائ �ي��ل ��س��رب��ة � ِ
ب��ال��دي��ن �أط �م��ار ال �ع��دو الأجنبي

(� )1صحيفة البالد ،العدد1390/3/1 ،3411 :هـ/7 -مايو1970/م� ،ص.4 :
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لحن الأذان يفجر ا�شمئزازهم
�وم��ا �سوالف خنف�س
و�إذا ر�أوا ي� ً
حتى غدا الكلب الحقير يجو�س في
والم�سجد الأق�صى ي�صيح رجاله
�شعب الجزيرة ،ال ُت ِ�صخْ لم�ضلل
ال ن�صر �إال م��ن ل��دن رب ال�سما
ي��ا خ��ال��دً ا ،ه��و بالف�ضائل خالد
ي��أب��ى �ضميرك ط��اه��ر ًا ومنزهً ا
خلدت مجدك ب��ال�م��ودة والتقى
من يلتم�س حب ال�شعوب ب�سوطه
و�أج � ��ل ذخ ��ر ال �م��ال �ك �ي��ن محبة
بدعا في المروءة والتقى
ما كنت ً
و�أب � ��وك ف��ى ع�ل�ي��ا م�ع��د ل��م يزل
و�أخوك في�صل خير من خطب العال
�شرفت معهدك ال��ذي غنى لكم
�سيظل يذكر �إذ روي��ت ِع َطا�شه
يا �سيدي ،عف ًوا �إذا �أن��ا لم �أكن
ب�ل��دي و�أه �ل��ي والحبيب ورفقتي
�سنعيدها ف ��اهلل ن��ا� �ص��ر حزبه
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مطرب
ونعيق ب��وم الكفر �أع��ذب
ِ
المتهرب
ه�ت�ف��وا لجيل ال�ف�ت�ن��ة
ِ
يعرب
�أق��دا��س�ن��ا وي��دو���س جبهة ِ
يا �ضيعة الإ�سالم في م�سرى النبي!
ي�سقيك من وم�ضات ب��رق ُخ َّل ِب
يغلب
فمن انت�ضاه من الخالئق ِ
أحبب!
�أن�ع��م بف�ضل الخيرين و� ِ
طيب
من �أن ُي ِ�س َّر �سوى ابت�سامة ِ
مك�سب
وك�سبت حب ًا وه��و �أعظم
ِ
وبزيف �سلطته ف��ذاك هو الغبي
مك�سب
هي في �سجل المجد �أعظم
ِ
طيب
ف�ك��ري��م �أ��ص�ل��ك ط�ي��ب م��ن ِ
وللم�ستعرب
ف� �خ� � ًرا ل �ع��ارب �ه��ا
ِ
المتوثب
م �م �ه��ورة م ��ن ع��زم��ه
ِ
المخ�صب
لحن الخمائل للربيع
ِ
بيديك كالغيث الرحيم ال�ص ِّي ِب
المعجب
َّ�شن ْف ُت �سمعك بالبيان
ِ
المطرب؟!
غابوا فمن لي بالغناء
ِ
المتحزب
بالحق رغ��م ال�ب��اط��ل
ِ

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

خالد املجد

()1

�أحمد بن حممد اخلليفة

خالد المجد� ،أنت اليوم قائدنا
يا َ
جئنا نبايع ِمن فرط ال��والء َومنْ
�ضمد جراحاتنا بالعطف �إن بنا
ِّ
يفنى ال��زم��انُ وم��ا تفنى مود ُته
ف�ك��ن خليفته ف��ي ح�م��ل مبدئه
واقبل تعازي فتى ج َّف ْت مدامعه
واعذر �إذا ماتت الألفاظ في �شفتي

وقد َع َن ْت لك في الم�سرى مطايانا
�سواك بعد فقيد ال ُع ْرب يرعانا؟
جرح ًا لمن بات ح ّي ًا في حنايانا
�إذ �إنه عا�ش في الأرواح �سلطانا
فمن جبينك ن��و ُر الحق ق��د بانا
ِ
من الأ�سى حين �صار الدمع هتّانا
فالحزن َح َّج َرني قلب ًا ووجدانا

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.143 :
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العودة امليمونة

()1

�أحمد حممد العا�صي (من دولة فل�سطني)

أردان
ي � ��و ٌم �أَ َه � � � � َّل ُم� � َع � َّ�ط� � َر ال ِ
ي ��وم �سيبقى خ��ال��دً ا ي��ا خالد ًا
هو ي��وم عودتكم مليكي� ،سال ًما
ل �ت �ق��وده ل� ��ذرى ال �ع�لا متخط ًيا
وتوا�صل ال�سير الحثيث بنه�ضة
ت �ب �ن��ي ب� �ع ��زم ال ي �ل �ي��ن وحنكة
ال�صالب مواردًا
وتفجر
ِّ
ال�صم ِّ
َّ
ف ��إذا الفيافي ممرعاتٌ �أُلب�ست
�أ�ضحت ريا�ضا تزدهي بجمالها
هلل درك ،ي ��ا م �ل �ي � ًك��اُ ،يفتدى
عمت ب�لاد ال�ع��رب �أح�ل��ى فرحة
فالنيل يرق�ص وال���ش��آم بن�شوة
�أم��ا الجزيرة ال ْ
ت�سل عن حالها
ف ��ي ك ��ل ب �ي��ت ب �ه �ج��ة و� �س �ع��ادة
ال ِب ْ�ش ُر في كل المدائن والقرى
ب�شيبه و�شبابه
وال���ش�ع��ب ه � ّ�ب ِ
والقد�س من للقد�س غيرك منقذ؟
رغم ال�سال�سل والقيود ورغم ما

�ران
ي�سمو ع�ل��ى الأم� �ث ��ال والأق � � ِ
�ان
م � � َّر ال ��ده ��ور وط �ي �ل��ة الأزم� � � ِ
الرحمن
لل�شعب ف��ي خ�ي��ر م��ن
ِ
�ان
وع���ر ال� � ��دروب ب�ح�ك�م��ة و�أم � � ِ
�ان
م �ي �م��ون��ة الأ��� �س� ��رار والإع� �ل � ِ
البنيان
لل�شعب م �ج��دً ا ��ش��ام��خ
ِ
�ان
ل �ل �خ �ي��ر وال�� ُّن��ع��م��ى ب �ك��ل م �ك� ِ
�وان
زاه ��ي ال �ث �ي��اب و�أج �م��ل الأل� � ِ
و ُر َب � ��ى ُم� َ�ط � َّي � َب � َة ال�ج�ن��ا للجاني
�ان
ي��ا ��ص��ان��ع الأم� �ج ��اد ،ل�ل��أوط� ِ
�ان
م� �ق ��رون ��ة ب��ال�����ش��ك��ر ل� �ل ��دي � ِ
�ان
وال�ب���ش��ر ح��ل ه �ن��اك ف��ي َع � َّم� ِ
التبيان
فال�شعر ال ي�ق��وى ع�ل��ى
ِ
وب � �ك� ��ل ق� �ل ��ب خ��ف��ق��ة وت��ه��ان��ي
قد �شارك القا�صي بها والداني
يزجي ال��والء �إل��ى المليك الباني
�وان
ق��ام��ت ت���ش��ارك ف��رح��ة الإخ� � ِ
طغيان
ت�ل�ق��اه م��ن ع���س��ف وم ��ن
ِ

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.56 :
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ترجو الخال�ص على يديك فكن لها
والم�سجد الأق�صى ب��دا مته ِّلل
ي��دع��وك خ��ال� ُد �أن ت�ح��رر �أر�ضه
ف�� ��اهلل ط� �ه���ره وب� � � ��ارك ح��ول��ه
مرحىمليكال ُع ْرب،ياليثال�شرى،
مرحى و�أهًل�ااً من قلوب �أُفعمت
ث��م ال �ت �ه��ان��ي ب��ال �� �ش �ف��اء نز ُّفها
ل�ل���ش�ع��ب ف ��ي �أف���راح���ه بمليكه
واهلل ن �� �س ��أل �أن ي �ث � ِّب��ت ملككم

نعم المخ ِّل َ�ص ي��ا �صالح الثاني
إح�سان
م�ستب�ش ًرا ب��ال� ُي� ْم��ن وال ِ
م ��ن رج�����س ك ��ل م �ك��اب��ر خ� � � ّو ِان
واخ�ت���ص��ه ب��ال��ذك��ر ف��ي ال��ق��ر� ِآن
ي ��ا م ��ن ب� �ع ��ودت ��ه� ،أث� � ��ار بياني
�ان
ب��ال �ح��ب والإخ�ل�ا� ��ص والإي� �م � ِ
�ان
للفهد �صيغت �أع���ذب الأل �ح� ِ
�دوان
ح��ام��ي ح �م��اه وق��اه��ر ال� �ع � ِ
التيجان
�آل ال �� �س �ع��ود ج��واه��ر
ِ
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عـزاء
عزاء
ً
ً

()1

�أحمد خميمر

في�صل،
ع ��زا ًء ع ��زا ًء ي��ا خليف َة
ٍ
نف�سه كانت �صال ًة و�سجد ًة
ُم َنى ِ
م�ضى وخيال القد�س يملأ روحه
ف��أ ِّد �صالة الن�صر في يوم فتحه
ف�س ْر به
وهذا الطريق الم�ستقيم ِ
ط��ري � ٌق ق��ري� ٌ�ب لل�سالم وللهدى

في�صل َج ّال
و�إن كان ُر ْز ُء ال ُع ْرب في
ٍ
ُت َ�ص َّلى ب�أولى القبلتين ،فما َ�ص ّلى
ف��ذاب ل��ه ��ش��و ًق��ا وح��ن ل��ه و�صال
وه ْبها ل��ه تعلو وتخترق ال�سدال
ف ��أن��ت ل��ه �أدن� ��ى و�أن� ��ت ب��ه �أول��ى
وللغاية الأ�سمى وللم َثل الأعلى

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.142 :
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يا خالد العرب

()1

�أحمد خميمر

والكرم»
«المجد ُعو ِف َي �إذ ُعوفيت
ُ
والم�سلمون بهم من ح ِّبهم فرح
وك� ��ل �� �ش ��يء ر�أي�� �ن� ��اه ل���ه زج� � ٌل
حتى ال�م�ن��ازل م��ن �شوق تكابده
ابتهاجا عندما عرفوا
والجند �ضجوا ً
وكيف التفرح الدنيا وقد �أَ َخ َذ ْت
عطاء كفك �أغناهم وم��ا �س�ألوا
وفي الريا�ض حنين �أن تعود لها
ل ��ه ب �ظ �ل �م��ائ �ه��ا م ��ن ن � ��اره وه��ج
ف�أنت غيث لها �إن لم َي ِ�س ْل مطر
مرحى �أب��ا ب�ن��در ،لل�شعب تهنئة
منتظر
والمجد يقظانُ والتاريخ ِ
�إن المعارك لم ي�سكت لها �صخب
تدعوك �صارخة والهول مرتقب
و�أمة العرب قد �ضل الطريق بها
�أين الكتاب فيهديهم �إذا اختلفوا؟
ف�ي��ه ع ��زاء ل�ق��وم �إن هُ � ُ�م ُن ِكبوا
وفيه حق فمن لم يهتدوا وجدوا
مجد لهم جهلوه ي��ا لق�سوتهم!

***

والح َر ُم
والبيت فرحانُ والبطحاء َ
والحاقدون بهم من غيظهم �أ َل ُم
يبت�س ُم
م��ن ال���س��رور يغني وه��و ِ
لها �س�ؤال وحتى ال َه ْ�ض ُب والأَ َك ُم
والنا�س�صاحوا اً
ابتهالعندما َع ِلموا
تع�شو لنورك فيها ال ُع ْر ُب وال َع َج ُم
وعدل نف�سك �أر�ضاهم وما َظ َلموا
القلم
م��ازال يعجز عن ت�صويره ُ
ل��ه ب ��آ� �ص��ال �ه��ا م��ن ���ش��دوه َن � َغ� ُ�م
و�أنت �شم�س لها تج ّلى بك ُّ
الظ َل ُم
وال�شعب حين يحيي لي�س ُي َّت َه ُم
مقت�س ُم
وال�صبر منت َهب والعزم َ
م��ع ال�ع��دو ول��م يخمد لها َ�ض َر ُم
ملتطم
م��ا بين نيرانها وال���ش� ُّر
ُ
وه ��ي �شعب واح ��د �أُ َم� � ُ�م
ك ��أن �ه��ا ْ
�إن الكتاب �إذا غاب الهدى َح َك ُم
وفيه ن�صر مبين �إن هُ � ُ�م هُ ِزموا
ذل الحياة ومن لم ي�سمعوا ندموا
عن �صبحه بعدوا من نوره ُحرموا

( )1املجلة العربية ،العدد ،2 :ال�سنة الثانية� ،شعبان1397/هـ -متوز� -آب1977/م� ،ص.33 :
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يا ابن الملوك� ،سعوديين قد َجعلوا
ال�صادقين وغي َر اهلل ما �صدقوا
من كل �أروع ّ
و�ضاح الجبين غدا
ح�� � ٌّر �أب� � � ٌّ�ي ن �ب �ي��ل م� ��ؤم ��ن بطل
ي �ك��اد َي� ْ�خ� ِ�ط��ف ف�ي��ه ِم��ن �أوائ�� ِل�� ِه
ي�ضيء ِمن دو ِن ِه في الروح ما َت َر َك ْت
خالد ال ُع ْرب ،في قلبي �إليك هوى
يا َ
قد زرتُ �أر�ضك والأي��ام تجعلني
وفي فمي من فل�سطين التي اغ ُت�صبت
وف ��ي ح �ن��اي��اي ن ��ار غ�ي��ر �ساكنة
و� �ض �ج��ة ك��زئ �ي��ر الأ�� �س ��د عاتية
ماذا �أق��ول �أمي َر الم�ؤمنين ،وقد
و�أن�� ��ت ُع� � َّد ُت� �ه ��ا ف ��ي ك ��ل نائبة
ومن �سواك لها والأر���ض راجفة
يلم بها
�إن لم تعنها ف�أخ�شى �أن َّ
�سود ال�ضمائر ال �صدق وال خلق
قالوا عن المخل�صين العاملين لها:
وك��ل ق��ول لهم م��ن ل�ؤمهم كذب
و�إن ُدع � ��وا ل �ق �ت��ال ال ُت� � َم� � ُّد يد
و�إن ر�أوا ظلم ًة للباطل اجتمعوا
ج��زاه��م اهلل ��ش� ًّرا �أينما ُوج��دوا
ف�ك��ل � �ص��وت ب���وادي فتنة َت ِبعوا

64

***

قتح ُم
من عزة الملك ح�صن ًا لي�س ُي َ
والخادمين وغي َر ال�شعب ما َخدموا
ك���أن��ه ب���ض�ي��اء ال���ش�م����س ملت ِث ُم
تعليه في نف�سه الأخ�لاق ِّ
وال�ش َي ُم
رت�س ُم
بر ٌق من ال ُّن ْبل في عينيه ُم ِ
في َغ ْورها حكم ُة الآب��ا ِء وال ِع َظ ُم
والكرم
يدنو به الرائعان المجد
ُ
والهرم
على جناح المنى والنيل
ُ
دم
�صوت على كل حرف فيه �سال ُ
و�سيل ح��زن بها م�سته َول َع� ِ�ر ُم
من الهموم لها في �أ�ضلعي �أَ َج ُم
طال الطريق و�ضل ُ
القول وال َك ِل ُم؟!
ُ
الجي�ش وال َع َل ُم
و�أن��ت يوم القتال
ت�ضطرم؟
والنار فوق تراب المجد
ُ
من خائنيها رج��ال فوقها جثموا
وال وف � ��اء وال ع �ه��د وال ِذ َم � � ُ�م
خانوا ق�ضيتها ،والخائنون هُ ُم
وكل عي�ش لهم من نق�صهم َع َد ُم
و�إن دع��وا ل �ج��دال ال ُيجيب َف ُم
و�إن ر�أوا �ضحو ًة للحكمة اخت�صموا
وال ت �ن��ا َدوا �إل��ى خير وال َ�س ِلموا
وك ��ل � �س � ٍّر ب � ��وادي ع� � � َّز ٍة َكتَموا

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

تهنئة من الأردن جلاللة امللك

()1

�أ�سامة املفتي

طريقك الرحب ال ُي ْط َم ْ�س له �أث ُر
وعدلك ال�سمح قد �شيدت قواعده
يا وارث المجد ،في دنياي �أغنية
ي�سعىبهاال�شوقفي�شعريف�أر�سلها
حتى �أ� �ش��ارك ب��الأف��راح ف��ي بلد
ق��د َم ��نَّ رب � َ�ي �إذ ع��ا َف��ى ُم�ؤ َّم َلنا
وا�ستب�شرال�شعبفيعودالإمام�إلى
والعرب تهزج في �شفاء �إمامها
ولئن حملت من ال�ش�آم م�شاعري
�صلوا �إلى الرحمن يرجون ال�شفا
وال�ي��وم في �أع�ي��اد عيدك �أنت�شي
ف ��أ� �س��وق تهنئتي وف�� َّ�ي م�شاعر
�أن��ت ال��ذي نرجوه في هذا الورى
يا ابن العظيم ،وكم تهادى ذكركم
ج ��اوزت �أ��س�م��اع ال��دن��ا بفعالكم
�أعطيت نهر البذل �أ�صدق دفعة

***

***

ونهجك الخير ر ّي� ��ا ٌن ومزده ُر
ف��وق ال�ج��زي��رة ب��الإ��س�لام يعتم ُر
ُز َّف� � ْ�ت �إل �ي��ك م��ن الأردنِّ تنتث ُر
فرحى تطوف لمن تزهو به ال�سي ُر
ف �ي��ه الإم�� ��ام ب �ع��ون اهلل ينتذ ُر
َ
والح�ض ُر
ليثَ العرين فغنى البدو
��س��رج ال�ق�ي��ادة والأف� ��راح تنت�ش ُر
وج�م��وع�ه��ا ن���ش��وى تب�ش وت�شك ُر
ف�ه�ن��اك ق��وم��ي ب��ال���س�ع��ادة تغم ُر
لإم ��ام� �ن ��ا و���ص�ل�ات��ه��م ت �ت �ك��ر ُر
وي �ه��زن��ي ح ����س ال ��وف ��اء ف�أ�شع ُر
ت ��ذك ��ى ب � ��ودك ب��ال �ه �ن��ا تتعط ُر
وع� �ل ��ى ي ��دي ��ك �أم ��ان� �ن ��ا ي �ت �ق��ر ُر
عبر ال��زم��ان وب��ال�م�لاح��م يهد ُر
وال� �ع ��زم ف�ي�ك��م ���ص��ادق وم �ق��ر ُر
وب �ن �ي��ت ف�ي�ن��ا م��ا ي� ��دوم وي��زه � ُر

(� )1صحيفة اجلزيرة ،العدد1399/1/4 ،2334 :هـ/4 -دي�سمرب1978/م� ،ص.4 :
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فرفعت �سور المجد حول قالعنا
ي��رج��ون فيك ق �ي��ادة ف��ي عمقها
ت�سمو فعالك في الورى وزحوفكم
فتفي�ض �ساحات الوغى بجهادكم
وال� ِّ���ص� ْي� ُد م��ن �أب �ن��اء �أمتنا ر�أوا
لتقود زحف الن�صر في �أوطاننا
فيقوم في الأق�صى ال�شريف م�ؤذن
ونراك في الزحف الكبير وقد زهت
وه �ن��اك تب�سم ل�ل�إم��ام ربوعنا
�إذ �أن��ت قطب للرحى في عالمي
ف�أمام عزمك �سوف ي�شرق فجرنا
ويطوف منك على الروابي م�شعل
ه ��ذا ال� ��ذي ت �ح �ي��اه �أم �ت �ن��ا على
�أن� �ت ��م ب�ن�ي�ت��م ل�ل�ت���ض��ام��ن قلعة
وال�م�ج��د فيكم م��ن ق��دي��م نبعه
م��والي ع � ًف��وا �أن �أط �ل��ت فما �أنا
م��ا �أن���ت �إال م��ن ُت �� �ش � ّد ل�ساحه
فيعيد ل�ل�أر���ض الطهور �إباءها
وتزول عن م�سرى الر�سول ظالمة
يا خالد الأفعال� ،أنت على المدى
�إن �أحرقوا الأق�صى ف�أنت تعيده
بفهد وال��رج��ال وم��ن بهم
واه�ن��أ ٍ
فهم الليوث على الإب��اء تعاهدوا
ُ
ي��ا رب ،فاحفظ خ��ال��دً ا ورجاله
66

***

وال�ع��رب حولك عقدهم َيت ََ�س َّو ُر
�صدق الفداء ومن �سواك �سيقد ُر؟
ال ت�ن�ث�ن��ي �أب� � ��دً ا وال ه ��ي تعث ُر
وت�ه��ز وج��ه ال �ك��ون وه��ي تزمج ُر
ف �ي �ك��م م� �ث�� اً�ال ل��ل��ق��ي��ادة ي��ن��د ُر
وعلى يديك القد�س �سوف تح َّر ُر
ي��دع��و ب�ن���ص��ر اهلل وه� ��و يكب ُر
راي��ات مجدك في المعالي تن�ش ُر
وال �ن �� �ص��ر ف �ي��ك م�ح�ق��ق وم� � ��ؤ َّز ُر
ب��ل �أن ��ت منقذنا ال ��ذي ال يقه ُر
وت� � ��ذوب ظ �ل �م��ة ل �ي �ل �ن��ا و ُت� � َن� � َّث� � ُر
ف �ي �� �ض��يء ك���ل دروب � �ن� ��ا وي� �ن� � ِّو ُر
درب الجهاد وفي ُخطاك �سنظف ُر
ك��ب��رى وت��ح��ت ظ�لال �ه��ا نتدث ُر
َث� � � � ٌّر غ���زي���ر ب ��ال� �ف ��دا يتفج ُر
�إال �صدى من رج��ع مجدك يكب ُر
ك��ل ال��رك��ائ��ب ت��رت�ج�ي��ه وتنظ ُر
وي �ع��ود �شمل الأه� ��ل فيها يكث ُر
وال�ح��ق يعلو ف��ي ال�سماء ويظه ُر
ح�صن الحنيف على ه��داه ُت َع ِّم ُر
ح � � ّر ًا و ُي��رف��ع ف��ي ح �م��اه المنب ُر
مجد العروبة في العالء َّ
ي�سط ُر
�إن الحنيف �سبيلهم والم�صد ُر
�إن ع � َّق �ن��ا غ �ي��ث ف�ف�ي�ه��م َ
نمط ُر

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

تيهي �صحارى البيد

()1

توفيق �أبو العينني �سمري
(من جمهورية م�صر العربية)

تيهي�صحارىالبيد ،وا�سعديا َح َ�ض ْر
ع��اد المليك وف��ي الدماء �أ�صالة
ع ��اد ال�م�ل�ي��ك م �ت � ًّو ًج��ا ب�شفائه
ه � ّي��ا ف� ��روع ال� � ��دوح ،ه � ّي��ا قبلي
�أنعم ب��دار في الريا�ض �سكنتها
حامي حمى الحرمين� ،ألف �سالمة
�شعب ال�ع��راق وم��ن ب��وادي دجلة
�شعب بتون�س وال��رب��اط ومقد�س
ال �ك��ل ي �ع��رف ف�ضلكم ي��ا خالد ًا
ث��م ا��س�ت�ج��اب اهلل دع ��وة قلبهم
ح ��رم ب�م�ك��ة وال �م �ط��اف وزم ��زم
حرم الر�سول وقد ر�أي��ت �ضيوفه
زه ��ران غ��ام��د والع�سير وطائف
ال��ك��ل ي��ط��رب م �ع �ل � ًن��ا �أف ��راح ��ه
ع ��اد ال�م�ل�ي��ك ي���ش� ّد �أزر رجاله
�أن �ع��م ب�م��ا �أع �ط��اه� ُ�م م��ن ف�ضله
ه��ذي الب�شائر ق��د ت��وال��ت بعدما
ق�ل�ب��ي ب�ح�ب��ك ي��ا م�ل�ي�ك��ي ،مفعم
نب�ضات قلبي ق��د تبثّ �شجائني
ي ��ا الئ� �م ��ي ،خ �ف��ف م�لام��ك �إن ��ه

جاء الب�شير اليوم :خالد قد َح َ�ض ْر
عربية هي من معين من ُم َ�ض ْر
�شك ًرا لرب العر�ش �شك ًرا لل َق َد ْر
زهر ال ُّربا وال��ورد قولي في َخ َف ْر
�أنعم بوجه منك يحظى بال َّن َظ ْر
ي��ا منتهى الآم ��ال والملك الأَ َب� � ّْر
�شعب بوادي النيل �شعب في َق َط ْر
والم�سلمون هناك في جزر ال َق َم ْر
َد َع�� ُوا الإل��ه لكي يج ِّنبك َ
الخ َط ْر
عافى المري�ض وقال عبدي قد َ�ش َك ْر
والحجر والم�سعى ومن فيه اع َت َم ْر
خروا �سجودًا عندما ِذيع َ
الخ َب ْر
جوف تبوك والق�صيم مع ُ
الخ َب ْر
قدم المليك كما �سعدنا بال َم َط ْر
جاء المليك يقيل عثرة من َع َث ْر
�أعطى الغناء لمن يكون قد اف َت َق ْر
ز ُّفوا حديث البرق والغيث ان َه َم ْر
قلبي ي��دق ي��دق يعلن م��ا ا�س َت َت ْر
ال�س َح ْر
�صليت كم �صليت في وقت َّ
حب المليك هنا وفي القلب ا�س َت َق ْر

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.52 :

67

الباب الأول :جممع الق�صائد

عودة القائد

()1

حا�سن عطية املطريف

مرحى بقائد �شعبنا ف��ي �أر�ضه
�إن غ�ب��ت ع�ن��ا ل��م ت�غ��ب بخيالنا
عافاك ربي من جراحك بعد ما
عانيت منها ��ص��اب� ًرا ل��م تكتئب
ت�سعى بنا نحو المعالي دائ ًما
وق �ل��وب �ن��ا � �ش �ع��ت ب� �ن ��ور وفائنا
ح �ت��ى ك� � ��أن ال �ل �ي��ل م �ث��ل ن �ه��اره
ي��ا ك��ات��ب ال �ت��اري��خ�� ،س� ّ�ط��ر حبنا
م��ا دام حكم ال�شرع يعلو بيننا

�أ� �س��د ال �ج��زي��رة واك ��ف الأن� ��دا ِء
ال ل��ن ت�غ�ي��ب ك��واك��ب الظلما ِء
ع��ان �ي��ت م ��ن �آالم� �ه���ا ال��ن��ك��را ِء
ح��م��دً ا ل��رب��ي � �ص��اح��ب العليا ِء
وت �ح� ّ�ط �ن��ا ف ��ي ال �ق �م��ة ال�شما ِء
وت �ج �ل� ِ�ت الأف�� ��راح ف��ي الأرج � ��ا ِء
ب� �ح ��ر ي � �م� ��وج ب� ��داف� ��ق الآال ِء
ل �م �ل �ي �ك �ن��ا ورج � ��ال � ��ه الأم� � �ن � ��ا ِء
فطريقنا ن���ص��ر ع�ل��ى الأع� ��دا ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.116 :
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طويل العمر

()1

حامد حافظ غيث
(من جمهورية م�صر العربية)

ط��وي� َ�ل ال�ع�م��ر ،ي��ا �أه��ل الرجاءِ،
� �س �ع��دن��ا ي� ��وم ُب ��رئ ��ك واتجهنا
دع��ون��ا اهلل �أن ي��ر� �ض��ى علينا
ط��وي��ل ال�ع�م��ر ،ي��ا �أم ��ل ال��رج��اءِ،
ف ��أه��ل الأر�� ��ض ف��ي ف ��رح ْ
وب�شر
ط��وي��ل ال �ع �م��ر ،ي��ارم��ز ال��وف��اءِ،
ف �ك��م َق � � َّد ْم� � َ�ت م ��ن خ �ي��ر �إليها
دع��ون��ا اهلل �أن ي��ر� �ض��ى علينا
ف��رح �ن��ا ي� ��وم ع � ��ودك واتجهنا

ق �ل��وب ال �� �ش �ع��ب ت�ه�ت��ف ب ��ال ��وال ِء
ل ��رب الأر� � ��ض � �ش �ك � ًرا بالدعا ِء
وك� ��ل ال �� �ش �ع��ب ي���س�ع��د باللقا ِء
� �س �ع �ي �ن��ا ك ��ي ن �ه �ن��ئ ب��ال �� �ش �ف��ا ِء
ت �� �ش��ارك �ه��م م�لائ �ك��ة ال �� �س �م��ا ِء
��ش�ع��وب ال �ع��رب تهتف بالدعا ِء
ي��زي��ل ال �ك��رب ي �� �س��رع بالرخا ِء
وك� ��ل ال� �ع ��رب ت �� �س �ع��د ب��ال �ل �ق��ا ِء
ل ��رب الأر�� ��ض � �ش �ك � ًرا وال�سما ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.42 :
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خالد خالد

()1

حامد املح�ضار

تولى عن الأر���ض حامي الحمى
فيكم من �ســـــــــراة الرجــــال
وكم ُ
ف� �ف ��ي خ� ��ال� � ٍ�د ف��ي�����ص�� ٌل خ ��ال� � ٌد
وف �ي��ه ن ��رى ال �ع��اه��ل المرت�ضى
ون�ب���ص��ر ف��ي ف �ه��دن��ا المرتجى
وك� ��ل ب �ن��ي ال �ل �ي��ث عبدالعزيز
لل�س َراة
ففيهـــــم تـــــــرى �أ�ســــــــرة ُّ

َوم � ��ن ك� ��ان ُي ��ر�� �ش ��د � ُ��ض�ل ّ�ا َل �ه��ا
ج� �ح���اج�� ُ�ح ت� �ح� �م ��ل �أث� �ق ��ا َل� �ه ��ا
ي�����س��و���س الأم � � � ��ور ِك�� �ف� ��ا ًء لها
و ُي� � � ْم�� ��نَ ال� �ح� �ي ��اة و�إق� �ب ��ا َل� �ه ��ا
�وام الأم � � � � ��ور و�أك � �م� ��ا َل� �ه� ��ا
ق���� َ
غ� �ي���وث ل� �ي���وث ف� �م ��رح ��ى َل �ه��ا
و�أي� � ��ن ن� ��رى ال� �ي ��وم �أم �ث��ا َل �ه��ا؟

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.158 :
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حتيات يف موكب امللك العائد

()1

حجاب بن يحيى احلازمي

ع��را ُر نجد ُي َح ِّيي خ��ال� َ�د ال َع َر ِب
ونخل نجران ب��ات ال�سعد يغمره
�أما الريا�ض فقد �أ�ضحت تعطرها
وع َّمت الفرحة الكبرى مدائننا
َ
ب�شراك يا بلدي،
ورددت َ�ض َم ٌد
فجاوبتها ب�ق��اع الأر����ض با�سمة
الحمد هلل ع��اد الخير في بلدي
يا يوم طلعة موالنا ،لقد ُك ِ�ش َف ْت
كنا نط ّل على التاريخ ي��وم زهت
و ُن ْ�س ِم ُع الكون ما ُتخفي جوانحنا
�أه� ً
لا مليكي ،وح ّيا اهلل طلعتكم
عادت بعودتك الأف��راح وانطلقت
وط��ائ��ر ال�سعد غ�ن��ان��ا و�أن�شدنا
فالعر�ش في فرح وال ُم ْلك في فرح
و«ال َم ْج ُد ُع ْو ِف َي» يا موالي ،وانك�شفت
وال�شعب يهتف� :أه ًال بالحبيب وقد
والمعذر العامر الملهوف مبتهج
والفهد يهتف :حمد ًا للإله وقد

وف � ُّل ج ��ازان ف��ي تيه وف��ي َط � َر ِب
فعانق الأ ْر َز في الأح�سا على َو َ�ص ِب
وتنثر الزهر في ميدانها ال َّر ِح ِب
ف�أن�شد الكل :يحيا قائد ال َع َر ِب
بعودة الخالد المحمود خير �أبي
يا مرحب ًا برفيع المجد وال ُّرت َِب
و�أينعتمجدباتالرو�ض َ
بالخ ِ�ص ِب
الح ُج ِب
�ستائر الحب عن �شفافة ُ
والح َق ِب
بك الريا�ض على الأجيال ِ
من الوالء ب�ضافي ال�شعر والأَ َد ِب
�أن�شودة ُر ِّد َد ْت في النظم ُ
والخ َط ِب
جموعنا ت��زرع الآم��ال في ال ُكت ُِب
لحن ًا ُي ِع ْيد �شباب النف�س في الأُهُ ِب
والخلق في منح والدهر في َر َه ِب
عنا الهموم وزال��ت ربقة ال ُك َر ِب
ك�ساه ربي بثوب ال�صحة ال َق ِ�ش ِب
و�آ ُل� � ُك � ْ�م ب�ي��ن م���ش�ت��اق ومر َت ِق ِب
ناج ،من ال َو َ�ص ِب
�شافاك ربك يا ٍ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،45 :حمرم1399/هـ -دي�سمرب1978/م� ،ص.59 :
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وماج ٌد يرقب النور الذي انبعثت
وكل �أ�سرتك الأ�صياد في َ�ش َغ ٍف
و�شعبك المتفاني في ال��والء لكم
م �ع �ب��ر ًا ع ��ن �أم ��ان� �ي ��ه وفرحته
ه��ذا قدومك قد �أث��رى م�شاعره
فا�سلم ل�شعبك يا معلي منارته،
ْ
وليحفظ اهلل فهد ًا للخطوب فما
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�أ�ضوا�ؤه من ُذ َرى الأفالك ُّ
وال�ش ُه ِب
فطلع ٌة منك تغني غ��اي��ة الأَ َر ِب
يزهو ويطرب في عز وف��ي �أَ َد ِب
م�ستغرق ًا في ن�شيد �شائق َع ِذ ِب
الج ِد ِب
م�شىعليهاكم�شيالغيثفي َ
ود ُْم �إم��ام � ًا لعز ال��دي��ن وال َع َر ِب
فه ٌد �سوى علم في دربنا الذهبي

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

ويحفظ اهلل َم ْلك ًا جاء طالعه

()1

ح�سان حممد �سعيد كمال

�أه ًال و�سه ًال قدوم الخير في َر َج ِب
�أه ًال و�سه ًال على من جاء ت�صحبه
قد ا��ش��ر�أب �إل��ى لقياك مبت�سم ًا
وك ��ل ف ��رد ع �ل��ى ع��ال��ي �أ��ِ�س�� َّر ِت�� ِه
قد زرتَ ما زرتَ من بلدان عالمنا
حتى ر�أيناك �ضيف النيل م�ؤتلق ًا
�شكر ُك ُم
قالدة النيل كانت بع�ض ِ
يا خير من حمل الأعباء ،م�ضطلع ًا
وما�ضي ًا عازم ًا تم�ضي ب�سطوته
وع ��ارف� � ًا ب�ت���ص��اري��ف الأم � ��ور له
القائد ال�سائ�س الزاكي �أرومته
�أ�سالفه الغ ُّر �أن��وار الظالم لهم
وذاك ت��اري �خ �ه��م ي��زك��و ت�ألقه
ف��اهلل يرحمهم م�ن��ا ويمطرهم
واهلل ي�ج��زي�ه��م ع � ّن��ا ويكرمهم
وي�ح�ف��ظ اهلل َم � ْل �ك � ًا ج��اء طالعه
ملل
ي�سير يقفو خطاهم غير ما ٍ
ال ي�ستكين لأح ��داث ال��زم��ان وال

يا خير ق��ادم م��أم��ول ،وخير �أَ ِب
ك��ل ال�ق�ل��وب ت ��راه دون �م��ا ُح ُج ِب
�شعب وف� ٌّ�ي �أم�ي��ن مخل�ص و�أبي
ب�شرى من الأمل المرج ّو وال َّر َج ِب
وان وال َ�ص ِخ ِب
وجبت ما َ
َ
جبت ال ٍ
ت��رى زي��ارت��ه م��ن �أ�صلح ال�س َب ِب
رمز ًا ل�سعيك في توحيد من�ش ِع ِب
بحملها ق��ادر ًا في غير ما َه َي ِب
ما عنه يعجز ذو عزم وذو َح َر ِب
عجب
ف��ي ك��ل مع�ضلة ر�أي ب�لا ِ
ما�ض ومر َت َق ِب
الخالد الذكر في ٍ
�أطايب الذكر فيما ُخ َّط في الكت ُِب
ب �ك��ل م �ج��د ع�ل�ي��ه راي� ��ة ال� � َع� � َر ِب
ال�س ُح ِب
من ف�ضله َغ ِدق ًا من وابل ُّ
جزاء ما قدموا من �أطيب ال ُق َر ِب
من بعد �أ�سالفه في �أيمن ال ُّرت َِب
ويحتذي حذوهم في الخير والط َل ِب
يلين نحو الأماني ال ُغ ِّر (وال ِّر َي ِب)

(� )1صحيفة البالد ،العدد1395/7/13 ،4994 :هـ/22 -يوليو1975/م� ،ص.5 :
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َي� ِ�ج� ُّد مبتني ًا ف��ي �صرح نه�ضتنا
يحوطه العقل والتوفيق حالفه
�أع�ن��ي �أب��ا بندر حامي جزيرتنا
داع�ي��ن داع�ي��ن م��والن��ا لن�صرته
ك � ��ذا خ �ل �ي �ف �ت��ه ف� �ه ��د و�إخ� ��وت� ��ه
(م َك َناتُ َّ
الط ْب ِع) تهنئة
ما �سجلت َ
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َ
رب
�وي غير
ب�ك� ِّ�ف ب � ٍ
�ان ق � ٍّ
م�ضط ِ
م��ن الإل� ��ه ب� ��ر�أي غ�ي��ر من�ش ِع ِب
ملي َكنا خالد ًا ذا ال�صدق وال َّن َ�س ِب
وحفظه لريا�ض العلم والأَ َد ِب
ومن نحا نحوهم من فعل كل �أبي
بخير ق ��ادم م ��أم��ول وخ �ي��ر �أَ ِب

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

يا خالد الإ�سالم �ألف حتية

()1

ح�سن �إ�سماعيل
(من جمهورية م�صر العربية)

بالعيد
�أر� � ��ض ال �ك �ن��ان��ة ه�ل�ل��ت
ِ
مرح ًبا
وال �ن �ي��ل غ �ن��ى ل�ل�م�ل�ي��ك ِّ
�أهرام م�صر اخ�ضو�ضرت جنباتها
ب�شراك يا م�صر الأبية ،قد �أتى
ال���ش�ع��ب ه��ب م �ب��ار ًك��ا بقدومه
م�ل��ك ال �ع��روب��ة �أ� �ش��رق��ت �أن� ��واره
م��ن �أر����ض م�ك��ة وال�م��دي�ن��ة عزة
�أر� ��ض ال�ه��داي��ة وال�ك�ت��اب مقامه
ي��ا خ��ال��د الإ�� �س�ل�ام� ،أل ��ف تحية
�أُه ��دي �إل�ي��ك ال�شعر ف��ي نغماته
�أُ ْزج��ي البحور م�شاع ًرا ومالح ًنا
م��ن �آل م���ص��ر م���ش��اع��ر رفافة
� �ش �ع��ب ك��ري��م �أ���ص��ل��ه وف��روع��ه
ال��دي��ن �أ� �ص��ل بنائهم وخالقهم
يا �أم��ة الإ��س�لام ،تيهي في ال ُّذرا
يا ابن الذين ت�س َّنموا فوق العال
ع �ب��دال �ع��زي��ز دع ��ام ��ة و�صالبة
ط��رد ال�ب�غ��اة و��ش��ره��م وذيولهم

***

***

وت ��أل �ق��ت ف��ي ي��وم �ه��ا الم�شهو ِد
وال��م��وج � �س��ار بلحنه المن�شو ِد
وت �ف �ج��ر ال �ي �ن �ب��وع ف��ي الجلمو ِد
ل� � ��دي� � ��اره ع� �ل���م لآل �� �س� �ع ��و ِد
ن�شيد
وق� �ل ��وب ��ه غ� � َّن���ت �أح� � ��ر ِ
أكيد
ف��ي �أف���ق م���ص��ر ب �ع��زة الت� ِ
اهلل ب� ��ارك� ��ه ب ��ر�� �ش ��د ر���ش��ي� ِ�د
وه� ��و الأب� � ��ر ب ��وع ��ده ال��م��وع��و ِد
و�سعيد
م ��ن ك ��ل ق �ل��ب م �� �ش��رق
ِ
ح ��ب ي �ف �ي ����ض ب �ل �ح �ن��ه ال��غ�� ِّري� ِ�د
ت�سري ب�أحرف مهجتي وق�صيدي
ف� ��ي خ ��ال ��د ول �� �ش �ع �ب��ه ب �م��زي� ِ�د
طبعت على ب��ذل الندى والجو ِد
وهُ � ُ�م الحماة ل�شرعنا المق�صو ِد
ببعيد
ل �ي ����س ال �ف �خ��ار ل �ط��ام��ح ِ
وتليد
�شم�سا ت���ض��يء ل �ط��ارف ِ
ً
ج�ع��ل ال �ج��زي��رة ف��ي �أت���م وج ��و ِد
وت��وح��دت ف��ي ع��زم��ه الم�شدو ِد
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ب�سط ال�سالم حدودها وربوعها
و�أت��ى على نهج الزعامة في�صل
ف � ��إذا ال �ب�لاد ح��دائ��ق مخ�ض َّرة
و�إذا ال�صروح ت�شامخت هاماتها
و�إذا ال �ع �ب��ور �إرادة ف��ي يعرب
و�إذا ال �ج��وار ي �ن��ال م��ن �أندائه
ين�س في �أر�ض ال�سوي�س �إقامة
لم َ
وعلى الم�شارق والمغارب جوده
ق��د ك��ان ل�ل�إ� �س�لام خير دعامة
الحق َط� َّي� َ�ب ف��ي ال�ث��رى �شهداءه
ولأن�� ��ت ن �ع �م��ة رب��ن��ا ي ��ا خ��ال��د ًا
وت�ع�ل�ق��ت �آم � ��ال ي �ع��رب وال� ��ورى
وال�ف�ه��د خلفك مخل�ص لندائه
الم�سجد الأق�صى عليك خال�صه
وك��ذا فل�سطين ال�سليبة ترتجي
وك��ذا ال��رب��وع العاليات رجا�ؤها
�إن ال�صهاينة ال�ل�ئ��ام تج َّبروا
�إن ال��ي��ه��ود �� �ش���راذم وحثالة
�أُ� �س��د ال �ث��رى ه �ب��وا كليث واحد
��س��ادات م�صر وخالد هم �إخوة
في م�صر ال ين�سى العبور ون�صركم
وك � � ��ذاك ف��ت��ح ل �ل �ق �ن��اة م � � ��ؤ َّزر
اهلل ح � �ق� ��ق ل � �ل � �ع� ��روب� ��ة ق� ��وة
ي��ا رب ،فان�صر خ��ال��د ًا وجنوده
�إن تن�صروا الرحمن ين�صر جندنا
76
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بالبيد
والأم � � ��ن ب� ��دد وح �� �ش��ة
ِ
بالت�شييد
رف� ��ع ال� �ل���واء وق � ��ام
ِ
رغ ��د ال �ح �ي��اة ب�ظ�ل�ه��ا الممدو ِد
الح ��ت ل �ن��ا م��ن � �ش��اه��ق وم��دي� ِ�د
ج �ع��ل ال �خ �ي��ال ح�ق�ي�ق��ة ل�شهو ِد
ِب � � � ّر ًا ي�ف�ي����ض ب �خ �ي��ره المعهو ِد
بجديد
ب �ع��د ال ��دم ��ار ت �ع �م��رت
ِ
وال �ف �� �ض��ل ع� � ّ�م ل �م��اث��ل وب �ع �ي� ِ�د
اهلل �أك � ��رم � ��ه م � �ق� ��ام � �ش �ه �ي� ِ�د
و�أع�� ��زه�� ��م ف� ��ي ج� �ن ��ة وخ� �ل���و ِد
اهلل ع ��و�� �ض� �ن ��ا ب��خ��ي��ر م ��ري � ِ�د
نديد
ال�ص ِ
في �ساعديك عزيمة ِّ
يحمي الحمى وي�شد �أزر جنو ِد
م��ن غ��ا� �ص��ب م�ستعمر ِرع��دي� ِ�د
منك ال���س�لام لأم�ن�ه��ا المهدو ِد
وال� �ن� �ه ��ر ي �ب �غ��ي ق � ��وة ب �ح��دي� ِ�د
ب�سطوا ال�ق�ت��ام بظله المنكو ِد
التهديد
ف��ي دول���ة ق��ام��ت ع�ل��ى
ِ
�إن ال��خ��راف��ة ل ��م ت �ع��د ب��وج��و ِد
اهلل ع� � � �زَّز ر�أي� � �ه � ��م ب �� �س��دي� ِ�د
تحديد
وال��دع��م ك ��ان ب�غ�ي��ر م��ا
ِ
م��ن ب�ع��د �أن ك��ان��ت ب�ظ��ل همو ِد
�إن ال�ت���ض��ام��ن ف ��وق ك��ل ح ��دو ِد
التوحيد
�أك � ��رم ب �ه��م ف��ي �أم� ��ة
ِ
وي� �ث� �ب ��ت الأق� � � � ��دام ب��ال��ت���أي��ي� ِ�د

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

حتية ال�شفاء

()1

ح�سن �إ�سماعيل
(من جمهورية م�صر العربية)

�أب���ا ب��ن��درٍ ،ف�ي��ك َغ � َّن��ى ال��ف���ؤا ْد
ح�ف�ظ��ت الإم�� ��ام م�ل�ي��ك الهدى
ال�صباح
على ب�سمة منك يزهو
ْ
وت�����ش��دو ال��ط��ي��ور ع �ل��ى �أيكها
ال�سالم
�أب��ا ب �ن��در ،جئت �أق ��ري
ْ
وه� ��ل ل ��ي �أي � ��ا ���س��ي��دي ،نظرة
ل �ق��د ن �ل� ُ�ت م �ن��ك ال �م �ن��ى �أن��ه�� ًرا
م �ل �ي��ك �إذا م���ا ر�أت � � ��ه ال� � ُّرب ��ى
�أب ��ا ب �ن��در ج�ئ��ت �أط� ��وي البحا ْر
و�أن ��ت ال�سنى ف��ي ع�ي��ون الدجى
الكفاح
�أن��ل��ت ال�ت���ض��ام��ن ُج� � َّ�ل
ْ
ح � �� � �ش� ��دت لأم � �ت � �ن� ��ا ج��ه��ده��ا

***
***
***
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ور َّدد �أن� � ��� � �ش�� ��ودة ل� �ل� �ب�ل�ا ْد
وع���ش��ت ال��زع�ي��م لنهج الر�شا ْد
�اح
ف�ت�خ���ض� ّر ف �ي��ه ال��رب��ا وال �ب �ط� ْ
�راح
ب���أغ��ن��ي��ة ال� �ح ��ب والإن � �� � �ش� � ْ
المرام
على وجهك العذب طاب
ْ
ت�ضام
ع�ل��ى راح�ت�ي��ك ال�م�ن��ى ال
ْ
ف �ه��ب ال� �ث ��رى ي��ان�� ًع��ا �أخ �� �ض��را
ت� � �ح � ��ول ب� �ل� �ب� �ل� �ه ��ا ِم � � ��زْ َه � � ��را
ف �ع �ن��دك ط���اب ل�ق�ل�ب��ي ال� �م ��زا ْر
ف�ي�ب�ع��ث ف��ي ال �ل �ي��ل �أب��ه��ى نها ْر
�سالح
فحققت ل�ل�ع��رب �أم���ض��ى
ْ
�اح
ورب � ��ك ي� �ه ��دي � �س �ب �ي��ل ال� �ف�ل ْ
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�أخ� ��ال� ��د� ،أن � ��ت زع��ي��م ال� � َع� � َر ْب
ح� �م���اك الإل� � � ��ه ل �ك �ب��ت ال� �ع ��دا
�ام� �ن ��ا،
م �ل �ي��ك ال�����س�ل�ام و�إ�� �س�ل ِ
و َن� � �� �َّ ��ض� � � َر ب���ال� �ع���ز �أي���ام� �ك���م
فا�ستج ْب
دع ��ون ��اك ي��ا رب��ن��ا،
ِ
و�� �ص ��ن خ� ��ال� ��دً ا رب� �ن���ا ،دائ� � ًم ��ا
م �ل �ي� َ�ك ال��ع��روب��ة والم�سلمينْ
ور ُّب�� � � � � َ�ك ي � ��ا خ� � ��ال � � � ٌد ،ق � � ��اد ٌر

78

***
***
***

وللم�سلمين ال �ه��دى المر َت َق ْب
ل �ن��ا ال �ف �خ��ر �أن� ��ا ل �ك��م ننت َِ�س ْب
�� �ش� �ف ��اك الإل � � � ��ه � � �ش � �ف� ��ا ًء لنا
ل �ت��رف��ل ف ��ي ع �ه��دك��م ب��ال � ُم � َن��ى
�دق َّ
وح �ق��ق بف�ضلك � �ص� َ
الط َل ْب
ف���أن��ت ال�م�ج�ي��ب ل �م��ن َي�� ْر َت�� ِق� ْ�ب
� �س �ي ��أت��ي ال��ق��ري� ُ�ب ب�ف�ت��ح مبينْ
�إذا َق� � � َّد َر الأم� � � َر ح �ت �م � ًا يكونْ

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

حتية امل�ؤمتر

()1

ح�سن �إ�سماعيل
(من جمهورية م�صر العربية)

يا �أم��ة التوحيد ،يا خير ال َأم� ْ�م،
اهلل �أك� � �ب � ��ر رب � �ن� ��ا وم �ل�اذن� ��ا
وم �ح �م��د ه��و ن�ع�م��ة ال� �ب ��اري لنا
ي��ا ربِّ ،
�صل على النبي م�سل ًما
ال ف�ضل ف��ي ل��ون على �أجنا�سها
النا�س ف��ي الإ� �س�لام خلق واحد
هذي ديار الدين ت�سطع بالهدى
و�أق ��ول :ف��ي دار ال�ك��رام تج َّمعوا
م� �ل ��ك �أع� � ��ز اهلل ف��ي��ن��ا ملكه
ه��و للجميع �إم��ام�ه��م ورجا�ؤهم
و�شقيقه ف�ه��د ل�ن��ا ن�ع��م الحجى
و�سعود في�صل ح�سبه من في�صل
ال�ح�م��د ل�ل��رح�م��ن ح �م��دً ا واج ًبا
يا رب� ،أغ��رق في�صلاً في رحمة
ي��ا في�صلاً � ،إن��ا على عهد الوفا
يا مجمع الإ�سالم ،يا �أمل الدنا،
ال �ق �ب �ل��ة الأول� � ��ى ت �ئ��نّ وت�شتكي
�أر���ض ال�سالم ال�سلم و ّلى راحل

الح َك ْم
�إن الت�ضامن حكمة فوق ِ
نعت�ص ْم
�إن ��ا ب�ح�ب��ل اهلل ج�م� ًع��ا ِ
تنف�ص ْم
جمع القلوب بوحدة ال
ِ
والعج ْم
�شمل الإخ��اء مع العروبة َ
الح َر ْم
فبالل �أذن لل�صالة من َ
الملتز ْم
والف�ضل �أول ��ى بالتقي
ِ
في �أربعين توحدت تحت الع َل ْم
مع خالد فخر العروبة وال�ش َي ْم
يحمي الحمى ويفي�ض مدرار الك َر ْم
ي�ستدفعون ب�خ�ي��ره ��ش��ر ال ِّن َق ْم
منتظ ْم
ر�أي � �س��دي��د �أل��م��ع��ي
ِ
من �صلب �أكرم قائد �صنع الق َم ْم
بعد ال�شهيد ت�صاعدت فينا اله َم ْم
ياربنا� ،أن��ت الرحيم بمن َر ِح ْم
مرت�س ْم
نم�ضي على نهج لر�أيك ِ
ي�ضطر ْم
القد�س ت�شكو في لهيب
ِ
من غا�صب قد عاث فيها ينت ِق ْم
الح َر ْم
ممن عليها ي�ستبيح بها ُ
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م�سرى النبي �أترت�ضون عذابها
ال �ق��د���س ت�ب�غ��ي م��ن ل�ق��اك��م قوة
وكذا فل�سطين الجريحة ترتجي
ه�� ُّب��وا ج�م�ي� ًع��ا ف��ي ي�ق�ي��ن ثابت
ال �ع �ل��م ن� ��ور ف���ي ك �ت��اب��ك ربنا
�أ��� ُّ�س ال�شريعة ف��ي ع�ل��وم كتابه
يا �أخ��وة الإ��س�لام ،ه ّيا فاجمعوا
ق��د �آن ل�ل�إ� �س�لام ينه�ض واث ًبا
�أن�ق��ول :كنا بالزمان وم��ا م�ضى
�أح�ل�ام� �ن ��ا ال ل ��ن ت �غ �ي��ر واق� � ًع ��ا
الدين في الت�شريع دي��ن تراحم
الع�ضو في الإ��س�لام �أ�صل بنائه
م �ت �ع��اون��ون ع�ل��ى ال�ت�ق��ى ب� � ًّرا به
يا م�سلمون� ،أت��وا لخير �شعوبهم
ال ل��ن ي �ك��ون ب��أر��ض�ن��ا ُع ��ري وال
�� �ش� �ت ��ان ب� �ي ��ن ت� ��و ُّك� ��ل وت� ��وا ُك� ��ل
ي� ��ارب ،ن ��ور ب��ال �ك �ت��اب طريقنا
ي��ا رب �ن��ا� ،إن���ا ق���ص��دن��ا بالهدى
يا ربنا ،فاحفظ بف�ضلك خالدً ا
واحفظ �أخ��اه الفهد لي ًثا للحمى
واهلل يجزي ال�صادقين ب�صدقهم
�أرن��ا الطريق الحق وا�سلكنا به
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واهلل ب��ارك�ه��ا ب��ذك��ر ف��ي الك ِل ْم؟
المعت�ص ْم
فعد ُّونا يخ�شى القوي
ِ
منكم جمي ًعا وقفة فيها َّ
ال�ش َم ْم
اهلل ين�صر في الجهاد من اغت َن ْم
ف�ت�ب��ارك ال��رح�م��ن ع � َّل��م بالق َل ْم
الح َك ْم
ومن الر�سول حديثه �أوفى ِ
تنتظ ْم
�أرق ��ى ال�ع�ل��وم بجامعات ِ
ملتط ْم
فالعلم في بحر الحقيقة ِ
�إن التقدم في النهو�ض من ال ِق َد ْم
في الحلم ال يجني الموا�سم من َح ُل ْم
ينف�ص ْم
و�إذا تداعى الع�ضو فينا ِ
ف��إذا ا�ستقام المرء فينا ن�ست ِق ْم
قت�س ْم
ال لي�س ب��ال�ع��دوان �إث � ًم��ا ُي َ
ال ��دي ��ن ت �� �س �ل �ي��م ل� ��رب منت ِق ْم
ظم�أ وجهل ف��ي حمانا �أو َ�س َق ْم
�إن ال �ت��واك��ل �آف� ��ة ف�ي�ه��ا ال��ن� َ�د ْم
واجعل لنا التوفيق نو ًرا في ُّ
الظ َل ْم
فا�سلكبناخيرالم�سالكفيال ِق َ�س ْم
واجعله للإ�سالم كال�صرح ال َأ�ش ْم
وارعى كذلك �شعبه يرعى ِّ
الذ َم ْم
كرما يفوق الح َّد في كل الك َر ْم
ً
واجعل بلوغ الق�صد ح�سن المختت َْم

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

�آل ال�سعود

()1

ح�سن م�صطفى ال�صرييف

�آل ال�����س��ع��ود ،ت �ق �ب �ل��وا ع ��ذري
رغ � ��م اق��ت��ن��ا���ص��ي ك� ��ل ل � ��ؤل � ��ؤة
ح��اول��ت �أ� �س �ل��ك م��ن جواهرها
والأم� � ��ر �أع� �ظ ��م م ��ن محاولتي
ع �ب � ُدال �ع��زي��ز غ��را���س رو�ضتكم
ف��ج�� ٌر �أف���ا����ض ع �ل��ى جزيرتنا
م� �ت� ��أل ��ق الأ� � � �ض� � ��واء ف��رق��ده��ا
ه��ت��ك ال� �ظ�ل�ام ف� �ف� � ّر جحفله
ن� � ��ادى ع� �ل ��ى �أ�� �ش� �ت���ات �أم �ت �ن��ا
ح�ت��ى ا��س�ت��وت ك��ال�ط��ود �شامخة
� َ��ص� � َن� � َع ال� �ح� �ل ��ول ل��ك��ل واردة
ح� �ت���ى �أب� � � � ��ان ل� �ن���ا م �ع��ال �م �ن��ا
ي �ع �ف��و وي �� �ص �ف��ح ح �ل��م حكمته
وي � � � � ��دق �أب� � � � ��وا ًب� � � � ��ا م��غ��ل��ق��ة
ح � �ت� ��ى �أج � ��اب� � �ت � ��ه �أواب� � ��ده� � ��ا
وم �� �ض��ى و�أ َّر َث � �ن� ��ا غ� ��داة م�ضى
�أ� �س��د ال �� �ش��رى ي�ح�م��ون حوزتنا
ي �ب �ن��ون ف� ��وق �أ���س��ا���س رائ��ده��م

ه �ي �ه��ات ي�ب�ل��غ ���ش���أ َوك��م �شعري
ل���م ي �ف �ت��رع �ه��ا �� �ش ��اع� � ٌر غيري
ع� � �ق � ��دً ا ي� �ت� �ي ��ه ب� � �ن � ��ادر ال� � ��د ِّر
ف � � ��إذا ع��ج��زت ت �ق � َّب �ل��وا ع ��ذري
وف � ��روع � ��ه ال � �ف� ��واح� ��ة ال��ع��ط� ِ�ر
م���ن ن� � ��وره ط� �ه� � ًرا ع��ل��ى ط �ه� ِ�ر
ف ��ي ال �ل �ي �ل��ة ال �ظ �ل �م��اء ك��ال �ب��د ِر
وال � �ن� ��ور ي � �ط� ��رده ع��ل��ى الأث� � � ِ�ر
والجهر
ف��ي ال �� �س��ر وال�ت�ي���س�ي��ر
ِ
ت �ح �ي��ي ل �ي �ع��رب � �س��ال��ف ال��ذك� ِ�ر
�أو ك��ل � �ش��اردة تخ�شى على قد ِر
وال�صقر
ف��ي ع��زم��ة ال�� ِّرئ��ب��ال
ِ
وي �� �س��و� �س �ن��ا ب ��ال� �ح ��زم وال� �ب� � ِّر
ج �ب �ل��ت ع �ل��ى الأح � �ق� ��اد وال �� �ش � ِّر
وت��ف��ت��ح��ت ل� �م� ��� �س ��ارح ال��خ��ي� ِ�ر
� ِ��ص � ْي��د ًا �أ���ش��او�� َ�س ل �ل �ع��دا تفري
م� ��ن ك��ي��د ح�����س��اد وم � ��ن غ� ��د ِر
الفجر
ع� �زًّا ت���س��ام��ق ف��ي ذرى
ِ

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.14 :
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ح � �ت� ��ى ت� � ��أل � ��ق ن � � ��ور ك��وك��ب��ن��ا
ي��ا خ��ال� َ�د ال�م�ح�ب��وب ،ل��و نظرت
ي� �ت���رق���ب الأن�� � �ب� � ��اء ف � ��ي قلق
ل �ع �ل �م��ت �أن� � ��ك ق� �ل ��ب ك� ��ل فتى
ي� ��ا م �ن �ت �ه��ى �آم� � � ��ال� ،أ� �س��رت �ن��ا
ال��ح��م��د ل �ل �م��ول��ى ���ش��ف��اك لنا
ع���ادت �إل �ي �ن��ا ال� ��روح ي��ا ملكي،
وال� �ح ��ب رف � ��رف ف ��ي مرابعنا
ك ��ل ال �م �� �ش��اع��ر م� ��اج ع��ارم �ه��ا
ي �غ �ن��ي ع ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر م ��أث��ره��ا
اق� ��ر�أ وج���وه ال �ن��ا���س ُخ�� َّ�ط على
ال ��دي ��ن وال ��دن� �ي ��ا ل ��ك اجتمعا
ي� ��ا خ � ��ال � ��دً ا ،ف� ��ي ك� ��ل مكرمة
�إن ال� �م ��دي� �ن ��ة ف� ��ي تطلعها
وج ��دت ��ك م ��ن ي��رج��ى لعزتهم
ال �م��ر� �س��ل الأخ � �ي� ��ا َر تر�شدهم
ال� � �ب � ��اذل الأم� � � � � ��وال تنفقها
وت��ع��ي��ده��م �أ�� �س� �ي ��اد عالمهم
ف � َ�د َع � ْ�ت �إل� � � َه ال �ع��ر���ش خا�شعة
ف � ��ي ط� ��اع� ��ة وت� � �م � ��ام ع��اف �ي��ة
و�أخ� � � ��وك ف��ه��د ع��ن��د ك� ��ل َن� ��دا
ف� �ت� �ق ��ول :ي� ��ا رب� � � ��اه ،مبتهل
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ب� �ت� �ل� �ي ��ده وب� � �ط � ��ارف ال �ع �� �ص� ِ�ر
ع�ي�ن��اك �شع َبك خ��اف��ق ال�صد ِر
خ �ن �ق �ت��ه �أدم�� �ع� ��ه م� ��ن ال ��ذع � ِ�ر
وب�� ��أن ح �ب��ك ف��ي ال ��دِّ م ��ا ي�سري
وال� �ف ��يء ف ��ي ال�����س��راء وال �� �ض � ِّر
ال�شكر
ح �م��دً ا يفي�ض بخال�ص
ِ
الع�صر
ل �م��ا رج� �ع ��ت ل �ن��ا م ��ع
ِ
بالب�شر
م �ت �ه �ل��ل ال �ق �� �س �م��ات
ِ
م� �ت�ل�اط� � ًم ��ا ك� �ت�ل�اط ��م ال��ب��ح� ِ�ر
ي� � ��زري ب��ف��ن ال �� �ش �ع��ر وال��ن��ث� ِ�ر
�سطر
ك ��ل ال ��وج ��وه ال��ح��ب ف ��ي ِ
الثغر
ط ��وب ��ى ل �ع �ه��دك ب��ا� �س��م ِ
وال ��ذخ ��ر ع �ن��د َت� َ�ط��لُّ� ِ�ب ال��ذخ� ِ�ر
ل �ب �ن��ي �أُب�� � ��ا ِة ال �� �ض �ي��م ف ��ي ب ��د ِر
بالن�صر
ال� �خ ��اف ��ق الأع � �ل ��ام
ِ
ل � �ل� ��درب ب� �ي ��ن م � �ف� ��اوز ال �ك �ف� ِ�ر
بالجبر
ل �ت �ق �ي��م ك �� �س��ر ال� �ق ��وم
ِ
الفجر
م �ث��ل الأُ َل � � ��ى ف ��ي ُغ� � � ّرة
ِ
العمر
ُي � ْع� ِ�ط��ي ال�م�ل�ي��ك �إط ��ال ��ة ِ
م� �ت� �م� �ت� � ًع ��ا ب � �ث� ��واق� ��ب ال� �ف� �ك � ِ�ر
ت� �ل� �ق���اه �أول ق� � � ��ادم ي� �ج ��ري
ه ��ذا �أخ� ��ي �أ� �ش��رك��ه ف��ي �أم ��ري
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كل فرد ك�أنه �شعلة النار

()1

ح�سني علي عرب

ق��د ت ََ�ص َّب ْح ُت م��ن وج ��و ٍه ِ�ص َب ٍاح
ع �ب �ق��ري �ي��ن ي �ع��رف��ون ال �م �ع��ار ْي �ـ
وال � �م� ��روءات م��ن �أي��دي �ه��م تجـ
�� �س ��ام ��ر ع� ��ام� ��ر ون� � � � ٍ�اد َن � � � ِ�د ٌّي
والأح� ��ادي� ��ث وال �� �س��وال��ف ِو ْر ٌد
ع��ذب��ة ك��م روت ث� �غ ��و ًرا ع��ذا ًب��ا
وال ��رواب ��ي �إل���ى ال �م��راب��ع ت��روي
ك ��ل رب� ��ع ك� ��أن ��ه رف � ��رف ال� ُ�خ � ْل �ـ
قيل� :إن الحجاز يبعد ع��ن َن ْجـ
ق �ل� ُ�ت� :إن ال�ب�ع��اد ب�ي��ن ال ُم ِح ِّب ْيـ
�إن ���س��ي��ارت��ي �أم� ��ام� ��ي ول �ك � ْن �ـ
خ�ط��وة ف��ي م�سابح ال��ري��ح ُتلقيـ
ب � �ل� ��د واح � � � ��د وم� �م� �ل� �ك ��ة ُك � � ْب � �ـ
من ح��دود ال�ش�آم حتى رب��ى َن ْجـ
وم�� ��ن ال� �ب� �ح ��ر ل �ل �خ �ل �ي��ج ب�ل�اد
ع��م��رت ب ��ال ��رج ��ال ف �ه��ي مهاد
ت� �ت ��وال ��ى ب��ه��ا ال� ��وف� ��ود و َت� � ْم� � َت ��ا
ال ي� �ن���ال ال � �ع� ��دو م� � ّن���ا م� �ن ��ال

***

�وخ وم ��ن ��ش�ب��اب و ُم � � ْر ِد
م��ن � �ش �ي� ٍ
ـ�� َ�ف وي �� �س��دون �ه��ا �إل� ��ى ك ��ل َف � � ْر ِد
ـ� ��ري ع� �ط ��ا ًء م � � ��رددًا دون َر ِّد
َو َج��دىً من �صنائع الجود ُم ْجدي
م�ستفي�ض ي �ج��ري ب� ��دون َم � � َر ِّد
ترتوي النف�س من �صداها ِب َ�ش ْه ِد
ق���ص��ة ال �� �ش��وق م��ن ل �ق��اء و� َ��ص��دِّ
ـ� � ِ�د ع �ل��ى ر� �س �م��ه �إ� � �ش� ��ارة ُخ�� ْل� ِ�د
ـ� ٍ�د ك�ث�ي� ًرا ع�ل��ى ال���س��ري��ع ال ُم ِجدِّ
ـ � ��نَ ق ��ري ��ب وال �أب� ��ال� ��ي ب�� ُب�� ْع� ِ�د
ـ � ِن��ي ��س�ب��وق ل�ه��ا �إذا َج� � ّد ِج ��دِّ ي
ـني على �إخ��وت��ي و�أه �ل��ي و ِر ْف ��دي
ـ ��رى ت�لاق��ت ع �ل��ى �إب� ��اء و ُر� �ْ�ش � ِ�د
ـ � � َرانَ ق��ام��ت ع�ل��ى م�ك��ام��ن �أُ��ْ�س� ِ�د
ذات م��ا��ٍ�ض ع�ل��ى ال �م��دى ُم ْع َتدِّ
ل �ل �� �ض��واري م��ن ك��ل ��ش�ب��ل و َو ْر ِد
ُز ب��وف��د غ� ��دا ع �ل��ى �إث � ��ر َو ْف � � ِ�د
�إن ت �ع � ّدى وح�ت�ف��ه ف��ي ال � َّت � َع��دِّ ي

( )1املجلة العربية ،العدد ،7 :ال�سنة الثانية� ،صفر -ربيع الأول1398/هـ� -شباط1978/م� ،ص.4 :
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تتحدى ال�صعاب بالحزم وال َعزْ
ج �ن��ده��ا ج �ن � ُد �� �س� ��ؤدد و�صالح
ك� ��ل ف � ��رد ك � ��أن� ��ه � �ش �ع �ل��ة ال� � َّن ��ا
يت�صبى الن�ضال يقتحم ال ْأه � َوا
ير�صد الغا�صبين والم�ستبديـ
ي �ت �ب��ارى �إل� ��ى ال �م �ن��ى والمنايا
ي ��در�أ ال�ب��أ���س ع��ن ح�م��اه و ُي ْل ِق ْيـ
ال ي�� ��داري وال ي� �م ��اري وال َي � ْل �ـ
ف��ي يديه ال�سالح ف��ي قلبه الإ ْي �ـ
َب��ا� �س � ٌم وج� � ُه� � ُه كمنبلج ال َف ْجـ
عاب�س �إن تجهم الأف ��ق ْ
واغ َب ْر
ك ��ائ ��د ل��ل��ن��وائ��ب ال� � ُم ��د َل � ِ�ه� � َّم ��ا
ي� �ت ��ردى ع � � ��د ُّو ُه ف ��ي ال �م �ه��اوي
وال�صناديد م��ن ذوائ ��ب َق ْح َطا
ي��ت�����ص��دون ل��ل��ع��روب��ة والإ�� ْ��س � �ـ
ق ��اده ��م ث ��م ���س��اده��م عبقري
يترامى على الخطوب و َي ْن َق ْ�ضـ
�ان ك�� ��أن� ��ه ل� �ه ��ب ال� � َّن ��ا
و� � �س � �ن� � ٍ
ه��و ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ف�خ��رة ال � ُع � ْر
ق���د ب��ن��ى دول� � ��ة و�� �ش� � َّي ��د مل ًكا
وت �ل��ا ف �ي �� �ص��ل ف �ك �م��ل م���ا ��َ�ش��ا
ث��م زاد ال�ب�ن��اء حتى ا�ستقامت
�أ��س�ب�غ��ت ف�ضلها ع�ل��ى معتفيها
وت�ح��ام��ت ع ��داوة الأه ��ل بال ْإ�سـ
84
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ِم وت �ج �ت��ازه��ا بف�ضل ال � َّت� َ�ح��دِّ ي
وف �ل�اح �أك � ��رم ب �ه��م م ��ن ُج� � ْن � ِ�د!
ِر على �صفحة الح�سام ال ِف ِر ْن ِد
َل م �� �س �ت �ب �� �س�ًل اً ب� �ع ��زم �أَ�� َ��ش� ��دِّ
ـ ��نَ وي�ج�ت��اح�ه��م ب ��أح �ك��م َر� ْ��ص� ِ�د
ب �ي��ن ع �ي �ن �ي��ه ت���س�ت�ع�ي��د و ُت� � ْب ��دي
ـ� � ِه �� ُ�ش� ً
�واظ��ا ع �ل��ى ال��ع��دو الأَ َل � ��دِّ
وح�� ْم� ِ�د
ـ � ُه��و وي��زه��و �إال ب �ت �ق��وى َ
ـ� � َم ��انُ ي�ج�ل��و غ��واي��ة ال ُم ْ�س َت ِبدِّ
ـ � ِ�ر ��ص�ب��ور ع�ل��ى ال �� �ش��دائ��د َج ْل ِد
َر ُم� � ِ�ج�� � ٌّد �إذا د ُِع�� � ��ي ل �ل� ِ�ج��دِّ
ِت َت���َ��ص�� َّدى ل �ه��ا ب ��أع �ظ��م َك � ْي� ِ�د
وه���و ال �ل �ي��ث ل �ي ����س ب��ال�� ُم�� َت�� َردِّي
نَ وع� ��دن� ��ان �أو �� �س���راة َم� � َع ��دِّ
�ام م���س�ت��أ��س��دي��ن لل ُمت ََ�صدِّ ي
ـ�ل ِ
�رن ب �ن��اة ال � َم� ْ�ج� ِ�د
م ��ن ب �ن��ي م� �ق � ٍ
ـ� �� � ُ�ض ع �ل �ي �ه��ا ب �� �س��اع��د وب� ��زَ ْن� � ِ�د
ِر و� �س �ي� ٍ�ف ي �ف��ري ب���ض��رب��ة َح��دِّ
ِب ج�م�ي� ًع��ا ب� ��دون ح���ص��ر َو َع� ��دِّ
ب �ج �ه��اد م��ا� �ض��ي ال �ع��زي �م��ة َف � � ْر ِد
َد �أب� � � � ��وه ب� �ه�� ِّ�م���ة ال � � ُم � � ْع � � َت� ��دِّ
دول� � ��ة ذات ع� �ن� �ف ��وان َوم�� ْ�ج�� ِ�د
م ��ن � �ص��دي��ق وم� ��ن ع� ��دو ُم� � ِل ��دِّ
ـ� َ�دا ِء ُي ْع َطى من غير َمنٍّ ِل ُم ْ�سدي
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و َت� � � َن� � � َّد ْت ب �خ��ال��د م �ل��ك ال� � ُع� � ْر
وول� � ��ي ال��ع��ه��د ال �م �ظ �ف��ر فهد
�صانها اهلل من �شرور الأع��ادي
ي��ا ع�ب�ي��ر ال��ري��ا���ض� ،أ ِّد ت َِح َّيا
م��ن �صبا نجد َت���ْ�س� َت� ِ�م� ُّد َ�ص َبا َبا
�شاقني عهدها و�أ� �ض��رم �أَ��ْ�ش � َوا
و�شميم ال �ع��رار �أج� ��دى و�أن ��دى
وال�ع�ب�ي��ر ال���ذي َت��� َ��ض�� َّو َع بال َق ْيـ
وال���ورود ال�ت��ي ا�ستباحت ثراها
وال �م��راع��ي ت�ن��اث��رت ف��ي َم َغا ِن ْيـ
ج��اده��ا ال �غ �ي��ث ي�ستنير ببرق
هاجني خ��اط��ري �إليها ف�أَ ْر َ�س ْلـ

***

ِب ج �م �ي � ًع��ا وم� ��ا َل � � � ُه م���ن ِن���دِّ
ق��ائ��د الأك��رم �ي��ن �أك � � ِ�ر ْم ب َف ْه ِد!
وح � �ب� ��اه� ��ا ب��ن��ع��م��ة وب� �� َ��س� � ْع � ِ�د
ِت ��ي �إل �ي �ه��ا وك ��ن رق �ي��ق ال� � َّت� ��أَدِّي
وه � ْن� ِ�د
ِت ��ي ه��واه��ا ب��رب��ع �سلمى ِ
وع� � ْه � ِ�د
ِق� ��ي �إل� �ي� �ه ��ا ب �ك��ل َح � � ٍّ�ي َ
ف��ي رب��اه��ا م��ن ن�ف��ح م�سك َو َن ��دِّ
ـ�ص ْو ِم وال�شيح واحتفى بال َّر ْن ِد
ُ
َع � � َب � � ٌق ع ��اط ��ر ع��ل��ى ك���ل َو ْر ِد
ـ � َه��ا ب���س�ف��ح م��ن ال ��رب ��وع َوم�� ْه� ِ�د
�وال وي� ��� �س� �ت� �م ��ر ب� � � َر ْع � � ِ�د
م � � �ت� � � ٍ
ـ� ُ�ت قري�ضي ع�ساي �أح�ظ��ى َب � َر ِّد
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خالد الأعمال

()1

ح�سني حممد علي داللة

ب�شراك يا �أمتي ،فالمجد مت�ص ٌل
ِ
ف�خ��ال� ٌد خ��ال � ُد الأع��م��ال �شيمته
قد ا�ستدار �إليه ُ
فانتظمت
الملك
ْ
�سما �إلى المجد يرقى للعال رتب ًا
ف�ه��د �أخ� ��وه ول��ي ال�ع�ه��د يع�ضده
�أبوهما َح َّط َم الأ�صنام من حجر
�لام �شرعته
ما زال يحكم والإ��س ُ

َ
لتئم
ب�شراك يا وطني ،فال�شمل ُم ُ
ُ
حفظ ِّ
الذمام فلم ُت ْخ َف ْر له ِذ َم ُم
نتظ ُم
جواهر العقد �إن العقد ُم ِ
و�س ُموا
ك�م��ا ارت �ق��ى قبله �آب� ��ا�ؤه َ
�اب وال �أَ َج � ُ�م
م��ا ��ض� ّ�م مث َلهما غ� ٌ
وم��ن رج��ال فال ٌ
�شرك وال َ�ص َن ُم
ال�ص ْي ُد َ
والخ َد ُم
حتى ت�ساوى لديه ِّ

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.165 :
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فر�سان املجد

()1

خالد بن عبداهلل املطوع

�أزه� ��رتَ ِب� � ّر ًا و�إح���س��ان� ًا و�إيمانا
عت مجدك مجدً ا خالدً ا �أبدً ا
ر�ص َ
ّ
كيف احتويت علوم الفقه من �صغر
يا ابن الذين ك�ساهم ربهم �شر ًفا،
�ست وع�شرون م��ن ت��اج و�أو�سمة
�ست وع�شرون قد قلدت في فخر
ك�أنك البدر في العلياء منت�ش ًرا
كرما
�أح��اط كفك �ساحات العال ً
لو م ّر ذكرك في �صحراء مقفرة
هيهات �أح�صي جيادًا �أنت فار�سها
�أقمت عدلك في الأوط��ان قاطبة
ل �م��ا ت��وال��ت ع �ل��ى ل �ب �ن��ان كارثة
جرحا بلي ًغا ك��ان ي�ؤلمه
�ضمدتَ
ً
ورحت تجمع �شمل العرب م�ؤتل ًفا
َ
ك��ل ال �م �ح��اف��ل والآراء تتبعكم
وهج المجد من دمه،
يا من ت�سرب ْ
ما طا�ش �سهمك عن طير وعن ر�ش�أ
عذ ًرا �أبا بندر� ،إن خانني قلمي

يا خالد المجد ،فاخلد في حنايانا
و� َّ��ش�ح� َ�ت لحدك �أن� ��وار ًا وريحانا
ورح ��ت تحفظ �آدا ًب� ��ا وق��ر�آن��ا؟!
هبوا �إلى المجد �آ�سادًا وفر�سانا
ت��اج ير�صع ف��وق ال�صدر تيجانا
ي�سمو الو�شاح على الأبرار ن�شوانا
ت�ضيء َخ� ْل� ًق��ا و�أخ�لا ًق��ا و�إيمانا
والعزم �أَوق��د في الأع��داء نيرانا
الخ�ضو�ضر الورد � اً
أ�شكال و�ألوانا
فالخيل ما طاوعت �إالك فر�سانا
فال�شرع يحكم �أري��ا ًف��ا وبلدانا
�أ�سرعت تح�ضن بالأجفان لبنانا
آالم� ��ا و�أح��زان��ا
داوي� � َ�ت ب��ال�ع��زم � ً
تبني الت�ضامن �أرك��ا ًن��ا وبنيانا
كنت ال�ضياء لها بل كنت عنوانا
وا�ستوطن المجد في كفيه �أزمانا
ت��رم��ي ��ص�ق��و ًرا و�آ� �س��ادًا وغزالنا
فال�شعر ي�سمو بكم ِع�زًّا وريحانا

( )1فر�سان املجد ،خالد بن عبداهلل املطوع ،ن�شر امل�ؤلف1424 ،هـ� ،ص.21 :
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عاد املليك

()1

خليل �إبراهيم

ِّ
متو�ش ًحا
ع ��اد ال�م�ل�ي��ك ل�شعبه
و�أَ َط� � � َّ�ل م�ث��ل ال �ب��در ف��ي عليائه
ف �ك ��أن �م��ا ه��و ل�ل�ن�ف��و���س عالجها
وك���أن��م��ا ه ��و ل �ل �ع �ي��ون �شعاعها
ف��ال �ح �م��د هلل ال �ع �ل��ي م�ضاع ًفا
كي يحفظ اهلل المليك و�صحبه
وي��دي�م�ه� ْ�م ��س�ن��دً ا لن�صرة دينه
مع �إخ��وة في اهلل طاب م�سيرهم
ح�ت��ى ي �ع �ي��دوا ل�ل�ع��روب��ة مجدها
وي �� �س��ود م��ن ه��و للخليقة كلها
ث��م ال���ص�لاة على النبي محمد
والآل وال�صحب ال�ك��رام فكلُّهم

ب �ث �ي��اب ع��اف �ي��ة و ُب � � � � ْر ِد � �ش �ف��ا ِء
ي�ه��ب ال �ج �م��وع � �ض �ي��اءه ب�سخا ِء
�أع� �ط ��ى ل �ه��ا ت��ري��اق �ه��ا ب ��وف ��ا ِء
ب� ��� �ص ��رت م� �ح� �ي ��اه ب � ��ه ب� � ��وال ِء
وال �� �ش �ك��ر م �ق��رو ًن��ا ب�خ�ي��ر دع ��ا ِء
وي� �ق� �ي� �ه � ُ�م � � �ش � � ًّرا وك�� ��ل ع� �ن ��ا ِء
وي� �ع ��زه ��م �أب� � � ��دً ا ل �ح �م��ل ل� ��وا ِء
م�ت���ض��ام�ن�ي��ن ل�م�ق�ت��ل الأع� � ��دا ِء
وي�ج�ن�ب��وا الأق �� �ص��ى ك�ب�ي��ر ب�لا ِء
وي� �ع ��م �أوط�� ��ا ًن�� ��ا ل� �ه ��ا ب ��رخ ��ا ِء
م��ا الح نجم ف��ي ال��دج��ى ب�سما ِء
م�شكاة ن��ور ف��ي ال�ظ�لام م�ضا ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.107 :
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يا من جعلناك يف �أفق امللوك �أبا

()1

القا�ضي :ريا�ض عزالدين قويدر

�أكبرت فيك العال وال�صدق والأدبا
يا نجل �صقر ال�صحارى ،عند غ�ضبته
�أنت المليك الذي تهفو القلوب له
ي��وم الت�ضامن ق��د �أطلقته �أمل
�أع��دت فيه �إلى الأذه��ان في�صلنا
يا خالد العرب ،في يمناك �صارمنا
فمن ريا�ضك �سيف الن�صر مبت�سم
ف �ق��د م �ل �ل �ن��ا �� �ش� �ع ��ارات مزيفة
وق� ��د م �ل �ل �ن��ا ق � �ي� ��ادات م�سيرة
ُق ْدنا �إلى الن�صر فالأرواح عا�شقة
ق��دن��ا ل �ج��ول��ة ت �ح��ري��ر ت�ش ِّرفنا
ُقدنا نحرر فوق القد�س م�سجدها
فن�صرة ال�سيف لو �أطلقت �صيحتها
من هاهنا الن�صر للإ�سالم فابت�سمي
يا خالد العرب ،ما دام الأمين على
والإخ��وة الأم��راء ال�صيد نعرفهم
�سترفع الظلم عن �أرج��اء �أمتنا
وتزهر ال�شرق يوم الن�صر مبت�س ًما

يا خالدً ا قوله كال�سيف �إن غ�ضبا
قد �أطلق الدهر ِابن الليث قد وثبا
فقد �أع��دت لنا التاريخ والن�سبا
حتى ت��وح��د فيه ال��دي��ن والعربا
�أي��ام �صغنا على ت�شريننا اللهبا
ورجع �إلى �ساحاتنا الطربا
فا�شهر ِّ
هنا القيادة ُق ْم بال�سيف منت�صبا
تر�ش في �ساحنا التهريج والكذبا
ت��ود ت��رم��ي على �أف �ك��ارن��ا اللعبا
يوم الكفاح الذي يجتاح مغت�صبا
فقد حملنا على �أيماننا الق�ضبا
ون��رج��ع ال �ل � َّد والأغ � ��وار والنقبا
تجمع العرب في درب الردى �سحبا
ي��ا �أم��ة ،حملت ق��ر�آ َن �ن��ا ..الكتبا
يمناك �أب�شر �ستهدي للدنى العجبا
قد �آزروك و�سلوا �سيفهم غ�ضبا
يا من جعلناك ،في �أفق الملوك �أبا
فمن يديك يحب الإ�سم واللقبا

( )1ال�شم�س وكواكب ال�صحراء ،ريا�ض عز الدين قويدر ،املطابع العاملية ،الريا�ض ،ط1408 ،1:هـ1988 -م،
�ص.11 :
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يا خالد العرب ،في عينيك �أطبعها
�أطلقت �سيل القوافي من لظى قلمي
�أفرحتنيفا�ستفاقالدمعفينظري
�أفرحتني لم يزل لل�ساح قائدها
ففي يمينك عزم الطامحين �إلى
وف��ي يمينك ع��زم العرب مبتهج
وفي يديك وفي عزم الريا�ض لنا
خ�ضها لأجل العال في جولة �شرفت
ووح��د العرب في جي�ش ي�شرفنا
ِّ
ما زلت مثل �إباء الأر�ض منتظ ًرا

90

باللطف قبلة من قد تاه معتجبا
ف�صار لفظي على طر�س الإبا لهبا
دمع الت�شامخ يزهي العين من�سكبا
ولم يزل المت�شاق ال�سيف من وهبا
رد المدائن والمجد ال��ذي �سلبا
فداعب ال�سيف حتى تنت�شي طربا
من فخرنا �أم��ل �أن نملك الطلبا
وبدِّ ل القول بال�سيف الذي احتجبا
ويملك العزم والت�صميم والأربا
القد�س والنقبا
�صوت الب�شير� :أعدنا َ
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يا مليك البالد ع�شت �إماما

()1

د .زاهر بن عوا�ض الأملعي

المهرجان
هي (�أبها) في بهج ِة
ِ
و�س َنى
وطيوف الأح�لام تن�ساب ْ
ف��ا��س�ت�ف��اق��ت وح��ول �ه��ا ب�شريات
ف� � ��إذا ال �ع��اه��ل ال �م �ف��دى ُم� ِ�ط � ٌّل
و�� �ض� �ي ��وف ع �ل��ى ال� �ب�ل�اد ك ��رام
�ود �أَ� َ��ش � ٍّ�م
وه���م ال� �ي ��وم ف���وق ط� � ٍ
رب��ط��ت��ن��ا ب� �ه ��م رواب� � � ��ط مجد
ف ��ال� �ق� �ي ��ادات ف���ي ج�ل�ال ��ة ق��در
ت�ل�ت�ق��ي وال���وف���ود م ��ن ك ��ل قطر
فوق �أر�ض الجنوب يحتفل َّ
ال�ش ْعـ
فتعالى ال �ت��رح��اب م��ن ك��ل فرد
وح� ��� �ش ��ود م���ن ال �ق �ب��ائ��ل تترى
واب��ن عبدالعزيز في قمة ال َم ْجـ
م��رح� ًب��ا بال�ضيوف م��ن ك��ل قلب
ق ��د �أت �ت �ك��م م ��ن ك ��ل ف ��ج جموع
نهجا
َت�ج �ت �ل��ي ف�ي�ك��م ال �م �ك��ارم ً
�أخل�صت في الوالء عهدً ا و�صارت

الح�سان
تملأ العين بالمرائي
ِ
ث��م ت���ص�ح��و ب �غ��ال �ي��ات الأم��ان��ي
�ان
ت� �ت ��وال ��ى ك ��ال� �ه ��اط ��ل ال� �ه� � ّت � ِ
كيان
� �ش��ام��خ الأن � ��ف ف��ي �أج � � ِّ�ل ِ
�ران
�أخ �ل �� �ص��وا ف��ي م� ��ودة ال �ج �ي� ِ
�دان
ن �خ �ب��ة م ��ن ف���وار����س ال��م��ي� ِ
�ان
وم���ص�ي��ر ع�ل��ى ام��ت��داد ال��زم� ِ
�زدان
ت �ت�لاق��ى ف ��ي ي��وم �ه��ا ال� �م � ِ
�ان
ب� �ج� �م ��وع ل �ل ��� ِّ�ش �ي��ب وال� �� � ُّ�ش� �ب � ِ
ال�شجعان
ابتهاجا ب��ال�ق��ادة
ـ� ُ�ب
ِ
ً
�ان
وت� ��وال� ��ى ف ��ي ب �ه �ج��ة وام� �ت� �ن � ِ
ت�م�ل�أ ال��رح��ب بالمنى والتهاني
ـ� ِ�د محوط بالخافقات الحواني
ن��اب�����ض ب ��ال ��وف ��اء ف���ي ك���ل � ِآن
العنان
ت�ت���س��ام��ى ر�ؤو� �س �ه��ا ف��ي
ِ
و� �ش �م� ً
العنفوان
�وخ��ا ف��ي ع ��زة
ِ
الطعان
من جنود الإ��س�لام ي��وم
ِ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة� ،45 :شوال1399/هـ� -سبتمرب1979/م� ،ص ،575 :والق�صيدة موجودة يف ديوانه:
«على درب اجلهاد» ،ولكنها �أقل من الق�صيدة الواردة ب�ستة �أبياتُ ،ينظر:على درب اجلهاد ،زاهر بن
عوا�ض الأملعي ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض ،ط1404 ،3:هـ� ،ص.72 :
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فعلى ال��رح��ب وال���س�ع��ادة زرتم
يا ربوع الم�صطاف ،بوركت قوما
ان�سجي من خ�صائل الزهر بردًا
وازده��ي يا رب��ا الجنوب ،وتيهي
وا� �ش �ه��دي �ه��ا ف ��ي ع� ��زة وف �خ��ار
الح ْر
وارفعيه جبينك ال�صاعد ُ
�أي��ه��ا ال� ��واف� ��دون ،وال��ج��و طلق
وخ �ي��ال��ي ي �ن �ه��ال م ��ن ك ��ل �أف ��ق
�إنما ان��داح في البحور قري�ضي
ف��اق �ب �ل��وه��ا ت �ح �ي��ة م ��ن ف� � ��ؤادي
ه��زن��ي ب��اع��ث حثيث م��ن َّ
ال�ش ْو
ك �ل �م��ا �� �س ��رت ب �ي��ن ت� � ٍّ�ل و�سفح
و�أرى نه�ضة ال �ب�لاد ا�شمخ َّرت
نه�ضة ف��ي �شموخها تبهر ال َع ْيـ
وج� �م���ال م���ع ا� �س �ت �ق��ام��ة �أم���ن
ب�ي��د �أن ال�ط��ري��ق م���ازال �صع ًبا
وط� �م ��وح ال ��رج ��ال دون ح ��دود
وان� �ط�ل�اق �إل � ��ى ال �ب �ن��اء وه ��دم
ور�صيد ال�شعوب في المثل ال ُع ْلـ
و�إذا ام �ت��د ف��ي ال �ب�ل�اد �ضالل
و�إذا ت� ��اه ف ��ي ال �ج �ه��ال��ة ق��وم
وب �ل�ادي ف��ي ن�ع�م��ة � �ش��اءه��ا ال َّلـ
و�� �س� �ب ��اق م���ع ال� ��زم� ��ان لتبقى
92

***

�ان
ي��ا ح �م��اة الإ�� �س�ل�ام والأوط� � � ِ
�ان
وج�� �م� � اً�ال م� �ت� � َّو ًج���ا ب��ال��ج��م� ِ
�ان
وارت � � ��دى م ��ن روائ� � ��ع الأف� �ن�� ِ
�ان
ف ��ي م ��راق ��ي ج �م��ال��ك ال �ف �ت� ِ
�ان
م� �ن� �ج ��زات لأم� �ن� �ي ��ات ح �� �س� ِ
�ان
َر وح� �ي���ي م� ��واك� ��ب الإي� � �م � � ِ
الرعان
نلتقي ال �ي��وم ف��وق ��ُ�ش� ِّ�م
ِ
ي �ت��داع��ى ف��ي خ��اط��ري ول�ساني
وت� �خ� �ل ��ى ع� ��ن ال� �ك� �م ��ال بياني
�ان
خ� �ط���رات ت �ف �ي ����ض ب��ال��ع��رف� ِ
�ان
ِق وح � ��ب ال� �ب� �ن ��اء ل �ل ��أوط � � ِ
العمران
� ِ��ش � ْم� ُ�ت فيها م�ظ��اه��ر
ِ
وت��دان��ى القطاف حلو المجاني
�دان
ـ ��نَ وت��ذك��ي م���ش��اع��ر ال ��وج � ِ
ن �ع �م��ة م���ن م���واه���ب ال��رح��م� ِ�ن
يقت�ضي الجد م��ن ق�صي وداني
�ان
���س��وف ي �ب �ن��ي م �ن��ائ��ر الإي� �م�� ِ
يلتقيان
ف��ي دن ��ا ال �ع��رف ل�ي����س
ِ
�ان
ـ � َي��ا وح ��زم ف��ي ن��ائ �ب��ات ال��زم� ِ
الن�سيان
رق� ��دت ف ��ي م �ج��اه��ل
ِ
ال�شيطان
� �س��اورت �ه��م م �ط��ام��ع
ِ
�ان
ـ� � � ُه وم� �ج���د م���وط���د الأرك � � � � ِ
والبيان
معقل ال�م�ج��د وال �ه��دى
ِ
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ال ي�ق�ي��م الأم�� ��ور �إال اعت�صام
وال� � �ت � ��زام ب �م �ن �ه��ج اهلل يعلي
ف��ارف �ع��وا راي���ة ال �ج �ه��اد ف�م��ا نا
وا� �س �ت �ق �ي �م��وا ف �م��ا ت� �ب ��دد جمع
ي��ا َ
إماما
مليك ال �ب�لا ِد،
َ
ع�شت � ً
ون�صي ُر الكفاح في ال��درب فهد
�ام�ًل�اً �أم���ان���ة عهد
ل ��م ي� ��زل ح�� ِ
و�إذا �أخ�ل����ص ال�ف�ت��ى ف��ي جهاد
ف��اق �ب �ل��وه��ا ت �ح �ي��ة م���ن ج �م��وع
وا���س��ع��دوا ب��ال �م �ق��ام ب �ي��ن رب��وع

***

***

�ان
ب��ج��ن��اب ال �م �ه �ي �م��ن ال� � � َّد َّي � � ِ
ف� ��ي ث� �ب ��ات � �ش��ري �ع��ة ال�� �ق� ��ر� ِآن
الهوان
م��ت �أ� �س��ود ع�ل��ى ��س�ف��وح
ِ
البنيان
ث��اب��ت ال� �ع ��زم را�� �س ��خ
ِ
�ان
ق��ائ� َ�د ال�شعب ف��ي ه��دى و�أم�� ِ
الجنان
�أري� �ح ��ي ال �ط �ب��اع ث �ب��ت
ِ
الميدان
م��ا��ض� َ�ي ال �ع��زم ف��ار���س
ِ
الزمان
�صانه اهلل م��ن خ�ط��وب
ِ
�أب ��دت ال �ي��وم ع��اط��رات التهاني
مكان
َح� � َّ�ل ف �ي �ه��ا ال �ج �م��ال ك ��ل ِ
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قدوم امللك للأوطان عيد

()1

زين العابدين الربيع

ق� ��دوم ال�� َم�� ْل� ِ�ك ل�ل��أوط ��ان عي ُد
وف� ��ي ال� �م ��ذي ��اع �أن � �ب� ��اء عظام
ت��رى الحكماء ق��ال��وا فيه �صد ًقا
ف� ِ�ر ْح �ن��ا �إذ رج �ع��ت ل �ن��ا �سليما
ف ��أن��ت ال �خ��ال��د ال �م �ق��دام �أه�ًل�ا
ح� �ب ��اك اهلل ف ��ي � �س �م��ة وق � ��ا ًرا
ورث�� ��ت ال��م��ج��د ع��م��ن و َّر ُث� � � � � ْو ُه
وف ��ي �آل ال �� �س �ع��ود ر�أي� ��ت حل ًما
تنحى
ف��را� �س �ت �ه��م �إي���ا��� ُ�س ل �ه��ا َّ
�أفا�ضوا الخير في العمران نه ًرا
ن��داه��م َو َّح � � َ�د الإ�� �س�ل�ام جم ًعا
وف� ��ي ن �ظ��رات �ه��م ل �ل �ق��د���س رم��ز
��س�ن�ب�ق��ى � �ص��ام��دي��ن ب �ك��ل ع��زم
لنا الرحمن ف��ي ال �ق��ر�آن �أ�سدى
و َق � � َّل� � َ�دن� ��ا ع��ل��ى ع��ج��ل �سيو ًفا
ف� �ف ��ي ال� �ع� �ل� �ي ��اء ت� ��م ل� �ن ��ا ب �ن��اء
�أع� � ��ز ال� �ح���ق دول� �ت� �ن ��ا زم���ا ًن���ا
ف � ��إن الأر�� � ��ض ت �ن �ع��م ف ��ي رخ ��اء
و�أ��ش�ك��ر م��ن �أت ��وا للحفل �شك ًرا

وق �ل��ب ال�شعب ط�م��أن��ه الن�شي ُد
� �ش �ف��اء ال �م �ل��ك ك� ��ان ل ��ه م��زي � ُد
وق�� ��ول اهلل �أ�� �ص ��دق� �ه ��م �أك� �ي� � ُد
ف� ��أن ��ت ال �غ �ي��ث ل�ي����س ل ��ه ح���دو ُد
و�أن ��ت ال�شم�س ت�شرق وال�سعو ُد
وق�� ��ار ال �م �ل��ك �أي� � ��ده المجي ُد
�أب � ��وك ال �ف��ذ وال��ب��ان��ي العمي ُد
وف ��ي الأن�����س��اب م �ف �خ��رة وج ��و ُد
وم��ن �أف�ضالهم ُيبنى الق�صي ُد
و�أع �ط��وا ال�ن��ا�� َ�س مكرمة وزي��دوا
ع��ل��ى �أرج�� � ��اء ك �ع �ب �ت �ن��ا ه��ج��و ُد
و� �ص��ون ال �ق��د���س تمليه العهو ُد
ون���أب��ى ال���ذل م��ا وج ��د الحدي ُد
ن���ص��ائ��ح ال ي��زع��زع�ه��ا الجحو ُد
�سيوف ال�ح��ق م�ضربها الوري ُد
ع��ل��ى �أرك� � � ��ان ع��زت��ن��ا م�شي ُد
وف�����ض��ل اهلل م �ن �ت �� �ش��ر ع ��دي� � ُد
وع � � ��دل ق� ��د ت� �ب� �ن ��اه ال� ��� �س� �ع ��و ُد
ع�ظ�ي� ًم��ا دام م��ا ب �ق��ي ال��وج��و ُد
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خالد جاءنا

()1

�سعد عبداهلل احلميدين

�أن� ِ�ت ي��ا ن�ج�دَُ ،ك� ْ�م تنوحينَ لكن
ابتغي ال�م�ج� َ�د م��ن مليك جديد
ب �ج �ن��اح �ي��ن �أب �ي �� �ض �ي��ن � َأظ� �ل � ّا
�درب
خ���ال� � ٌد ج���اءن���ا ي �� �س �ي � ُر ب� � ٍ
فهد
َع��� ْ��ض�� ُد ُه ال �ف �ه � ُد َم ��ن غ �ي � ُر ٍ
ك� � ُّل َم� ��نْ ك ��ان ل�ل�ع�ظ�ي� ِ�م �شقيق ًا

�صيد ِّ
اك
م��ا �أع ��ا َد ال � ُّن � َو ُاح َ
ال�ش َب ِ
اك
�وم َط � � َو ِ
ف��ال �ع��زا ُء ال��وح �ي � ُد ي�� َ
�اك
�وم ِل�� َق� ِ
ُك � � َّل ق �ل� ٍ�ب ق��د ُح � � َّز ي� � َ
�لاك
خ� َّ�ط م��ن ق�ب� ُل ف��ي �سبيل ُع ِ
اك
ل �ب�لادي �أَ ْع � َ�ط ��ى ب� � ِ
�دون َم َ�س ِ
اك
ال�صدِّ دونَ ِح َم ِ
�سي�ؤدي ف��ي َّ
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اليوم عاد

()1

�سعد بن حممد الهل ِّيل

ال��ي��وم ع �ي��د ل�ق��ا��ص�ي�ن��ا ودانينا
عيد بعودة راعي ال�شعب عاهلنا
اليوم ع��اد حبيب ال�شعب قائده
ال �ي��وم ع ��اد ول �م��ا ع ��اد ع ��اد لنا
يا يوم عودة موالنا المليك ،لقد
قدمت �أه� ً
لا و�سه ًال عاه ًال و�أب ًا
َ
فمرحب ًا يا حبيب ال�شعب ،يا م ِلك ًا،
العاهل الم ِل ِك الـ
قد �أ�شرقت بقدوم
ِ
ب �ع��ودة ال�م�ل��ك ال �ب��ان��ي مرابعنا
فمنذ �أن ح� َّل فينا اليوم خالدنا
�سهولنا �أينعت واخ�ض َّر قاحلها
والطير�صارتعلىالأفنانمنطرب
ن �ه��ارن��ا ُم � ِل �ئ� ْ�ت � �س��اع��ات��ه فرح ًا
وال�شعر فا�ضت به منا قرائحنا
والنثر �شارك في �إب��داء فرحتنا
ك��ل ي�ساهم �إن ق ��و ًال و�إن عم ًال
ل �ك��نَّ ذل ��ك ال ي��وف��ي م�شاعرنا
يا ابن الأماجدِ ،من �آل ال�سعود و َمن

ع�ي��د ل�ح��ا��ض��رن��ا ُط� � � ّر ًا وبادينا
مليكنا الخالد المحبوب حامينا
وع��ودة الملك المحبوب ُت ْحيينا
بال�س ْعد مقرونا
من ِب ْ�ش ِرنا ما �أتى َّ
�أعدت من ِب ْ�ش ِرنا ما كان مكنونا
�أ�سعدتَ �إذ عدتَ دانينا وقا�صينا
ع�ل��ى ال �ق �ل��وب وم��والن��ا وراعينا
ـمحبوب وا َّز َي َن ْت ُح ْ�سن ًا �أرا�ضينا
ِ
قد �أمرعت وغدت ُخ ْ�ضر ًا روابينا
ح� ّل الهناء مع ال ُب�شرى بنادينا
واع�شو�شبت من �أرا�ضينا �صحارينا
ُت�� َر ِّج�� ُع ال�ل�ح��ن ف��ي ��ش��دو تغنينا
وب��ال �ه �ن��اء غ ��دت ب�ي���ض� ًا ليالينا
وبالم�شاعر ق��د ج��ادت قوافينا
و�أن���س�ن��ا ال �ي��وم ت��رح�ي�ب� ًا بغالينا
وال�صدق ديدننا والحب يحدونا
ح ّق ًا وقد �صدقت معنى وم�ضمونا
ك��ان��وا لأم �ج��ادن��ا دوم� � ًا عناوينا
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ول��م ت��زل فيهم الأم �ج��اد خالدة
ييت يا �أيها الميمون طائره،
ُح َ
تحتكم
لو ا�ستطعنا ك�سونا الأر�ض
ُ
�أو بالقلوب فر�شناها لكم َج َذ ًال
�أب �ق��اك��م اهلل ذخ ��ر ًا ل�ل�ب�لاد وللـ
ول �ي �ب��قَ ف �ه��د وع� �ب ��داهلل �إنهما
هما لك ال�ساعدان الأقويان ..هما
وليحفظ اهلل �سلطان ًا و�إخو َت ُه الـ
وليحر�س اهلل ب��الإ��س�لام دولتنا

وال ي� ��زال� ��ون ل �ل �ع �ل �ي��ا ي �ق��ودون��ا
ف�م��ذ حللت ب�ن��ا ح�� ّل ال�ه�ن��ا فينا
ورد ًا وك �ن��ا زرع �ن��اه��ا رياحينا
حتى و�إن ك��ان ه��ذا لي�س يكفينا
ـ�ع�ب��اد ي��ا م� ِل�ك� ًا �أع �ط��ى و ُيعطينا
عون على الخير �إن دنيا و�إن دينا
رك�ن��ان زاده�م��ا الرحمن تمكينا
َ
الغطاريف الميامينا
ـ ُغ َّر الكما َة
هلل م��والن��ا �أعادينا
ول �ي �خ��ذل ا ُ
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�أه ًال و�سه ًال

()1

�سعود جعيدان ر�شيد

�أه �ًل�ااً و��س�ه�ًلااً ب��ال��ذي ه��و ق��اد ٌم
َح� ّي��ا جمي ُع ال�شعب مقدم خالد
ق��د ع � َّم��ت الأف� � ��راح ك��ل قلوبنا
حييت ف��ي ب�ل��د ال��ر� �س��ول محمد
�أه��ًل��اً ب �م �ق��دم خ��ال��د وق��دوم��ه
ب ��در �أط� ��ل ع �ل��ى ال �ب�ل�اد وع َّمها
ح��ب ل��ه ي�خ�ت��ال و� �س��ط �صدورنا
ول � �خ� ��ال� ��د ح� ��ب ك� �ث� �ي ��ر وارف
العين ت�شهد والل�سان خ�صاله
وال �ع��رب َع � َّم � ُه� ُ�م ك ��ذاك بف�ضله
وال� �ك ��ل ي ��ذك ��ره وي ��ذك ��ر ف�ضله
والفي�صل ال�م��رح��وم ك��ان بعقله
نن�س ت�شري ًنا فمعظم جي�شنا
لم َ
في الحرب لم تظفر ب�أية ن�صرة
وال�ف�ه��د ال �أن �� �س��اه خ�ي��ر م�ساعد
مع خالد �سارا �سو َّيا في ال�سرى
نحو الرقي �إل��ى الأم��ام ب�شعبهم
ف ��ي ك ��ل � �ض��اح �ي��ة وك� ��ل مدينة

ب��ك ي��ا م�ل�ي��ك ب�ل�ادن��ا وحماها
�أ��س��د ال�ج��زي��رة مجدها وعالها
والأر�� ��ض م��ن �أوه ��اده ��ا ورباها
خ �ي��ر ال �ب��ري��ة وال � ��ذي �أه ��داه ��ا
م��ن ب �ع��د غ�ي�ب�ت��ه وط� ��ول مداها
ن � ��ور ل� ��ه ف� ��أ�� �ض ��اءه ��ا وم�ل�اه��ا
وق� �ل ��وب� �ن ��ا وب � ��ه ي ��زي ��ن ح�لاه��ا
ومحا�سن َح ُ�س َن ْت هنا ذكراها
م��لء الب�سيطة رملها وح�صاها
ع �م��ت ف���ض��ائ�ل��ه ل �ه��ا فق�ضاها
ذك� ��رى ل ��ه ف�ي�ه��ا ف �ل��ن نن�ساها
وب � �ف � �ك� ��ره ه� �م���م ل � ��ه �أداه� � � ��ا
ردع ال�ي�ه��ود ول��م يكن يخ�شاها
ف�ت�ق�ه�ق��رت ل�ل�خ�ل��ف ت�ف�غ��ر فاها
يحمي ال��دي��ار وي�ستعيد قواها
وال�سير في خطط هما ر�سماها
وب�ل�اده ��م ح �ت��ى ي � ��دوم غناها
ال �خ �ي��ر ع� � َّ�م ب�ل�ادن ��ا وك�ساها
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متد له �أَ ُكفّا
ّ

()1

�سعود بن �سعد بن حم�سن القريني

ُت� � � ُو ِّف�� � َ�ي ع� ��اه � � ٌل و� ٌأب ك ��ري� � ٌم
وه� � � � � َّونَ خ �ط � َب �ن��ا ل��م��ا علمنا
َ
ف ��أب �ك � ْت �ن��ا ،و�أف � � َر َح� �ن� ��ا ِت�� َب��اع�� ًا
ف �م��ا �إن َه � � َّل دم ��ع ال �ع �ي��ن حتى
وع� � � �زّان � � ��ا ب � � � ��أن ل� �ن���ا ل� �ي ��وث� � ًا
رب
دع � ��ون � ��ا ل �ل �ف �ق �ي��د ب� �ع� �ف ��و ٍّ
وه � � � َّن � � ��أْن� � ��ا خ��ل��ي��ف��ت��ه ع �ل �ي �ن��ا
ت� �ب ��اي� �ع ��ه ت�� �م�� � ُّد ل � ��ه �أَ ُك� � � � ّف� � � � ًا

�ضاهى
وداع ل�ل�ت���ض��ام��ن ال ُي َ
ٍ
ب � � ��أن �أخ � � ��اه ل �ل �ع �ل �ي��ا ارت��ق��اه��ا
م���ص�ي�ب�ت�ن��ا ،ون �� �ص � ٌر ق��د تالها
بدت في الوجه ب�شرى من �سناها
�ستحمي م��ن ي�ل��وذ �إل ��ى ِحماها
�اه��ى
ك ��ري � ٍ�م ال ُي�����ض��ام وال ُي �ب� َ
ف� �ك� � ُّل ال� �ن ��ا� ��س م��ع��ل��ن�� ٌة واله� ��ا
فيخل�ص ف��ي ال��رع� َّي��ة �إذ رعاها
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عودة ال�شيخ

()1

�سعود بن عبداهلل قطان

�أت � ��اك ال �� �ش �ي��خ ق��اف �ي �ت��ي ُمرينا
�أت���اك ال�شيخ ي��ا ع� ��ذرا َء فالقي
و�إن ك��ان��ت ُت �� �ص��اغ ب � ��أي حرف
ف �ق��د ج� ��اء ال �ب �� �ش �ي��ر وط َّمنتنا
وه � ��ذي ن �ف �ح��ة الأن � �ب� ��اء راح ��ت
وه� ��ذي روع� ��ة ال �ب �� �ش��رى تج َّلت
و�أق ��وا� ��س ب ��ذي الأح� �ي ��اء قامت
وك� � ��ل م ��دي� �ن ��ة خ��ل��ع��ت عليها
ك� ��أن ��ي ب��ال��ري��ا���ض �إذا تبدت
وه � � ��ذا ع� �ي ��ده ��ا ف� �ل���ذا ت �غ � َّن��ت
ك �ـ ��أن��ي ب��ال �م��دي �ن��ة ف ��ي �سناها
وف ��ي ال���ش��رق�ي��ة الأم � ��واج غرقى
وف��ي ال�ب�ي��ت ال �م��روج �أخ ��ال �أني
ون� �ف� �ح ��ات ال � �م� ��ودة ف���ي تبوك
وب��الأح �� �ض��ان ج ��دة ذي تالقي
و�أم ال �ب �ي��ت م �ك��ة ق ��د تباهت
وق��د َح � َف � َر الق�صيم ع�ل��ى مداه
ف��إن هزجت بم�صر النا�س ُط ًّرا

ن�صوغ الحب م��ن ِغيد المعاني
البيان
ب �ي��وت ال���ش�ع��ر �أو ْد َر َر
ِ
�ان
ف �ه��ات �ي �ه��ا ب ��رب ��ك م� ��ن ج� �م � ِ
�وان
ع �ط��ور � �ض � ّوع� ْ�ت م��ن �أُق� �ح�� ِ
ت�ج��وب م�سامع ال��وط��ن المعاني
ق� �ن ��ادي�ًل�اً ع �ل��ى وج� ��ه المغاني
العنان
ت �ج��ول ب�ط��رف�ه��ا � �ص��وب
ِ
�ان
ج�ل�ال �ي��ب ال��م�����س�� َّرة والأم�� � � ِ
الح�سان
ع��رو��ً�س��ا ت��زده��ي ف��وق
ِ
�ان
ب �خ��ال��ده��ا ع �ل��ى ث �غ��ر ال �ك �م� ِ
الل�سان
ج �م��ان �أ� �س��رج��ت ح ��ول
ِ
�ان
ب�����ش��وق م� ��ا ي � �ف � � ْو ُه ب �ت��رج �م� ِ
امتنان
�أرى ه��ذا ال �ج �ن��وب م��ع
ِ
الحنان
�أران���ا ال��رم��ح م��ن ف��رط
ِ
ب���ش�ي��ر ال �خ �ي��ر ق��ا��ص�ي�ه��ا ودان ��ي
�ان
ب��زي �ن �ت �ه��ا وع � � ��ادت ب ��ال ��ره � ِ
�ان
م �� �س �م��ى خ ��ال � ٍ�د ف� ��وق ال� َ�ج��ن� ِ
�ان
وغ � � � َّردت ال �ك��وي��ت ع �ل��ى َك� � َم � ِ
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ففي ب�ي��روت خلت ال�سبت عيدً ا
فمرحى بالمليك ال�ي��وم مرحى
وم��رح��ى ب��ال�م�ل��وك ع�ل��ى ثراها
و�أه� �ًل �ااً ب� ��الأع� ��زة ح �ي��ن ع ��ادت
وم��رح��ى خ ��ال ��د ًا ،ف��ي ك��ل بيت
ف � ��إن ت��اق��ت ل�م�ق��دم�ك��م ح��روف
ف �ق��د � �ص��اح��ت لغبطتها �أل ��وف
وم ��ا وق �ف��ت م��ن الأي� ��دي كفوف
ف��د ُْم لل�شعب وا� ْ��س� ُل� ْ�ك ف��ي ركاب
ف �م��ا �� �س ��اءت خ�ل��ال نرتديها
ف ��ذا ال �ت��اري��خ ل��م ي�ج�ح� ْ�د رفا ًتا
ف�لا ع�ج��ب �إذا م��ا ن�ح��ن ُ�س ْدنا

�ان
ت��راق ����ص غ �ب �ط��ة ح �ت��ى ُع� � َم � ِ
�ان
ب��م��ن ت ��اق ��ت �إل� �ي���ه ال �م �ق �ل �ت� ِ
بال�صولجان
ت � � ��ؤوب ع���زي���ز ًة
ِ
ل �ه��ذا ال���ش�ع��ب ت�ستبق الثواني
والعيان
و�أه �ًل �ااً ف��ي ال �� �س��ري��رة
ِ
ح��وت ي��ا ع��اه�ًل�اً  ،منك المعاني
�شرت من عمرها ه��ذي الأماني
ر َن� � ْ�ت م� ��ر�آك ف��ي ع�ي��د التداني
بال�سنان
�ستلقى المجد حت ًما
ِ
الرعان
وما يخ�شى ال�صعود على
ِ
�ان
ت �ق �ل��د ع��ق��ده��ا ج��ي��د ال���زم�� ِ
المكان
و���ش�� ّع ال��ن��ور م��ن ه ��ذا
ِ
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�صيدح احلب

()1

طاهر عبدالرحمن زخم�شري
�ألقيت في حفل ل�سفارة المملكة العربية ال�سعودية
في تون�س ،وتت�ضمن �إ�شادة بالمليك و�أخيه الأمير
نايف.

َ�ص ْي َد ُح الحب في ربى الخ�ضرا ِء
و�أع� ��اد ال �� �ص��دى اب�ت���س��ام زه��ور
�ان �إذا تنف�س ف�ي�ه��ا الـ
ف��ي م �غ� ٍ
وروى ك���ل خ ��اف ��ق ف���ي حنايا
عطرها يلهب الم�شاعر بالوجـ
و��ص�ب��ا ن�ج��د بالب�شا�شة �أ�سرى
ل��ق��ل��وب ع��ل��ى ال� ��وف� ��اء ت�لاق��ت
ف��ي احتفال ال�شم�س فيه �أهلت
م�شرقي ال�سمات �ضاحي الأ�سا
و� �س �ل �ي��ل الأب�� ��اة واب� ��ن المف ّدى
وه � ��و ل��ل��ع��دل ح���ار����س و�أم� �ي ��ن
وب � �ك � �ف � �ي� ��ه ل � �ل � �ع� ��دال� ��ة م� �ي ��زا
ي���أخ��ذ ال �ح��ق لل�ضعيف وي ��أب��ى
وه��و ع��ون ل��رائ��د ��ض��اء ف��ي الدر
ك ��ل �أر�� � ��ض ب �ه��ا � �س �ف �ي��ر �سالم
ل �ب �ن��ات �أق��ام��ه��ا � �ص��ان��ع المجـ

َر َّج � � � َع ال �ل �ح��ن ف��رح��ة باللقا ِء
راق�����ص��ات ال � ِّ�ظ�ل�ال والأف � �ي� ��ا ِء
ـ� ��ورد �أه � ��دى ال �ع �ب �ي��ر ل�ل��أه ��وا ِء
��س�ك�ب��ت ذوب� �ه ��ا ب��رج��ع ال �غ �ن��ا ِء
ـ ��د وي ��ذك ��ي ال �� �ش �ع��ور ب���الأن���دا ِء
وت �خ �ط��ى الأب � �ع� ��اد ب ��الأ�� �ش ��ذا ِء
وت �� �س��اق��ت � �س�لاف � ًة م ��ن �صفا ِء
م� ��ن م� �ح� �ي ��ا م � �ن� ��ور ب ��ال� �ب� �ه ��ا ِء
ري� ��ر ب� ��إ�� �ش ��راق ف �ط �ن��ة وذك � ��ا ِء
وال �م �ج � َّل��ي ف��ي ��س��اح��ة القرنا ِء
ب� �ت� �ع ��ال� �ي ��م ِم � � � َّل� � ��ة �� �س� �م� �ح ��ا ِء
ن و���س��ي��ف م �ه �ن��د ذو م �� �ض��ا ِء
�أن ي �ن��ال ال� �ق ��وي م ��ن �ضعفا ِء
ب م �ن��ا ًرا على ال�ط��ري��ق ال�سوا ِء
ي� �ف� �ت ��دي ��ه ب� ��روح� ��ه وال� �ع� �ط���ا ِء
ـ ��د وراع�� ��ى م �ك��ا� �س��ب ال �ع��رب��ا ِء

( )1عبري الذكريات ،طاهر زخم�شري ،ال�شركة التون�سية للتوزيع ،تون�س ،ط1400 ،1 :هـ1980 -م� ،ص.23 :
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فابن ع�م��ران �صفحة م��ن كتاب
هي كف المليك حامي حمى البيـ
خ� ��ال� ��د �أق � � � ��ام ف� �ي� �ن ��ا و�أع � �ل� ��ى
ح��ول��ه الفهد وال �ك��رام المياميـ
�إن دعاهم داعي الجهاد ا�ستجابوا
وي� ��ري� ��دون ل �ل �� �س�لام ان �ت �� �ص��ا ًرا
ف��ال��دم ال �� �ص��ارخ الأب� ��ي تنادى
ال ه� ��راء ك �م��ا ي��ري��د التالحي
�سالحا
نرف�ض ال�ق��ول �أن يكون
ً
نفو�سا
فعلى ال�صمت قد ه�صرنا ً
وانتف�ضنا ن��ري��د ن���ص� ًرا مبي ًنا
وائ� �ت�ل�اف ال �ق �ل��وب ح� ��ول ل ��واء
وك� �ف ��ى �أن � �ن� ��ا ب� ��رو�� ��ض حبيب
ال �ح �ج��ى ف �ي��ه را�� �ش ��د باعتدال
ج�م��ع ال���ش�م��ل ح�ب��ه فا�سترحنا

� �س �ط��رت �ه��ا �أن���ام���ل م ��ن �ضيا ِء
ـ��ت ول �ي��ث ال��ري��ا���ض والبطحا ِء
� �ص��رح �أم �ج��ادن��ا ع�ل��ى ال �ج��وزا ِء
ـ ��ن وك� ��ل ل �ل��دي��ن رم� ��ز ال� �ف ��دا ِء
و�سقوا الأر� ��ض م��ن دم الأع ��دا ِء
رغ��م �أن ��ف الأع � ��داء والأدع� �ي ��ا ِء
ف��ا��س�ت�ج��اب��ت �أرواح� �ه ��م للندا ِء
ق ��د ��س�ئ�م�ن��ا ل �ج��اج��ة ال��غ��وغ��ا ِء
�أث �ل �م �ت��ه م� ��� �ض ��ارب ال�شحنا ِء
� �ص �ق �ل �ت �ه��ا � �ش��ري �ع��ة الأق � ��وي � ��ا ِء
ب ��ات� �ح ��اد ال�����ص��ف��وف والآرا ِء
ح��اك��ه ال�ح��ب م��ن ن�سيج الإخ ��ا ِء
ب �� �س��ط ال� �ظ ��ل وار ًف � � ��ا ب��ال��وف��ا ِء
وات � � � � � ��زان وح � �ك � �م� ��ة ون� � �ق � ��ا ِء
وا�ستطبنا اللقاء في الخ�ضرا ِء
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بمنا�سبة اليوم الوطني �سنة 1399هـ.
ف �ج � ُر ي ��وم ب��ه ال �م �ع��ال��ي ُت�شي ُد
ف �ج � ُر ي ��وم ب��ه ال �ج��وان��ح فا�ضت
مباهجا فاقت الو�صـ
قد ك�ساها
ً
و��ص�ب��ا ن�ج��د بالب�شا�شة �أ�سرى
كيف ال ي�سعف ال�صفاء القوافي
��ص��اغ�ه��ا ال �ح��ب م��ن والء تزكى
ت �ت �غ �ن��ى ب� �م ��ن �أ��� �ش� ��اد و�أع� �ل ��ى
غر�س الحب فانتظمنا �صفو ًفا
ك �ي��ف ال ت �� �ش �ع��ر ال��ح��ي��اة ب ��أن��ا
خ �ف �ق��ه ال ي� ��زال ي�ن�ب����ض بالعر
ل� �ل ��ذي دوخ ال� ��� �ص ��راع و�أع� �ل ��ى
ب��ال �ه��وى ف �ي��ه ��ص�ف�ق��ت خلجات
و َّرث ال �ت��اج ل�ل�م�ف��دى ف �ك��ان الـ
ك��ل��ه��م ل �ل �ح �م��ى ح � �م� ��اة و ُك � � � ٌّل
وال�ي�م�ي��ن ال�ت��ي ي���ص��ول ب�ه��ا العا
فالبراهين ف��ي المحافل تدري
ك ��ل ق �ل��ب ب��ال �ن �ب ����ض راح يغني
( )1عبري الذكريات ،طاهر زخم�شري� ،ص.20 :
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وال� �ه ��وى ف �ي��ه ل �ل � ُم� َ�ج � ِّل��ي جدي ُد
فانت�شى بالذي تفي�ض ال�صعي ُد
ـ��ف ف��ر َّق��ت م��ن الأم ��ان ��ي بنو ُد
وب ��أن �ف��ا� �س��ه ت� �ه ��ادى الق�صي ُد
وه � ��ي م��ن��ا م �� �ش��اع��ر وك � �ب� ��ودُ؟
م��ن ق �ل��وب ق��د ��ش��اق�ه��ا التغري ُد
وال � ��ورى م��ن ن�شيدها ي�ستعي ُد
وح��دت��ه ��ا ع �ل��ى ي ��دي ��ه ال �ع �ه��و ُد
�إن ه �ت �ف �ن��ا ف��ك��ل ق��ل��ب عمي ُد
ف� ��ان وال� ��رج� ��ع غ� �ن ��وة ون�شي ُد
� �ص��رح م�ج��د ي���ص��ون��ه التوحي ُد
م��ن �أح��ا��س�ي���س�ه��ا عليها �شهو ُد
ال�صي ُد
ـ �ب��در ه��االت��ه ال �ك �م��اة ِّ
ب��ال��ذي ف�ي��ه م��ن خ���ص��ال ي�سو ُد
ه� ��ل ف��ه��د م��ت��ى ت� �ح ��دى يبي ُد
�أن� ��ه ف ��ي ال� �ح ��وار ر�أي �سدي ُد
وي �ع �ي��د ال �� �ص��دى �إل��ي��ه ال��وج��و ُد
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ك ��ل ��س�م��ع وف �ي��ه ت�ن���س�ك��ب الأن� �ـ
ك��ل ع �ي��ن و�أي � ��ن ت �� �س��رح ف��ي الآ
ف��ال �ب �ط��والت ف��ي �أك� ��ف الليالي
ت���ش�ه��د ال��ده��ر �أن �ن��ا �إن هتفنا
�أن باني الأم �ج��اد ح��ادي �سرانا
ن ��ذرع الأر�� ��ض ال ن �خ��اف عثا ًرا
نحمل الحب في الت�ضاعيف منا
خ��ال��د ال�ع��رب ف��ي ط��ري��ق �سرانا
ك ��ل � �ص �ق��ع وف �ي��ه ل�ل�خ�ي��ر في�ض
فارتوت منه �أنف�س وال�صحارى
وال �ث �م��ار ال �ت��ي ق�ط�ف�ن��ا جناها
فلك الحمد ي��ا ك��ري��م العطايا،

ـ�ب��اء ت���س��ري ب�م��ا ت� ��ؤدي الجهو ُد
ف� ��اق ت �� �ش��دو ب �م��ا ت� ��رى فتجي ُد
�� �ص ��ور � �ض � َّم �ه��ا �إل� �ي���ه ال��خ��ل��و ُد
ب��ا� �س �م��ه ف��ال �ح �ي��اة ع �ن��ا تعي ُد
وع� �ل���ى ن �ه �ج��ه خ� �ط ��ان ��ا ت � ��رو ُد
ن� �ح ��ن هلل ب ��ال� �ج� �ه ��اد ج� �ن ��و ُد
ون � � � � � ��ؤدي ف� ��رو� � �ض� ��ه ون � � � ��ذو ُد
رائ� � ��د ع� ��ن م� ��� �س ��اره ال نحي ُد
�أب�� ��د ال���ده���ر ح��و���ض��ه م�� ��ورو ُد
�أخ�صبت والقفار �أ�ضحت تجو ُد
م��ا ل �ن��ا غ �ي��ر ح �م��ده��ا م��ا نري ُد
�أن��ت ي��ا َم��ن ِم��ن ف�ضله ن�ستزي ُد
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قيلت يف االعتداء على امل�صلني يف امل�سجد احلرام
يف غرة حمرم احلرام �سنة 1400هـ.

يا رحاب الهدى ،ويا مهبط الوحـ
القدا�سات في ال��دروب �أ�ضاءت
وال �� �ض�لاالت ق��د ت �ه��اوت و�أبقت
وبمعنى ال�ج�لال والخلد �شادت
وب�� ��أف�� �ي� ��ائ� ��ه ال � �ن� ��دي� ��ة �أك � �ب� ��ا
وب �م��ا ج��ا���ش م��ن ح �ن��ان �أ�سالت
ال ب �ك��اء ف��ال�ع�ي��ن ت���أن��ف �أن تغـ
�أ��ش�ع��ل ال�ن��ار ف��ي ال��دم��اء فكانت
وت�خ� ّ�ط��ى الف�سوق وال�ك�ف��ر والإل��ـ
م ��ا ت� � ��وارى ع ��ن ال��ع��ي��ون ولكن
وه��و �أع�شى ف��ي التيه يعبر در ًبا
وه� ��و ف ��ي درك�� ��ه ي� ��رد المنايا
وال� � ��رذاذ ال �م �ب �ث��وث ي�ل�ق��ي عليه
ع � � َّل� ��ه ي��ط��ل��ب ال� �ن� �ج���اة ول �ك��ن
�أي��ن ينجو من الح�صار ال��ذي قا
�سوف يلقي الع�صا على اللهب البا
يا رحاب الهدى ،ويا منزل الوحـ

ـ��ي ،وي��ا قد�س قد�سنا الروحاني
الفرقان
بم�صابيح م��ن ه ��دى
ِ
جمان
خ�ل�ف�ه��ا ال �ب��اق �ي��ات ع �ق��د ِ
�ان
�� �ص ��رح ب��ي��ت م ��وط ��د ال �ب �ن �ي� ِ
�ان
ٌد ت�ل�اق ��ت ج � َّي��ا� �ش��ة ب��ال �ح �ن� ِ
�ان
ع� �ب���رات ت� �م ��ور ف���ي الأج � �ف� � ِ
جبان
�رح��ا �أ��ص��اب�ه��ا م��ن ِ
ـ�سل ج� ً
بالهذيان
ل�ح��د م��ن ق��د �أ��ص�ي��ب
ِ
�ان
ـ� �ح ��اد ح��ت��ى ع � �ب� ��ادة الأوث� � � � ِ
�ان
ل��ف��ظ��ت��ه ح� �ظ� �ي ��رة الإن � �� � �س� � ِ
�ان
ق ��د ت ��رام ��ى ب ��ه �إل � ��ى الإذع� � � ِ
أفعوان
م�ستكي ًنا في الجحر كال ِ
�ان
واب �ًل��اً ب� ��ارد ال �ل �ظ��ى ب��ال��دخ� ِ
البركان؟
�أي ��ن ينجو م��ن ف ��ورة
ِ
ال�شجعان
م ��ت ع �ل �ي��ه ك �ت��ائ��ب
ِ
والعنفوان
رد رغ ��م ال �� �ص �م��ود
ِ
ـ��ي وي��ا �أق��د���س ال��رب��ى والمغاني

( )1جمموعة اخل�ضراء ،طاهر زخم�شري ،مطبوعات تهامة ،جدة ،ط1402 ،1:هـ– 1982م� ،ص.812 :
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ك��ان ف �ج � ًرا ب��ه التبا�شير تكبيـ
�صبحا ب��ه الأغ��اري��د ت�سبيـ
ك��ان ً
ك ��ان رو� ً��ض ��ا ب��ه الأزاه� � ��ر تهليـ
والعبير ال��زاك��ي ن�ب��ثّ ب��ه النجـ
ب��ه��وان��ا ال � ��ذي ت��ح��رك بالذكـ
ف �ي��ه دج� ��ا وج� ��ه ال �ن �ه��ار ولك ْنـ
� � �ش� ��اه� ��دً ا �أن � � ��ه م� �ل��اذ ق��ل��وب
ف�ت�ه��اوت ل��دى ال��رح��اب ً
فرا�شا
ي��ا رح ��اب الإي� �م ��ان وال �ف��رق��ان،
وه��و ب��ال��دي��ن يغمر ال �ك��ون ن��و ًرا
وت �خ� َّ�ط��ى الأب� �ع ��اد ب��الأل��ق َّ
ال�ضـ
وع� � ��ل ه� ��دي� ��ه ت �ل�اق� ��ت ج��م��وع
�شامخ بالجالل ت�سمو ب��ه ال ِعزْ
ف��ي ع�لاء تقا�صر ال �ط��رف عنه
ي �ب �ه��ر ال �ع �ي��ن ن� ��وره ح �ي��ن يرنو
وع� �ل� �ي ��ه م� ��ن ال� �م� �ه ��اب ��ة � ِ��س� � ْر
بالقدا�سات في الم�شاعر قامت
ل �ت �ل �ب��ي ن�� ��داء م���ن ق���د دع��اه��ا
�إن � � ��ه ال ي � � ��زال ي���رف���ع بالتكـ
كيف يخبو �صوت الأذان المدوي
يا رحاب الإيمان ،يا مهبط الوحـ
ال��ق��دا���س��ات ل ��م ت��دن ����س ولكن
فقدوا الر�شد وال�صواب فماذا
�أ�شهروا الغدر في وجوه ال ُم َ�ص ِّل ْيـ
و�أرادوا ك �ي��دً ا ف ��أخ��زاه��م ال َّلـ

البيان
ـ � ٌر ط��روب ال�صدى ن��دي
ِ
آذان
ـ� � � ٌح ي� �ج ��وب الأم � � � ��اد ل� �ل� �� ِ
�ان
ـ � ٌل وم���س��رى � �ش��ذاه ف��ي الأذه�� ِ
�دان
ـ��وى بما ف��ي ال�شعور وال��وج� ِ
أوزان
ـ��رى ف��أع�ط��ى الإل��ه��ام ل �ل�� ِ
ـنَ المدى فا�ض بال�سنا الرباني
عانقت بالر�ضا طيوف الأماني
ح�سان
َل� َّم�ه��ا ال �ن��ور ف��ي �شفوف
ِ
�ان
ل ��م ي���زل خ��اف � ًق��ا ل� ��واء الأم � � ِ
منك �أ��س��رى م�شع�ش ًعا بالمثاني
إن�سان
ـ��اح��ي ف �ك��ان ال �م �ن��ار لل ِ
�ان
ح � ��ول ب� �ي ��ت م ��وط ��د الأرك � � � � ِ
مكان
َز ُة ف ��وق ال� � � ُّذرى ب ��أع �ل��ى ِ
�ان
ف �ي��ه ع��ر���ش ال�م�ه�ي�م��ن ال ��د َّي � ِ
�ان
وه� ��و م� �ه ��وى ق ��واف ��ل ال��رك��ب� ِ
واللمعان
َب� ��ا ٌل و� �ض��يء ال �ب��ري��ق
ِ
�ان
م� ��وئ�ًل��اً ل �ل ��أم � ��ان والإي � � �م� � � ِ
أذان
ب��ن�����ش��ي��د ُم�� � � َو َّق� � ��ع ب � � � � ��ال ِ
الخافقان
ـ�ب�ي��ر َد َّوى ب��رج �ع��ه
ِ
�ان
وه � ��و ي ��دع ��و ل� ��وح� ��دة ال��م��ن� ِ
ول�سان
ـ��ي ،وي��ا ��ش��دو ك��ل خ��اف��ق
ِ
ال�صبيان
ع �ب��ث م ��ن � �س �ف��اه��ة
ِ
�ذالن؟
ب�ع��د ف�ق��د ال��ر� �ش��اد م��ن خ � ِ
بالعدوان
ـ ��نَ وم� ��دوا ال ���ِّ�ش��راك
ِ
�وان
ـ� � ُه ون ��ال ��وا ج ��زاءه ��م ف��ي ث � ِ
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زع� �م ��وا �أن� �ه ��م دع� ��اة �إل� ��ى ال � َّل �ـ
ف��ري��ة ح��اك �ه��ا ال �ج �ن��اة فكانت
ع� َّ�ط�ل��وا ��ش��رع��ة ال���س�م��اء فبا�ؤوا
ون �� �س��وا اهلل وا� �س �ت �ب��اح��وا حماه
ح���س�ب��وا �أن غ��دره��م ن ��ال منه
ُك ْب ِك ُبوا في ال�ع��ذاب �سيقوا �إليه
وللج ْر
ف � ��إذا ه��م ل �ل �ن��ار ُط� � ْع� � ٌم ُ
فلك الحمد ي��ا ك��ري��م العطايا،
�أن � ��ت �أع��ل��ي��ت ب��ال �م �ه��اب��ة بيتًا
وب� ��أف� �ي ��ائ ��ه ان �ت �ظ �م �ن��ا �صفو ًفا
و�إل� � ��ى ���ش��ط��ره ن ��ول ��ي وج ��وهً ��ا
ف �ل��ك اهلل ق���د �أن� �ب� �ن ��ا جمي ًعا
�أن� ��ت �أدرى ب �م��ا اق �ت��رف �ن��ا و�إن ��ا
�أن� � ��ت �أك ��رم� �ت� �ن ��ا ب �خ �ي��ر ج���وار
فلك الحمد ق��د حفظت رحا ًبا
ول�ي��وث العرين ف��ي كبد ال�صحـ
م��ن �أب�ي�ه��م تع َّلموا ال �ك � َّر والف ْر
ول ��واء التوحيد ف��ي قب�ضة الخا
ك �ل �ه��م ي �ف �ت��دي ال ��رح ��اب ب ��روح
ف �ل �ي��دوم��وا ون���ص��ره��م ه�ب��ة ال َّلـ
وح �م��اة ال� ِّ�ذم��ار ف��ي ال �ح��رم الآ
ال �ت �ه��ان��ي ب �ه��ا � �س�لاف انت�صار
وال �ت �ح �ي��ات ل�ل��أُل ��ى ب��ذل��وا الأر
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للخ�سران
ـ� � ِه وزي� ��ف ال � � َّد ِع� � ِّ�ي
ِ
�ران
َل � � ُه� � ُ�م م� �ع� �ب� � ًرا �إل� � ��ى ال� �ن� �ي � ِ
�وان
ب � � ��وب � � ��ال ِوذ َّل� � � � � � � ��ة وه�� � � � � ِ
ال�شيطان
و�أط���اع���وا و� �س��او���س
ِ
�ان
ف� � � ��إذا ه���م ف��ري �� �س��ة ال �ب �ه �ت� ِ
�ان
م� ��ن ن��وا���ص��ي��ه��م وب� � ��الأذق� � � ِ
�ان
وع� �ب ��رة ف ��ي ال ��زم � ِ
ِم م��ث��ال ِ
بالغفران
ي��ا ��س�خ��ي ال �ه �ب��ات،
ِ
�دان
دون �إ�� �ش ��راق ن� ��وره ال �ف��رق� ِ
وح� � َ�د ْت � �ه� ��ا ع � �ب� ��ادة ال ��رح� �م � ِ�ن
َّ
�ان
ف ��ي ظ�ل��ال ت �م �ت��د ب��الإح�����س� ِ
ال�شان
ن �� �س ��أل ال�ع�ف��و ي��ا عظيم
ِ
�ان
ال ن� �ب ��ال ��ي م� �غ� � َّب ��ة ال �ع �� �ص �ي� ِ
�وان
ك �ي��ف ال ن��زده��ي ع �ل��ى الأك � � ِ
�ران
ن �ح��ن ف��ي ظ�ل�ه��ا م��ن ال �ج �ي� ِ
ـ� � ��راء ف � ��رع زك � ��ا لأك � � ��رم ب��ان��ي
�دان
َر ف��ك��ان��وا ف� ��وار�� ��س ال��م��ي� ِ
�وان
ل���د وال� �ج� �ن ��د ف �ي �ل��ق الإخ� � � � ِ
وه ��ي ت �ب��دو رخ�ي���ص��ة بالتفاني
�ان
ـ� � � ِه ك� �ف ��اء ال � �ف� ��داء ل �ل��أوط� � ِ
�ان
ِم � � ِ�ن ط ��اف ��وا ب� ��أك� ��ؤ� ��س و ِد َن� � � ِ
�أح� � ��رزوه ع �ل��ى الأث� �ي ��م الجاني
�وان
واح ُز َّف� � � ْ�ت ل �ج � َّن��ة ال ��ر�� �ض � ِ
َ
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أرواح
ت �� �ش��دو ب �ن��ور ��ش�ف��ائ��ك ال ُ
ن�شوى ت�ضيء لك القلوب م�شاعل
ف�ل�أن��ت خ��ال��ده��ا وق��ائ��د ركبها
ف� � ��إذا ت���أل��ق َف�� ْر ُح��ه��ا ووف ��ا�ؤه ��ا
فلقد م�ل��أت وج��وده��ا وعهودها
وم�شت �إل�ي��ك بنورها و�سرورها
وغ � ��دت ب �ك��ل م��دي �ن��ة �أو قرية
والنا�س كل النا�س عانق �سعدهم
و�إذا �صفا ِو ْرد املحبة والهدى
�إن ال �� �ص �ف��اء ب ��دا ف �ب��ادر يومه
ي��ا خ��ال��د الإ���س�ل�ام ،دم��ت لأهله
فلقد فتحت على الأخ��وة والهدى
�صدعا �أو جمعت �أخوة
ف��ر�أب��ت
ً
ال�سموم و�صافحت
لعبت بها �أيدي َّ
�أدرك � ُت �ه��ا وال�ل�ي��ل ي��دف��ن فجرها
و�إذا ب��دا القلب امل�ضيء مبوطن
يا خالد الإمي��ان� ،شدتَ �صروحه
ويهيب داعي اهلل يف جوف ال ُّدجى
وت �ه��ب �أف � ��واج ال �� �ص�لاح ملوطن
و�إذا جتمعت القلوب على الهدى
يا خالد الأوط��ان� ،أيقظت النهى

�راح
وت �� �س�ير ن �ح��و ل �ق��ائ��ك الأف� � � ُ
�اح
ت��زه��و ل��دي��ك ي��زي � ُن �ه��نّ و� �ش� ُ
�اح
وم��ن��اره��ا وج �ب �ي �ن �ه��ا ال��و� �ض� ُ
إ�صباح
و� �ش��دا امل �� �س��ا ُء وغ� � ّرد ال ُ
إف�صاح
�أم�ًل�ااً ف�ف��ا���ض بحبها ال ُ
و�� �ص� �ف ��ا�ؤه ��ا ب��وف��ائ �ه��ا �� �ص� � ّد ُاح
�راح
وب � �ك� ��ل ب� �ي ��ت ف� ��رح� ��ة وم � � � ُ
�اح
ب�ي�ن ا َمل � � َواط� ��ن ب �ه �ج��ة و� �س �م� ُ
جناح
فا�شرب بقلبك م��ا عليك ُ
�اح
م���ا ك�� � ُّل ي� ��وم ل �ل �� �ص �ف��اء م��ت� ُ
أرواح
�أم��ًل �ااً ت �� �ض��يء ب� �ع � ِّ�ز ِه ال ُ
املفتاح
�صفو ال�ق�ل��وب ف ��أ� �ش��رق
ُ
جتاح
ك ��اد اخل �ل�اف ل�ع��زم�ه��ا َي ُ
�اح
�أع�ل َ
�ام� �ه ��ا ف � � َل � � َو ْت ب �ه��ن ري� � ُ
�اح
ف� ��أ�� �ض� ��أ َت ��ه وت� �ه���اوت الأ�� �ش� �ب � ُ
�اح
ه �ي �ه��ات ي �ب �ق��ى ل �ل �ظ�لام ج �ن� ُ
ال�ساح
ب�ين امل�ساجد �إذ ت�ضيء
ُ
�اح
ف �ي �ج �ي �ب��ه ب �ي�ن ال� �ق� �ل ��وب ف �ل ُ
�اح
ي���رع���اه ب�ي�ن ال� �ع ��امل�ي�ن ���ص�ل ُ
�اح
ه�ي�ه��ات ي�خ��ذل�ه��ا ه ��وى ِ
وج �م� ُ
�صاح
ورع�ي�ت�ه��ا ب��ال�ع�ل��م وه ��ي ِف ُ
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ف�سعت لك الأب�صار من كل املدى
فلقد زرع ��ت ب��راع � ًم��ا ومواه ًبا
�أن �ب �ت �ه��ا ب�ي�ن ال� �ه ��دى ورعيتها
و�إذا من ��ا ن �ب��ت ال� �ب�ل�اد ف ��إن��ه
ف ��ر�أي ��ت �أب� �ن ��اء ال� �ب�ل�اد وكلهم
م ��ن ك ��ل �أ�� �س� �ت ��اذ ت � ��أل� ��قّ فكره
ف� ��إذا اجل �ب��ال ت��ري��ه �سر قلوبها
و�إذا الطبيعة قد �أت��ت ُت��زْ َه��ى به
�إن العقول �إذا �أ� �ض��اء جهادها
وه� �ن ��اك �أ�� �س� �ت ��اذ ي �� �س�ير بطبه
فحنا عليها فا�ستجابت فرحة
كم من ج��راح ط��ال ي��وم �شفائها
و�إذا �أ�ضاء على اجلراح �شفا�ؤها
�ألق البيان وقد �أ�ض�أتَ به ال ُّنهى
ف�سرتت�ضيءالليلمن�صفوالهدى
وحت��ارب الإحل��اد يف ظلم الهوى
و�إذا �شباب اجلامعات جنودكم
و�إذا زه��ور العلم تب�سم بال�سنا
�إن ال ��زه ��ور �إذا ت� ��أل ��ق نبتها
ول�ق��د �أه �ب��ت بكل نبت يف الربا
و�أج� ��اب خ��ال � ُد ع��زم��ه يف نبتتي
مزارعا
فغدت يداه على الرمال
ً
و�إذا ب��دا اخل�ير العميم تعانقت
ولئن �س�ألت البحر كيف حتكمت
لأج ��اب م��ذ ��ص��ار ال�ق�ي��اد خلالد
وال�ب�ح��ر ي �ف��رح ح�ين يعلو مت َن ُه
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�اح
ت��رن��و �إل� �ي ��ك وع��زم��ه��ا َط� � ّم � ُ
اللماح
ف�ن�م��ت و���ش� ّ�ب ذك ��ا�ؤه ��ا
ُ
�اح
ب�ي�ن احل �م��ى و�أع���ان���ك ال �ف � ّت� ُ
�اح
�أل� ��ق ال��ر� �ض��ا ي���س�خ��و ب��ه امل�� ّن� ُ
�اح
ي �� �س �م��و وب �ي��ن امل �ق �ل �ت�ين جن� � ُ
�داح
وب� � ��دت �أ�� �ش� �ع ��ة ف� �ك ��ره ت� �ن � ُ
�راح
و�إذا الأ� �ش �ع��ة ق��د ح��وت�ه��ا ال � ُ
الكداح
ف ���َ�ش ��أَى الطبيع َة ف �ك � ُر ُه
ُ
�اح
�أت� ��ت ال �ع �ج��ائ��ب ن �ح��وه��ا ت��رت� ُ
�راح
ب�ين احل�م��ى ف�سعت �إل �ي��ه ج� ُ
�اح
ب� �ل� �ق ��ائ ��ه وت � � ��أل� � ��قّ امل� ��� �ص� �ب � ُ
�راح
و��س�ع��ى ال���ش�ف��اء ي �ق��وده اجل � ُ
�سيتاح
ف �ه �ن��اك ف �� �ض� ُ�ل َب�ل�ا ِل� � ِه
ُ
�اح
وج �ع �ل �ت �ه��ا م� ��ن ب� �ح ��ره مت� �ت � ُ
�اح
وج �ع �ل �ت �ه��ا م� ��ن ب� �ح ��ره تمَ � �ت � ُ
�اح
ف � ��إذا ال���ش�ب��اب ع��زمي��ة ِ
وط � َم� ُ
�سالح
والعلم بني هدى ال�ضمري
ُ
وع � �ب �ي�ره� ��ا ب��ث��ن��ائ��ك��م ف� � � � ّو ُاح
ف �� �ض �ي��ا�ؤه��ا مل���ض�ي�ئ�ه��ا ��َ��ص� � ّد ُاح
�اح
وب �ك��ل ن �ب��ع ف���ان�َب�رَ َ ى الإ�� �ص�ل ُ
�داح
وب�� �ك� ��ل ن � �ب� ��ع ك� � � ُّف� � � ُه �أق� � � � � ُ
الفالح
تعطي ال�ث�م��ار ف� َي���ْ�س� َع� ُد
ُ
�راح
ق �ل��ل ال � � ُّرب� ��ا وت �غ �ن��ت الأف � � � ُ
ف �ي��ه الإرادة وامل � �ج� � ُ
�راح
�ال َب � � ُ
�اح
م��ائ��ي �صفا واجن��اب��ت الأم �ل ُ
�اح
�وج � � ُه � �س �ب� ُ
ب� �ط� � ٌل ومي� �خ� � ُر م� � َ
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وي �ظ��ل يف ط ��رب ي��زغ��رد موجه
تلك امل �ج��ايل يف ال �ب�لاد تكلمت
و�إذا زرع��ت على ال�شفاه �سعادة
وه �ن��ا ب�ط�ي�ب��ة ل�ل���ض�ي��اء مالح ٌم
والفرحة الكربى ت�ضيء على املدى
ك��ل امل��واط��ن �أ� �ش��رق��ت زيناتها
�ضاء الدعاء يقولِ :احفظ خالدً ا
واح�ف��ظ ل��ه ف�ه��دً ا ي�ضيء بفكره
فلقد طغت �صهيون حتى ه َّدمت
فان�صر بف�ضلك خالدً ا و�أدم له
وه �ن��ا ي�ع�ي����ش امل���س�ل�م��ون �أع� ��ز ًة

�اح
ف � ��نّ ال� �ب� �ح ��ور ي��ج��ي ��ده امل �ل� ُ
�اح
و�أت� ��ت ت �ق��ود ث �ن��اءه��ا الإي �� �ض� ُ
�داح
ف �� �ض �ي��ا�ؤه��ا ل�صنيعكم �أم� � ُ
طاح
ت���ش��دو ال� � � ُّذرا فتجيبهن ِب ُ
�اح
ف��ب��ك��ل ح� � � ٍّ�ي ب��ه��ج��ة و�� �س� �م � ُ
�ساح
يف ال�سهل يف الآف��اق ت�شرق ُ
أرواح
يا رب ،ت�سعد يف احلمى ال ُ
ل�ن�رى ج �ن��ودك ب��ال�ع��دو �أط��اح��وا
�أق�صى احلنيف وللحقوق �أباحوا
�صباح
ف �ه��دً ا ل�ي���ش��رق للحنيف
ُ
�راح
ي�سمو ال �ه��دى ف �ت �غ � ِّرد الأف � � ُ
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َغ�� � َّر َد ْت لل�ضياء ق��ال� ْ�ت� :سالما
و�إذا الأُ ْف � � � ��قُ ب� � � ��الأذان دع ��اء
خ�شوعا
فم�شى النا�س لل�صالة
ً
وب��دوا في ال�صفوف �أتقى و�أقوى
م �ن �ظ��ر ت �� �ص �ع��د ال��ق��ل��وب �إل �ي��ه
وغ ��دا ال�ط�ي��ر ف��ي ه ��داه ي�صلي
و�إذا �أذن ال � �ه� ��دى ب�سناه
غ� ��ردت ب��ال �ه��دى ب�م���س�ج��د طه
وب� �ن ��ات ال �ه��دي��ل �أق �ب �ل��ن جم ًعا
قلت :من �أن��ت؟ يا حبيبة ،قولي
ُ
ف���أج��اب��ت وف� ��ي ال � �ف � ��ؤاد حنان
�إن �ن��ي ق��د �أت �ي��ت ب��ال�ح��ب �أَ��ْ�س��ري
وج��ن��اح��ي م �ع �ط��ر ح �ي��ن واف ��ى
زع��م النا�س ف��ي الحمام قدي ًما
و�أن ��ا ف��ي ال��وج��ود ي��ا ق��وم� ،أدع��و
ول� �ق ��د ك �ن��ت ل �ل��ر� �س��ال��ة ج �ن��دً ا
ه��ل ت��رون��ي وق ��د ه��زم� ُ�ت َذك���ا ًء
وع��ل��ى راح� �ت ��ي وف � ��وق جناحي

ف�صحا ال�ف�ج��ر ي��وق��ظ ال ُّن ّواما
� �س��اب� ً�ح��ا ب��ال �ه��دى ي �ه � ُّز الأن��ام��ا
وجالل الهدى على الركب حاما
م��ا �أج ��ل ال�صفوف تعتز هاما!
وم ��ع ال �ع��اب��دي��ن ت��رج��و القياما
�إن�ن��ي ف��ي ال�ه��دى ر�أي��ت الحماما
� �ش �م��ل ال� �ك ��ون وال��ح��ي��اة وئ��ام��ا
ف� ��أ�� �ض ��اءت ب���ص��وت�ه��ا الأن �غ��ام��ا
وع�ل��ى ال���ص��وت �شوقهن ترامى
و�إل� ��ى �أي� ��ن ت�ق���ص��دي��ن م��رام��ا؟
َح�� َّرك ال�شوق ف��ي ال �ف ��ؤاد هياما
م��ن �سنا البيت للهدى �أت�سامى
ل�شذا الركن والحطيم ا�ستالما
�أن� � ��ه َع � � َّل� � َ�م الأن� � � ��ام ال��غ��رام��ا
�إن �ن��ي ال �ي��وم �أع �� �ش��ق الإ�سالما
ف��ي ف��م ال��غ��ار �أدف � ��ع الأق ��وام ��ا
وط���وي���ت ال� �ع� �ق ��ول والأف� �ه ��ام ��ا
قد ر�أى النا�س في الهدى الإقداما
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�إن� ��ه ال �ح��ق ح �ي��ن ي �غ��دو �ضياء
قد �سمعنا يا �أخت ،هل تخبرينا
�إن� �ن ��ي ي ��ا ح��م��ام � ٍآت بب�شرى
�إن �ه��ا ال�ب���ش��ري��ات ه ��زت وج ��ودًا
ع�م��ت ال�ن��ا���س وال���س�م��اء زحاما
�إن���ه م �ه��رج��ان ع��اه� ٍ�ل ف��ي عاله
ن�صر الدين في الوجود ف�أ�ضحى
�إن � ��ه خ��ال��د ال� �ه ��دى والمعالي
زرع ال �ح��ب ف��ي ال �ق �ل��وب �صفاء
ح �ف��ظ اهلل ب��ال �ي �ق �ي��ن ج� �ه ��ادًا
كل ج�سم �سرى التقى في دماه
�إن��ن��ي ج �ئ��ت ي��ا ح��م��ام� ،أُ َح� � ِّي ��ي
�إن� �ه ��ا ط �ي �ب � ٌة ع ��رو� ��س المعالي
�إن��ه��ا ب��ال �ه��دى �أ�� �ض ��اءت �سناه
فم�شى ال�ن��ا���س بالحنيف �إخ��اء
ح�ي��ن ك��ان��وا ح ��ول ال�ن�ب��ي قلو ًبا
وم�ضت ف��ي الحياة تبني وتعلي
ف �غ��دا ال �ك��ون �أ� �س��رة ف��ي عالها
ف �ت��رام��ت ع�ل��ى ه��داه��ا البرايا
وم�ضت بال�ضياء تطوي الليالي
ك��ل ع ��ام ع �ل��ى ال��م��دى يتبارى
ذل ��ك ال �ن��ور ف��ي ق �ل��وب البرايا
�إن �ه��ا ال �ي��وم ب�ي��ن ف�ج��ر البرايا
�أر�أي � �ت� ��ن ي ��ا ح� �م ��ام ،ابتهاجي

كيف يبقى على الوجود ظالما؟
ما الذي تق�صدين؟ قولي �إالما؟
ت���س�ع��د ال �ق �ل��ب وال �ع �ي��ون دوام ��ا
و�أ� �ض��اءت على ال� � ُّذرى الأعالما
و�أن� ��ا ه��ا ه�ن��ا �شققت الزحاما
خ��ادم الحق في ال�شريفين داما
ل �ب�لاد الإ�� �س�ل�ام ج �م � ًع��ا �إم��ام��ا
ل�ح�م��ى ال �ح��ق وال �� �س�لام �أق��ام��ا
فبدا في ال�شفاه �أ�شهى ابت�ساما
ف��وق��اه ع �ل��ى ال��م��دى الأ�سقاما
ك�ي��ف تلقى ع�ل��ى ت �ق��اه �سقاما؟
ع��اه��ل ال�� ُع�� ْرب وال �ه��دى �إكراما
ذل ��ك ال �ع��ر���س �أ���س�� َع� َ�د الأي��ام��ا
وع�ل��ى ال�ح��ب ق��د �أق��ام��ت دعاما
قد غدا بالوفاء �أق��وى اعت�صاما
�ض َّمها ال�ح��ب واليقين التزاما
ف�سعى ال �ك��ون ن�ح��وه��ا �إعظاما
َو َّح � � � َ�د ال��ف��ك�� ُر ر َّب� �ه ��ا ال �ع�ّل�اّ م��ا
ف��ي ح�م��ى اهلل تن�شد الأرح��ام��ا
و�سنا ال�صبح يح�ضن الأقداما
ي���س�ب��ق ال��ده��ر ب��ال �ه��داي��ة عاما
كيف يبقى على النهى �إعتاما؟
ب �ه �ج��ة ال � �ك� ��ون ع � ��زة وم �ق��ام��ا
�إذ ح �ب��ا اهلل خ��ال� َ�د الإن �ع��ام��ا؟
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ذا ح �م��ام �أت ��ى م��ن ال�ب�ي��ت ح ًّبا
�راح َم��ن بنى ف��ي حمانا
بين �أف� � ِ
و�إذا م��ا ال �ح �م��ام ب��ال�ح��ب ح َّيا
ف �ج �م �ي��ع الأن � � ��ام ي� �غ ��دون قل ًبا
وي � �ن� ��ادي ب� �ط ��ول ع �م��ر و�صفو
ي��ا �إل��ه ال��وج��ود ،فاحفظ ملي ًكا
واح � ِ�م ف�ه��دً ا على ال�م��دى لأخيه
ي �ح��ر���س ال� �ح ��ق ع� ��زة و�أم� ��ا ًن� ��ا
و�إذا ع�� ��زت ال � �ب �ل�اد يقي ًنا
�وي� ،أدع�� ��و وه ��ذي
�إن� �ن ��ي ي ��ا ق�� � ُّ
ت �ه �ن �ئ��ات ت �� �ض��يء ح� � ًّب ��ا ون � ��و ًرا
ي �ح �ف��ظ ال� �ح � َ�ب ل�ل�م�ل�ي��ك وف� ��ا ًء
وغ� ��دت ب��ال �ه��دى ت �� �ص��وغ دع ��اء
�سي�ضيء ال�ح�ي��اة ف��ي ملحمات
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ك��ي ي�لاق��ي ح�م��ام ط��ه ان�ضماما
ع��زة ال �ح��ب ف��ي ال�ق�ل��وب نظاما
وع �ل��ى راح �ت �ي��ه �أل �ق��ى ال�سالما
يح�ضن ال �ك��ون ف��رح��ة وغراما
ف���ي دع� � ��اء ي��ع� ِّ�ط��ر الأن�����س��ام��ا
واح�� ِ�م���ه ل �ل �ب�لاد ي �ب �ق��ى �إم ��ام ��ا
خ �ي��ر درع ع �ل��ى ال �ح �م��ى َق � ّوام��ا
وي ��زي ��ل ال �ف �� �س��اد والأ���ص��ن��ام��ا
و�أم�� ��ا ًن�� ��ا ف��ل��ن ت � ��رى �إج� ��رام� ��ا
ف��رح �ت��ي ق ��د ن���س�ج� ُت�ه��ا �أن �غ��ام��ا
ب� �ي ��ن ���ش��ع��ب ج �ع �ل �ت��ه ب ��� َّ�س��ام��ا
م �ل ��أ ال � �ي� ��وم ب �ه �ج �ت��ي �إل��ه��ام��ا
ب� � ��د�ؤه ال� �ي ��وم ح� � َّق ��ق الإت��م��ام��ا
ف��ي ف��م ال��ده��ر ُت�غ�م��د الأق�لام��ا
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يا �صانع التاريخ

()1

عبدالرحمن �سليمان رفه

ما خانني قط القري�ض ولم يكن
كم م��ر ٍة قد ج��اء ي�سعى �صاغ ًرا
وعليه م��ن حلل البيان مطارف
يزهو كما تزهو العقود �إذا غدت
يرعى اللآلي وهي في �أ�صدافها
ف��ي ت ��اج َم� � ْل � ٍ�ك ق �ل��دت��ه زمامها
م �ل��ك ه��و الإن �� �س��ان ف��ي �أفعاله
تعلو م�ح�ي��اه ال��و� �ض��ي َء ب�شا�ش ٌة
يا �صاح ،قد عاد المليك فمرح ًبا
من �شعب �أر�ض �صانها من �صانها
يا �صاح ،ويحك ال تكن لي عاذل
�أو قمت �أحدو في المحافل �شاع ًرا
إح�سا�س ُه
ف�أنا ال��ذي قد �أَ ْر َه � َف� ْ�ت � َ
و�أب ��ت عليه ��س��وى ال��وف��اء بعهده
وي��رى ال��وف��اء رك�ي��زة ف��ي ق�صده
ي��ا خ ��ال ��د ًا ،ه ��ذا ال �ع��ري��ن ف�إنه
ف�ب�ن��وه �أ� �ش �ب��ال ل�خ��ال��د �إن دجى
ي��ا خ ��ال ��د ًا ،ق��د خ � َّل��دت��ك م�آثر

�وم ��ا ي �خ��ون ول���م ي �ك��ن يتكب ُر
ي� ً
وال � ��در م���لء ف � � ��ؤاده وال �ج��وه � ُر
ي��زه��و بها ه��ذا ال��وج��ود ويفخ ُر
ي��خ��ت��ار م �ن �ه��ا ن ��اظ ��م يتخي ُر
ف�ي���ض� ّم�ه��ا ل �ت �ك��ون ع �ق��دً ا يزه ُر
�أم ��م تعي�ش ع�ل��ى ج ��داه وت�شك ُر
ول� ��ه م ��ن ال �ت��وق �ي��ر ح ��ظ �أوف� � � ُر
ك��ال �ب��در ل �ي��ل ت �م��ام��ه ب��ل �أزه � � ُر
ول ��ه ال �ت �ه��ان��ي ب��ال���ش�ف��اء و�أك��ث�� ُر
لتكون �أر� ً��ض��ا بالمفاخر تزخ ُر
�إن قلت ��ش�ع� ًرا �أو تغنى مزه ُر
ال َت � َّ�ط� � ِب� � ْي� � ِه � �س�ل�اف � ٌة �أو ك��وث � ُر
�أر� � ٌ�ض تخيرها الحبيب الأخي ُر
وال��ح��ر ي�ح�ف��ظ ع �ه��ده ال يغد ُر
�إن طا�ش �سهم �أو تجنى �أ�سم ُر
نعم ال�ع��ري��ن! ف�لا َت� َ�د ْع � ُه ُي َب ْع َث ُر
ل �ي��ل ب �خ� ْ�ط� ٍ�ب �أو َت� � َل� � َّب � َ�د ِع � ْث � َي � ُر
�ستظل ن�ب��را� ً��س��ا ي�ضيء وين�ش ُر

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.22 :
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في عالم فيه الملوك ذوو هوى
يوما م�صن ًعا
يا خالد ًا� ،إن َت ْب ِن ً
ي��ا خ��ال��د الإ�� �س�ل�ام� ،إن ��ك خالد
�أو ت �ح��ي ع �ه��د م�ح�م��د ورف��اق��ه
م� ��والي� ،إن ��ي ��ش��اع��ر ف��ي �شعره
ه��ذي المدينة وه��ي درة تاجكم
فانه�ض �إل�ي��ه وال ت��دع��ه ي�سومه
ل �ي �ع��ود ث��ال��ث م���س�ج��د ف ��ي �أم ��ة
ي��ا ��ص��ان��ع ال �ت��اري��خ�� ،ص��ان��ع �أم��ة
وادف �ع��ه ل�ل�أم�ج��اد دف��ع ُم � َر ِّو��ٍ�ض
وال�ع�ل��م يقعد م��ن َت � َر َّب � َع َ
عر�ش ُه
ال�سها
فالغرب ويك الغرب! قد بلغ ُّ
ب��ال�ع�ل��م ق��د ن ��ال ال ��ذي ق��د ناله
ت ��اهلل م��ا ح �م��د ال � ��ورى �أفعاله
وال�شرق ال ال�شرق الذي في ظله
ي ��ا خ��ال��د الإ� � �س �ل�ام� ،إن� ��ا �أم ��ة
ف��ا��س �ل��م لأم��ت��ك ال �ت��ي �أوليتها
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وق�ل�ي��ل م��ا ه��م ب��ال �ع��دال��ة يذك ُر
َت � ْب� ِ�ن ال�شباب و��ص��ان� ًع��ا ال يقه ُر
�إن ُت� ْ�ح� ِ�ي ع �ه��د ًا خ��ال��د ًا ال تقه ُر
فل�سوف يحمدك الورى والأع�ص ُر
�ِ��ص� ْ�د ُق الحديث ولي�س فيه َت َن ُّك ُر
وال�س ِل ْي ُب ال ُم ْج َب ُر
وك��ذاك مكةَّ ،
ب � � ��ا ٍغ ي ��دن� �� ��س ط� �ه���ره وي� �ع� � ِّك� � ُر
ه��ي ك��ال �ج��راد وم��ا ُل �ه��ا ُم � َت � َو ِّف � ُر
ِا��ص�ن��ع �شبا ًبا فال�شباب ُم � َق � َّد ُر
ف��ال �ع �ل��م درع ل�ل���ش�ب��اب وم �ئ��ز ُر
َم�� ْت��نَ ال �ث��ر َّي��ا وه ��و م�ن�ه��ا ينظ ُر
وه � ��و ال� � ��ذي ب� �ف� �ج ��وره ي �ت �ن��د ُر
ال�سها يتفك ُر
وم�ضى لما ف��وق ُّ
ب�� � ��ا ٍغ ي� ��دم� ��ر ك� ��ل ح� ��ق ي ��ذك� � ُر
ي �ع �ط��ى الإل� � ��ه ح �ق��وق��ه وي �ك � َّب � ُر
هلل ي� �ع� �ن ��و وج� �ه� �ه ��ا و ُي � � َع � � َّف � � ُر
ح� ًّب��ا فحبك ف��ي ال�ق�ل��وب ُم � َق � َّد ُر
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يف رحاب احلق
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د .عبدالرحمن بن �صالح الع�شماوي
مبنا�سبة عودة امللك خالد من رحلته العالجية

لي�س عي ًبا �أن ي�سكن ال�سيف غمدا
َح � َّم �ل �ت �ن��ا م �� �ش �ي �ئ��ة اهلل �أم � � � ًرا
�أم� � � ��ة ك� �ل� �م ��ا ت� �م� �ط ��ى �� �ض�ل�ال
ب� ��د�أت م��ن ح� ��راء رح�ل�ت�ه��ا الأو
فعلى الأر�� ��ض �شعلة م��ن هدانا
�إن� �ه ��ا � �ش��رع��ة ال �م �ه �ي �م��ن فينا
�إن � �ن� ��ا ب��ال��ت��ق��ى ن �ع �ي ����ش �أب�� ��اة
ك��ل م��ن ق��ال :ال �إل��ه �سوى الرحـ
واق �ت��دى ب��ال��ر��س��ول ف��ي ك��ل فعل
ل��ر���س��ول ال� �ه ��دى �أج � ��ل �سالم
ن �ح��ن ف��ي درب� ��ه ال�م�ج�ي��د وف��ود
ك��ل م��ن رام ل�ل�م�ع��ال��ي �صعودًا
َج � َّم �ع �ت �ن��ا � �ش��ري �ع��ة اهلل ج �ن��دً ا
ما لقلبي الحزين �أخفى جراحي
دع��ك ي��ا ق�ل��بِ ،م��نْ َت� َع���ُّ�ش� ِ�ق ليلى
َغ� ��نِّ ل �ل �ك��ون ف��ال �ح �ي��اة ابت�سام
جئت ي��ا خ��ال��دً اَ ،
ف�ض َّج ْت ُربانا

�إن �م��ا ال �ع �ي��ب �أن ن���ض� ِّي��ع مجدا
ل ��و ف �ط � ّن��ا ل �م��ا م �ن �ح �ن��اه �صدا
في رباها �أورت من الحق زِندا
لى فهزت ك�سرى وعانى الأ�ش ّدا
ل��م َي� � ُد ْر ف��ي �ضميرها �أن ت��ر ّدا
يا لب�شرى من ق��ام فيها ُم ِج ّدا!
ال ن �ج��ارى ون �م�ل�أ ال �ك��ون �سعدا
ـ � َم� ِ�ن ر ًّب� ��ا ع� � اً
�دل ح�ك�ي� ًم��ا وف ��ردا
ك��ان ف��ي �شرعنا ال�ق��وي الأ�س ّدا
قد �شربنا من ك�أ�س ذكراه �شهدا
ت �ت�ل�اق��ى و�� �س ��وف ن �ل �ق��اه وف ��دا
ف���س�ي�ب��دي ع��زم��ا وي �ب��ذل جهدا
و�سنبقى في ن�صرة الحق جندا
ح �ق �ب��ة م���ن زم���ان���ه ث���م �أب� ��دى
�وب ف��ي ع�شقها تتردى!
ك��م ق �ل� ٍ
واجعل الهزل في المواقف ج ّدا
بدعاء الإخ�لا���ص عا�ش المف ّدى

(� )1إىل �أمتي ،عبدالرحمن الع�شماوي ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ط1412 ،1 :هـ–1991م� ،ص.82 :
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يا �أب��ي ،لن �أُ� َ��س� ِّ�خ� َر ال�شعر للمد
�إن � �ش �ع��ري ن�صيحة م��ن وف� ِّ�ي
�أب�� �ت� ��ي� ،إن � �ن� ��ا ن �� �س��اي��ر ده� � � ًرا
بايعتك ال�ق�ل��وب ت��دع��و �إل ��ى اللـ
ل�ت�ق�ي�م��وا ح�ك��م ال���ش��ري�ع��ة ع��دل
ي ��ا �أب� � ��ي� ،إن� �ن ��ا ن �ع �ي ����ش �أم ��ا ًن ��ا
دوم ��ا
ف �ت��ذك��ر ف���ض��ل ال�م�ه�ي�م��ن ً
ك��ل ف �ع��ل ��س�ي���س��أل ال��م��رء ع��دً ا
��س��ر ع�ل��ى م�ن�ه��ج ال��ر� �س��ول �أب ًّيا
ال نبالي بالموت ما دمت ت�صغي
فاح ِم �صرح الإ�سالم �شه ًما و�أَ ْح ِدثْ
ْ
الد
�أنت عاهدت �أن تنا�صر هذا ْ
�أن���ت ب ��اهلل ح�ي��ث ك�ن��ت �ستبقى
م���س�ل��م ال ي ��رى � �س��وى اهلل ر ًّب��ا
و�إذا غ ��رد ال��ه��وى ف��ي ف � ��ؤادي
و�إذا �أ ْت� � َه� � َم ��ت م��راك��ب �شوقي
ن �ح��ن ب� ��اهلل �إخ� � ��وة ح �ي��ث كنا
وع �ل��ى ال�ن�ي��ل م��رك��ب م��ن عالنا
ل� �ك� ��أن ��ي �أراك َت� � ْق� � ُد ُم� �ن ��ا ل ْلـ
ك� ��ل �� �ش ��يء �إذا ع �ل�ا وت �ج � َّل��ى
الد
ف�أقيموا �صرح الهدى يا حماة ْ
�إن� � �م � ��ا ه� � ��ذه ال � �ح � �ي� ��اة ع��ب��ور
راع ع ��ن ال��رع��ي��ة م�س�ؤو
ك ��ل ٍ
ي��ا �أب � ��ي� ،إن��ه��ا ل�ب���ش��رى �سرور
و�إذا م��ا ال� �ف� ��ؤاد �أخ �ل ����ص ح ًّبا
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ح و�أن �ت��م ب��ال�م��دح �أول ��ى و�أج ��دى
م �خ �ل ����ص رام ل �ل �ع��دال��ة خلدا
غمرت وجهه الخطوب ف�أ�صدا
ـ � ِه وق��د بايعت على العهد فهدا
وت �� �ص��دوا �أه ��ل ال���ض�لال��ة �ص ّدا
و�إل �ه��ي �أع �ط��ى النعيم و�أ� �س��دى
وت ��ذك ��ر ي��وم��ا � �س �ت �ع��ر���ض ف ��ردا
�إن ن�سينا ف ��اهلل �أح �� �ص��اه َع��دا
وات �خ��ذن��ا ف��ي ن���ص��رة اهلل جندا
ل��ن��داء الإي� �م ��ان وال� �ح� � ُّر يفدى
بين �أه��ل ال�ضالل والف�سق �سدا
ـ� ِ�د ْي��نَ فاحفظ لمنهج اهلل عهدا
و��س�ت�ب�ن��ي ب��ال �ح��ق ع���زا ومجدا
و�� �س ��وى م �ن �ه��ل ال �ع �ق �ي��دة ِوردا
ف��ع��زائ��ي �أن � ��ي �أح � � ��اول ر� �ش��دا
ف � �ف � ��ؤادي م� � ��ازال ي��ذك��ر نجدا
ف��ي رب� ��وع ال �ح �ج��از �أو �أوغ��ن��دا
ل��م ُي � َ�ح ��دِّ ْد ل��درب��ه ال � َّرح��ب ح َّدا
ـ ُق ْد ِ�س �شهما والقلب بالب�شر يندى
�سوف يلقى عبر الم�سيرة �ض ّدا
ـ � ِ�د ْي � ِ�ن ،واح �م��وا ب �ن��اءه �أن يه َّدا
وخ� �ل� �ي ��ق ب �م �ث �ل �ن��ا �أن ُي�� � ِع�� � ّدا
ل ف �ب �� �ش��رى م��ن ك ��ان هلل عبدا
ح �ي��ن ل�ق�ي��اك��م ف �� �ش �ك � ًرا وحمدا
ب � ��ذل ال �ن �� �ص��ح ل�ل��أح� � ّب ��ة و ّدا
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فرحة ال�شعب بعودة امللك

()1

عبدالرحمن العبدالرحمن ال�سديري

قدومك يوم ال�سبت قد طاب َو ْع ُد ُه
ف�أهلاً و�سهلاً بك يا خير قادم،
ي�صافحك ال�شعب الأب ��ي بح ِّبه
بكت �أعين بالدمع �إذ طال ُب ْع ُد ُه
وي��اك��م تمنينا م��ن اهلل مطل ًبا!
وع َّمنا
وه��ا ه��و ق��د ع��اد المليك َ
وال �أ�ستطيع اليوم و�صف م�شاعري
�أخالد ،هذا ال�شعب يهديك حبه
��ش�ف�ي��ت ب� � ��إذن اهلل م �م��ا �أراده
عرفناك في تقواك �أنعم به ُتقى!
مليك على نهج ال�شريعة حكمه
له في قلوب النا�س درع ُم َ�ص َّل ٌت
لك الحب من كل القلوب ُي ِك ُّن ُه
م �ل �ي��ك ل ��ه ف ��ي ك ��ل ق �ل��ب م ��ودة
وم��ا ال�شعب �إال �أ��س��رة �أن��ت ربها
لقد فرحت فيك الجزيرة كلها
ف��أن��ت ال��ذي تحيا النفو�س بودِّه
وك��م م��ن ع��دو ل��م ينل م��ا يريده

�وم��ا ت �� �ض��وع َو ْر ُد ُه
ف� ��أك ��رم ب��ه ي� ً
على الطائر الميمون يبراه َ�س ْع ُد ُه
وقد زاد �شو ًقا بعد �أن طال ُ�س ْه ُد ُه
و�إذ �آب زاد الفرح �إذ زال ِ�ض ُّد ُه
وغ ��اي� �ت ��ه �أن ال �ح �ب �ي��ب َي� � � � ُر ُّد ُه
هلل َح ْم ُد ُه
من ال َف ْر ِح ما ُي ْه َدى �إلى ا ِ
ول��و �أن �شعري نه ُر ِد ْج � ٍ�ل َي ُم ُّد ُه
و�آخ��ر ما يبلى من العهد َع ْه ُد ُه
وعوفيت مما كان ي�ضنيك ُ�س ْه ُد ُه
و�أك��رم بمن يهديه للحق ُز ْه�� ُد ُه!
يقام من القر�آن في النا�س َح ُّد ُه
وما ال�شعب �إال من ح�سامك َح ُّد ُه
لك ال�شعب ح ّب ًا فيك قد زاد َح ُّد ُه
يفوح لها في مب�سم الدهر َر ْن ُد ُه
ففي ال�سلم �أبنا ٌء وفي الحرب ُج ْن ُد ُه
وط��اب بلقياك الحجاز و َن ْج ُد ُه
وتفنى نفو�س ال�ضد �إن زاد ِ�ض ُّد ُه
وم��ات وف��ي �أعماقه م��ات ِح ْق ُد ُه
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وكم من عدو �أ�صلح الحلم قلبه!
�وم ��ا �� �ض ��ده بمزية
ف �م��ا ف� ��از ي � ً
فلم ي�أ ِته ال ُم ْل ُك العريق ب�صدفة
�أ�سود َّ
ال�شرى �آل ال�سعود �إذا �أتى
فما �شهد التاريخ م�ج��دً ا م�ؤثل
ففي ع�ه��ده ع� َّ�م ال��رخ��اء ل�شعبه
لتوحيد �صف الم�سلمين جهاده
ف�أنت �سحاب الغيث �إن ه َّل وبله
فيا �أ�سرة ال ُم ْل ِك العريق ،تهان ًيا
فعا�ش لنا حامي الجزيرة خالد
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فعاد �إل��ى �أن �صار بالحلم َع ْب ُد ُه
وما ذاق طعم النوم في الليل ِن ُّد ُه
وج�� ُّد ُه
فقد �شاد م��ا �أر� �س��ى �أب��وه َ
نهار ب��ه ت�ستعذب الفتك �أُ ْ�س ُد ُه
وق��ارن��ه �إال ع�لا ال�م�ج� َ�د َم� ْ�ج � ُد ُه
من الخير حتى �ألجم النا�س َع ُّد ُه
ومن في �سبيل اهلل ما �ضاع ُج ْه ُد ُه
ت�ب���ش��رن��ا ف �ي��ه ال� �ب ��روق و َر ْع � � � ُد ُه
ب�ع��ودة م��ن ي�سمو على ال��ود و ُّد ُه
وع��ا���ش لنا فهد الجزيرة َف ْه ُد ُه

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

هبت ن�سيمات الريا�ض تزغرد

()1

عبدالرحمن عواد

هبت ن�سيمات الريا�ض تزغر ُد
و��ش�ب��اب طيبة ج� ّم�ع��وا وتجمعوا
وب�ح��ار ج��دة م��ع ر�صيف جبيلنا
ون �ج��ود ن�ج��د وال �� �ص �ح��ارى كلها
وحمائم الحرمين ط��ارت فوقنا
وب� �ط ��ون �أح�����س��اء ت �ع��ان��ق باحة
و� �س��واح��ل ل�ل�ب�ح��ر ف��ي جيزاننا
�أدب� ��اء طيبة للق�صيد تج َّمعوا
وال��ك��ل � �ش��ارك��ه وق� ��ال ق�صيدة
�رح ��ا ب� �ع ��ودة خ ��ال ��د متمت ًعا
ف� ً
�إن ال��ب�ل�اد ب�� ِ��ش�ي�ب�ه��ا و�شبابها
ه��ذا ال���ش�ب��اب ت�ج� َّم�ع��وا بمرابع
ه��ذي الن�ساء وه��ن و�سط منازل
وال �ك��ل ين�شد �أن ي��راك��م عائدً ا
ل�ل�ق��اء خ��ال��ده��م ج�م�ي� ًع��ا ق ّدموا
ي ��ارب ،ن�س�ألك ال���س��ؤال م ��ر ّددًا

وط� �ي ��ور م �ك��ة ت ��زده ��ي وت� �غ ��ر ُد
ف��ي ك��ل منزلة جمي ًعا �أن�شدوا
وغ� ��رادق الأف �ل�اج � �ش��د ٌو م�س ِع ُد
غ��زالن ح��ائ��ل وال��دوا� �س��ر َت ْه ُج ُد
ت �ه �ف��و ل ��ر�ؤي ��ة خ��ال��د �أو تن�ش ُد
�أب �ه��ا ت �� �ش��ارك ف��ي ل �ق��اء ي�سع ُد
وج� �ب ��ال ح �ق��ل وال� �ع�ل�ا ت �ت �م � ّد ُد
قد �ضمهم نادي الق�صيد ف�أ�سعدوا
فرحا ب�ع��ودة م��ن يفي�ض وينج ُد
بال�صحة ال�ك�ب��رى ف��رب��ي ُيحم ُد
هتفت لخالدها :يعي�ش ويخل ُد
ه ��ذى ال �ب�لاب��ل ت��زده��ي وت �غ��ر ُد
ت�شدو لخالدها �ضحى وتزغر ُد
وال� �ع ��ود ع �ن��ده��م ج�م�ي��ل �أح �م � ُد
�أرواح �ه��م تفدي المليك وتحم ُد
ح �ق��ق ل �خ��ال��دن��ا م� �ن ��اه و�أزي � � � ُد
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خالد العرب

()1

عبدال�سالم ها�شم حافظ

وال�س ْع ُد
غنى لنا الحب والوجدان َّ
�إن غ��اب عنا �إم��ام ع��ادل طلعت
ح�سبكم
عبدالعزيز ال�شهم
�أبنا َء ِ
ُ
ُت ��ؤ ِّل� ُ�ف ال��وح��دة الكبرى لمملكة
بالحب
يا خالد العرب ،بايعناك
ِّ
ترقى بنا �سلم الأمجاد يا �أملاً ،
تم�ضي بنا في �شموخ الروح منطل ًقا
ت�ح�ق�ق��ون ال�م�ع��ال��ي ف��ي تقدمنا
ي��ا خالد ال �ن��ور ،دنيانا لها َن َغ ُم
نح�س تغريدها في الكون هانئة
ّ
ف�أنت والفهد والإخ ��وان �أنجمنا
ت�ض ُّمنا �أل �ف��ة ال �ت��اري��خ ف��ي ثقة
بعهد ن��اع� ٍ�م َن ِ�ضر
�أك ��رم و�أن �ع��م ٍ
م��ن ال �ح �ج��از �إل ��ى ن�ج��د نعانقه
وذاك �أن �سليل ال �ع��ز يحكمنا
ح�سب ال�شعور بما يلقاه من فرح

***

***

***

يوم انتخبناك يدعونا لك ال َم ْج ُد
فينا بكم �شم�س عدل دائم ت َْ�شدو
هذي الديار وه��ذا ال�شعب والو ُّد
ْ
والر�ش ُد
تنمو ويحفزها الإيمان
والح َد ِب
ترعى بالدك بالإخال�ص َ
للح ِّب
ق��اد الم�سيرة ب��الإع��زاز ُ
من�سيرةالفي�صلالبانيمنال َّن ِج ِب
والح َق ِب
يحدو الخطى هاتف التمدين ِ
بت�س ُم
�سرى ب�سمع الزمان اليوم َي ِ
فنلتئم
بالملك في ظلك الحاني
ُ
نتظ ُم
على هداها ي�سير الركب َي ِ
�إن� ��ا ب �ن��اة ح �� �ض��ارات ل �ه��ا ِق � َي� ُ�م
نحياه بينكم حل ًوا مدى ال ُع ُ�ص ِر!
نحياه بالقلب والآم ��ال وال َّن َظ ِر
في عالم ي�شغل الإح�سا�س َّ
بالظ َف ِر
و�أن �ن��ا ف��ي ظ�ل�ال ال �ق��ادة ال � ُغ � َر ِر

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.28 :

122

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

عودة القائد

()1

عبدالقادر بابكر التوم
(من جمهورية ال�سودان)

ال ،لن ي��ردك رب النا�س بال َع َد ِم
ج��ردت نف�سك من نعمائها طل ًبا
�أول �ي �ت��ه ك��ل ج�ه��د ث��م ق�م��ت على
عوفيت م��ن َم� ِل� ٍ�ك هلل م��ا و�صلت
بالخمي�سيناللذينهما
تلقىالعدى
ِ
جادا بما جدت فا�ستبقا وقد وردت
ع��اد المظفر ل�ل�أوط��ان معتم ًرا
عيدمنال�شعبفيعر�ضالمطارله
عيدالماليينمن�شعبالجزيرة َمن
�أال و�إن هناك النا�س ق��د نذروا
عاد الذي حوله الأقوام ما احتكمت
�إال و���س��اد ب �ه��م ح � ٌّ�ب لبع�ضهم
يك�سو الوجوه �صباح الب�شر منطل ًقا
والخيل غراء لي�ست تهتدي �أبدً ا
ُ�ص َّف ْت ولي�س بها في � ِأوج �شدتها
تنداح كالطير �سلت من قوادمه
ال�ص ْي ُد مثل النبت قد غر�ست
فر�سانها ِّ
�صانوا الجزيرة لما �شاد عاهلها

للح َر ِم
لأن ��ك ال �خ��ادم المختار َ
في رفعة الدين بين النا�س والأُ َم ِم
�إع�لائ��ه في بطون ال� َغ� ْو ِر والأَ َك � ِ�م
ج�ي��و��ش��ه � �س��اح��ة �إال ِل � ُم �ح � َت� َ�د ِم
في �إمرة الخالد الموهوب في َ�ش َم ِم
�أخبار ن�صرك للأعداء في َ�ص َم ِم
ال�س َق ِم
عود المحبين في ُب ْرءٍ من َّ
قدر من ال�شكر للخالن في َن َه ِم
بالح َك ِم
طارت ب�أفراحه الأ�شعار ِ
هلل م �ح �م��دة ق � ��د ًرا م��ن ال � ِّن � َع� ِ�م
الح ُك ِم
�أفواجهم عنده في دول��ة ُ
خالد لل ُع ْرب وال َع َج ِم
والحب من ٍ
من كل دار على ال�شرفات وال ِق َم ِم
القتام بها َ�س َّحا َب َة اللُّ ُج ِم
َغ َّطى
ُ
ال�س�أَ ِم
ُم� ْه� ٌر َت� ُه� ُّز خطاه �سطو ُة َ
ق��وائ��م دون �ه��ن ال �ك � ّر م��ن �أَ َم� � ِ�م
من فوقها ُ
وال�س َل ِم
مثل َط ْل ِح ال ِب ْي ِد َّ
عبدالعزيز ترا ًثا غير ُم ْن َف ِ�ص ِم
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هذاالتراثهوال�شورىالتيانتقلت
حيوا المفدى وقد مدت �سواعدهم
دوامة ال�شوق في �أعماقهم نفحت
من ه�ؤالء ي�شاد المجد ما �صنعت
فالعلم في �س�ؤدد تم�ضي عقيدته
يا �أر�ض �شعب � ِّأبي الطبع منت�صر،
عاد المظ َّفر للأوطان فابتهجي
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من وحدة ال�صف فيها وحدة ال َك ِل ِم
ت �ج��اه خ��ال��د ف��ي ن�ب��ل ل��ذي َك� � َر ِم
�شبه الجزيرة �أن�ف� اً�ال من ال ِق َي ِم
ي� ��داك �آم ��ال ��ه ب��ال�ف�ك��ر وال � َق � َل� ِ�م
ف��ي ك��ل م��ؤت�م��ر ��س��ا ًق��ا على َق� َ�د ِم
ليهنك اليوم في �سعد وف��ي ِن َع ِم
كال�صبح بالنور �أو كالطير بال َّن َغ ِم
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تهنئة بال�شفاء وال�سالمة مرفوعة �إىل امللك خالد

()1

عبداللطيف حممد �أبو ال�سمح

بل�سم
�� �ش� �ف���ا�ؤك ي� ��ا خ� ��ال�� � ٌدُ ،
وك� �ف ��ك ب �ي �� �ض��اء م �ث��ل الجبين
�أي���ا م�ل��ك ال��ع��رب ،ي��ا ذا ال��ذي
���ش��ف��اك الإل � � ��ه وع� ��اف� ��اك مما
وع� ��دت ك �م��ا ع���اد ب���در الدجى
ت�ت��رج��م ع��ن ��ش��وق�ه��ا الم�ستكن
ل��ك ال �ح �م��د ي� ��ارب� ،أن���ت ال��ذي
وع� �ب ��دك ه� ��ذا � �س �ل �ي��ل الملوك
و�أن�� � � � ��ت ل � �ن� ��ا ب � �ع� ��د �إب �ل��ال � ��ه
م� �ل� �ي ��ك ُي � � � َف � � � َّدى ب� �ك ��ل ع��زي��ز
لأن� � ��ت ال�����ص��ب��اح ال� � ��ذي ن� ��وره
و�أن� � ��ت ال �� �س �ح��اب ال � ��ذي غيثه
و�أن� � � ��ت الأم � � � ��ان ل � ��دى خ��ائ��ف
و�أن� ��ت ع�ل��ى م�سجدينا الحرام
ف� ��أه�ًل�ااً و���س��ه�ًل�ااً وع��م��ر مديد
وب� �ع ��د �إل��ي��ك��م � �س�لام��ي وحبي

يب�سم
وك��ال �� �ص �ب��ح وج �ه��ك �إذ
ُ
م� � �ت � ��اع وم� � �ج � ��د ل � �م� ��ن ي� �ل� �ث � ُ�م
�رم
ُي� � َف ��دِّ ي ��ه ب��ال �ن �ف ����س م ��ن ي �ك� ُ
�أ َل � � � � � َّ�م ل � �ت � ��ؤج� ��ر �إذ ت �� �س �ق� ُ�م
ل �ت �ل �م��ع م� ��ن ح���ول���ك الأن � �ج� � ُ�م
المنعم
وع� ��ن ح��م��د رب ه���و
ُ
�رم
ت � �م� ��نّ و�أن�� � � ��ت ال� � � ��ذي ت� �ك�� ُ
و�أن � � � ��ت ل � ��ه ح��ي��ن��م��ا َي�����س��ق� ُ�م
�رم
ح �ف �ظ��ت ب ��ه ال �م �ج��د ي ��ا �أك � � ُ
وي�����س��ل��م ���ش��ع��ب �إذا ي �� �س �ل� ُ�م
ب� ��ه ي�����ش��رق الأُ ُف�� � � ��ق الأع � �ظ� � ُ�م
�دم
ي � �ن� ��ال ال� � �ث � ��راء ب� ��ه ال� �م� �ع � ُ
نعلم
و�أن�� � ��ت الأم�� �ي� ��ن ال� � ��ذي ُ
�� �س�ل�ام و�أم � � ��ن ل��م��ن �أح���رم���وا
ُت� � � � َو َّف�� � ��ق ف � �ي� ��ه وت� ��� �س� �ت ��رح � ُ�م
وك�� ��ل دع� ��ائ� ��ي ب� � � ��أن ت�سلموا
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�أفراح العودة

()1

عبداهلل ال�ساوي
(من جمهورية ال�سودان)

ل���ك ال � � َّل � � ُه� � َّ�م ،ن �ل �ه��ج ب��ال �ث �ن��ا ِء
ف� ��أن ��ت اهلل �إذ ت ��دع ��ى قريب
فجدت على المليك بثوب حفظ
ف� �ع ��اد م �ظ �ف��را ع� � ��ودًا ح �م �ي��دً ا
ت �ع��ان �ق��ه ال��ق��ل��وب ر� ً��ض ��ا وح � ًب��ا
م �ظ��اه��ر ف��رح��ة ك��ب��رى ت��وال��ت
م��واك��ب ت �م�ل�أ ال���س��اح��ات زح ًفا
ن� � � ��داءات م���ن الأع� � �م � ��اق تعلو
وزي � � �ن� � ��ات ت�� �ق� ��ام ب � �ك� ��ل ب �ي��ت
و�أق� ��وا�� ��س �إل � ��ى الآف� � ��اق ت�سمو
ف�ف��ي �أم ال �ق��رى زح �ف��ت ح�شود
ي� � ��ردِّد ك���ل م���ن ف �ي �ه��ا � �ش �ع��ا ًرا
وط��ي��ب��ة ي � ��وم ع� ��ودت� ��ه تباهت
� �ش��وارع �ه��ا زه� ��ت ب �� �س��رادق��ات
وج� � ��دة ع� � َّم ��ت الأف � � � ��راح فيها
وق ��د ه �ب��ت ��ص�ب��ا ن �ج��د فجادت
ف���أي��ن��ع��ت ال ��ري ��ا� ��ض ب��ك��ل فن
وك�� � ��ل م� ��دي � �ن� ��ة ب� � ��ل ك� � ��ل ح��ي

وق� ��د ف ��زن ��ا ب �ت �ح �ق �ي��ق ال ��رج ��ا ِء
م��ج��ي��ب ل �ل �ت �� �ض��رع وال � ��دع � ��ا ِء
وع ��اف� �ي ��ة ت� � ��دوم ب �ل�ا ان� �ت� �ه ��ا ِء
ع �ل��ى م �ت��ن ال �� �س�لام��ة وال�شفا ِء
ت�ف�ي����ض ب��ه ف�ت�ط�ف��ح بال�صفا ِء
تجدد في ال�صباح وف��ي الم�سا ِء
ف�ي��رت�ف��ع ال �ه �ت��اف �إل���ى ال�سما ِء
�� � �ش� � �ع � ��ارات ت � � ��ؤك� � ��د ل� � �ل � ��وال ِء
ت �ع � ّب��ر ع ��ن ع �ظ �ي��م الإح� �ت� �ف ��ا ِء
و�أع �ل��ام ت��رف��رف ف��ي الف�ضا ِء
ب�ه��ا اخ�ت�ل��ط ال �ن��داء م��ع ال �ن��دا ِء
ي �م �ج��د خ� ��ال� ��دً ا ب �ط��ل ال ��رخ ��ا ِء
وم��ن مثل المدينة ف��ي ازده ��اءِ؟
م��داخ �ل �ه��ا ت���ش�ع���ش��ع بال�سنا ِء
ه ��ي ال �ث �غ��ر ال � �م� ��ردد ل �ل �ح��دا ِء
ب� ��أن� �ف ��ا� ��س م� �ع� �ط ��رة ال� � � ��روا ِء
�أك��ال��ي��ل م ��ن ال ��زه ��ر الم�ضا ِء
ب� ��ه ح� �ل ��ل م �ف �� �ض �� �ض��ة ال � � ��ردا ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.46 :
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وف��اخ��رت ال �ب��وادي ف��ي احتفال
ب �ل�اد ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي فرحى
وه� � ّ�ب ال �م �� �س �ل �م��ون ب �ك��ل �أر����ض
� ّ
أزف ل�ك��م ع��ن ال �� �س��ودان ح ًّبا
ي �� �ش��ارك �ك��م ب�ف��رح�ت�ك��م ���س��رو ًرا
ف �ح �ي��وا خ ��ال ��دً ا م �ل � ًك��ا ر� �ش �ي��دً ا
وج� � � ��اد ل � ��ه ب � �خ � �ي� ��رات غ � ��زار
وم�� � ّد ل���ش�ع�ب��ه ال �ع��رب��ي ج�س ًرا
وم� ��د لإخ � ��وة الإ� � �س �ل�ام �أخ� ��رى
م� �ل� �ي ��ك �� � �ص � ��ادق َب � � � � ٌّر ك ��ري ��م
ي�ح�ي��ط ب��ه م��ن ال �ف��ر� �س��ان عقد
ف��ه��ذا درع � ��ه ال �ف �ه��د المفدى
وع� � �ب � ��داهلل ِم � � � ْق� � ��دام ج �� �س��ور
وب ��اق ��ي �أ�� �س���رة ع� � �زَّت وف��اق��ت
ب � َن��ى ع�ب� ُدال�ع��زي��ز ف���ش��اد مجدً ا
وك ��ان الفي�صل ال� ِ�م � ْق��دام يبني
وج ��اء ال �ي��وم خ��ال � ُد ف��ي اعتزاز
وام�� ُن��نْ
ف �� �س��دِّ ْد خ �ط��وه ال �ل �ه� َّ�مْ ،

ب �ه��ا الأط� �ي ��ار ت �� �ص��دح بالغنا ِء
ب �ع��ودت��ه �إل� ��ى الأر� � ��ض ال�ضيا ِء
ي� ��زف� ��ون ال� �ت� �ه ��ان ��ي ف� ��ي ه� �ن ��ا ِء
م ��زي � ً�ج ��ا ب���ال� �م���ودة والإخ � � � ��ا ِء
ت�ف�ي����ض ب��ه ال �ن �ف��و���س ب�ل�ا ري ��ا ِء
ي �� �س �ي��ر ب �� �ش �ع �ب��ه ن��ح��و ال��ن��م��ا ِء
ف��أخ�ل����ص ف��ي ال�م�ح�ب��ة وال��وف��ا ِء
ي� ��د ًا ب�ي���ض��اء ت �ب��ذل ف��ي �سخا ِء
ت�ساعدهم ف ��أج��زل ف��ي العطا ِء
ل ��ه ح �� �س��ن ال �ت��وا� �ض��ع ف ��ي �إب� ��ا ِء
�أ�� �س ��ود ف ��ي ال��م��ع��ارك وال �ل �ق��ا ِء
�أم �ي��ن ال���ش�ع��ب �أوف� ��ى الأوف� �ي ��ا ِء
ق��وي ال �ع��زم �سيف ف��ي الم�ضا ِء
ف �ط��اب الأ���ص��ل �أ� �ص��ل الإنتما ِء
و�أ���س�����س��ه ف���أع��ل��ى ف ��ي ال �ب �ن��ا ِء
ف� ��� �ش� � َّي ��د ث� ��م �� �ش� � ّي ��د الرت�� �ق� ��ا ِء
ُي� � َ�د ِّع� � ُ�م م ��ا ب��ن��وا ن �ح��و ال��ع�ل�ا ِء
ب�ن���ص��ر م �ن��ك ن �� �ص��ر الأول � �ي� ��ا ِء
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عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س

مرتاب
�وم وه��اج��� ٌ�س
ُ
�ِ��ص� َغ� ُر ال�ح�ل� ِ
هي تلك ما عند الذين تج َّر�ؤوا
ركبوا من ال�شر ال�شنيع فداحة
ف��ي غ��رة م��ن ع��ام�ن��ا ه��ذا الذي
والم�سلمون على مبالج �صبحه
و�إذا ب�صوت ال�ش�ؤم ين�شر رعبه
ال�ك�ع�ب��ة ال��غ��راء ي �ج��ري غزوها
ح���دث ي �ه��ز ال��را� �س �ي��ات لهوله
من ع�صبة تخذوا التدين �سل ًما
اهلل �أك� �ب ��ر ل ��م ت �ع��د م�سموعة
حب�س ال �م ��آذن وال �م ��ؤذن بغيهم
ه�ج��ر ال �م �ط��اف وف��زع��ت رواده
وال��راك�ع��ون ال�ساجدون ت�شردوا
ك��م �أزه �ق��وا الأرواح وه��ي بريئة
ح�ت��ى ال�ح�م��ائ��م رم��ز ك��ل وداع��ة
�سبعون ً
فر�ضا �أو تزيد بخم�سة
تفج ًعا
وت� � � ��أ ُّو َه ال �ب �ي��ت ال �ع �ت �ي��ق ّ
�أك��ذا البغاة يكون في تفكيرهم
�إال ال��ت���أول وال���ض�لال��ة ع�ش�شت

�ذاب
وت�� � � � � ��أ ُّو ٌل وج � �ه� ��ال � � ٌة ِوك� � � � ُ
بالبغي في البيت الحرام فخابوا
�اب
م ��ا �أن ت��ن��وء ب ��ذك ��ره �أح� �ق � ُ
�اب
ُي� �ط ��وى ب ��ه ق� ��رن و ُي��غ��ل��ق ب � ُ
�اب
ت �ح��دوه��م الآم� � ��ال والأط � �ي� � ُ
أ�صقاب
ف��ي الخافقين ت��ذي�ع��ه � ُ
ين�ساب
وال � ��دم ف���وق م �ط��اف �ه��ا
ُ
�شباب
وي�شيب ليل ال��ده��ر وه��و
ُ
خ�ضاب
ل��م���آرب ف�ي�ه��ا ال��دم ��اء
ُ
�اب
ف� �ي ��ه ن� � ��داء ل��ل�����ص�ل�اة ي� �ج � ُ
�راب
وت �ك �ل��م ال��ر��َّ�ش��ا���ش وه ��و خ � ُ
وال�ط��ائ�ف��ون ت�ج�ن��دل��وا �أو غابوا
وخال المطاف ِّ
المحراب
وعطل
ُ
مجاب
ف��ي م��وط��ن ف�ي��ه ال��دع��اء
ُ
أ�سراب
وج � َل� ْ�ت لها � ُ
ق��د ُف� ِّ�ز َع� ْ�ت َ
جناب
لم ُي ْح َم في الحرم ال�شريف ُ
�اب!
ي��ا للم�صيبة ق��اده��ا الأو���ش� ُ
�اب
ه ��ذا ال �ف �ج��ور وم ��ا ل��ه �أ� �س �ب� ُ
�اب
ب�ع�ق��ول�ه��م ف�ت�ح�ف��زت �أع �� �ص� ُ

( )1يف زورقي ،عبداهلل بن �إدري�س ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ط1413 ،2 :هـ– 1992م� ،ص.21 :
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ن�صبوا الدعي محمدً ا مهديهم
ب��ال �ق��وة ال��رع��ن��اء ه ��ات ��وا بيعة
زع �م��وه م��ن ق��ال ال��ر� �س��ول ب�أنه
ول �ع �م��ر رب ��ي �إن ذاك لحا�صل
وي�ج��يء ف��ي ذي��ل ال��زم��ان عالمة
جئتم
ي��ا �أي�ه��ا ال�ب��اغ��ون ،ي��ا م��ن ُ
�أَ َو َج ْد ُت ُم في الدين ح ّل �صنيعكم؟
�شوهتم الدين ال�صحيح بفعلكم
ُ
ف��ي ك��ل رك��ن م��ن زواي���ا �أر�ضنا
روع� �ت � ُ�م م �ل �ي��ار ��ش�خ����ص م�سلم
ل �ك��ن رب ال �ب �ي��ت �أن� �ق���ذ بيته
ف�ل�ي�ب��قَ ب�ي��ت اهلل �أ���ش��رف بقعة
فيه القدا�سة جمعت �أطرافها
ب �ج �ن��ود خ��ال��د وال���ول���ي لعهده
ب �ف �ي��ال��ق ُغ � � ّر ال ��وج ��وه �ضياغم
بذلوا الدماء على الرحاب �سخية
يت�سابقون �إل��ى الوغى ودما�ؤهم
يت�سابقون �إل��ى الوغى ودما�ؤهم
يتبادرون �إل��ى ال�شهادة عزمهم
يتدافعون من الحما�س ن�شيدهم:
ف��ارق�ت� ُ�م ال��دن�ي��ا ال��ردي�ئ��ة ح�سبة
��ش�ه��داء ب�ي��ت اهلل طبتم منزل
وليكتب اهلل ال�شفاء لمن بقوا
ولت�سلمي ي��ا مكتي� ،أب��د الدُّهُ ْو
ولت�شمخي ي��ا مكتي� ،أم القرى

ودع� ��وا ل��ه �أن ب��اي �ع��وا و�أه ��اب ��وا
�راب
�إال ت� �ك ��ن ف� �ق ��ذائ ��ف وح� � � ُ
أواب
م ��ن �أه � ��ل ب �ي �ت��ي ع � ��ادل � ُ
حجاب
ل �ك��نَّ ب ��اب ال �غ �ي��ب ع �ن��ه
ُ
�اب
ب �ن �ه��اي��ة ف �ي �ه��ا ال� �ح� �ي ��اة ي �ب� ُ
تباب
بالفتنة ال �خ��ر� �س��اء وه ��ي ُ
آراب
ت� � ًب ��ا ل� �ك ��م �أع� �م� �ت� �ك ��م ال ُ
م�صاب
وطعنتم الإ� �س�لام وه��و
ُ
�راب
ي�ل�ق��ى ال �ج �ح��ود و�أه��ل��ه �أغ� � ُ
�اب
ت �ف��دي��ه م �ن �ه��م �أك � � ُب� ��د ورق � � ُ
وح��م��اه م��ن ك �ي��د ال �ب �غ��اة ف ��آب��وا
�اب
ف��ي الأر��� ��ض �أم� ��ن ك �ل��ه وم �ن� ُ
�اب
وال� �ح� �ك ��م ف� �ي ��ه � �س �ن��ة وك� �ت � ُ
أن�صاب
قمع ال�ضالل وحطمت � ُ
�اب
ال �م �ج��د ج �ل �ب��اب ل �ه��م و�إه� � � ُ
وا�ستب�سلوا وا�ست�شهدوا ما هابوا
�اب
�� �ش�ل�ال ن � ��ور ن ��ا�� �ض ��خ � َ��س� � ّك � ُ
�اب
ف ��ي اهلل م �� �س��ك �أذف � ��ر وم�ل ُ
ف� ��وق ال� �ع ��زائ ��م �� �ص ��ارم غ �ّل�اّ ُب
�اب
اهلل �أك� �ب ��ر ي �� �س �ق��ط الإره � � � ُ
أو�صاب
ف��ي الخلد ال ن�صب وال � ُ
�اب
هلل ال خ � � ��ور وال ت� ��� �ص� �خ � ُ
ينجاب
ج��رح��ى ال�ب�غ��اة وليلهم
ُ
م�صاب
ِر م �ن �ي �ع � ًة ال ي �ع �ت��ري��ك
ُ
�اب
ُت �ه� َ�دى ب��ك الأده� ��ار والأح��ق� ُ
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نحن �أعطيناك ح ّبا
َ
وانتظرناك كثيرا
وزرعنا لك في القلب رياحينا
ووردًا وزهورا
وحففناها بدورا
�إنما �أنت لنا خير وب�شرى
ولقد كنت وما زلت �سرورا
ملك تعرفك الدنيا
وجاءتك مع النور
وت�ستهدف نورا
ملك عدل
و�إح�سانك قد �أرخى
على الأر�ض حبورا
ع�ش كبي ًرا ع�ش لنا حبا
وع�ش للكون �إن�سا ًنا �أثيرا
�أيها الخالد،
جئناك �شحارير تغنيك طيورا
وتهنيك على العودة ميمونا
وترجوك دهورا
فتقبل ب�سمة الفرحة منا
وتقبلنا من ال�شوق
( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.105 :
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مناديلاً حريرا
هذه �أغن ّية الوجد
وطاب الوجد
وا�سترخى قريرا
هللي يا �سحب
ولي� ِأت لنا اليوم مطيرا
هللي من مطلع الجوف
�إلى منخف�ض الوادي �شرورى
عاد ميمونا
وهذا الفهد للأ�سد
خبرناه �أزيرا
ع�ش كبيرا
ع�ش لنا حبا
وع�ش للكون �إن�سا ًنا �أثيرا
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ح�ضارتنا اخلالدة

()1

عبداهلل العلي الزامل
قيلت هذه الق�صيدة يف �إحدى املنا�سبات الوطنية
يف عهد امللك خالد.

والح�سب
نحن بنو المجد والعلياء
ِ
نحن الألى عرف التاريخ �س�ؤددنا
نحن الأباة الألى للذل ما خ�ضعوا
قبل الر�سالة قد كان الفخار لنا
لم يملك الفر�س منا قيد �أنملة
وخ�صنا اهلل يهدي في �شريعتنا
بالم�صطفى�أحمدالهاديو�صحبته
وج��اء بالحق ف��رق��ا ًن��ا �أ� �ض��اء لنا
بذا لقد حكم ال�صديق م ْع عمر
بعدهم
ث��م ا�ستقل ب�ه��ذا الملك
ُ
فد َّوخوا الروم لم يبقوا ولم يذروا
وب�ع��د ذل��ك رام ��وا ملك �أندل�س
و�أ� �س �� �س��وا دول ��ة م���ازال يذكرها
و�شيدت دول��ة العبا�س وازدهرت
لم تعهد الأر�ض قبلاً مثل �س�ؤددها
و�إن �أط �ل��ال ب��غ��داد دوار� �س �ه��ا

والن�سب
�أهل الفخار و�أهل الف�ضل
ِ
الكتب
فا�س�أل �إذا �شئت عنا �صادق ِ
وهل عهدت بذل الفار�س العربي؟
واللجب
وك��ان منا رج��ال ال�غ��زو
ِ
الذهب
وال النجا�شي وال فرعون ذو
ِ
ل�ل�ح��ق ك��ل ج �ه��ول م�ب�ط��ل وغبي
م�صطحب
وك� ��ل م �ن �ت �ظ��ر هلل
ِ
والريب
نو ًرا محا ظلمات ال�شرك
ِ
الرتب
م ْع ابن عفان في �أعلى عال ِ
الجنب
ب�ن��و �أم �ي��ة م�ل� ًك��ا وا� �س��ع
ِ
كثب
و�أخ�ضعوهم لحكم اهلل عن ِ
الطلب
وحاربوهم ف�شاموا منتهى
ِ
والحقب
�أهل الكتاب مدى الأجيال
ِ
الرحب
و�أ�س�ستمجدهاالأ�سنىعلى ِ
الذهب
وال ر�أت قبلها ع�ص ًرا من
ِ
بمحتجب
يروين مجدً ا لها �أ�ضحى
ِ

(� )1أ�شجان �شاعر ،عبداهلل العلي الزامل ،حتقيق :فايز احلربي ،دار الثقافة العربية ،الريا�ض ،ط،1 :
1412هـ– 1992م� ،ص.91 :
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�ضاء التمدن في �أرجائها وزهت
ذك ��رت ه��ذا بحفل ك�ن��ت �أرقبه
ذا خال ُد ال َع َر ِب ابنُ ال�سيد العربي
مليكنا خ��ال��د �أر�� �س ��ى ق��واع��ده
ُف ��زْ ن ��ا ب �خ��ال� َ�د �إن اهلل ب��ارك��ه
ح�ي��اه� ُ�م اهلل ب��ل �أح �ي��اه� ُ�م �أب ��دً ا
وفيهم يحتمي المرعوب م�ضطر ًبا
ُ
إليهم الركب ي�سعى في حوائجه
� ُ

أدب
فيها الفنون مع العرفان وال ِ
أرب
ف��ي ظ��ل ملك جليل ب��ال��غ ال ِ
بالعرب
وال�سائد العرب العرباء
ِ
ال�شهب
�آث ��اره فغدت �أ�سنى م��ن
ِ
نخب
وذاك ف�ه��د وع �ب��داهلل ل��م ِ
والعرب
للمجد والجود والإ�سالم
ِ
م�ضطرب
ي��ؤم�ن��وه فيم�سي غير
ِ
والعطب
من غير خوف من الأهوال
ِ
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�أه ًال و�سه ًال
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عبداهلل بن فرج الزامل

�أه�ًل�ااً و�سهلاً ب��الإم��ام المرتجى
�شهد النهى �أن المكارم والتقى
ي��ا م��ن ُك�سيتم بال�شمائل ُح ّلة،
ذاع��ت ب��ك الأن �ب��اء حين وقوعه
ي��ا ق��ائ��دً ا� ،أوف���ى ل�ن��ا ي��وم اللقا
م��ن مع�شر ق��ام��وا بن�صرة دينه
ب��اع��وا ال �ن �ف��و���س وب��اي �ع��وه بيعة
ال �� �ص��ادق��ون ع��زي�م��ة والحافظو
والمخل�صون ��س��ري��رة والنادرو
كم رحت تجتاب المفاوز والفال
ن�شر الت�ضامن في الب�سيطة رائد
ال م�ط�م��ع ف��ي م�غ�ن��م ب��ل همكم
دين الحقيقة والهدى �أ�ضحت به
م ��ا م ��ن ب�ل�اد ج��زت �ه��ا �إال ترى
وي �ت � ّم �ه��ا ع �ل � ًم��ا و�إي � �م� ��ا ًن� ��ا بها
وت��آل�ف��ت ك��ل القلوب على التقى
وال �ع��دل َّ
وط ��د �أم �ن �ه��ا ح�ت��ى لقد
وك��ذل��ك الإ�� �س�ل�ام ي� ��ورث �أهله

ي��ا خ��ال��دً ا ،م��ا ح��از �سبقك َ�س ِّي ُد
والف�ضل �أجمع حاز هذا الم�شه ُد
وال �� �ش �ع��ر ي��اق��وت ل �ه��ا وزب��رج�� ُد
حتى ي�ك��اد ال�� َف�� ْر ُح تلم�سه الي ُد
ن � ��و ًرا وح ��ق اهلل ه ��ذا ال �� �س ��ؤد ُد
�سلكوا ال�سبيل �إلى الر�شاد ومهدوا
�أب ��دً ا �صداها ف��ي ال��زم��ان ُي� � َر َّد ُد
ال�سج ُد
نَ �أم ��ان ��ة وال��راك��ع��ون
َّ
نَ �شجاعة وال �ع��اب��دون ال ُه َّج ُد
ي��ح��دوك �إي� �م ��ان وع� ��زم ُم� � ْو َق� � ُد
ل ��ك وال �� �ش �ع��ار اهلل ث ��م محم ُد
�إظ �ه��ار دي��ن اهلل وه��و المق�ص ُد
�سحب الأب��اط��ل وال��غ��رور تبد ُد
ل�ل�ن���ص��ر �أل ��وي ��ة ه �ن��ال��ك تعق ُد
ف� �غ���دا ي��م��ج��د رب� �ه���ا وي���وح� � ُد
وت� ��آل� �ف� �ت� �ه���ا رح � �م� ��ة وت� � � ��ود ُد
�ألفت �ضراغ َمها الظبا ُء ُّ
ال�ش َّر ُد
�شي ًما ي�ق��وم لها ال��زم��ان ويقع ُد

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.44 :
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ف�ل��أن���ت ي��ن��ب��وع ل��ك��ل ف�ضيلة
�ضيت ربك والعباد فحزت ما
�أ ْر َ
فالكون في لقياك �شارك فرحة
ال زل ��ت ي��ا م ��والي رم� ��زً ا للتقى
وول��ي ع�ه��دك دام فينا مر�شدً ا
وك � ��ذاك ع� �ب ��داهلل درة مجدنا
وا�سلم ع��زي��زا ي��ا ُ
مليك ،م�ؤ َّيدً ا

ط��اب��ت م���ص��ادره وط��اب المور ُد
ي�ب�ل��ى ال ��زم ��ان وف��خ��ره يتجد ُد
الم ْق َو ُد
ال غ��رو �أن ُي� ْل� َق��ى �إل�ي��ك ِ
وال�صدق والإخ�لا���ص ك� ٌّل ي�شه ُد
وب�ظ�ل��ك ال���س��ام��ي ُي �ع � ّز و ُي ْ�س ِع ُد
يزهو ب��ه البيت الرفيع الأمج ُد
ً
محفوظا و�سعدك ي�صع ُد
ب��اهلل
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�آل ال�سعود وفوق اجلمع خالدنا

()1

عبداهلل بن فرج الزامل

َم��ن �أ�صلح اهلل فيه �أُ َّم� � ًة ُع ِر َف ْت
َمن َق َّومواال�شرعبعدالظلمواكت�سبوا
َمن �أَ َّ�س�سوا في �سبيل اهلل ما عجزت
َمن َ�س َّهلوا الدرب ترفي ًها لأمتهم
َمنحاربواالمر�ضالممقوتواتخذوا
َمن �ساعدوا المعدم الم�ضطر في طلب
وذل �ل��وا ك��ل �صعب ك��ان مرت�س ًما
َمن َّ
وطدوا الأمن في الأ�صقاع مكرمة
َمنراحتالأل�سنالرطباءت�شكرهم
َ�ش ُّقوا الجبال وكانت قبل عهدهم
قد حاربوا الجهل والأيام �شاهدة
من كل �صاعقة في الأر�ض ماخرة
وك ��ل ط��ائ��رة ك ��ان ال �ع��زي��ز لها
م��ن ك��ل �أَ� ْ��ص � َي� َ�د ال ِث � ْق � ٌل يعرقله
ي��رى الإم���ام ��ش�ع��ا ًرا ف��ي تق ُّدمه
�آل ال�سعود وف��وق الجمع خالدنا
�أكرم بفهد ولي العهد من َك ُم َل ْت
و�إخ���وة ل��ن ي��رى ال�ت��اري��خ مثلهم

عنهاالجهالةوالإ�شراكفيال ِق َد ِم؟
حمدً ا ي��ردده في النا�س كل َف ِم؟
عنه الأوائ��ل في َد�أْ ٍب وفي َك َر ِم؟
و�أوجدوا الف�ضل حتى قام كال َع َل ِم؟
له المعاهد في حرب وفي َ�س َل ِم؟
و�ساهموا في غناه وهو في �أَ َل ِم؟
فيالموتفيالقفرفيالإ�سكانفيال َعد َِم؟
حتى ترى الذئب في ِ�س ْلم مع ال َغ َن ِم؟
والقلبيدعولهمفيحند�س ُّ
الظ َل ِم؟
مراتع ًا لعبت بالفتك في ال َّن َ�س ِم
ب ��أن �ه��م �أم� �ن ��اء اهلل ف��ي الأُ َم � � ِ�م
بالح َم ِم
م��درع��ات ته ّز الخ�صم ُ
درعا وحافظها بالن�صر في ال ِق َم ِم
ً
عن غاية حين يدعو لل َّن َدى ال َع ِر ِم
ال ينثني ل��و َت � � َر َّدى ج�سمه ِب� َ�د ِم
بالح ُل ِم
الزاهد العابد الم�شهور ُ
ل��ه الب�شائر ف��ي عقل وف��ي ِ�ش َي ِم
في ع ِّفة النف�س في التقوى وفي ال َك َر ِم

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.121 :
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يوم الفرحة

()1

عبداهلل بن فرج الزامل

هني اجل��زي��رة قا�صيها ودان ْيها
قد �صفق الكون تعب ًريا لبهجتها
و ُو��ِّ�ش� َ�ح� ْ�ت ب ��رداء احل�م��د نا�شرة
يف ك��ل رك��ب ب��ه الأن� ��وار �ساطعة
والب�شر مرت�سم يف ك��ل جمتمع
ولل�سرور وق��د وا َف��ى �أرى �صو ًرا
مت �ث �ل��ت ب� �ق� �ل ��وب ف� �ي ��ه ع ��ام ��رة
ترتل احلمد للرحمن مذ �شملت
فالليل كالفجر �أ�ضحى وهو منب�سط
ل �ي��ال �ي � ًا ك �ل �ي��ايل ال �ع �ي��د م�شرقة
يا جند ،غني ويا � َ
أر�ض احلجاز� ،أقم
ففي الريا�ض كما يف ُج َّد ٍة ُن�شرت
ويف النواحي كما يف مك ٍة عبقت
وال�شرق والغرب بل يف كل ناحية
هي احلقيقة يا م��والي ،تلم�سها
ال زال عهدك يا موالي ،عهد ر�ضا
وع��ا���ش ف�ه��د ويل ال�ع�ه��د درتنا
ال�شهم عبداهلل قد كملت
والنائب
ُ
و�إخ � ��وة مل ي� � َر ال �ت��اري��خ مثلهم

بطلعة اخل��ال��د املحبوب راع ْيها
واف ّرت ثغر الر�ضى عن زهر واد ْيها
يف ك��ل منطقة َو��َّ�ش� ْ�ت حوا�ش ْيها
�أخ �ف��ى ج�لال��ة زه��ر يف مواق ْيها
لل�شعب تف�صحه ع�ن��ه نواد ْيها
م��ن املحبة ب��الإخ�لا���ص تزج ْيها
بال�شوق والو�صل هذا اليوم يحي ْيها
�أل�ط��اف��ه بال�شفا م��والي حام ْيها
ال حت�سب الليل ليلاً يف جمار ْيها
ل �ك��ن ع ��ودت ��ه ك��ال �ع �ي��د يجل ْيها
حل �ن � ًا ت� ��ردده ال��دن �ي��ا مب��ا ف ْيها
�أعالمه اخل�ضر تعب ًريا وتنو ْيها
�أن���س��ام طيبة حتى ع� َّ�م �أهل ْيها
م��ن اجل ��زي ��رة �أف�� ��راح نحي ْيها
يف كل قطر ل�شعبك راح ميل ْيها
ودم��ت لل�سنة ال�سمحاء حام ْيها
يف ظلك ال�سامق املحمود يغل ْيها
به املعاين وعنه الف�ضل يرو ْيها
عا�شوا بظلك ُز ْه��ر ًا يف دياج ْيها

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.29 :
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حتية ال�شعر

()1

عبداهلل املحمد احلمدان

�أخالدُ ،قد نلنا من الدهر مغنما
و�إن هي �إال من لدى الدهر فلتة
فتلك لعمري خ�صلة ما عهدتها
دع��ون��ا ل��ك ال �ب��اري بكل فري�ضة
الهجا
فكل ل�سان ب��ات بالحمد ً
�سررنا � �س��رو ًرا م��ا عرفنا مثيله
ارتياحا وغبطة
تنهدت الأر� � ُ�ض
ً
وهفهفت الأغ���ص��ان حتى ك�أنها
و�أينعت الآم ��ال واخ�ضر عودها
�سررنا �سرو ًرا كلما �شئت و�صفه
ول ��و �أن ق��ب�� ًرا ك�ل�م��ا ع ��اد عائد
وك�ن��ا ق�ضينا ف��ي غ�ي��اب��ك حقبة
َت � ُم � ُّر الليالي ال�ح��ال�ك��ات بطيئ ًة
�إذا �أ��ش��رق��ت �شم�س فثمة غيمة
ك��ان على الأب���ص��ار منا غ�شاوة
ن�ه� ّ�ب �إل ��ى ال�ت�ل�ف��از وال� ��راد كلما
ونقر�أ في �شوق المحب جرائدً ا
ن�شاهد في التلفاز ً
عر�ضا م�صو ًرا

وعدتَ �إلينا عدتَ للأهل والحمى
فرحنا لديها فرحة الطفل بال ُّد َمى
ب��ده��ر �شحيح َق � َّل �م��ا ج��اد َق َّلما
وق��د م��نَّ رب��ي بال�شفاء و�أنعما
وك� ��ل ف� � ��ؤاد ب��ال �� �س �ع��ادة مفعما
بعودتك ازدانت بها الأر�ض وال�سما
متب�سما
و�أ�شرق ب��د ٌر في الدجى ِّ
َت � ُم � ُّد َي� َ�د الترحيب كيما ت�س ِّلما
كما لو �أ�صابت في رجوعك بل�سما
ت�ك���س��ر � �ش �ع��ري دون� ��ه متلعثما
�أح� �� ��س � � �س� ��رو ًرا م �ث �ل��ه لتك َّلما
ُت� َ�ج� ِّر ُع�ن��ا الأح� ��زانُ ُم� � ّر ًا وعلقما
وك ��ل ن �ه��ار ك ��ان ك��ال�ل�ي��ل مظلما
و�إن �ش ّع ب��در ك��ان للعين مبهما
بهاعنمجاليالح�سنماي�شبهالعمى
�أتى موعد الأخبار ن�صغي �إليهما
ن �ط��ال��ع ف�ي�ه��ن ال �ب �ي��ان مترجما
ن ��راك وم��ن ي ��أت��ي �إل �ي��ك م�س ِّلما

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.127 :
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ولكن �إذا �أرخ��ى ال�سكونُ �سدو َله
تعاقبت الأوه � ��ام تنفث �س َّمها
فتغلبنا الأوه��ام ن�صلى �سعيرها
ونبقى على حال من ال�شك ُم ْل ِح ٍف
ف�لا ن�شرة الأخ �ب��ار تقتل �شكنا
فلو �أن �صفوان ًا من ال�صخر جلمدً ا
ول���وال ق �ي��ام ال �ن��ائ � َب � ْي� ِ�ن بواجب
الخطبان كو ُنك غائ ًبا
لداهمنا
ِ
ت ََ�س َّل َم فه ٌد راي � َة ال�سبق فانبرى
ف�ل�ل��ه �أر�� ��ض م��ا ت ��زال �سما�ؤها
�أحاطتك عين من لدنه رحيمة
ف�س ْر نحو بيت اهلل معتم ًرا فما
ِ
توجه �إلى الديان وا�شكر �صنيعه
و� َ��ص� ِّ�ل ب ��أرج��اء الحطيم نوافل
لك ال�شكر يا ربي ،وفي كل حالة
ونحن ر�ضينا بالق�ضاء وحكمه
�إذا ح ّلت البلوى �صبرنا لحلها

وغ� ��ادر �أط� �ف ��ال ال �م��راب��ع ُن � َّوم��ا
و َت ْر ِج ُع �أ�صداها فحيح ًا مهمهما
وترقى بنا الأحزان بال�شك �سل َّما
تقاذفنا الأوه��ام �سيلاً عرمرما
وال �صورة التلفاز تمحو التو ُّهما
ت�ج���ش��م ُح ��زن� � ًا م�ث�ل�ن��ا َّ
لته�شما
و� �س �ل��وى ت �ج � ّل��ت ل�ل��رع�ي��ة فيهما
و� �ص��رح م �ع��اذ اهلل �أن يتهدما
ُم� � ِغ� � ّذ ًا وع��ب��داهلل َم � ْع�� ُه ُم َد ِّعما
�إذا غاب نجم �أوك َل ْت عنه �أنجما
و�أنعم بذات اهلل ح��ر ًزا ومع�صما
عهدتك �إال �شاكر الف�ضل م�سلما
وفي الحال ي ِّم ْم �شطر مكة محرما
ولل�شرب ِّيم ْم مورد الطهر زمزما
ق�ضيت ق�ضاء ك��ان �أم � ًرا محتَّما
وطوبى لمن ير�ضى الق�ضاء م�س ِّلما
و�إن ح ّلت ال ُّنعمى �شكرناك منعما
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�شفيت يا مليك العرب

()1

عبداهلل بن حممد الطال�س

فيت َ
مليكال ُع ْربمنوعكةم�ضت
ُ�ش َ
وبين يديك ال�شوق يهتز هائ ًما
�ستلقاك نج ٌد والحجاز وغورها
على الحب كل الحب والفرحة التي
تهلل وج��ه الكون وافتر �ضاح ًكا
تنادت بك الأقطار قد جاء خالد
ال�صبا هبت ب�أن�سام رقة
ري��اح َّ
فلله رب��ي الحم ُد ما غ��اب ف�ضله
فيا �أر�ضنا� ،أر�ض الجزيرة هللي
فقد جاء وبل الغيث هتان م�سبل
�أب��وه الأب��ي الليث �إن جد مع�ضل
�أخوه البعيد الخوف �إن �صاح �صائح
تبارك رب العر�ش منا قد ا�صطفى
�أب��ا ب�ن��در� ،أن��ت الخليفة بعد ما
وجئتت�سو�سالملكعنع�صبةخلت
بوحي م��ن ال �ق��ر�آن وال�سنة التي
هي الخير كل الخير في كل �أمة
هي الحكم والد�ستور في كل �شائك

�ستلقاك بعد ال َع ْود �أفئدة تجري
ك�أنك ماء المزن في مجدب ي�سري
�شمال جنوب الملك والم�شرق ال ُم ْثري
ببرئك قد فا�ضت من الأعين ال ُك ْث ِر
و�أ�ضحت ريا�ض الحزن مورقة ال َّن ْ�ض ِر
الده ِر
وغ َّنت لك الأوت��ار �أن�شودة ْ
محملة بالب�شر في �أطيب ْ
العط ِر
الع�س ِر
تداركنا بالف�ضل في �ساعة ْ
ول�ج��ي بحمد اهلل با�سمة الث ْغ ِر
الن�ص ِر
وقد جاء ِق ْرن ال�سيف في حومة ْ
ُي � َ�ذللِّهُ ُ بالعزم وال�ح��زم وال�ص ْب ِر
هو الفي�صل الموهوب وال�صائب الف ْك ِر
عباقر ًة ِ�ص ْيد ًا لمقرنَ ِم��ن ِف ْه ِر
حملت لواء الحق عن في�صل ْ
الفخ ِر
وتعلي بناء المجد في هامة الز ُّْه ِر
هيالح ّدبينالحقوالباطلال ُمزْري
هي النور للأيام من ظلمة ال ِو ْز ِر
هي العز للإن�سان لو �أن��ه يدري
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هي الطالع الأ�سنى وبرهان فوزه
�أال ليت كل النا�س تن�صاع نحوها
فهلمثل�شرعاهللفيالأر�ض ِ�ش ْرعة
ول� �ك ��نّ ه� ��ذا الأم� � ��ر هلل وح ��ده
ف �م��ن ي� ��رد اهلل ال � � ��ودود ي��د ّل��ه
وم��ن ال ي��رد وه��و الحكيم ي�ضله
�أب ��ا ب �ن��در �أن ��ت ال��زع�ي��م لديننا
ف� ُق� ْ�دن��ا �إل��ى روح الت�ضامن �أنه
�أب��ا ب�ن��در ،حييت �أه�َل�ااَ ومرح َبا
ف�أنت مثال الخير في حكم �أمة
ف�أقدم بها نحو ال�سالم �إلى الهدى
ف��أن��ت �صمام الأم ��ن ب��اهلل واثق
ترى هان حزب اهلل لما التقى به
وهم كثرة زادت على القوم عدة
يظنون ظ��ن ال���س��وء ل�ك��نّ ظنهم
يفرون في الهيجاء والرمح �شاجر
�أُ ِذ ُّل ��وا وم��ا نالوا من الحق غاية
و�أ�ضحى�سراةالقوم�صرعىوفيهم
نبي الهدى يدعو وما انفك داع ًيا
وق��د �أنجز الرحمن وع��دً ا لعبده
�أال �إن جند اهلل �أب�ل��وا ف�أح�سنوا
ه��م � �ص��دق��وا هلل واهلل �صادق
�أخ��ال��د ،م��ا ل�ل��دي��ن �إال ت�ضامن
دعوتم له من قبل في عهد في�صل

هي القوة الكبرى وحاملة ال ِب ْ�ش ِر
ورب البيت �سابقة ال ُع ْم ِر
فتلك ِّ
ت�شع الهدى والنور في حالك الأَ ْم ِر؟
له ال�ش�أن والتدبير في كل ما يجري
ال�ص ْد ِر
ويهديه للإ�سالم في �شرحة َّ
اَ
�ضالل ي�ص ّد النف�س عن ر�ؤية ال َف ْج ِر
و�أن��ت الإم��ام الف ّذ من �سادة ُغ ِّر
هو الدرع للإ�سالم ما ه ّل من َق ْط ِر
�سيزهو بك الإ�سالم ما هل من ُق ْط ِر
والج ْه ِر
�ستر�ضيكبعداهللفيال�سر َ
الده ِر
�إلى عزة الآباء في �سالف ْ
و�أن ��ت ب�ع��ون اهلل مهلكة الك ْف ِر
�صناديد دين ال�شرك في ملتقى َب ْد ِر
الك ْب ِر
وقد �أقب َل ْت تختال في طلعة ِ
تال�شى �أمام الحق في �أ�سوة ُ
الخ ْ�س ِر
و�أ�سياف جند اهلل ت�شتد في البت ِْر
الذع ِر
وف ّروا علىالأعقاب من وط�أة ْ
كبيرهم عمرو �أبو الجهل َّ
وال�ض ْج ِر
ال�س ْف ِر
ب�إنجاز وعد اهلل في محكم ِّ
و�ألحق بالطغيان قا�صمة الظ ْه ِر
كماجاءفيالقر�آنفي�أح�سن ِّ
الذ ْك ِر
وما �أخلفوه الوعد �أو �ضنّ بالأَ ْج ِر
دعوتم له فانفك من قب�ضة الأَ ْ�س ِر
ال�ص ْق ِر
وعهد �أبيك الطود وال�شامخ َّ
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وه��ا �أن��ت للإ�سالم تدعو مو َّف ًقا
وللم�سلمين اليوم ت�سعى لجمعهم
لقد فرحت نف�سي بعودك �سال ًما
وم��ا ال�شعر مني غير ود �أُ ِب ْي ُنه
�أري� ��د ب��ه ق ��ول الحقيقة والثنا
م�صلحا
و�أنف ُع ما في ال�شعر ما كان
ً
أقبح ما في ال�شعر ما زان باطل
و� ُ
وما �أجدر الإن�سان للف�ضل عار ًفا
لآل �سعود ف��ي ال��رق��اب �صنائع
هُ ُم قادة الإ�صالح �أع�لام حكمة
فيا خال ٌد ،يا فهدُ� ،سيروا ف�إننا
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لتقوىعرىالإ�سالمفيهجمةال ُك ْف ِر
الحفر
وقد �أو�شكوا بالخلف من َحا َف ِة ِ
بال�شكر
ف�أن�شدت هذا القول هلل
ِ
ال�شعر
هوال�صدقوالإخال�صفيقولة ِ
على كل ذي ِب � ٍّر تعاظم في ال ِب ِّر
و�أجم ُل ما في ال�شعر ما جاء كال ُّد ِّر
أكذبمافيال�شعرما�ساءفيال�صد ِر
و� ُ
الح ِّر
وما �أبدع الإخال�ص في منطق ُ
البحر
بعدالح�صىوالرملوالماءفي ِ
هُ ُمال�سا�سةالأقطابهُ ْمطا َل ُعال ُي ْ�س ِر
بالن�صر
وراءك� � ُ�م بالحب واهلل
ِ
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الليث عاد �إىل العرين

()1

عبداملجيد النجار
(من جمهورية م�صر العربية)

ال � �ي� ��وم ع� � ��دتَ �إل� � ��ى ال� �ع ��ري ��نْ
ه � ��� َّ��ش� ��ت ل � �م � �ق� ��دم� ��ك ال� �ق� �ل ��و
ي�� ��ا خ � � � ��ادم ال � �ح� ��رم � �ي� ��ن ،ي��ا
��� �س�� �ع� ��دت ب � �ل � �ق � �ي� ��اك ال� �ب�ل�ا
�أ َول� � � ��� � � �س � � ��ت ق � ��ائ � ��ده � ��ا وب� ��ا
�� �ش� �ف� �ي ��ت ب� � �ع � ��ودت � ��ك ال� �م� �ك ��ا
م� � ��ا ك� � � ��ان م � �ع � �ن� ��اه� ��ا �� �س ��وى
ع � � � ��زت ب�� �ه� ��م ه � � � ��ذي ال� �ب�ل�ا
وت�� � � ��أه� � � ��ب ال�� � �ت� � ��اري� � ��خ ي� �ف� �ـ
ُغ� � � � � � ٌّر �� �ص� �ح���ائ� �ف� �ه���م ت� � ��أ ْل� � �ـ
وق� � �ع � ��ات� � �ه � ��م ف � � ��ي ب � ��أ� � �س � �ه� ��ا
ك � � ��م ذا ت � � �ج� � ��رد ���س��ي��ف��ه��م
وال � �� � �س � �ي� ��ف م� �ن� ��� �ص� �ل� � ًت ��ا ُي� �ع ��ا
ع� �ب���دال� �ع���زي���ز �أب�� � � � ��وكَ ،م���ن
و�أخ � � � ��وك ف �ي �� �ص��ل ق� ��د م�ضى
ق� ��د ك�� ��ان ي���رج���و �أن ُي �� �ص � ْل �ـ
�أن�� � � ��ت ال�� � � ��ذي ح � �م� ��ل الأم� � � ��ا
ف� ��ا� � �ض� ��رب ع� �ل ��ى وت� � ��ر ال �ق �ل��و

�أ�� � � �س � � ��دً ا ي�� �ب�� � ّذ ال � ��دارع� � �ي � ��نْ
ُب ك� �م ��ا رن � � � ْ�ت ك� ��ل ال� �ع� �ي ��ونْ
�أم� � �ًل � �ااً  ،ل� �خ� �ي ��ر ال �م �� �س �ل �م �ي��نْ
ُد وك� � � ��اد ي �ق �ت �ل �ه��ا ال��ح��ن��ي��نْ
ِع� ��ثَ م �ج��ده��ا ع �ب��ر ال�سنينْ ؟
ِر ُم وال � � ُّن � �ه� ��ى م� �م ��ا اب �ت �ل �ي��نْ
م� �ع� �ن ��اك ي� ��ا اب � ��ن الأك���رم� �ي���نْ
ُد وك� � ��م ب� �ه ��م ق � � � � ّرت ع� �ي ��ونْ
ـ � � �ت� � � ُ�ح ب� � ��اب� � ��ه ل � �ل � �خ� ��ال� ��دي� ��نْ
ـ� � َل ��قَ م �ج��ده��م ف ��ي ال��ذاه �ب �ي��نْ
غ� � �م � ��رات� � �ه � ��ا ال ي� �ن� �ج� �ل� �ي ��نْ
ل� �ل� �ح���ق ف� � ��ي �إع�� � � � � ��زاز دي� � ��نْ
ن� �ق ��ه ال � �ك � �ت� ��اب ال �م �� �س �ت �ب �ي��نْ
ذا ط� � ��اول ال���رك���ن ال ��رك� �ي ��نْ ؟
ف���ي ج��م��ع � �ش �م��ل الم�سلمينْ
ـ ِلي الفر�ض ف��ي م�سرى الأمينْ
ن � � � � َة ق � � � � � ��اد ًرا ال ي�����س��ت��ه��ي��نْ
ِب ف� �ك� �ل� �ن ��ا َن� � � � � � ْ�د ٌب ُم� �ع� �ي ��نْ

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.64 :
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ب�� ��ل خ� � �� � ّ��ض ب � �ن� ��ا غ� �م ��رات� �ه ��ا
ول � � � � ��رب ��� �ض� ��رب� ��ة م��خ��ل�����ص
وال� � � �ث� � � ��أر ي � �� � �ص� ��رخ ف � ��ي ن �ف��و
ي� � ��ا � � �ص� ��ان� ��ع ال � � �ت� � ��اري� � ��خ ،ي��ا
ي � ��ا م � ��ن دن� � � ��وت ت���وا�� �ض� � ًع���ا،
ف���ا�� �ض���ت م� ��� �ش ��اع ��ر � �ش �ع �ب �ن��ا
ف � �م � �� � �ض� ��ت ت� � �ن � ��اج � ��ي رب � �ه� ��ا
�أن ي � �ح � �ف� ��ظ اهلل ال� �م� �ل� �ي� �ـ
ذخ � � � � � ��ر ًا ل� � ��دي� � ��ن اهلل ُي� � � � ْر
وي � �م � �ي � �ن� ��ه ال� � �ف� � �ه � ��د ال� �م� �ب ��ا
ج � �ل� ��د ع � �ل� ��ى �� �ص� �ع ��ب الأم�� � ��و
ج� � � � ��اد ال� � � �ب� �ل ��اد ب � �ع� ��ودك� ��م
ف��ل� ��أن� � ��ت �أح� � �ي� � �ي � ��ت ال�� �م� ��وا
م � � ��ا ل� � �ل � ��ري � ��ا� � ��ض وي� ��وم � �ه� ��ا
غ � � � َّن� � ��ت رواب � � �ي � � �ه� � ��ا و�أَ ْق� � � � � � �ـ
وا َّز َي� � � � � � َن � � � � � ْ�ت ف� � ��ي ع ��ر�� �س� �ه ��ا
�� � �س� � �ت� � �ع� � � ّد م� � � ��ن �أي� � ��ام � � �ه� � ��ا
ذك� � � � ��رت ب� �م� �ق���دم���ك ال� ��ري� ��ا
ذك � � � ��رت ل� � ��وال� � ��دك ال��ج�����س��و
ي� �ت� �ل���و � � �ص � �ح� ��ائ� ��ف م� �ج ��ده ��ا
ق � ��د �أذن ال� �ف� �ج ��ر ال �م �� �ض��ي
ف �ل �ت �خ �ف �ق��ي ي � ��ا راي� � � ��ة ال � � َّت � � ْو
ع � � �ب� � ��دال � � �ع� � ��زي� � ��ز ع� ��رف � �ت� ��ه
ي� ��ا �� �ص ��ان ��ع الأم � � �ج� � ��ادَ ،ع� � ْه� �ـ
144

واهلل خ � �ي� ��ر ال � �ن� ��ا� � �ص� ��ري� ��نْ
ت� �غ� �ن ��ي ع� ��ن ال�� �ق� ��وم ال��م��ئ��ي��نْ
��� � ٍ� ��س ال ت�� � � ��ذل وال ت� �ل� �ي���نْ
رج� � ��ل ال� ��� �ص�ل�اب ��ة وال� �ي� �ق� �ي ��نْ
�إ َّن � � � � ��ا َل � �ن � �ع� ��رف م�� ��ن ت � �ك� ��ونْ
ف� ��ي ك� ��ل �أر�� � � ��ض ال �م �� �س �ل �م �ي��نْ
وع � �ل� ��ت �أك� � � ��ف ال� ��� �ض ��ارع� �ي ��نْ
ـ� َ�ك ل�شعبه الح�صن الح�صينْ
َف� � � � ُع �� �ش� ��أن���ه ف� ��ي ال��ع��ال��م��ي��نْ
َر ُك وج� � � ُه � ��ه ن� �ع ��م ال��ي��م��ي��نْ
ِر م� � ��و َّف� � ��ق َي � � � ِق� � ��ظ �أم� � �ي � ��نْ
غ� �ي ��ث م � ��ن ال� �خ� �ي ��ر ال� �ه� �ت ��ونْ
تَ و�أن� � � ��ت ِر ُّي ال��ظ��ام��ئ��ي��نْ
ي ��زه ��و ع��ل��ى ط� ��ول ال �� �س �ن �ي��نْ ؟
ـ� � � َب � � َ�ل �أه � �ل � �ه� ��ا ي �� �س �ت �ب �� �ش��رونْ
وت� � � ��أل� � � �ق � � ��ت ل�� �ل�� �ن� ��اظ� ��ري� ��نْ
ل � �ق � �ي� ��اك م� � �ع�� ��دوم ال � �ق� ��ري� ��نْ
� � �ُ ��ض م� ��واق�� � ًف � ��ا ل� �ل� �خ ��ال ��دي ��نْ
ِر دخ� ��ول� ��ه ي� �ح� �م ��ي ال� �ع ��ري ��نْ
ف � �ت � �ع� ��ز ف � � ��ي دن � � �ي� � ��ا ودي � � � ��نْ
ُء ُم� � � َن� � � ِّب� � �ه� � � ًا ل� �ل� �غ ��اف� �ل� �ي ��نْ
ِح � � � ْي� � � ِ�دِ ،ل � � � ْ�م ال َت��خ��ف��ق��ي��نْ ؟
���ص��ع��ب ال � �م� ��را�� ��س وال ي �ل �ي��نْ
د َُك �أ�� � � �س � � ��وة ل� �ل� �ع ��ام� �ل� �ي ��نْ
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ف� � � ��ي ك� � � ��ل �أف� � � � � � ��ق ن� �ه� ��� �ض ��ة
و� � �ش � �ب� ��اب �� �ش� �ع� �ب ��ك ال َي� � ِن���ي
ي � ��ر�� � �س � ��ون ب� ��ال�� �ع� ��زم� ��ات م��ا
ي � � �ع � � �ل� � ��ون م� � � ��ن راي� � ��ات � � �ه� � ��ا
ه � � ��م �أدرك � � � � � � � ��وا ت� �ب� �ع ��ات� �ه ��م
ت� � �خ�� ��ذت م� �ك���ان� �ت� �ه���ا ال� �ب�ل�ا
وب � � � �ك� � � ��م ي � � � �ت� � � ��وج ه� ��ام � �ه� ��ا
�أع � � �ي� � ��ت ب �ل��اغ � ��ة ِم� � � ْق� � � َو ِل � ��ي
ف� � � � ��إذا و� � �ص � �ف� � ُ�ت َم� ��� �ش ��اه ��دً ا
�إن � � � � � � � ��ا ل� � �ن� � �ح� � �م � ��د رب� � �ن � ��ا
ون � � �م� � ��د �أي � � ��دي� � � �ن � � ��ا �إ َل� � � � ْي� � � �ـ
�أن ي �ح �ف��ظ ال� �ل� �ي ��ث اله�صو
وي � � �ب� � ��ارك ال� �ف� �ه ��د ال� � َع � ِ�ظ� � ْي� �ـ
وي� � ��دي� � ��م م� �ل� �ك���ك را� � �س� � ً�خ� ��ا

وب � � �ك� � ��ل درب ��� �س� ��ال�� �ك� ��ونْ
ي� �ب� �ن���ي ب� � �ن � ��اء ال� ��� �س ��اب� �ق� �ي ��نْ
ب� � � ��د�أ الأُ َل � � � � � ��ى م �� �س �ت �ل �ه �م �ي��نْ
ول�� �م�� �ج� ��ده� ��ا ي� �ت� ��� �س���اب� �ق���ونْ
ف� �م� ��� �ض ��وا ل� �ه���ا ي� �ت� �ن ��اف� ��� �س ��ونْ
ُد ت� �ع� �ي���د م � �ج� ��د الأول� � � �ي � � ��نْ
وي � � �ع � � � ّز ج���ان� �ب� �ه���ا ال� �م� �ك� �ي ��نْ
وت��ق��اع�����س ال �� �ش �ع��ر ال��ر� �ص �ي��نْ
ك �ي��ف ال �م �� �ش��اع��ر وال �ح �ن �ي��نْ ؟!
ل� �ل� �ق ��اك ح� �م ��د ال� ��� �ش ��اك ��ري ��نْ
ـ�� � � ِه م � �� ِّؤم � �ل � �ي� ��ن و�� �ض���ارع� �ي���نْ
َر ُم � ��� َ��س � � َّدد ًا ي �ح �م��ي ال��ع��ري��نْ
ـ� � � َ�م وع� ��زم� ��ه ف� ��ي ال��ع��ام��ل��ي��نْ
وم� � � � ��ؤ َّي � � � ��د ًا ع � �ب� ��ر ال� ��� �س� �ن� �ي ��نْ
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بيت خالد

()1

عبدامللك عبدالرحيم

�ام � � ْة
ال� � ��دن� � ��ى حل� � ��ن و�أف � � � � � � ��راح ون� � � � ��ور واب � �ت � �� � �س� � َ
�ام � � ْة
ك� ��ل � � �ش� ��يء يف ن ��واح� �ي� �ه ��ا ع� �ل ��ى ال� �ب� ��� �ش ��ر ع �ل َ
�ام� � � ْه
وت� �غ� �ن ��ى ال� ��� �ش� �ع ��ب ي �� �س �ت �ق �ب��ل يف � � �ش� ��وق �إم�� � َ
�ام� � ْة
�إذ ي� � � ��وايف خ� ��ال� ��د ل� �ل� �ب� �ي ��ت م � ��وف � ��ور ال� ��� �س�ل َ
* * *
وج � �م� ��وع ال�����ش��ع��ب ه�� ��ذي وه�� ��ي يف �� �ش���وق ال� �ل� �ق ��ا ْء
ذك���رت� �ن���ي رح � �ل� ��ة ب� ��الأم � ��� ��س م� ��ن �أج � � ��ل ال� ��� �ش� �ف ��ا ْء
رح � � �ل� � ��ة ب� � ��ارك � � �ه� � ��ا ال � �� � �ش � �ع� ��ب ب� � �ح � ��ب ووف� � � � � ��ا ْء
رح� � �ل�� ��ة رائ�� � �ع� � ��ة ُح�� � � ّف� � ��ت ب�� �ت�� ��أي�� �ي� ��د ال � �� � �س � �م� ��ا ْء
* * *
م� ��ا �أج� � ��ل ال� ��رك� ��ب �إذ �أق � �ب� ��ل م� ��وف� ��ور ال��ب�����ش��ائ�� ْر!
وامل �ل ��اي �ي ��ن ل � �ه� ��ا ن� �ب� �� ��ض م� �ه� �ي ��ب ال�� ��وق�� ��ع ه � � ��اد ْر
ب� �ن� ��� �ش� �ي ��د رائ�� � � ��ع الأن � � � �غ� � � ��ام د َّف�� � � � ��اق امل� ��� �ش���اع� � ْر
�إن�� � �ه� � ��ا م� �ل� �ح� �م ��ة ل � �ل � �ح� ��ب مل ت� � �ع�� ��رف ن � �ظ� ��ائ � � ْر
* * *
خ� ��ال� ��د� ،أن�� � ��ت وم� ��� �س� �ط ��ور ب � ��أع � �م� ��اق ال�����ض��م��ائ�� ْر
ق��ي��م��ة ع��ظ��م��ى وع�� ��ت �أ��� �س� ��راره� ��ا ك� ��ل ال� ��� �س ��رائ� � ْر
ب ��ال ��ذي �أ�� �س ��دي ��ت م ��ن خ�ي�ر �إىل ال �� �ش �ع��ب امل �ف��اخ � ْر
ف � �ع � �ط� ��اي� ��اك� ��م ل� � ��ه ب�� �ح� ��ر م� � ��ن الآالء زاخ�� � � � ْر
* * *
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ال�� �ه� ��دى وال� � �ن � ��ور والإمي�� � � � ��ان وال� � �ع � ��زم امل� �ج ��اه � ْ�د
�رج � ��ى وامل� �ح ��ام � ْ�د
وال� � �ن � ��دى والأم � � � ��ن وال� �ي� �م ��ن امل � � ّ
ب�����ش��ري��ات �أ�� �ش ��رق ��ت ع �ب�ر ال� ��دن� ��ا م� ��ن ب��ي��ت خ��ال� ْ�د
ل �ي ����س ي �ع �م��ى ع ��ن � �س �ن��اه��ا احل� �ل ��و �إال ق �ل��ب ج��اح� ْ�د
* * *
م� ��ا ب �ن �ي �ت��م يف ج��ب��ي��ل ال� �ي� �م ��ن واخل� �ي ��ر اجل� ��زي� � ْ�ل
مل � �ح� ��ة م� � ��ن ن� �ه� ��� �ض ��ة زه � � � � ��راء يف ك� � ��ل احل� � �ق � � ْ
�ول
�� � �ش � ��اده � ��ا ع� � � ��زم ف�� �ت� ��ي ه� � � � ��ازئ ب ��امل� ��� �س� �ت� �ح� �ي � ْ�ل
ي �� �ص �ن��ع امل �� �س �ت �ق �ب��ل ال���و�� �ض���اء ل �ل �� �ش �ع��ب الأ�� �ص� �ي � ْ�ل
* * *
ُق� � � � ْ�دمت ال� ��رك� ��ب و�� � ِ ��س � � � ْرمت ل��ل��غ��د امل � � ��أم� � ��ول � �س�ي�را
وم � �� � �ش� ��ى ف � �ه� ��د وع� � � �ب � � ��داهلل والأع�� � � � � � � ��وان ُط � � � � ّرا
خ��ل��ف��ك��م يف م� ��وك� ��ب ق � ��د ف� ��ا�� ��ض �إمي� � ��ا ًن� � ��ا و ِب � � � � ّرا
ال ي� �ن ��ي ي � �ه� ��دي �إىل الأج� � �ي�� ��ال �أجم � � � � ��ادًا وخ �ي�را
* * *
ب� �ي� �ت ��ك الآم� � � � ��ن ب� �ي���ت ال� � �ع � ��رب ب� �ي���ت امل�����س��ل��م�ي ْ�ن
ع � � َّم � �ه� ��م م�� ��ن خ� �ي ��ره م�� ��ا ي � ��رجت � ��ى دن� � �ي � ��ا ودي � � ��نْ
ف� �ه ��و يف ال� �ظ� �ل� �م ��اء ي� �ن� �ب ��وع ال�� �ه� ��دى ل��ل��ح��ائ��ري��نْ
وه� � ��و يف ال � �� � �ض� ��راء ي� �ن� �ب ��وع ال�� �ن� ��دى ل��ل��ح��ائ��ري��نْ
* * *
والأق�� � �ل�� � �ي� � ��ات � � � �ص� � ��ارت يف ح � �م� ��اك� ��م �أغ� �ل� �ب� �ي� � ْة
دان م ��ن الأر� � � ��ض ويف الأر� � � ��ض الق�صي ْة
ف �ه��ي يف ٍ
زاده � � � � � ��ا دع� � �م� � �ك � ��م امل � � � ��ؤم� � � ��ن ع� � � � � �زًّا وح � �م � �ي � � ْة
ف� ��ان �ب�رت ت �ن �ف ����ض ع �ن �ه��ا ال��ظ��ل��م ظ��ل��م اجل��اه �ل �ي � ْة
* * *
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ب � �ي � �ت� ��ك الآم � � � � � ��ن ال ي� � �ع�� ��رف �إي � � � � � � � ��ذا ًء َوم� � � َّن�� ��ا
ال ،وال ي � �ع� ��رف ب�ي��ن ال�� �ق� ��وم �أح�� � �ق� � ��اد ًا و� ِ��ض��غ��ن��ا
�إمن � � ��ا ي� ��� �ص ��در ع� ��ن �أ�� �س� �م���ى وع�� ��ن �أط � �ه� ��ر معنى
ف� �ه���و ب� �ي���ت �� �ش���ع �إمي � � ��ا ًن � � ��ا و�إخ� �ل��ا�� �ً ��ص� � ��ا و�أم � �ن� ��ا
* * *
ب� �ي� �ت ��ك الآم� � � � ��ن ف� �ي���ه احل � � ��ب م� � � � ��وروث م � ��ؤ�� َّ��ص� � ْ�ل
�� � �ش � ��اده ع� �ب���دال� �ع���زي���ز ال � �ف� ��ذ مم� � �ت� � � ًّدا ل �ف �ي �� �ص� ْ�ل
و� � َ��س � � َ�ط� � � ْرتمُ ْ يف � �س �ج��ل احل � ��ب د� � �س � �ت� ��و ًرا م �ف ��َّ��ص� ْ�ل
ف �م �� �ض �ي �ت��م ب �خ �ط��ى ال�����ش��ع��ب �إىل امل� �ج ��د امل�� ��ؤ َّث� � ْ�ل
* * *
ب� �ي� �ت ��ك الآم � � � ��ن ف� �ي ��ه الأم � � � ��ن ق� ��د � � �ص� ��ار ط��ب��ي�� َع�� ْة
�أن� �ب� �ت ��ت �أ� � �ش � �ج� ��اره ال� ��� �ش� �م ��اء �أن�� � � ��وار ال� ��� �ش ��ري� � َع� � ْة
�روع� � � ْه
ول� � �ق � ��د م� � � � ّد �إىل الآف� � � � � ��اق ع�� �م�ل��ا ًق� ��ا ف�� � َ
ت� ��أ�� �س ��ر الإخ � � � ��وة ال ،ب� ��ل ت� ��أ�� �س ��ر ال � �ك� ��ون ج �م �ي � َع � ْه
* * *
ي � ��ا م� �ل� �ي� � ًك���ا ،زاده ال� ��رح � �م� ��ن ت� � ��أي� � �ي � ��دً ا وع�� � �زّا
�� ِ��س � � ُّر م� ��ا ح� �ق� �ق � َ�ت م� ��ن ن� ��� �ص � ٍ�ر ع� ��زي� � ٍ�ز ل �ي ����س ل �غ��زا
�إن�� � ��ه ال� ��دي� ��ن �إل�� �ي� ��ه ال� �ن� ��� �ص ��ر وال � �ت � ��أي � �ي� ��د ي��ع��زى
ول� �ق ��د �أدرك� � � � � َ�ت م� ��ا يف ال� ��دي� ��ن م� ��ن �� �س ��ر وم� �غ ��زى
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العودة

()1

علم الدين َح ْمداهلل �أحمد
(من جمهورية م�صر العربية)

ه ��اج � �ش��وق��ي ف �م��ا م �ل �ك� ُ�ت قيادي
�أق �ط��ع ال �ي��وم غ��ار ًق��ا ف��ي ظنوني
ث� ��م �آوي وق�� ��د ت � �ب � � َّدد ع��زم��ي
ف� � ��إذا ال��دم��ع ح��ائ��ر ف��ي عيوني
فيم ه��ذا ال�ع�ن��اء؟ فيم التجني؟
ط��ال �صبري وط��ال فيك التمني
قلب ِم��ن ه��وى لي�س فيه
دع��ك ي��ا ُ
وا� �ص��رف الهم ق��د �أت��ت ب�شريات
حين �أن �ه��ى الأث �ي��ر ف��ي ك��ل �صوب
�أن رب ال �ع �ب��اد ق��د َم� ��نَّ ف�ضل
ق � ��د ح � �ب� ��اه الإل � � � ��ه ج � � � ّل ع�ل�اه
لي�س ��ش��يء ع�ل��ى ال�ب�ي��ان ع�سي ًرا
ي��ذه��ب ال �ف �ك��ر ف�ي�ه��م ك��ل منحى
ل� ��و ت��م��ك��ن� ُ�ت م� ��ن ب� �ل ��وغ �سماء
ون �ظ �م��ت ال� �ن� �ج ��وم ع �ق��د مديح
ي� ��ا �أب� � ��ا ب � �ن� ��در ،ع �ل �ي��ك � �س�لام
ظ �ل��ت ال� � ُع� � ْرب ف��ي ب �ع��ادك عنها
راف� � �ع � ��ات �أك � � ّف � �ه� ��ا ف� ��ي دع� ��اء
وج �م��وع الإ�� �س�ل�ام ف��ي ك��ل �صقع

�ال م��و� �ص��ول��ة ب��ال ��� ُّ�س � َه��ا ِد
ف ��ي ل� �ي � ٍ
وح �ن �ي �ن��ي وغ ��رب� �ت ��ي واب� �ت� �ع ��ادي
ف ��ي ف ��را� ��ش ُم� � َق� �� � َّ�ش � ٍ�ب ب��ال �ق �ت��ا ِد
و�إذا ال���ش��وق �ساهر ف��ي و�سادي
ي� ��ا ح� �ب� �ي� � ًب ��ا م� �ع�� ِّ�ذب���ا ل� �ل� �ف� ��ؤا ِد
ر ّد ق �ل �ب��ي ف�ح���س�ب��ه م ��ن � ِ��ش� � َرا ِد
غ �ي��ر ه �ج��ر ال �ح �ب �ي��ب والح�سا ِد
م�����س��ع��دات ل �ح��ا� �ض��ر و ِل � � َب� ��ادي
و�أذاع الأن � �ب� ��اء ف ��ي ك ��ل وادي
ب�����ش��ف��اء ع� �ل ��ى م��ل��ي��ك ال� �ب�ل�ا ِد
ك � ��ل خ� �ي ��ر ب � ��وف � ��رة ِّ
واط � � � � � � َرا ِد
م �ث��ل م� ��دح ال� �م� �ل ��وك وال � � � � � ُّر ّوا ِد
ف� ��ي ح � �ي� ��اة ع��م��ي��ق��ة الأب� � �ع � ��ا ِد
القتنا�ص النجوم في الم�صطا ِد
ب��اه��ر ال �� �ض��وء م��ا ب�ل�غ��ت م ��رادي
ف� ��ي م� �ق���ام م � �ب� ��ارك وارت� � �ي � ��ا ِد
حاب�سات الأن�ف��ا���س ف��ي الأج�سا ِد
واب � �ت � �ه� ��ال ب� �ك ��ل ق� �ط ��ر ووادي
داع� �ي ��ات ف ��ي � �ص �ح��وة �أو رق� ��ا ِد
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ك��م دع��ا ال���ش�ع��ب رب��ه ف��ي �صالة
ي�ف�ت��دي��ك ال�ج�م�ي��ع ب��ال��روح ط ��و ًرا
ي��رت��ج��ون الإل� � ��ه ع� � ��ودًا حميدً ا
ف��ا� �س �ت �ج��اب الإل�� ��ه ي� ��وم حباكم
ك ��ان ب �� �ش � ًرا وك���ان خ �ي � ًرا عمي ًما
غ� ��رد ال��ط��ي��ر ف���ي رب�� ��اه وغنت
ف ��ي ع �� �س �ي� ٍ�ر وف� ��ي ت� �ب � َ
�وك ونجد
وت� �ع ��ال ��ت ب �ق �ل��ب �أق � ��د� � ِ��س بيت
دع� � � � ��وات ل���رب� �ه���ا �� �ض���ارع���ات
ج��اوب �ت �ه��ا ال��ق��ل��وب ع �ن��د مقام
دوم ��ا
�أن ت�ظ�ل��وا ل�شعب َي� � ْع� � ُر َب ً
ردد ال�شعب في الجزيرة :عادت
وت� �غ� �ن ��ى ب� ��أغ� �ن� �ي���ات �� �ص ��داه ��ا
ف��رح��ة ال�� � َع�� � ْو ِد ظ �ل �ل��ت ك ��ل بيت
ي� ��ا ل �ب �� �ش��ر ت � � ��راه ف� ��ي ك� ��ل دار
ف ��ي ق �� �ص��ور م ��زه ��وة �شامخات
ي��ا ل�شعب يعي�ش �أح �ل��ى الليالي
� �ص��ان��ك اهلل ي ��ا م �ل �ي��ك ق �ل��وب،
�أي �ه��ا ال�خ��ال��د العظيم ال�سجايا،
ي��ا ��س�ل�ي��ل الأب� � ��اة ،م��ن ك��ل َم � ْل� ٍ�ك
يا اب��ن عبدالعزيز ،دم��ت عظي ًما
�أ� �ش��رق��ت �شم�سكم وف �ه � ٌد علينا
ج �ئ��ت ب��ال�ي�م��ن ل�ل�ع�ب��اد ففا�ضت
ت��غ��م��رون ال� �ب�ل�اد �أم� � ًن���ا وع� ��دل
ت �ت �ق��ي اهلل ف ��ي الأم � � ��ور وت��رج��و
150

��ص��ادق الحب م��ن �صميم الف�ؤا ِد
وم� � � � � � ��را ًرا ب � �ف � �ل� ��ذة الأك � � �ب� � ��ا ِد
ي�سعد ال�ن��ا���س ف��ي جميع البال ِد
ن�ع�م��ة ال �ع �ف��و وال �� �ش �ف��اء ال� �م ��را ِد
�أ�سعد النا�س ف��ي ال� ُّرب��ا والوها ِد
�� �س ��اج� �ع ��ات ب��ف��رع��ه��ا ال� �م� � ّي ��ا ِد
وال �ح �ج��از الأغ � ��ر ذي الأم� �ج ��ا ِد
خ��ال��د ال ��ذك ��ر را�� �س ��خ الأع� �م���ا ِد
ل��م��ل��ي��ك ال� � �ب �ل��اد ب���الإ�� �س� �ع���ا ِد
ل�ل��ر��س��ول ال�م�خ�ت��ار خ�ي��ر ال � ِع � َب��ا ِد
خ � �ي� ��ر زاد وع� � � � ��دة وع� � �ت � ��ا ِد
���ص��اف��ي��ات الأي� � � ��ام ك��ال �م �ع �ت��ا ِد
ه�� � ّز ق �ل��ب الأغ� � � ��وار والأن�� �ج� ��ا ِد
�ان ل� �م� �ل� �ك ��ه زغ� � � � ��را ِد
ول� � ��� � �س�� � ٍ
ف��ي اب �ت �� �س��ام الآب�� ��اء والأح� �ف ��ا ِد
ف��ي ق �ب��اب م�ج�ل��وة ف��ي ال��ب��وادي!
ي ��ا ل��ه��ذي الأف�� � ��راح والأع � �ي� ��ا ِد!
ي��ا �أب ��ا ال���ش�ع��ب ،ي��ا رف�ي��ع العما ِد
ي��ا رب �ي��ب الأح�����س��اب والأم� �ج ��ا ِد
ع� �ب� �ق ��ري الآب� � � � ��اء والأج�� � � � ��دا ِد
ت�سعد ال�ن��ا���س بالتقى والر�شا ِد
ب� � � ��ارك اهلل ف��ي��ك��م��ا ل��ل��ع��ب��ا ِد
�أن� �ه ��ر ال �خ �ي��ر ف ��ي رب� ��وع ال �ب�ل�ا ِد
وح� �ف � ً
�اظ ��ا ع �ل��ى ح� �ق ��وق ال �ع �ب��ا ِد
وج� ��ه رب ال �ع �ب��اد ي� ��وم ال �م �ع��ا ِد
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طبعك الحلم وال�ت��وا��ض��ع وال ُّن ْ�سـ
َل� � ِّي���نٌ �أن � ��ت ف ��ي ر�� �ض ��اك رحيم
غ �ي��ر �أن الأم� � ��ور ل �م��ا اكفهرت
درع ��ا
ق��د ح �ب��اك الإل� ��ه ب��ال�ف�ه��د ً
ف� ��رع� ��ه ف � � ��رع ق � � ��وة واك� �ت� �م���ال
�أل� �م� �ع ��ي الأف � �ك� ��ار َق� � � � ْر ٌم �أري� ��ب
و�أب� ��و ال �ب��در ف��ي ال�م��دي�ن��ة يرعى
ف��ي رح ��اب ال��ر� �س��ول ين�شر عدل
ق ��د ع� �ه ��دن ��اه ل �ي ����س ي �غ �ل��ق ب��ا ًب��ا
دوح� � � ��ة ك� �ل� �ه ��ا �� �ض� �ي���اء وخ� �ي ��ر
ي ��ا م �ل �ي��ك ال� �ب�ل�اد ،ج �ئ��ت �أهني
ح ��ال ُب� � ْع� � ُد ال �م �ك��ان دون لقاكم
جناحا
ل�ي�ت�ن��ي ك �ن��ت ق��د م �ل �ك� ُ�ت ً
ف � ��أرى ال���ص�ب��ح ف��ي م�ح�ي��ا مليك
جال�سا ف��ي �سرير
�أو �أرى البحر
ً
ي��ا مليك ال �ب�لاد ،ه��ذي التهاني
م�صر وك��م تحبك م�ص ٌر
��ص��وت
ٍ
ه � ��ات� � �ف � ��ات ب � �خ� ��ال� ��د وب� �ف� �ه ��د
ت�ح�ف��ظ ال� ��و ّد وال �ع �ه��ود وتم�ضي
ج� �م ��ع اهلل ب �ي �ن �ك��م ف� ��ي رب� ��اط
ك ��ل م �ج��د ب� ��أر� ��ض ي��ع��رب ُيبنى
ع��ا���ش ح��ب المليك ف��ي ك��ل قلب
ب� ��ارك اهلل ف ��ي ال �م �ل �ي��ك َحمانا
�إنّ ق �ل��ب ال �م �ل �ي��ك ق �ل��ب رحيم
دم ��ت ل �ل � ُع � ْرب وال �ع��روب��ة ح�ص ًنا

ـ � � ُ�ك وع� �ي� �� � ٌ�ش ب �ح �ك �م��ة ال� ��زه� ��ا ِد
ح��ات �م��ي ال� �ن ��دى ج �ل �ي��ل الأي�� ��ادي
خ �� �ض��ت ف �ي �ه��ا ب �� �ص��ول��ة الآ�� �س���ا ِد
و ُم �ع �ي � ًن��ا ع �ل��ى الأم� � ��ور ال �� �ش��دا ِد
ب�أ�سه الب�أ�س ف��ي نفو�س الأع��ادي
�أري� � �ح � ��ي ذو ح� �ك� �م ��ة و��� �س� ��دا ِد
ك� ��ل ف � ��رد م� ��ن ���س��ائ��ر الأف� � � ��را ِد
ي��رف��ع ال�ظ�ل��م ع��ن ر�ؤو�� ��س العبا ِد
ف��ه��و ل �ل �ن��ا���س ك �ع �ب��ة ال� � ُق� �� ّ��ص ��ا ِد
وارف� � ��ات ال� �ظ�ل�ال ف ��ي ك ��ل وادي
ب � �� � �ش � �ف� ��اء وع � � � � � ��ودة ل � �ل � �ب �ل�ا ِد
ف� ��أت ��اك ال�ق���ص�ي��د م ��ن �إن �� �ش��ادي
ك�ن��ت �آت���ي م��ع ال �ط �ي��ور ال�شوادي
�أو �أرى ال �ب��در ف��ي مليك البال ِد
ف � ��ي وق� � � ��ار وع� � � ��زة واع � � �ت� � ��دا ِد
ب�ه�ج��ة ال�ن�ف����س واغ �ت �ب��اط ال��ف���ؤا ِد
وق� �ل ��وب ع �ل��ى ال �� �ض �ف��اف ت �ن��ادي
م ��ن ق� �ن ��ال �إل � ��ى � �ص �ع �ي��د ال� �ب�ل�ا ِد
ف ��ي ح��ف��اظ ع �ل��ى ع��ه��ود ال�� ��ودا ِد
م�ح�ك��م ال �ع �ق��د �آخ� ��ذ ف��ي ازدي� ��ا ِد
ع��ا���ش ف �ي��ه الأه�� � ��رام ك��ال �ت��وب��ا ِد
ط��اب ذك��ر المليك ف��ي ك��ل نادي
ورع � ��ان � ��ا ف� ��ي غ� ��رب� ��ة واب� �ت� �ع���ا ِد
�إنّ ع �ي��ن ال �م �ل �ي��ك ب��ال �م��ر� �ص��ا ِد
يا اب��ن عبدالعزيز ،من كل عادي
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ابتهجي يا �أر�ض

()1

علي �أحمد النعمي

يا � ُ
أر�ض ،للخالد الميمون فابت�سمي
يا� ُ
أر�ض،مي�سيوتيهيوافرحيفلقد
ب�ت��اج خ��ال� َ�د �شيخ ال�ع��رب قاطبة
القائد المرتجى في كل مع�ضلة
ونا�صر الحق �إن عز الن�صير له
لو لم تكن بكتاب اهلل ع�صمتهم
لما اعتلى العر�ش والأجفان دامعة
تمازج الدمع دمع الحب في فرح
ودمعة الحزن تعلو كل �شاخ�صة
هبال�شعبيمنحه
لمااعتلىالعر�ش ّ
والنا�س كل جموع النا�س قد وفدت
�إلى الريا�ض لتعطي العهد عن ثق ٍة
�أه �ًل�ااً ب��ه حينما ع��وف��ي و�أب� ��ر�أه
�أه�ًل�ااً ب��ه تبهج الأن��ظ��ا َر طلعتُه
يا� ُ
أر�ض،بالخالدالمقدامفابتهجي
ق �ل��ب ك �ب �ي��ر ون �ف ����س ح� ��رة وي��د
�آ�سى الحيارى و�أدناهم وق َّربهم
وق ��ائ � ٍ�د م ��ن ط� ��راز ال م �ث �ي��ل له

وردِّدي ع��ا���ش راع�ي�ن��ا ب�ك��ل َف� ِ�م
َ�ش ُر ْف ِت ح ّق ًا بتاج المفرد ال َع َل ِم
الح َر ِم
ليث الجزيرة بل حامي حمى َ
ورائد العدل والداعي �إلى ال ِق َي ِم
لتئم
وج��ام� ًع��ا �شمل ق��وم غير ُم ِ
ولم يقدهم رجال ال�سيف وال َق َل ِم
الح َك ِم
على فراق ال�شهيد الفي�صل َ
بطلعة البدر في م�ستحلك ُّ
الظ َل ِم
وفي الم�آقي ظالل الي�أ�س والأَ َل ِم
�صدق الوالء و�صدق الحب وال َك ِل ِم
وفودها الكثر من ُع ْرب ومن َع َج ِم
ل�خ��ال��د و�أخ �ي��ه ال�ف�ه��د ف��ي َن َه ِم
رب البرية م��ن �ضر وم��ن َ�س َق ِم
فكل قلب �إل ��ى لقياه ِج� � ُّد َظمي
فقد ت�سلم حمل ال ��درع وال َع َل ِم
تعطي وتعطي ب�لا َم��نٍّ وال َن� َ�د ِم
و�ضمهم ف��ي حنان مفرط َع� ِ�ر ِم
وع��اه� ٍ�ل َب�� َّر ف��ي وع��د وف��ي َق َ�س ِم

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.124 :
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�أن ��ا �أخ��وك��م و�أن �ت��م �إخ��وت��ي ف�أنا
�سيروا لنبني وم��ن و َّف��ى ف ��إن له
�أم � ��ن وع � ��دل و�إي � �ث� ��ار ُن� �ق� � ّر به
بمثل هذي ال�صفات الغر �أ�شعرنا
ح�سبهم
�أبناء عبدالعزيز ال�شهم
ُ
ف�ع�م�ق��وا ح�ب�ه��م ف�ي�ن��ا بلط ِف ُه ُم
و�أ�صبح ال�شعب ي�صفيهم مودته
يا رب ،فاحفظ لهذا ال�شعب خالده
بخالد �شمل الم�سلمين على
واجمع َ

منكم �سواء وه��ذا منتهى ال َك َر ِم
خير الجزاء ولو �أوفى على ال َه َر ِم
والو�صل للجار ذي القربي ولل َّر ِح ِم
�آل ال���س�ع��ود فكنا � �س��ادة الأُ َم� � ِ�م
�أن علمونا معاني الحب ِّ
وال�ش َي ِم
ووطدوا الحكم بالأحكام وال ُّن ُظ ِم
ل�م��ا �أح �ل��وه ف��ي بحبوحة ال ِّن َع ِم
اله َم ِم
وفهده والأ�شقا من ذوي ِ
نف�ص ِم
حبل الهداية جمع ًا غير ُم ِ
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وجه اجلنوب من ال�سرور تهلَّال

()1

علي جربان ال�صميلي

وج��ه الجنوب من ال�سرور َت َه َّلال
ب��زي��ارة ال�م�ل��ك ال �م �ف��دى خالد
�أبها ارتدت حلل الطبيعة فازدهت
ك��ل الجنوب و�ساكنيه �شعارهم
حيتك �أب �ه��ا وال �� �س��راة جميعها
بك يا مليك العرب ،يا علم الهدى،
ع��ب��دال��ع��زي��ز و�أن � �ت� ��م �أب � �ن� ��ا�ؤه
حملت ع��وات�ق�ك��م ر��س��ال��ة �أحمد
�أدي�� �ت� � ُ�م ح���ق الأم� ��ان� ��ة ك��ام�ًل�ا
ذدت ��م ع��ن الإ���س�ل�ام ك��ل مكابر
ب �ك� ُ�م �سمونا وا��س�ت�ك��ان ل�ش�أننا
وت �ط �ل �ع��ت ك ��ل ال �� �ش �ع��وب ل��ودن��ا
يا خالد الإ��س�لام ،ع�شت مخلدً ا
والفهد �صنوك والأمين لعهدكم
خططتما النهج الحكيم لحكمكم
أبوكم
وب �ن��ى ق��واع��ده��ا ال�م�ت��ان � ُ
�إن ال� �ح� �ي ��اة ب �ظ �ل �ك��م لكريمة
�آم��ال��ن��ا ف �ي �ك��م وم �ن �ك��م مجدنا

والح ْ�سنُ ز َّي� َن� ُه وت�� َّو َج َت ْهلال()2
ُ
ي��زه��و ال �ج �ن��وب ووج �ه��ه متهلال
ب�ج�م��ال�ه��ا وال �ط �ي��ر �� �ش ��دو ًا رتال
�أه �ًل �ااً ب�ع��اه�ل�ن��ا وع��ا���ش مبجال
ورب � ��وع ج � ��ازان ت � ��ردد :ي ��ا هال
يا خالد الإ��س�لام ،يا رم��ز العال
بكم ارتقى �شعب الجزيرة واعتلى
ف �ع�لا وت�ط�ب�ي� ًق��ا وق � � اً
�ول �أف�ضال
وال��دي��ن ��ص��ار بكم �أغ��ر و�أكمال
وعنا�صر الإل �ح��اد ��س��اءت موئال
م ��ن ك� ��ان ق� �ب� � ُل ب� �ع� �زّه متط ِّوال
ترجو ر�ضا الوطن ال�سعودي م�أمال
�أب��دً ا وحبك في النفو�س م�ؤ�صال
ل�ك�م��ا وف���اء ال���ش�ع��ب ل��ن يتحوال
�إذ ت�أت�سون �أب��ا المعالي في�صال
ع�ب��دال�ع��زي��ز وك �ن �ت� ُ�م َم��ن �أكمال
وال��دي��ن مرفوع العماد بكم عال
ب� �ك � ُ�م � �س �م��ا ب �ع��د الإل� � ��ه م �ع � ِّوال

( )1جملة املنهل ،ال�سنة� ،42 :شوال وذو القعدة1396/هـ– �أكتوبر ونوفمرب1976/م� ،ص.648 :

154

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

دام ��ت بكم �أف��راح �ن��ا و�سرورنا
نعطيكم ق�سم ال��وف��اء لعهدكم
ُ
فلتحي ي��ا ملك ال�ب�لادَّ ،
معظ ًما
َ
وليحي هذا ال�شعب ي�شمخ مجده
َ

فبكم عرفنا الأمن والجه ُل انجلى
�إن � � ��ا رع� � َّي� � ُت� �ك ��م ول� � ��ن ن �ت �ب��دال
وليحيى فهد للخ�صوم مزلزال
وب�ح�ك�م�ك��م �أب���د ال��زم��ان مكلال
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خالد العرب �أيهذا املرجى

()1

ف�ؤاد الرفاعي

�ان �أم ل��ق��ا ُء الإخ � ��ا ِء
ال ��� ِّ�س � َم��ا َك� ِ
�أم تنادى الرجال في زحمة َ
الخ ْطـ
�أم ه��و الح�س ب��ال�ع��روب��ة ي�صفو
ف �ي �ع��اف��ى ج �� �س��م ال��ع��روب��ة مما
وي �م��وج الخليج ف��ي منعة ال ِعزْ
كل هذا في �أر�ضنا اليوم فا�شهد
وت ��ر َّق � ْ�ب زه ��و ال �ع��روب��ة والإ� �ْ�س� �ـ
ه��ذه ال�شم�س ف��ي م ��دار حثيث
وك � � ��ذاك ال� �ت ��اري ��خ دورة ليل
ف� � ��إذا ��ش�ع���ش�ع��ت ت �ب��دل��ت الدنـ
فتهب ال�شعوب من غم�ضة ال َو ْهـ
ُّ
وتعيد المجد التليد وق��د �أَ ْ�ضـ
وك��ذا العرب قومنا قهروا ال َّد ْهـ
يوما
لم يغيبوا عن م�سرح الكون ً
ك��ل��م��ا غ��ث��ه��م زم � � ��ان غ �� �ش��وم
وم�ضوا في الع�صور �أه�ًللاً لعي�ش
في نفو�س ج��ذوره��ا دوح��ة ال ْإ�سـ
ع�ج��ز ال��ده��ر �أن يحيق ب�ه��ا َي ْبـ

***

ف��ي ك��وي��ت ال�ع��روب��ة الع�صماءِ؟
ـ � ِ�ب وب �� �ش��رى ل��وث �ب��ة وانت�ضاءِ؟
في�سير ال��رج��اء ن�ح��و ال��رج��اءِ؟
ف��ي��ه م���ن ك���ل ط �ع �ن��ة ن� �ج�ل�اءِ؟
ِز وي �م �� �ض��ى ��س�ف�ي�ن��ة ف ��ي �إب � ��ا ِء
ي���ا ث� ��ران� ��ا� ،أن� � ��ا دع� � ��اة �إخ� � ��ا ِء
�لام ي�أتي على ا�سم رب ال�سما ِء
ـ ِ
ب �ي��ن َط � � � ْو َري ت �ظ��اه��ر واختفا ِء
ث��م �أخ���رى ف��ي م��وك��ب الأ���ض��وا ِء
ـيا و�أ�ضحت في ن�ضرة وازده��ا ِء
ـ � ِ�ن وت �ق �ف��و م���س��ال��ك الب�صرا ِء
َـح ْت �صال ًبا كال�صخرة ال�صما ِء
ـ�� َر وك��ان��وا �شجى بحلق الفنا ِء
ال ،وال ُغ�� ِّي��ب��وا ب �ب �ط��ن ال �ع �ف��ا ِء
زح��زح��وه ع��ن �صدرهم ب ��ازدرا ِء
خ�صبه الفذ في الربا الخ�ضرا ِء
�ام ت��زج��ي ال�ن�م��اء �إث��ر النما ِء
ـ�ل ِ
جني العطا ِء
ـ�س ًا فظلت تعطي َّ

( )1رحلة اخلري ،تنفيذ وزارة الإعالم ،املطبعة الأهلية للأوف�ست ،الريا�ض ،ط1396 ،1:هـ– 1976م� ،ص.131 :
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ق��د ت�غ�ي��ب ال �ن �ج��وم خ�ل��ف غيوم
وي� �ج ��ف ال� �ع ��ود ال� �ط ��ري ولكن
خالد ال � ُع � ْر ِب� ،أ ُّي � َه��ذا ال ُم َر َّجى،
َ
ذا � �ص �ب��ا ٌح �أخ� ��وك ي�ب�ن��ي كيا ًنا
ل ��ك ف �ي��ه �أخ ك��ري��م ال�سجايا
ول� ��ه م ��ن �أم �ي �ن��ه ج ��اب� � ُر الأَ ْح� � �ـ
وال�ص ْمـ
في فعال يزينه
ُ
ال�صمت َّ
الح ْكـ
فهو �إن �أح�صى النوابغ في ُ
وت�سامى ع��ن ال� َّ���ص� َغ��ار فما َي ْنـ
وح� ��وال � �ي� ��ه ن��خ��ب��ة م� ��ن رج� ��ال
عبدالـ
�زم�ه��م �أن��ام� ُ�ل ِ
َم� � � َّر َد ْت ع� َ
مثلما �أن ��ت ف��ي ال �ج��زي��رة تبني
وح ��وال� �ي ��ك ف ��ي ال��ب��ن��اء رج ��ال
مثل فهد ذي ال �ع��زم وه��و كبير
�إن م��ن يبتني ال�م�م��ال��ك ُ�ش ّم ًا
ً
�شماخا
وال ��ذي ي��رف��ع ال���ص��روح
�إن ب�ي��ت ال �ت��اري��خ ل�ي����س يحابي
�سوف تم�ضي الع�صور قر ًنا فقر ًنا
ي��رح��م اهلل في�صلاً غ��ال��ه ال َغ ْد
غاب عن زحمة الحوادث وال ُق ْد
ك��ان ي��رج��و ��ص�لاة ح�م��د ونعمى
ون� �ه ��و� ً��ض ��ا ب� �ح ��ق �أم � �ت� ��ه ِف� � ْي� �ـ

***

***

م ��وه� � ًن ��ا ث� ��م ت �ن �ج �ل��ي ل �ل��رائ��ي
ج� ��ذره ال �ح��ي � �س��ره ف��ي البقا ِء
ع��ن يقين ف��ي ال�سلم والهيجا ِء
ً
�شامخا في الف�ضا ِء
عالي الركن
َ
ول� ��ه ف �ي��ك �أك� � ��رم الأ�� �ص ��دق ��ا ِء
ـ � َم� ِ�د ��س�ي��ف َي�� ُف�� ُّل َح� � َّد الم�ضا ِء
ـ � ُ�ت ف �ع� اً�ال م��ن ح�ك�م��ة الحكما ِء
ـ� � ِ�م َت � َ�خ � َّ�ط ��ى ع ��زائ ��م الأك� �ف���ا ِء
ـ � ُ�ظ� � ُر �إال �إل� ��ى ذرى ال� �ج ��وزا ِء
م�صابيح في دج��ى الظلما ِء
هم
ُ
ـ� � َّل� � ِه �إذ ك� ��ان � �س �ي��د ال��ع��ق�ل�ا ِء
�إ ْث� � � � � َر ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ل �ل �ع �ل �ي��ا ِء
ق���د ت��خ��ط��وا م� ��آث���ر ال� �ك ��رم ��ا ِء
و� � �س� ��واه م ��ن � �ص �ف��وة الأم � � ��را ِء
الخ َبا ِء
غ �ي � ُر م��ن يبتني ق �م��يء ِ
ف�ه��ي م�ن��ه ��ش�م��وخ��ه ف��ي ال �ع�لا ِء
ف �ه��و ي � ��روي � �ص �ح��ائ��ح الأن� �ب���ا ِء
ث ��م ي �ب �ق��ى م ��ا � �ش��دت� ُ�م ك��ال �ل��وا ِء
ُر وق� ��د ك� ��ان �أم � ��ة ف ��ي ال �ب �ن��ا ِء
�� ُ�س �صريع ف��ي قب�ضة ال ُّدخال ِء
في ظ�لال الأق�صى بعيد احتوا ِء
ـ � � ِه وك� ��� �س� � ًرا ل �� �ش��وك��ة الأع � � ��دا ِء
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غ �ي��ر �أن ال �م �ن��ون ل ��م تنتظره
ت���ار ًك���ا ع��ه��ده ل �ع��زم��ك ي ��ا َخ��ا
ل��م تق�صر ول ��م يق�صر �صباح
والفداء ال�شجاع ما كان يم�ضي
غير �أن القد�س الجريح تنا ِد ْيـ
وي �ن��ادي��ك في�صل م��ن وراء الـ
��ش��اح� ً�ذا ع��زم��ك ال�ح��دي��د ُم ِع ّد ًا
م ��ن � �س�ل�اح وم� ��ن رج� ��ال وم ��ال
�إن� �م ��ا ال��ن��ا���س �أم � ��ة ف ��ي كبير
ف��ت��ق��دم ف��ق��د �أراد ل� ��ك ال�� َّل��ـ
يا ابن عبدالعزيز ،هذي الكويت الـ
ف �ت �ح��ت ق �ل �ب �ه��ا ت �� �ض �م��ك ح � ًّب��ا
ف� ��أق ��م ف ��ي رح��اب��ه��ا �إن فيها
ل �ي ����س ل �ل �ع��رب م ��ن ك �ي��ان منيع
ف� ��الإخ� ��اء الإخ � � ��اء م ��ا ل �ث��ران��ا
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ف ��ان� �ط ��وى دون ُم� � ْن� � َي� � ٍة غ� � � ّرا ِء
ِل� � �دُ ،وال� �ع ��زم ��ش�ي�م��ة العظما ِء
ف���ي ع� �ط ��اء ل � ��رد ك���ل اع� �ت���دا ِء
ل��و ت��وان��ت ك� ّف��اك�م��ا ع��ن �سخا ِء
ـ� � َ�ك ول �ل �� �ص��وت ب � ّ�ح ��ة الإع� �ي���ا ِء
ـ � َق � ْب� ِ�ر �أن هُ � � َّ�ب ه�� َّب�� َة ال � َّن � ْك �ب��ا ِء
ك���ل �� �ش ��يء ل �ل��وق �ع��ة ال� ��� �س ��ودا ِء
�إن ل��ل�� ُع�� ْرب ف �ي��ك زه � � َو ُح� ��دا ِء
وك � �ث � �ي� ��ر ف� � ��ي ق � �ل� ��ة ع� �ج� �ف ��ا ِء
ـ� � � ُه ث� �ن���اء ي� �ف���وق ح� ��د ال� �ث� �ن ��ا ِء
ـ� � َي� � ْو َم ت��زه��و ف ��ي ُح� � ّل ��ة بي�ضا ِء
ع��ن � �ص �ف��اءٍ وح ��رم� � ًة ع��ن وف ��ا ِء
ل��ك �أه�ًل�ااً ي ���ْ�س � ُم � ْونَ ع��ن بغ�ضا ِء
�إن م�ضوا ف��ي ع��اط��ب ال�شحنا ِء
م �ن��ه ب � � ٌّد ف ��ي ع��ا� �ص��ف الأن� � ��وا ِء

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

فرحة العودة

()1

في�صل زين العابدين

ي��و ٌم �أَ َغ � � ُّر ب��دا بالح�سن مزدانا
فيه ال�سعادة ر َّف��ت ي��ا لروعتها!
يا فرحة العمر ،يا ذكرى تخلدها،
والأر�ض غنت وماجت كلها طر ًبا
و�أ� �ش��رق ال�صبح فيا�ضا بل�ؤل�ؤه
ّ
رف الجمال على الدنيا فز َّي َنها
�إن الطريق �إل��ى العلياء موكبنا
ال�ح�م��د هلل ه��ذا ال �ي��وم فرحتنا
يا خالد ال ُع ْرب ،كن لل�سلم رايته
للخير ت�سعى �إلى �أوج الكمال وال
وك ��ل م�ق���ص��ده م��ر� �ض��اة خالقه
حيوا معي القائد البناء وانتظموا

ت��ر َّن��م ال�ط�ي��ر ف�ي��ه ِج� � ُّد ن�شوانا
ت� َّم��ت وق��د ت��م ب��الأح �ب��اب لقيانا
ذك��رى ل�ق��اء ن�سينا فيه �أحزانا
و َن�� � َّو َر ال��زه��ر ن�سري ًنا وريحانا
�أن�ع��م بيوم غ��دا للح�سن عنوانا
ف�ساجلته وه��ام��ت ف�ي��ه دنيانا
ون�ح��ن كنا على الأي���ام فر�سانا
يا طيب فرحتنا ،يا طيب لقيانا
ونحن جندك �أب� ��را ًرا و�شجعانا
تبغي ج ��زا ًء وتعظي ًما و�شكرانا
ف��ب��ارك اهلل �أح��ب��ا ًب��ا و�أع ��وان ��ا
و� َ��ش� � ِّي ��دوا م �ع��ه ل�ل�م�ج��د بنيانا

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.142 :
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اليوم الوطني

()1

في�صل بن حممد املبارك

ي� ��وم ي� �ك ��رره ال� �ت ��اري ��خ م ��ول� � ُد ُه
ول�ل�م��ؤ��س����س �أع �ل��ى اهلل منز َل ُه
�أنجاله الغ ُّر قد ��س��اروا ب�سيرته
ت �ت��اب �ع��وا و� �س �ب �ي��ل اهلل غايتهم
ماذا علينا وقد جا�شت م�شاعرنا
ن��زه��و بخالدنا وال �ح��ال �شاهدة
و�آزرت� � ��ه ع �ل��ى الأع� �ب���اء �إخ��وت��ه
يقودهم فهدنا ف��ي ك��ل �صالحة
خالد والأمالك قد �سبقوا
في عهد َ
ت�سلل الخبث يا موالي ،في طرف
ُيق�ضى على الدين والدنيا برمتها
�إال الت�ضامن والإ��س�لام يجمعنا
ي��وم البالد �إذا ما ك��ان محت َرم ًا

ع��ام الجماعة والأع��ي��ا ُد تنع ِق ُد
يعتم ُد
نهج قويم على التوحيد ِ
وج � َّددوا لبني الإ�سالم ما َف َقدوا
وقاوموا ال�شرك والإلحاد مذ ُو ِلدوا
وال�شمل ملتئم والحقد مفت َق ُد
ف��ي ك��ل ب�ي��ت ل��ه ف��ي �أه �ل��ه َم � َ�د ُد
ف��ي ك��ل زاوي���ة فيها ل�ه��م َر َ�ص ُد
ورائ ��د ال �ق��وم ال ي�شقى ب��ه �أَ َح� � ُد
الح ْم ُل والأَ َ�س ُد
عه ٌد تعاي�ش فيه َ
فا�ستنكر الأهل والجيران والب َل ُد
فمن لها ورجال الدين ُت ْ�ض َط َهدُ؟!
هو الأم��ان �إذا ما قومنا َر َ�شدوا
والح�س ُد
من الجميع يموت الحقد
َ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،47 :ذو احلجة1401/هـ– �أكتوبر1981/م� ،ص.751 :
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تهنئة

()1

حممد �أحمد اجلعار

ب� � � ��د ُر ال�� �ج� ��زي� ��رة ف � ��ي �سما
ي �ك �� �س��و ال� �ك� �ن ��ان� � َة م� ��ن ��َ�س�� َن��ا
وال� �ن� �ي���ل ف� ��ي ط� � ��رب ُي� �� َ��ص� � ْف� �ـ
وت � �ه � �ل � �ل� ��ت �أه� � � � � � ��رام ِم� �� ْ���ص� �ـ
ت�� ���� �س�� �ع� ��ى ت � � �ق � � � ِّب� � ��ل راح � � � ��ة
ل � �م� ��ا �أط� � � � ��ل ال� � �م � ��وك � ��ب ال � �ـ
وال� ��� �ش� �ع ��ب ي��ن��ه�����ض ل �ل �ت �ح � ْي �ـ
ي��ت�����س��اب��ق الآالف ف� ��ي ا� ْ��س� �ـ
و�إذا ال� � � ُه� � � َت � � ُ
�اف م� ��ن ال �ق �ل��و
وخ � �ط� ��رتَ ف ��ي �أر�� � ��ض ال�سويـ
و�� � �ش� � �ه�� ��دتَ دارة ف �ي �� �ص��ل
ف� ��� �ش� �ه ��دتَ روع� � � ��ة م � ��ا �أُق � �ي � �ـ
وع� � � ِل� � � ْم � � َ�ت �أب � � �ط� � � َ
�ال ال �ج �ه��ا
َ
�أي � � ��دي� � � �ه � � � ُ�م ف � � � ��وق ال � � � ِّ�ز َن � � ��ا
ت � �ل� ��ك ال� � � ��زي� � � ��ارة م � �ن� ��ك ق��د
ول�� � ُك� � ْ�م ب� �ه ��ذا ال �ج �ي ����ش �أُ�� ْ��س � �ـ
ال� � � � �م�� � � ��ال م� � �ن� � �ه�� ��ا داف�� � � ��ق

***

***

ء ال� �ن� �ي���ل ف � ��ي َت� � � � ٍّ�م َت� � � َب� � � َّدى
ِء وم� �ي� ��� �ض ��ه ن� � � ��ور ًا و�� َ��س� � ْع���دا
ـ � � ِف� ��قُ م���وج���ه وي� �ط� �ي ��ب ِو ْردا
ـ� � � َر َت �� �س �ي��ر ل �ل �ت��رح �ي��ب َو ْف� � ��دا
م��ن م ��اط ��رات ال���س�ح��ب �أَ ْن � ��دى
ـ� �م� �ي� �م ��ونُ ل� �ل� �م� �ل � ِ�ك ال� �م� �ف� � َّدى
فح ْ�شدا
ـ � َي � ِة ُم ��� ْ�ش� ِ�رق � ًا َح ��� ْ�ش��د ًا َ
ـ� �ت� �ق� �ب���ا ِل� � ِه �� ِ��ش� �ي� �ب� � ًا و ُم � � � � � ْردا
ِب َن� َ�ظ� ْم��نَ ف��ي الإخ�لا���ص ِع ْقدا
ـ� �� � ِ�س ف���أي��ن��ع� ْ�ت زه� � ��ر ًا و َو ْردا
م� � ّن���ا ل� ��ه ال� ��رح � �م� ��ات ُت � � ْه� � َ�دى
ـ� � َ�م م ��ن ال�����ص��روح وم� ��ا �أُ ِع � � � ّدا
ِد ع �ل��ى خ �ط��وط ال� �ن ��ار �أُ� ْ��س ��دا
ِد ي� ��رون ف ��ي الأع � � ��داء � َ��ص � ْي��دا
وج� � � ْه � ��دا
زادت� � � �ه � � � ُ�م ع � ��زم� � � ًا ُ
ـ � � � � ٌد ال ي� � �ط � ��اق ل � �ه� ��ن َع � � � � ّدا
ق ��د � �ص��اح��ب ال � � ��ر� َأي الأَ�� َ��س � � ّدا

(� )1صحيفة البالد ،العدد1395/7/13 ،4994 :هـ– /22يوليو1975/م� ،ص.5 :
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ُع� � � � � ْ�د ف� � ��ي �أم� � � � � ��ان اهلل ت��ر
وان�� � � ��زل ب� �ع ��ر� ��ش ف � ��ي ال �ق �ل��و
ع� ��ر�� ��ش ق� ��وائ � �م� ��ه ال� � َم�� َ�ح� � ْب� �ـ
ال زال ب � �ي � �ن � �ك� � ُ�م ِح� � �م � � ً�ى
ُي�� � � � � ��ؤْ ِوي ال � �ع� ��روب � � َة ف� ��ي مفا
ت� �ل� �ق ��ى ال � �ع � �ن� ��اي� ��ة ف�� ��ي ِظ �ل�ا
�اب �إل � � ��ى َج� � َن ��ا
و�أوى ال � �ك � �ت� � ُ
ف� � ��رف�� � �ع� � � َ�ت راي � � � �ت� � � ��ه وق� � ��د
ولأن � � � ��ت ك���ال� ���ِّ��ض���رغ���ام َت � ْ�ح� �ـ
وك� ��� �س���رتَ ج� �ي� �� � َ�ش ال �م �ل �ح��دي �ـ
ي� ��ا خ� � ��ادم ال� �ح ��رم� �ي ��ن�َ�� ،ش � ْع �ـ
( َو ْق � � � � � � ُع) ال � �ك � ��آب� ��ة ي� ��ا َر ِف � � ْي � �ـ
�أ�� � �ش�� � ْ
�رق ب �ط �ل �ع �ت� َ�ك ال � � َك� � ِ�ر ْي � �ـ
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ع ��ى َر ْك � � َب� � َ�ك الأم� �ل � ُ
�اك ُج�� ْن��دا
ب ي � �ط� ��اول الأف� �ل� ��اك َم � ْ�ج ��دا
ـ� � َب� � ُة ِف� �� ْ��ض ��نَ � ْإخ�ل�ا�� �ص� � ًا و ُو ّدا
ل� �ل ��دي ��ن وال� � ��رك� � � ِ�ن الأَ�� �َ ��ش�� � � ّدا
ِخ � � � ِ�ر ِه ف �ت �ل �ق��ى ال �ع �ي ��� َ�ش َر ْغ � ��دا
ِل الأم � � ��ن �إح� ��� �س ��ان� � ًا و ِر ْف � � ��دا
ٍب م �ن� َ�ك َع � � َّز ِح� �م � ً�ى و َق ��ْ��ص��دا
�أوف� �ي� �ت ��ه ف� ��ي ال �ن �� �ص��ر َع� � ْه ��دا
ـ� � � ُر� � ُ��س� � � ُه �إذا ع�� � � ٍ�اد َت� � � َع� � � َّدى
�ارم َل� � � ُه � � ُ�م �أُ ِع� � � � � ّدا
ـ�� ��نَ ب � �� � �ص� � ٍ
ـ � ُب� َ�ك ل�ي����س ي��ر��ض��ى ع�ن��ك ُب ْعدا
ـ � � َع ال� � َ�ج� ��دِّ  ،ط � � َ
�ال ع �ل �ي � ِه ِج � � ّدا
ـ� � َم� � ِة ت �ط �ف��ئ الأ�� � �ش � � َ
�واق َو ْق � ��دا
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هالل رم�ضان يف رحاب املليك

()1

حممد �أحمد اجلعار

�سعى الهالل لبدر ِّ
والح َر ِم
الحل َ
�سعى يقبل ك ًّفا طالما انطلقت
�سعى ليقب�س م��ن �أن� ��وار طلعته
يهنيك يا خالد الإ�سالم ،عود ُت ُه
�شهر الكتاب الذي فيكم حياطته
ن��ور م��ن اهلل ق��د ��ض��اءت مواكبه
و�سل�سل م��ن رح �ي��ق ال ن �ف��اد له
�شفا القلوب �إذا ما الجهل �أ�سقمها
وح��م� ً�ى
و�إن �آل � �س �ع� ٍ
�ود ه��م�� ٌة ِ
من ا�ستظل بهم لم َ
يخ�ش عادي ًة
ال�شرق في عزة من ع�ضب �سيفهم
وم��ا �شكا ال�شرق �إال ك��ان بينهم
عذب مواردهم تلقى الوفود بها
ف��ي ك��ل �شعب ت��رى �آث��ار نعمتهم
وبيتهم فوق هام ال�شم�س مقعده
تقبل اهلل منك ال�صوم وامتلأت
وع�شت تحفظنا م��ن ك��ل عادية
منبلجا
ودام عهدك عهد النور
ً

�رم
��س�ع��ى ي�ق�ب��ل م �ن��ه راح� ��ة ال �ك� ِ
عم
ب��ال�خ�ي��ر وال �ب��ر والآالء وال ِّن ِ
داجي ُّ
ً
الظ َل ِم
في�ضا من النور يمحو َ
مبت�سم
في وجه م�ستب�شر في ثغر
ِ
م��ن ك��ل ب��ا ٍغ وم ��أف��ون �أ��ص� َّ�م عمي
أكم
فيال�شرقوالغربفيالوديانوال ِ
�صفا وطاب لمحرور الف�ؤاد ظمي
الهمم
يحيي النفو�س ويحيي ميت ِ
حم
للدين ح�صن وللأح�ساب وال َّر ِ
بم�ضطرم
من الزمان ولم يحفل
ِ
هم
والغرب في نعمة من في�ض ك ِّف ِ
فيه ال�شفاء وفيه ال�ب��رء لل�س َق ِم
مزدحم
من كل مزدحم في �إث��ر
ِ
ري��ان��ة ال �ع��ود �أو غ � َّداق��ة ال��دِّ َي� ِ�م
فكيف ترقى �إلى و�صف له كلمي؟!
�صحائف النور من �إح�سانك ال َع َم ِم
القمم
وع�شت ت�سمو بنا في ذروة ِ
والحكم
عهد المعارف عهد العلم
ِ

(� )1صحيفة البالد ،العدد1395/9/3 ،5035 :هـ– �/8سبتمرب1975/م� ،ص.7 :
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مدافع الفطر �شاقتنا �أغانيه

()1

حممد �أحمد املقو�سي
(من دولة فل�سطني العربية)

دنا اخلليل من الأق�صى ُّ
يزف له
وح � َّد َق� ْ�ت ُم� � ُد ٌن والب�شر يغمرها
َ
َم ��نَّ الإل� ��ه ع�ل��ى ال��دن �ي��ا بعودته
ه��ذا امل�ل�ي��ك وت�ل�ك��م م��ن مناقبه
ورددت �شاخمات ال�شيخ قائلة:
�أنا عرو�س وثوب العر�س ي�سعدين
قل لل ِّ
أكف التي تهوى م�صافحتي:
قد طال �صربي وقومي يف تف ُّرقهم
و�س ِّلحوا الن�شء بالإميان يحفظهم
وت �ل��ك ��س�ي�ن��اء يف ب�ح��ر يعانقها
�أبناء يع ُر َب� ،إن ال�صوم طال بنا
�أم��ا اجلنوب فرغ ًما من م�آ�س ْي ِه
ي��رن��و ب�ط��رف �إىل حيفا ي�ؤملها
ي��ا �أه��ل طيبة ،يف م�سرى نبيكم
م� ��آذن القد�س ق��د باتت معطل ًة
�إن ال �ن��داء ال ��ذي ل � َّب��اه معت�صم
ياابناجلزيرة�،إنالقد�سيرمقكم

ب�شرى ال�سالمة م ْع �أحلى �أمان ْي ِه
�صوب الريا�ض بلحظ فيه ما ف ْي ِه
وزغ ��رد ال�شعب قا�صيه ودان ْي ِه
ف�ح��ق لل�شعر ع�ق��د ي��زده��ي ف ْي ِه
ال �ق��و���س ال ي�ن�ح�ن��ي �إال ل �ب��ار ْي � ِه
وفار�سي فار�سي من �سال قان ْي ِه
ال ي ��درك امل�ج��د �إال م��ن يدان ْي ِه
ال ي�ع��رف ال��وج��د �إال م��ن يعان ْي ِه
فالن�شء ال ي�ستوي �إال براع ْي ِه
يف م�شهد نطقت �شتى معان ْي ِه
وم��دف��ع الفطر �شاقتنا �أغان ْي ِه
فب�سمة ال�ف��رح ت�ب��دو م��ن م�آق ْي ِه
فخالد ال�ع��رب ال ت��أل��و م�ساع ْي ِه
ت��ذاءب الغدر وا�ست�شرت م�آ�س ْي ِه
مذ ع�صبة البغي عاثت يف نواد ْي ِه
م��ازال يف حلقنا يرجو جميب ْي ِه
«من يفعل اخلري ال َي ْع َد ْم جواز ْي ِه»
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ِ�صنْو الليث

()1

حممد �إ�سماعيل جوهري

�أخ� ��ال � � ُد ،ي ��ا ول���ي الأم� � ��ر ،فينا
�أق ��ول وف��ي ال �ف ��ؤاد ر�ؤى �إليكم:
ون ��رج ��و �أن ت� �ك ��ون ن � ��واة خير
�رج ��ى
�أ�ؤك�� � � ��د �أن � �ك� ��م خ� �ي� � ٌر م � َّ
ب� ��أن ��ا ق ��د ع �ه��دن��ا الأم � ��ر فيكم
و�أ�� �ش � ِ�ه� � ُد �أن� �ن ��ي ب��اي �ع� ُ�ت ف �ه��د ًا
�أب � � ��ارك ف �ي �ك��م �أه� �ل � ًا وف�ض ًال
ف �� �س �ي��روا �إخ � ��وة ل�ل�م�ج��د دوم � � ًا
و�� �ش� � ُّدوا ال� �ع ��روة ال��وث �ق��ى ف�إني
المرجى
ع �ه��دن��ا ف�ي�ك��م الأم � ��ل
ّ
ف� ��أرج ��و �أن ت���س�ي��ر ب �ن��ا خطاه
َوم ��ن َع� ��زَ َم الأم � ��و َر ع�ل��ى رج��اء

و���ص��ن�� َو ال �ل �ي��ث ي �ق��رن��ه طباعا
ن�ب��اي��ع �شخ�صكم م�ل�ك� ًا ُمطاعا
ُت� � َع� � ُّم ب�ح�ك�م��ه ال��دن �ي��ا انتفاعا
وك� � � � ٌّل ف� ��ي والء ق� ��د �أ�� �ش ��اع ��ا
ف ���ِ�س �ي��روا ن �ح��و ع��زت �ن��ا ِ�سراعا
ول� � َّ�ي ال �ع �ه��د � �ص��دق � ًا واقتناعا
يعيد لخافقي الأم ��ل الم�ضاعا
ف �ك � ُّل ال���ش�ع� ِ�ب ح �ك � َم � ُك� ُ�م �أطاعا
�أ�ؤم � � ��ل �أن ت� �ك ��ون ل �ن��ا َم � َن��اع��ا
وفي�ض ال�ح��ب يغمرنا انطباعا
فما �أج��دى الم�سيرة �أن ُتراعى!
َت�� ��زَ َّو َد ب��ال�ع��زي�م��ة م��ا ا�ستطاعا

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.191 :

165

الباب الأول :جممع الق�صائد

�أنت امل�ؤمل

()1

حممد �أمني يحيى

�أي� ��ا خ� ��ال� ��د ًا� ،أن� ��ت ك � � ُّل المنى
ت �ب��اي � ْع��ك م �ن��ا ج �م �ي��ع القلوب
ب �ه��ذا ال �ك �ت��اب ال �ك��ري��م العظيم
ن �ع �ي �ن��ك ف� ��ي ك� ��ل �أم � � ��ر ت��ري��د
ون �ف��دي��ك ب���ال���روح ي ��ا خ ��ال ��د ًا،
ف� � ِع� �� � ْ�ش ف���ي ن �ع �ي��م وف � ��ي متعة
وع ��ا� ��ش ل �ن��ا ال �ف �ه��د ف ��ي ِع � �زَّة

و�أن � � ��ت ال � �م � ��ؤ َّم � � ُل وال � �م � � َّد َخ � � ْر
ت �ط �ي��ع وت�����س��م��ع ب� ��ل ُت � ��ؤْت � � َم � � ْر
و�� �س� �ن ��ة ط� ��ه ر� � �س� ��ول ال� � َب� �� �َ�ش� � ْر
ون��ر� �ض��ى ب �ع��دل��ك ف��ي ك��ل �أَم � � ْر
ف� ��أن ��ت ل �ن��ا م �ث��ل ن� ��ور ال � َب ��َ��ص � ْر
ف �ح � ُّب��ك ب �ي��ن ال �ق �ل��وب ان � َت ���َ�ش � ْر
ع���ض�ي� ُدك ه ��ذا ال�ح�م�ي��د الأ َث � � ْر
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تهنئة املليك املفدى

()1

د .حممد بدر هربي

�ام
ُم� � � َّد ْت ي�م�ي��نُ اهلل ذي الإن��ع� ِ
�ادح��ا بريا�ضه
وال�ط�ي��ر غ�� َّرد ��ص� ً
ه��ذي ال��ري��ا���ض ت�ل��أالت وتزينت
وت��رى الح�سا في غبطة و�سعادة
ورج� ��ال م �ك��ة ه��ائ �م��ون ،وطيبة
والجوف �أ�ضناها الجوى وتبوك في
والخرج في �شغف الم�ش َّو ِق �أقبلت
ك�صب هائم
�شقراء كم �سهرت
ٍّ
والبعد ب� َّرح ب��ال� ّد َو ْد ِم��ي ،والجوى
وال �� �ش��وق ف��ي ك��ل ال �ب�لاد م� َّؤجج
م�صر الحبيبة والريا�ض تعانقا
ق��د �أق�ب�ل��وا نحو المليك وه َّن�ؤُوا
وت ��رى ال�ك��وي��ت م��غ�� ِّردًا ل�شفائه
والأ ْرز ف��ي ل�ب�ن��ان �أورق يان ًعا
ين�س الجميل لخالد
م ��ازال ل��م َ
وح �ب��اه م��ن في�ض الإل ��ه وف�ضله
ودم�شقنا الفيحاء ال تن�سى �أ ًبا
وال�م�غ��رب ال�ع��رب��ي ت ��أل��ق با�س ًما
فاهنا �أخ��ال��د ،بال�شفاء ويومه
الزل ��ت ل�ل�إ� �س�لام ُم�ع�ل��ي �صرحه

***

***

�لام
ت � َه� ُ�ب ال���ش�ف��اء ل�خ��ال��د الإ� �س ِ
�وام
وال �ب �� �ش��ر ع � ّ�م ب �� �س��ائ��ر الأق� � � ِ
�ام
وغ� ��دت ت �غ �ن��ي �أط� �ي ��ب الأن� �غ � ِ
�ام
ورج� ��ال �أب �ه��ا ف��ي ج ��وى وه �ي� ِ
قد �أقبلت للقا المليك ال�سامي
المقدام
� �ش��وق ت �ح��نّ ِل � َم � ْل� ِ�ك �ه��ا
ِ
�ام
ك �م �ت � َّي� ٍ�م �أ�� �ض� �ن ��اه ط� ��ول م �ق� ِ
�رام
َق َّ�ضى ال��دج��ى ف��ي ل��وع��ة وغ� ِ
�رام
ف��ي ��ض��رم��ة ٍ
ذاك ك �ن��ار � ِ��ض� ِ
�لام
غ�م��ر ال���ورى وم�ج��ام��ع الإ� �س ِ
�ام
ف� ��ي غ �ب �ط��ة و�� �س� �ع ��ادة ووئ� � � ِ
�ام
ل���ش�ف��ائ��ه م��ن � �س��ائ��ر الأ� �س �ق� ِ
ل�سالم
وب �ن��و ال�خ�ل�ي��ج ت���س��اب�ق��وا
ِ
الب�سام
ل �م��ا ط �ل �ع��ت ب��وج �ه��ك
ِ
وح َم ِام
فلقد ح�م��اه م��ن ال� � َّردى ِ
وخ�صام
ووق� ��اه � �ش � َّر ت�ب��اغ����ض
ِ
�رام
ق ��د ع � َّم �ه��ا ب��ال �خ �ي��ر والإك � � � ِ
ظالم
وال�شرق ي�شرق بعد ط��ول
ِ
�ام
وا� �ش �ك��ر �إل� � ًه ��ا ج� ��اد ب ��الإن� �ع � ِ
�ام
وم� �ن� � ِّف � ً�ذا ل �ل �� �ش��رع والأح � �ك� � ِ
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احلمد هلل

()1

حممد التوم القباين

ال�ح�م��د هلل م��ا �أوالك م��ن نعم
نف�سا ف���إن لنا
و َق� � َّر عي ًنا وط��ب ً
وع�� ْ�د �إل�ي�ن��ا ف� ��إن ال���ش��وق �أَ َّر َق��ن��ا
ُ
ف� ��إن �شعبك ي��ا م� ��والي ،مبتهج

وط �ي��ب ع��اف �ي��ة م� ��والي فابت َِه ِج
في رحمة اهلل عو ًنا غير ذي ِع َو ِج
و�إن َع� � ْو َدك َع � ْو ُد الخير وال َف َر ِج
يفديك بالروح والأم��وال وال ُم َه ِج
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خالد الإ�سالم

()1

حممد ح�سن بنجر

م��اذا �أرى؟! �أَ ْرج ��ا ُء ج��دة ت�سط ُع
فالرو�ض منتع�ش الكمائم عاطر
وال �ب �ح��ر م��زه � ّو ال �ه��وى متدفق
ه��ذا ال��ف���ؤاد ي �ه� ّ�ب م��ن �أعماقه
بالحب ال بال�شعر �أهتف ملهمي
و�أق� ��ول �أه�ًل�ااً بالمليك ومرحبا
يا �سيدي ،لك في القلوب محبة
ف�س ْر بها نحو العال
هذي البالد ِ
ولأن ��ت ق��ائ��ده��ا العظيم م�ؤمل
دام ال�م�ل�ي��ك م��وف � ًق��ا ومظف ًرا
و�أط ��ال ف��ي عمر المليك م� ��ؤز ًرا
يا خالد الإ�سالم ،يا علم الهدى،
لبوا ن��داء العلم وال�شرع الحنيـ
والم�سجد الأق�صى ينادي �صامدً ا
م� ��والي ،ه��ذي نفثة ق��د �صغتها
م��ن ع��ال��م الإل �ه��ام م��ن وجدانه

ف��ي �سمتها َج � � َ�ذ ٌل وب���ش��ر يلم ُع
وال� � ��ورد ع ��ن ن �ف �ح��ات��ه يت�ض ّو ُع
وال � �ك� ��ل ف �ي �ن��ا ط ��ام ��ح ي �ت �ط � ّل � ُع
ال �ح��ب ه � َّي �ج��ه ف� �ج ��اءك ي�سر ُع
وال�شعر يلقى ف��ي رح��اب��ك �أروع
و�أب� �ي ��ن ع ��ن � �ش��وق وق �ل��ب يول ُع
ه��ي ذخ��رن��ا وب �ه��ا ُن�� َع�� ُّز و ُن� � ْر َف� � ُع
قد عاهدوك على الكتاب وبايعوا
ولأن� � ��ت ت� ��اج ل �ل �ع��روب��ة ي�سط ُع
دام ال��م��ل��ي��ك ب �ح �ب��ه ن �ت �م � َّت � ُع
ب� ��أخ� �ي ��ه ف��ه��د وح� � ��دة ت �ت �ج � ّم � ُع
ي��ا ح��ام��ي ال�ح��رم�ي��ن ،ي��ا مت ّور ُع
ِـف وحققوا الأمل العظيم و�صنعوا
وبنوه قد هتفوا بكم وا�ستجمعوا
وتر�ص ُع
تن�سقها ال�م�ن��ى
ّ
در ًرا ِّ
ف��ى دوح��ة ال�شعر البديع �أُ َر ِّج� � ُع
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يا مليك البالد �أه ًال و�سه ًال

()1

حممد ح�سن بنجر

وع � � � ْود ًا عريقا
َم�� ْق� َ�دم�� ًا رائ� �ع� � ًا َ
�أي ي� ��وم ك �ي��وم �ن��ا؟ �أي وق ��ت؟
�أي��ه��ا ال� �ي ��وم� ،إن ف �ي��ك لمجلى
�أ�شرقت فيك طلعة ت�سحر ال َع ْقـ
طلعة تبعث ال���س�ع��ادة ف��ي ال َّن ْفـ
ي��ا مليك ال �ب�لاد� ،أه�ًل�ااً و�سهل
ق��د ب��دا �شعبك الم�شوق قري ًرا
وح �م��دن��ا الإل�� ��ه ح� �م ��دً ا كثي ًرا
�صحيحا
وح �م��دن��ا الإل� ��ه �أُ ْب� � � َ�ت
ً
وا� �س �ت �ف��ز ال �ن �ف��و���س ح �ب��ك ج�� َّدا
رف��رف��ت ن�ح��وك ال�ق�ل��وب وج��اءت
وه �ن��ا ف��ال�م����س ال �ق �ل��وب تجدها
��س��ره��ا �أَ ْو ُب� � � َ�ك ال�م�ج�ي��د حقي ًقا
وال �ف ��ؤاد ال�شغوف ج��اءك ي�شدو
هات ًفا با�سمك الحبيب فخو ًرا
م ��ا ت �غ �ن��ى �إال ل��ف��رط ا�شتياق
�أيها ال�شعب ،ح�سبك اليوم مجدً ا
ب �ل��غ ال��غ��اي��ة ال �ع �ظ �ي �م��ة َّ
لل�ش ْعـ

ف��ي ال �م �ع��ال��ي ي ��زي� �دُهُ ��نَّ بريقا
�أي �سعد �سما �ضيا و�شروقا؟
�أم ��ل ال�شعب ق��د ب��دا م�ستفيقا
ـ�� َ�ل وت ��وح ��ي �إل� �ي ��ه �� �س� � ًّرا عميقا
ـ��� ِ�س وتك�سو ال�ح�ي��اة ُب � � ْردًا �أنيقا
ً
منع�شا مرموقا
ج�ئ��ت كالغيث
�إذ ب ��دا وج �ه��ك ال ���َّ�س � ِن� ُّ�ي طليقا
و�شكرنا الرحمن �شك ًرا عميقا
وم� �ع ��اف ��ى و�� �س ��ال� � ًم ��ا ورف��ي��ق��ا
ف� ��أت ��اك ال �ف��ري��ق ي�ت�ل��و الفريقا
ت�ستحث ال �ه �ت��اف والت�صفيقا
�زم���ا وثيقا
�أم �ل��ا ج��ائ ��� ً�ش��ا وع�� ً
ول� �ق ��د ك� ��ان ب��ال�����س��رور خليقا
ب���ش�ع��ور ق��د ف��ا���ض معنى رقيقا
ل��ك منه الإع �ج��اب ��ش��قّ طريقا
ي�ستقي م��ن ن��دى ي��دي��ك رحيقا
ب �م �ل �ي��ك ق���د �أح� � ��رز التوفيقا
ـ � � ِ�ب و�أواله رف� �ع���ة و� �س �م��وق��ا

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.122 :
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و�أفا�ض الإ�سالم والعرب ف�ضل
�أي ف �� �ض��ل ك�ف���ض�ل��ه ال ي �ب��ارى
�أي � �س �ع��ي ك���س�ع�ي��ه ال ي �ج��ارى
ي��ا م�ن��اط ال��رج��اء ،حقق رجانا
وان�شر الف�ضل في البالد و ُق ْدها
فالعظيم العظيم من كان ي�سعى
ح� �ف ��ظ اهلل ع � � َّزك� ��م ورع ��اك ��م

وت�خ� َّ�ط��ى بالمجد ع �ه��دً ا عريقا
م� �ك ��رم ��ات ت ��د َّف� �ق ��ت ت��دف �ي �ق��ا
ع��زم��ات �أج� ��در ب�ه��ا �أن تفوقا!
م ��ن ُر ِق� � � ٍّ�ي و� � �س � ��ؤدد ك ��ي نفوقا
تمتط المجد وال�ف�خ��ار العريقا
ِ
ل ��رق ��ي ال� �ب�ل�اد � �س �ع � ًي��ا دقيقا
ورع ��ى ال�ف�ه��د ن��ا� �ص � ًرا و�صديقا
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القلب يخفق بال�سرور وباملنى

()1

حممد ح�سن بنجر

القلب يخفق ب��ال���س��رور وباملنى
و��س�ع�ي��ت ل�ل�ع�ل�ي��اء ق��د دان���ت لنا
وح�ب��وت�ن��ا بالف�ضل �إذ �ش َّرفتنا
و�أت��ي� َ�ت �شعبك زائ� ��ر ًا مت�ش ّوق ًا
ي��ا ُن�ب��ل ،م��ا يبديه طيب لقائكم
ي��ا رائ� ��د ال �ع �ل �ي��ا ،ي �ن�ير رحابها
هذا هو ال�شعب العظيم وح�سبه
ي�خ�ت��ال يف ف��رح وي�ه�ت��ف هازج ًا
ان��ظ��ر َت� � َع� �لُّ ��قَ ��ش�ع�ب�ك��م مبليكه
يا �صاحب اجلاه العري�ض ،وال فخا
ه��ذا توا�ضعك الكبري وذا جما
وامل �ج��د يف �أ��س�م��ى م��رات�ب��ه يمُ َ ْثـ
ل �ل � ُع � ْرب ق��اط�ب��ة ول �ل��دي��ن احلنيـ
ي��ا � َ��س� ْع� َ�د ي��وم ترفعون ب��ه ل��وا الـ
ب�ل�ق��ائ�ك��م مت ال �� �س��رور جم � � َّدد ًا
وال �ق �ل��ب ج ��اءك ه��ات �ف � ًا مرتنمِّ ًا

***

***

***

مذ ح� ّل رك ُبك بالب�شائر وال�سنا
و�سعيت لل�شرفاء طابوا يف الدنى
�آن �� �س �ت �ن��ا ي ��ا خ� ��ال� ��د ًا� ،آن�ستنا
تبدو على �أ�سمى املظاهر والهنا
ع �ط �ف � ًا و�أ�� �ش ��واق� � ًا وح� � ّب� � ًا معلنا
وي �ق��وده��ا ن �ح��و امل� �ج ��ادة واملنى
ي �خ �ت��ال ي �ب��دي � �ش��وق��ه املتم ِّكنا
ي��ا ق ��ائ ��د ًا ،ي��ا خ ��ال ��د ًا ،ه � ّي��ا بنا
م��ا �أروع اللقيا بكم م��ا �أح�سنا!
َر ف ��أن��ت �أول م��ن ت �ق��دِّ ره الدنى
ُل فعالك العظمى ُت� َ�خ� َّل� ُد �أز ُمنا
ـ َث ُل يف �سناك وكنت مفخرة لنا
وح��قَّ �أن ت�سعى جتدد عهدنا
ِـف ُ
ـ�إ�سالم خ َّفاق ًا على ط��ول الدنى
ب�شفائكم ِط � ْب �ن��ا وه ��ذا �سعدنا
باحلب ب��الأ��ش��واق يا من �أح�سنا

( )1جملة املنهل ،ال�سنة � ،43شوال1397/هـ– �أكتوبر1977/م� ،ص.1338 :
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جئنا نهنئ بال�سالمة �سيدي،
ي ��ا �أي� �ه ��ا امل��ل��ك امل �ب �ج��ل� ،إن �ن��ا
ال �ط �ي �ب��ون غ �م��رت �ن��ا ح� � ّب� � ًا و�أم� �ـ
فلتحي يف ظ��ل ال�سالم مجُ َ َّم ًال
َ
ول �ي �ح� َ�ي ف�ه��د يف امل �ع��ايل رائ ��د ًا

جئنا نعبرِّ ع��ن م��دى �إح�سا�سنا
امل�خ�ل���ص��ون ل�ع�ه��دك��م فحبوتنا
ـ� �ج ��اد ًا و�إع� � � ��زاز ًا والزل� �ت ��م لنا
يا اب��ن ال�سعود ،مليكنا و�إمامنا
وليحي ع�ب��داهلل يحر�س موطنا
َ
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القمة والقاعدة

()1

حممد ح�سن فقي

�اق وبائ ُد
�أخ ��ال� �دُ� ،إن ال�ح�ك��م ب � ٍ
�أخالدُ ،قد ع�شنا من الدهر فترة
وج ��اء ل�ن��ا ع�ب��دال�ع��زي��ز وفي�صل
�أخ ��ال� �دُ ،والأع� � ��داء �إم���ا م ��راوغ
ونحن لديهم مطمع خاب �صيدهم
لقد �أُو��ص��دت كل الموارد دونهم
وال �شبعوا بعد الطوى من موائد
�أخ���ال� �دُ ،والآف� � ��اق ح��ول��ك كلها
م�شبوب ال�ه��وى عبقر ِّي ِه
بها ك��ل
ِ
�أخ��ال �دُ� ،إن المجد لي�س براكب
�راح ُل َّبه
وم��ا �أن��ت ممن تملك ال � ُ
ف�أنت ام��ر�ؤ ما�ضيه �أبي�ض نا�صع
ال�سماكين نازل
ك ��أن��ك م��ا بين ِّ
م�ن��ازل تهواها النفو�س وتنثني
نزلت بها مذ كنت لل�شعب نا�صر ًا
َ
�إذا ال�شعب �أعطى للمليك قيادة
وق���ام ب �ن��اء ��ش��ام��خ م��ا َت � ُن � ْو��ُ�ش � ُه

***

ويبقى من الحكمين ما هو را�ش ُد
ولي�س لنا في ال�سلم والحرب قائ ُد
فكانا لنا الم�شكاة والليل كام ُد
ي�خ��ات�ل�ن��ا م� �ك ��ر ًا ،و�إم� ��ا مجال ُد
وخابت –وقد بان الخبيء– الم�صائ ُد
فال �أَ ْر َو ِت الأك�ب��ا َد تلك الموار ُد
فر ْي َع ْت بالجحود الموائ ُد
َح َب ْت ُه ْم ِ
م���ش��ارق م��ا تحلو بهن المراق ُد
ر�أت منه ما ت�صبو �إليه الم�شاه ُد
غ ��وار َب ��ه �إال ال �� �س��را ُة الأم��اج�� ُد
وال �أن��ت ممن ت�ستبيه الخرائ ُد
وح��ا� �ض��ره ق��د �أث�ق�ل�ت��ه المحام ُد
َ
منازل ما ترقى �إليها الم�صاع ُد
ُل ُغ ْوب ًا وقد �أعيت عليها المقا�ص ُد
وكان ..فما تطغى علينا ال�شدائ ُد
وك ��ان حكيم ًا جانبته المكائ ُد
َز َع � � ��ا ِز ُع �إال ب � َّدد ْت �ه��ا القواع ُد

(� )1صحيفة املدينة ،العدد1397/6/29 ،4010 :هـ– /16يونيو1977/م� ،ص.21 :
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ق��واع��د �أر� �س��اه��ا ال� ��والء متينة
وكم من بناء م�شمخ ٍّر على الثرى
وفي �أر�ضنا �أر� ِ��ض الثراء قدا�س ٌة
أر�ض ال�سالم بطول ٌة
وفي �أر�ضنا � ِ
ويومان :يو ٌم في ال�سالم م�صا ِف ٌح
قالئد من ُغ � ِّر ال�سجايا و�ضيئة
ول �ل �ف��ن �آي� � ��ات ول �ل �ع �ل��م مثلها
�إل�ي��ك رن��ت ط� � ّر ًا ف��أن��ت رجا�ؤها
�إذا ��ش��اء رب��ي فالحياة حدائق
ول��ك��ن��ه��ا ت� �ب ��دو ل� �ن ��ا كخميلة
ون �ح��ن ب �ه��ا ف��ي ن �� �ش��وة ورغ� ��ادة
�أي��ا َح� َل�ك� ًا� ،أرخ ��ى علينا �ستوره
ت �ب��ارك م��ن ي �ط��وي وين�شر �أم��ة
ل�ق��د ك ��ان ب�ع�ث� ًا م��ا ن���راه وربما
ُي ��زَ ِّي ��نُ م��ن ت��اري�خ�ن��ا ك� � ُّل خالد
�إذا فعل الأح�ف��اد فعل جدودهم
لقد ر�صدت نف�سي الم�آث َر فانت�شت
فلي�س بما�ضينا –و�إن ج ّل– وحده
ولكننا �أي �� �ض � ًا ن�ب��اه��ي بحا�ضر

***

العاليات ال�سواع ُد
و�س َّو ْت ُذراه��ا
ِ
َ
يقوم ف�ت��ذروه ال��ري��اح الحوا�ص ُد
م �ع��اب��ده��ا ت�ع�ن��و ل �ه��ن المعاب ُد
ل �ه��ا ط� ��ارف ب �ي��ن الأن � ��ام وت��ال � ُد
كري ٌم ،ويوم في الحروب مجاه ُد
وكم �أعلت ال َ
أعناق تلك القالئ ُد
ول �ل��أدب ال �م��رم��وق فيها فرائ ُد
ومنك لها الح�سنى ومنك الرواف ُد
و�إن ��ش��اء رب��ي فالحياة فداف ُد
ب�لاب �ل �ه��ا ن �� �ش��وان��ة وال� �ط ��رائ� � ُد
�ش ّد ْت بهما هذي القوافي ال�شوار ُد
زم��ان � ًا �إل ��ى �أن ب � َّددت��ه الفراق ُد
فتغدو �أ���س��ود ًا تتقيها الأ� �س��او ُد
�شفت رمد الأب�صار منها المراو ُد
كما زانت الما�ضي العريقَ الخوال ُد
فلن َت َت َنزَّى في ال�صدور المواج ُد
بها ثم قالت :نعم ،هذي الروا�ص ُد
نباهي �إذا ب��اه��ى ب��ه المتقاع ُد
م�ج�ي��د ب �ن��اه ال �ن��اب �ه��ون الأواب� � � ُد

175

الباب الأول :جممع الق�صائد

عيد ال�شفاء

()1

د .حممد بن �سعد بن ح�سني

ع�ي��د ه �ن��ال��ك� ..إن �� �ش��اد وتغري ُد
وف� ��رح� ��ة وت� �ب ��ا�� �ش� �ي� � ٌر م��وف �ق��ة
و�أم� ��ة رك���ض��ت ف��ي ظ��ل قائدها
عيد على كل دار في رب��ى وطني
وال �ن��ا���س ف�ي��ه ُزراف� ��ات تدافعها
و�أن��ت في م�ص َر ال يلقاك مبتهج
ك� ��أن ف��ي � ُأذن � ��ي لل�سالفين بها
«ع �ي��د ب ��أي��ة ح��ال ع ��دتَ ي��ا عي ُد
�أم� ��ا الأح� �ب ��ة ف��ال �ب �ي��داء دون �ه� ُ�م
وم��وط �ن��ي ف �ي��ه �أع� �ي ��اد يباركها
يا رائد ال ُع ْرب ،يا قطب الزمان ،ويا

وم ��وك � ٌ�ب وج �ل�ال ال �ت��اج معقو ُد
وم� �ق� � ِب� � ٌل م ��ن زم � ��ان ك �ل��ه عي ُد
ح��دا�ؤه��ا رق�صت فيه الأنا�شي ُد
�أع�لام��ه خفقت وال � ِب � ُّر م�شهو ُد
�دي ت�غ� ِّ�ط�ي��ه الزغاري ُد
�إل ��ى ال��ن� ِّ
ب�ه��ا ،وال العيد ف��ي �آف��اق�ه��ا عي ُد
م��ن الأح��ادي��ث تعري�ض وتندي ُد
بما م�ضى �أم لأمر فيك تجديدُ؟
ف�ل�ي��ت دون���ك ب �ي��د ًا دون �ه��ا بيدُ»
َم � ْل� ٌ�ك عليه ل��واء الن�صر معقو ُد
�شم�س المعالي ،لأنت الف�ضل والجو ُد

( )1هوام�ش الذات ،حممد بن �سعد بن ح�سني ،دار عبدالعزيز �آل ح�سني للن�شر ،الريا�ض ،ط1429 ،1:هـ–
2008م.573/2 ،
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يا خالد العرب

()1

حممد بن �سعد الدبل

مبنا�سبة عودة جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز من رحلته اال�ست�شفائية.
القدم
الكرم
�أق�صر خطاك وقدِّ ْر مو�ض َع ِ
يا حادي الركب ،هذا مرتع ِ
وال�سلم
فانف�ض عتيقة بين ال�ضال
روي ال�شعر غانية
�إن قا�سمتك َّ
ِ
والعلم»
البان
�أو ناوحتك ر�سوم ال��دار �شادية
نهج «بين ِ
فال ُت ِع ْد َ
ِ
بالنغم
ت��رنّ ف��ي م�سمع ال�ت��اري��خ
بل غ ِّنها جزلة ع�ص ًما م�صرعة
ِ
الحكم
ي �ح � ّل ع ��ن درر ك�ع�ب�ي��ة
مدحكم
يا خالد العرب والإ�سالم،
ُ
ِ
والق�صم
تناولت مجدها ب��الآي
ك�ف��اك �أن ��ك لل�شرع الحكيم يد
ِ
بالظلم
والليل َي � � َّد ِر ُع الفجرين
ب�شراك �أنك في المحراب تعمره
ِ
الورم
دع� ��وت رب ��ك م��ن غ � ٍّ�م �أل � � َّ�م بنا
فالكل ع�ضو �شكا من نه�شة ِ
واهلل ي���ش�ه��د �أ َّن � ��ا ل��وع��ة الأل� � ِ�م
�شفيت والجرح ت�أ�سوه �ضمائرنا
رحم
ق��دم��ت وال �� �ش �ع��ب ت� ��واق لقائده
ترنحت م�ضر م��ع ك��ل ذي ِ
�سلطانُ ُ
�شمم
م��ا ِغ� ْب� َ�ت والفهد ع�ب��داهلل ي ��أزره
نايف �سلما ٌن وذو ِ
والكرم
فغرب َة الدين ياابن العز
�إن كان من غربة ن�شكو غالئلها
ِ
مخترم
فيال�شرقوالغربتجم ْع كل
تلك الر�سالة فاحملها على ثقة
ِ
ِا ْ
الهمم
هتف بنا َن َّد ِك ْر �أمجاد من �سلفوا
�إنا على العهد �س َّباقون في ِ
ُ
وخ���ْ�ض بنا كل درب �أن��ت �سائره
الح�سم
�إن قيل ع ّنا رواة ال�شعر ال
ِ
�أن ��ا ل�م��ن � �س��ادة �أدوا ر�سالتهم
والفرع من �أ�صله َف��أْ ُم� ْر بنا َت ُر ِم
من لل�صوارم في �أعطاف نا�شبة
جم؟
ع �ل��ى م �� �س � َّوم � ٍة ب��دري��ة اللُّ ِ
(� )1إ�سالميات ،حممد بن �سعد الدبل ،مكتبة املعارف ،الريا�ض ،ط1398 ،2 :هـ.130 ،
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�إذ �صلبة الأر�ض ت�شكو وقع حافرها
تهوي ال�سيوف انحنا ًء ال يقبلها
والندبفيغمرةالأحداثمنهجر
خليفة الفي�صل الباني بكل يد
�أزك���ى �أم��ان �ي��ه م �ح��راب ي� ��ؤ ّم به
��س��اح الخليل وي��اف��ا عند �أمنية
وث��ال��ث الحرمين ا ْل � َت��ا َع م��ن فئة
كم من بريء �أذيق الم َّر من عطب
�وام��ا ذوي �سفه
ال دي��ن ي��ردع �أق� ً
يا خالد المجد ،عهد ال ن�ضيعه
ت�ه�ف��و ال �ق �ل��وب ل�م�ي�ع��اد ت� ِّؤ�شره
دعاك م�سرى نبي اهلل �إذ عبثت
وج��اه� ِ�د الكفر ال بغي وال حرج
حيتك منا ق�ل��وب م��لء دعوتها:
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واللمم؟
فكيف بالطعن في اللبات
ِ
أكم
�إال جراح ك�شرع البرق في ال ِ
ال�ضرم
ع �ب��دال �ع��زي��ز ب �ع�م��وري��ة
ِ
كم�أوم� ْأتفيرحابالقد�سبذلدمي
قدم
طالئع النور في الأق�صى على ِ
القمم
على يدي خالد والفهد ذي ِ
والذمم
ي�شكو �أفاعيل خفر العر�ض
ِ
قدم
واليتم في ِ�ش ْرعة الأوغاد من ِ
ن�شكو �إلى اهلل ثم ال�سادة ُّ
ال�ش ُه ِم
والقلم
ن�صرت باهلل قبل ال�سيف
ِ
والح َك ِم
الح ْكم ِ
يمناك وال�شعب رهن ُ
فانتقم
أنجا�س
بحرمة الم�سجد ال ُ
ِ
الحرم
ل�سوف ُتجزى فحرر �صخرة
ِ
والحرم
بقيت ذخ � ًرا لدين اهلل
�أُ َ
ِ
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بيعة خالد

()1

حممد بن عبداهلل بن زربان الغامدي

خالد
لقد َج� َب� َر ال�م�ح��زونَ بيع ُة ٍ
في�صل
ف�سمع ًا لكم يا خال ٌد ،بعد
ٍ
ي�صون حمانا �ضيغم بعد �ضيغم
رب ،ث � ِّب��ت خ ��ال ��د ًا و َت� � َو َّل� � ُه
ف �ي��ا ِّ
ي �ق��ود زم���ام ال �ع��ز واهلل ُ حافظ
وثبت ولي العهد فهد ًا على ال ُّت َقى
ف�أ�ص ٌل كري ٌم طاب غر�س ًا ومن ِبت ًا
أ�سا�س من التقوى وع��د ٌل َوم ْنع ٌة
� ٌ
و��س� ِّل� ْ�م جميع الآل م��ن ك��ل فتنة
ف��أن��ت ال��ذي ي��ا رب�ن��ا ،ق��د �أمرتنا
ف�سبحانك اللهم ،ربي و ُم ْو ِجدي
وال�سالم على الذي
و�أزجي �صالتي
َ
و�صلى عليه اهلل من فوق عر�شه

ف�ف�ي���ص� ُ�ل ف �ي��ه ق��د �أراد و�أ َّم �ل�ا
ندين لكم يا ق��ادة الدين ،بال َوال
�إذا غاب عنا �ضيغ ٌم� ..ضيغ ٌم تَال
بن�صر وت ��أي �ي��د ل�م��ا ق��د ت ََح َّمال
ف ��أك��رم ب��ه َب�� � ّر ًا وف � ّي � ًا وعاهال!
ليحيا ع��زي��ز ًا ب��ال�ن�ج��اح ُم َك َّلال
بحزم َت�أَ َّ�صال
على العدل والتقوى ٍ
وج� ��و ٌد و�إخ�ل�ا� � ٌ�ص وع� � ٌّز َت َك َّمال
ف���آل ��س�ع��و َد ال�خ�ي� ُر فيهم َت َم َّثال
ل�ن��دع� ْو َك ي��ا رب الأن ��ام ،ل َت ْق َبال
لكالحمديارحمن،فيالخيروال َبال
ع �ل �ي��ه ك �ل�ام اهلل ح� � ّق� � ًا َت � َن� �زَّال
المبعوث بالخير لل َمال
محمد
ٍ
ِ
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يا ابن عبدالعزيزَ ،
عدت ف�أهل

()1

حممد عبداهلل املعلمي

ط �ل��ع ال �ف �ج��ر � �ض��اح � ًك��ا ن�شوانا
والع�صافير �أر�سلت لحنها ال َع ْذ
ن�ب�ه��ت ب��ال�ن���ش�ي��د غ���ص�ن��ا ن��د ّي � ًا
وع� �ل ��ى غ� ��رة ال �� �ص �ب��اح ت��د َّل��ت
وال�ن���س�ي��م ال�ع�ل�ي��ل ق�ب��ل ث�غ��ر ال��زْ
وال��ري��ا���ض ال�غ�ن��اء م�� َّدت ذراعيـ
�إن � � � ��ه خ � ��ال � ��د �أط� � � � � � ّل ع �ل �ي �ن��ا
وع �� �س �ي��ر ت��و� �ش �ح��ت ح �ل��ل ال� � � َو ْر
وث� �غ ��ور ال �خ �ل �ي��ج ت �ب ���َّ�س��م ب�ش ًرا
وال�شمال الحبيب �صفق واختا
يا ابن عبدالعزيز ،ع��دتَ ف�أهل
ل ��و ع �ل �م �ن��ا ق �ب��ل ال��رح��ي��ل ب ��أن��ا
ل���س�ف�ح�ن��ا دم� ��ع ال �ع �ي��ون عيانا
ول�ح�ق�ن��ا ب��ال��رك��ب � �ش �ب � ًرا ب�شبر
غ �ي��ر �أن الإل� ��ه �أل �ه �م �ن��ا ال�صبـ
ف�صبرنا ��ص�ب� ًرا جميلاً وقلنا:
ودع � � ��ون � � ��اه ب� � �ك � ��رة وع� ��� �ش� � ًّي ��ا
و�أران� � ��ا ال�م�ل�ي��ك ف��ي خ �ي��ر حال

و�أران� � � � ��ا م� ��ن ح �� �س �ن��ه �أل� ��وان� ��ا
َب رق � �ي � � ًق� ��ا م� �ن� � َّغ� � ًم ��ا ر ّن� ��ان� ��ا
ف �ت �م �ط��ى وم � � ��ال ت� �ي� � ًه ��ا والن� ��ا
خ�صل ال�شم�س ع�سجدً ا فتانا
َز ْه� � � ِ�ر ف��اف �ت��ر ب��ا� �س � ًم��ا ج��ذالن��ا
ـها َت� َل� َّق��ى بالح�ضن م��ن وافانا
ف��ازده��ت نجد وال�ح�ج��از ازدان��ا
ِد وف ��اح ��ت ري��ا� �ض �ه��ا ريحانا
وت� �ه� �ن ��ي ب���ال� �ع���ودة ال��ج��ي��ران��ا
َل ح� � �ب � ��و ًرا وردد الأل� �ح ��ان ��ا
عيدنا �أن��ت �أن��ت �شم�س �ضحانا
��س�ت�ع��ان��ي م��ن � �ش ��أن��ه م��ا عنانا
و� �س �ف �ك �ن��ا دم ال� �ق� �ل ��وب بيانا
وف� ��دي � �ن� ��اك خ � ��ال � ��دً ا ب��دم��ان��ا
ـ� � � َر و�أل�� �ق� ��ى � �س �ك �ي �ن��ة و�أم� ��ان� ��ا
ح �� �س �ب �ن��ا اهلل رب � �ن� ��ا وك��ف��ان��ا
ف��وف��ى ال��وع��د وا��س�ت�ج��اب دعانا
وك �� �س��اه ث ��وب ال ���ِّ�ش �ف��ا طيل�سانا

(� )1صحيفة اجلزيرة ،العدد1398/12/30 ،2330 :هـ– /30نوفمرب1978/م� ،ص.9 :
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�إي���ه ف �ه��د ،ي��ا ك��ري��م ال�سجايا،
�أن��ت خففت لوعة ال�ف��راق علينا
ف�ل��ك ال�ح��ب ك��ام� ًن��ا ف��ي الحنايا
فاطرب اليوم يا ف���ؤادي ،وردِّد:
ب �ي �ن �ن��ا خ ��ال ��د وف� �ه ��د وع� �ب ��دا ْل� �ـ
�إخ�� � ��وة �� �ص� �ف ��وة ع� �ظ ��ام ك� ��رام

ق��د ع �ه��دن��اك م�خ�ل� ً���ص��ا معوانا
ووج ��دن ��ا ب��ال �ق��رب م �ن��ك حنانا
ول��ك ال���ش�ك��ر ف��ي ال �م�لا �إعالنا
�أق� �ب ��ل ال �� �س �ع � ُد وال �ه �ن��ا واف��ان��ا
ـ� َّل� ِه واذك ��ر ليث ال��وغ��ى �سلطانا
ت �خ��ذوا ال��دي��ن وال �ف��دى عنوانا
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خالد يفديك الأبناء

()1

حممد عطية �شبكة

خ ��ال� � ُد َم� � ِل � ُ�ك ال � � َع � � َر ِب ال� � َف� � ْر ُد
ف ��ي ع �ه��ده �م��ا اك �ت �م��ل ال ��� َّ�س � ْع � ُد
ب �ج �ه��و ِده �م��ا ا َّت� � َ�ح� � َ�د ال � � َع � � َر ُب
وال� �ق� ��� �ص� � ُد ت� �ح� �ق ��قَّ والأَ َر ُب
م� �م� �ل� �ك� � ُة ال � � �ن� � ��و ِر �� �س� �ع ��ود ّي ��ه
ف� � �ب� � �ح � ��قٍّ �إن� � � � � � � ِ�ك م � �ه� ��د ّي� ��ه
خ� ��ال�� � ُد َي� � � ْف�� � ِ�د ْي�� � َ�ك الأب� � �ن � ��ا ُء
ف� ��ي ظ� � ِّل� � ُك� �م ��ا ال�� � َغ�� � ُد َو�� َّ ��ض� ��ا ُء
�ام هُ �� � َو ال �خ��ا ِل� ْ�د
َم� � ِل � ُ�ك الإ� � �س �ل ِ
وال� �م� �ج� � ُد ال� � �ط � ��ا ِر ُف ال� �ت ��ا ِل � ْ�د

***
***
***
***

ف� �ل� �ي� �ح � َ�ي ل� �ن ��ا هُ � � � � َو وال � � َف � � ْه � � ُد
ف��ل��ي��ب��قَ �إل� � ��ى الأب�� � ��د ال� � َع� � ْه� � ُد
ْ
الم�ض َط ِر ُب
وا ْن� � َت � َ�ظ � َ�م الأم� � � ُر
ف �ه �ن �ي � ًئ��ا ق���د �� َ ��ص� � َ�د َق ال � � َو ْع � � ُد
�ام �� �س� �م ��او ّي ��ه
ف � �ي� � ِ�ك الأح� � � �ك � � � ُ
هلل هُ �� � � َو ال � � ُّر�� ْ��ش � � ُد
�اب ا ِ
ف� �ك� �ت � ُ
وال � �ف � �ه � � ُد ون� � �ح � ��نُ �أَ ِح� � � � ّب � � ��ا ُء
وال�� � ُي�� � ْم� ��نُ ل��رك�� ِب��ك��م��ا َي � ْ�ح ��دو
�ام ال � ��دِّ ْي � � ِ�ن ه��ن��ا خ ��ا ِل � ْ�د
و�إم � � � � ُ
ِب� � � � َي � � � ِ�د ْي� � � � ِه ب� �ي� �ن� �ه� �م ��ا َع� � � ْه� � � ُد
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فرحة اللقاء

()1

حممد بن علي ال�سنو�سي

�راح
ع���اد ل�ل���ش�ع��ب ف ��ار� ��س الأف� � � ِ
ع��اد ف�ج� ًرا م�شع�ش ًعا ينثر البهـ
وا� �س �ت �ق � َّرت ب��ه ال �ع �ي��ون ونامت
�أن ��ت ف��ي ل �ن��دن ون �ح��ن م��ع المذ
نتق�صى الأن �ب��اء ف��ي ل�ه�ف� ٍة َح ْر
َّ
��ش��اخ���ص��ات �أب �� �ص��ارن��ا و�أي��ادي��ـ
وانق�ضت ف�ت��رة ال�ت��ر ُّق��ب بالب�شـ
ف�سرت ف��ي قلوبنا ن�شوة الب�شـ
وزه� ��ت �أوج � ��ه ال �ع��روب��ة جذلى
�واد
وت � � �ه� � ��ادت ح� ��وا� � �ض� ��ر وب� � � � ٍ
ر��ش�ف�ت��ه ر� �ش��ف ال��ر� �ض��اب قلوب
يا �أب��ا ال�شعب ،يا حبيب المالييـ
�أن� � ��ت ف� ��ي ك� ��ل م �ه �ج��ة وف � � ��ؤاد
ه�م��ه �أن ي ��رى ال �ع��روب��ة والإ� �س �ـ
بك ن�ست�سهل ال�صعاب ونم�ضي
يدنا في يديك �سير ًا �إل��ى المجـ
ع�شت يا خ��ال��د ًا ،وعا�ش ول��ي الـ

أرواح
خ��ال��د ف ��ي ال��ق��ل��وب وال ِ
البطاح
ـجة م��لء ال � ُّرب��ى وم ��لء
ِ
�راح
ب�ع��د �سهد م��ن مب�ضع ال �ج� ِ
�اح
ي� ��اع ف���ي ك���ل م� �غ ��رب و���ص��ب� ِ
�اح
َرى وف� ��ي ل ��وع ��ة وف� ��ي �إل� �ح � ِ
�اح
ـ��ن��ا دع � � ��ا ًء ل��ف��ال��ق الإ�� �ص� �ب � ِ
النجاح
ـ��رى وه��ز الأث �ي��ر ل�ح��ن
ِ
�داح
ـ��ر و� �س��اغ ال���ش��راب ف��ي الأق� � ِ
المراح
با�سمات الثغور ن�شوى
ِ
�راح
ن� �ب� ��أ ك� ��ال� ��زالل � � �ص� � ٍ
�اف ق � � ِ
المالح؟!
عط�شات م��اذا ر�ضاب
ِ
والفالح
ـ��ن ،وي��ا �صانع ال �ه��دى
ِ
�رواح
�أم� � ��ل ف� ��ي غ� ��دوه� ��ا وال � � � � ِ
الجناح
ـ�لام ع��ال��ي ال ��ذرى ق��وي
ِ
�اح
ُق � � � ُدم � � � ًا ل� �ل� �ع�ل�ا ول �ل��إ� � �ص �ل ِ
�اح
ـ� � ��د وث � � ��و ًق � � ��ا ب � �ق� ��ائ� ��د م� �ل� ِ
والكفاح
ـعهد فهد ،فهد ال�ن��دى
ِ

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،43 :ربيع الأول وربيع الثاين1397/هـ– مار�س و�إبريل1977/م� ،ص.887 :
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هنا خالد

()1

د .حممد العيد اخلطراوي

�آ ِه ��س�ه� َ�م ال �ه �م��وم ،رف �ق � ًا بقلبي
غير �أُ� ْ��س� ِ�د العرين قاموا ِ�سراع ًا
يخلفون ال��رئ�ب��ال ��ص��دق� ًا وع��د ًال
ف �ه �ن��ا خ� ��ال � � ٌد ُي� � َ�خ � � ِّل � � ُد ع� �ه ��د ًا
وي� �ق ��ود ال� �ب�ل�اد ل �ل �خ �ي��ر ُق � ْ�دم� � ًا
وع� �ل ��ى درب� � ��ه ال� �م� �ب ��ارك ف �ه � ٌد
في�صل واهن�أْ
ُ
َن� ْ�م قرير العينين
�سوف نم�ضي على خطاك بعزم
�ال
ال ي���ران���ا الإل � � � � ُه غ� �ي� � َر رج� � ٍ
و ْل�� َت����ِ�س�� ْر خ ��ال� � ٌد ،ب �ن��ا للمعالي

ل�ي����س ل��ي � �س �ل��وة وال م��ن ع ��زا ِء
ي � ��ر�أب � ��ون ال � �� � �ص� ��دو َع ب � � ��الآال ِء
مات ف��ي الأفنا ِء
ي��زرع��ون ال َب ْ�س ِ
�سوف ي�سمو بالراية الخ�ضرا ِء
ح ��ا�� �ش ��د ًا ك � � َّ�ل ج� �ه ��ده ل �ل �ب �ن��ا ِء
ي��دف��ع ال� � َّر ْك � َ�ب ل�ل�ع�لا وال�سنا ِء
ف��ي ج�ن��ان الخلود َج� َّ�م الر�ضا ِء
� � �ص� ��ارم ي �� �س �ت �ه �ي��ن ب � ��الأن � ��وا ِء
�أوف� � �ي � ��اءٍ ل �ل ��إخ � ��و ِة الأوف� � �ي � ��ا ِء
ف��ي �صمود يحميك رب ال�سما ِء

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.183 :
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�شفا�ؤك ب�شرى

()1

حممد املجذوب

� �ش �ف��ا�ؤك ب���ش��رى ل�ل�ق�ل��وب ِوم َّنة
َت�� َر َّق�� َب��ه��ا ف��ي ل�ه�ف��ة ك��ل م�ؤمن
وال عجب �إن ك��ان َع� � ْودك هان ًئا
النا�س افتدا ُء �إمامهم
فلو �أمكن
َ
وذل� ��ك ف ��ي ع �ن��ق ال��رع �ي��ة ذم��ة
فال زلت للإ�سالم وال ُع ْرب والعال

ل ��رب ��ك ت �� �س �م��و ف� ��وق ك���ل ث��ن��ا ِء
و�� �ص ��اغ م��ن��اه ف ��ي �أح � � � ِّر دع� ��ا ِء
م � �ث� ��ار ح � �ب� ��ور ع� ��ام� ��ر وه � �ن� ��ا ِء
ل � � َف � � َّد ْو َك ب� � ��الأرواح غ �ي��ر بطا ِء
�إذا ك��ان راع�ي�ه��ا م��ن الرحما ِء
م��ن اهلل ف��ي ن�صر وط ��ول بقا ِء

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.13 :
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حتية املغرب لل�سعودية

()1

حممد بن حممد العلمي
(من اململكة املغربية)

ف��ي ب�ل�ادي الكريمة الم�ضيا َف ْة
ي��ا رع��ى اهلل �ساعة زان ��ت اللُّ ْقـ
م ��دن ال �م �غ��رب ال �ع��زي��ز احتفا ٌء
وال � ��ذي ي�ع���ش��ق ال�م�ل�ي��ح يناجي
�رب ال �ن �ب��ل ل�ل���س�ع��ودي��ة ا ْر َت� ��ا
م �غ� ُ
ت��ل��ك �آي � � ��ات ح �� �س �ن �ه��ا تتج َّلى
مغنطي�س الإ� �س�لام منها �إليها
�سكبت ف��ي قريحتي م��ن �سناها
�أن� � ��ا غ� � ّوا�� �ص� �ه ��ا ب� �ك ��ل محيط
�أع� ��رف ال �ل ��ؤل ��ؤ ال�ث�م�ي��ن و�أدري
و�أن���ا ال���ش��اع��ر ال ��ذي رك��ب ال َم ْو
م �ه �ب��ط ال���وح���ي وال� �ن� �ب ��وة فيه
تن�شق الطيب �أي طيب �سماو ْيـ
ف��ي رح��اب البيت ال �ح��رام �أمان
م ��ؤم��ن القلب ت��ائ��ب م��ن خطايا
ي�ت��دان��ى ف��ي الكعبة الأم� � ُ�ل النا
�أي و�صف ي�أتي على موقف ال َع ْبـ

***

مرحب ًا بال�شمو�س �أه� ِ�ل الثقا َف ْة
ـ َيا و�أذك ��ت م��ن ح�سنها �إرها َف ْة
ب ��الأ�� �ش� �ق ��اء ف ��اخ ��رت �أري� ��ا َف � � ْه
ك � � ُّل ن �ب ����ض م ��ن ق �ل �ب��ه �أط��ي��ا َف�� ْه
َح و�أب � � � ��دى ب �ح �ب �ه��ا �إي �ل��ا َف� � � ْه
ف ��ي رب � ��اه وت �� �س �ت �ب��ي �أع� �ط ��ا َف� � ْه
ن �ح��ن ن��رع��ى جميعنا �أه ��دا َف� � ْه
في�ض وح��ي ل��م �أ�ستطع �إيقا َف ْه
ُج� ْب� ُ�ت �أع�م��اق��ه وخ�ضت �ضفا َف ْه
ف��ي ال�� َّت�� َي��ا َر ِات دائ � ًم��ا �أ�صدا َف ْه
َج وم��ن � �ص��ان م ��ؤم � ًن��ا مجدا َف ْه
م �ه �ج��ة ال �� �ش �ع��ر ح� ��رة َر َّف� ��ا َف � � ْة
ـ� � ٍ�ي ل ��ه ال� �ك ��ون ف��ات��ح �أط� ��را َف � � ْه
وع�� �ط� ��اء هلل ِن� � ْل� �ن���ا ق� �ط ��ا َف� � ْه
ُه محا ال��دم� ُع ُظ ْل َمه واعت�سا َف ْه
ئ��ي وقلبي ي�ه��وي ه�ن��اك طوا َف ْه
الو�صا َف ْة؟!
ـ� ِ�د؟! وم��اذا للري�شة َّ

( )1املجلة العربية ،العدد ،7 :ال�سنة الثانية� ،صفر– ربيع الأول1398/هـ– �شباط1978/م� ،ص.108 :
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�إن روح الإن �� �س��ان ل�ل�ن��ور ت�سمو
ي �ج��د ال �ق �ل��ب ف���ي م �ع � ّي��ة م��وال
ك� ��ل �أم � � ��ن و�� �ص ��ول ��ة وم�����ض��اء
م �ك��ة �أح��ك��م��ت رب� � ً
�اط� ��ا وثي ًقا
ُ
ر�سول الـ
ف�إذا المغرب العزيز..
ك �ل �ن��ا ف ��ي رح � ��اب �أح � �م� � َ�د َط� � َه
وال� �ب ��دور الأق� �م ��ار ف��ي ك��ل قطر
و�صفاء الينبوع في المغرب الأَ ْقـ
َع�� َم�� َر ال �ن��ور م �ف��رق ال �ت��اج منه
خ��ال��د ه��ا ه�ن��ا م��ع الح�سن ال َّثا
ال�صا
ن�سب طاهر ف��ي الجوهر َّ
ال�س ْلـ
كيف تن�سى الريا�ض م�ؤتمر ِّ
وفل�سطينُ ُق ْد ُ�سها الم�سج ُد الأَ ْقـ
دوما
بع�ضنا غيرة على البع�ض ً
الج ْو
خ��ط برليف عند معركة ُ
�أم��ة الفتح ال تريد �سوى ال َّن ْ�صـ
باق
ه��ا ه�ن��ا �أو ه�ن��ال��ك ال�م�ج��د ٍ
عانق ال�ضوء �صفوه ف��ر�أى ال َك ْو
ف��ي ل�ق��اء الإخ� ��وان روح ومغزى
و�إذا ال �ن��ور � �س��اد ح���ًّ�س��ا ومعنى
ل��ن ي �ن��ال الأع� ��داء م�ن��ه ن�صي ًبا
ك��ل��م��ا ن � � ��ادت ال�� �ب�ل��اد ِل� � ِ�ج� � ٍّ�د
وح��دة في التراب ما غاب عنها

***

و�� �س ��واه م ��ن ح �ق �ه��ا �أن ت �ع��ا َف � ْه
ُه اه �ت��داء ف�لا ي �ه��اب انحرا َف ْه
و� �ش �ف��وف ف��ي خ���ش�ي��ة وم �خ��ا َف � ْة
ب��ح��م��ان��ا وج� � � � � َّددت �إت� �ح���ا َف� � ْه
ـ� � َّل� � ِه ُي � َ�ح� � ِّي ��ي ب �ط �ي �ب � ٍة �أك� �ن ��ا َف� � ْه
م ��ن ي�ل�اق��ي ب� �ج ��وده �أ� �ض �ي��ا َف � ْه
�آ ُل� � � ُه م��ن ق��د َت� � َّو ُج���وا �أ���ش��را َف�� ْه
ـ ��َ��ص��ى ح �ب��اه ن �ظ��اف � ًة وظ ��را َف� � ْة
وب� ��ه ج� � � ّدد ال���وج���ود اع� �ت ��را َف� � ْه
ِن� ��ي ان��ت��ب��اه وع � ��زة وح �� �ص��ا َف � ْة
ِف� ��ي و�� �س ��ر ل �ل �ه �م��ة ال�� َك���� َّ�ش��ا َف�� ْة
ـ � ِ�م ول �ب �ن��انُ ي���ش�ت�ك��ي �إج �ح��ا َف � ْه
ـ�صى جهاد خ�ضنا بها �أ�صنا َف ْه
َ
�إذ ي��وال��ي ف��ي ب ��أ� �س��ه �إ�سعا َف ْه
الن �أن� �ه ��ت ج� �ن ��ودن ��ا �إت �ل�ا َف � � ْه
ِ
ـ � ِ�ر ج�م�ي� ًع��ا ول ��م ُت � � ِ�ر ْد �أن�صا َف ْه
م�ستمر في حمل ع��بء الخال َف ْة
نَ م� �ع� �ي ��دً ا ت �ن��وي �ه��ه وه� �ت ��ا َف� � ْه
وج� � �م � ��ال وروع� � � � ��ة ول � �ط� ��ا َف � � ْة
زاد ل �ط � ًف��ا ون��خ��وة ب��الإ� �ض��ا َف � ْة
�إن �أرادوا خ�سوفه وانك�سا َف ْه
نبذ ال�شعب في الجواب اختال َف ْه
�أي ج ��زء ف�ل�ا ن��ري��د ان �ح��ذا َف � ْه
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ما ن�سينا م�سيرة الأم��ة َ
الخ ْ�ضـ
ن�ف�ح��ات ال�ت��أي�ي��د ج ��اءت لطا ًفا
ط �ي �ب��ة وال � ��رب � ��اط ع��ه��د وث �ي��ق
ك�ي��ف هلل وال �ن �ب� ْ�ي م�ن��ه �إل �ي��ه ا ْن �ـ
�إن � ��ه ال �� �س��ر ف ��ي الأخ � � ��وة ح ًّقا
ون ��واي ��ا ال �� �س�لام ت �ع �م��ر �شعبي
م�غ��رب ال�ج��د وال�م���ش��ورة والت َّْخـ
فا�ستعاد ال�صحراء ،والكونُ ُط ّر ًا
النبعاث التاريخ بالمغرب الح ْر
ق � ��وة ال� �ح ��ق ق � ��وة ال ت�ضاهى
من يثق ب��اهلل في الع�سر وال ُي ْ�سـ
�إن ُط� ْه� َر ال��وج��دان �أق��وى �سالح
�أل��ف ب�شرى لطالب الحق فال َّلـ
اقتناعا
حامل الم�صحف ال�شريف
ً
وال�ب�ن��ود ال�ح�م��راء �أع �ل��ى مكا ًنا
كل ج��زء من �أر�ضنا ،ما ر�ضينا
�أل � ��ف � �ش �ك��ر ل �ك��ل ق �ط��ر �شقيق
وال �ع �ي��ون ال� �ح ��وراء م ��لء عيون
َو ْح � ��د ٌة ن�ح��ن ال ن�ب��ال��ي بخ�صم
ج��اءه ال�ع��دل وا��ض� ً�ح��ا حيث فيه
وع� �ل� �ي ��ه دارت دوائ� � � ��ر غ ��در
م��ا ر�ضينا م��ن طامع �أو ح�سود
ا�س َت ْقـ
من ْ
يمت عنده ال�ضمير فما ْ
ع � ��رب ن� �ح ��ن م �� �س �ل �م��ون �أب � ��اة
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ـ� � ��را ِء وال� �ح ��ق م��ب��رم �أح�ل�ا َف� � ْه
ف� � � ��إذا اهلل م��ر���س��ل �أل� �ط ��ا َف� � ْه
ك ��ل ق �ل��ب ل ��ه ي ��ري ��د ان �ع �ط��ا َف � ْه
ـ �ب �ث��قَ ال� �ن ��ور ي�ب�ت�غ��ي �أ� �ض �ع��ا َف � ْه
ها هنا ي�شهد ال��وج��ود اكت�شا َف ْه
من محا اهلل في الجهاد خال َف ْه
واع ال يقبل ا�ستنزا َف ْه
ـ�ط�ي� ِ�ط ٍ
ق��د ح �ب��اه ف��ي ��س�ع�ي��ه �إن�صا َف ْه
�ان ق��د �أط��رب��ت �أ� �س�لا َف � ْه
ِر م �ع� ٍ
كيف رام ال�ع��دى هنا �إ�ضعا َفهْ؟
ـ� � � ِ�ر ح � �ب� ��اه ع� �ف ��اف ��ه وك� �ف���ا َف� � ْه
الم��رئ َخ َّ�ص لل�سالم ان�صرا َف ْه
ـ� � � ُه دوام� � � � � ًا م � �ب � � ّدد �أخ � ��وا َف� � � ْه
�إن� �م ��ا ك� ��ان ن ��ا�� �ص� � ًرا �أع� ��را َف � � ْه
َح َّط َم ْت في ال�صحراء كل خرا َف ْة
م��ن دخ �ي��ل ت �ف��وي � َت � ُه واختطا َف ْه
ق ��د ح �ب��ان��ا م ��ن غ��وث��ه �إردا َف� � � � ْه
َ�س َّف َه ْت للتق�سيم �أخ��زى �سخا َف ْة
ك��ان ب��الأم����س يظهر ا�ستخفا َف ْه
�أ��ص�ب��ح ال �ح��ق � �ش��اه � ًرا �أ�سيا َف ْه
و�أت�� �ت� ��ه ال� �ب���وائ���ق ال� � َّن� �� �َّ�س ��ا َف� � ْة
�أو ح �ق��ود ف��ي ظ�ل�م��ه �إ���س��را َف�� ْه
ـ � َب� َ�ح زي � ًف��ا وال تحا�شى اقترا َف ْه
ن �ت��وخ��ى ال� �ج ��واه ��ر ال ��� َّ�ش �ف��ا َف � ْة
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نحن �شعب م��ن الأ� �ص��ال��ة يبني
واتحاد ال�صفوف قد عزز َّ
ال�ش ْمـ
ح��ول ن��ور الإل ��ه ف��ي محكم ال َّت ْنـ
والأذان ال��رخ �ي��م ه ��ذا �صداه
واق� �ت ��راب الأب� �ع ��اد � �س � ٌّر عجيب
�إن� ��ه ال �ح��ب ب�ي�ن�ن��ا ر� �س��م ُ
الخ ْلـ
ك��م �شربنا ل�ك��ن ظمئنا وقلنا:
�إن ��ه ال�ك��وث��ر ال ��ذي تع�شق ال� � ّر ْو
وال�م�ع�ي��ن ال �ف � َّي��ا��ُ�ض زاد عطاء
ه ��ا ه �ن��ا م� �غ ��رب ع ��زي ��ز كريم
وال��رب �ي��ع ال �ج��دي��د ف �ي��ه �أ��ِ�ش � َّق��ا
ول �� �س��ان ال�ت��رح�ي��ب م�ن��ه ف�صيح
�أل��ف مرحى لأم��ة ال� ُع� ْرب والإ�سـ

***

عزة الذات لي�س ير�ضى انجرا َف ْه
ـ� � َ�ل ووات�� ��ى �إي� �م ��ا َن ��ه وائ� �ت�ل�ا َف� � ْه
ـ��زي��ل ع �ه��د ب ��ه ت� ��زول الكثا َف ْة
ف��ي ح �م��ان��ا ي��ذي��ب ك��ل م�سا َف ْة
َح � ْو َل � ُه ال �ك��ونُ ق��د �أراد ا ْل ِت َفا َف ْة
ـ � � ُد م � ��داه م��ر� ِّ��ص �ع � ًا �أو�� �ص ��ا َف� � ْه
ل �ي �ت �ن��ا م �ن��ه ن �� �س �ت��زي��د �� ُ�س�ل�ا َف�� ْة
ُح ع�ل��ى منبع ال�ح�ي��اة ارت�شا َف ْه
كلما زادت ال� ِع�ط��ا�� ُ�ش اغترا َف ْه
م� � َع �إخ ��وان ��ه ي��دي��م ا�صطفا َف ْه
ٌء لقد �ش َّرفوا رج��ال ال�صحا َف ْة
ِب� ِ�ه� ُ�م �إذ هُ � ُ�م ج �م��ال ال�ضيا َف ْة
�لام من قد َر َع� ْ�ت فنونَ الثقا َف ْة
ـ ِ
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القلب الكبري

()1

د .حممد حممود خاطر
(من جمهورية م�صر العربية)

القلب َك َّب َر في الإ�صباح ن�شوانا
والكون �س ّبح في محراب رو�ضته
وب�سمة الموج َح َّي ْت من يقابلها
اهلل �أك �ب��ر ق��د ع��اد المليك لنا
ع���ش�ن��ا ن� ��ردد ب� ��الآم� ��ال �أغنية
وح ��ول موكبه ا ْل � َت � َّف� ْ�ت �أ�شاو�سة
ع��ا��ش��وا ل��ه وغ��دا فيهم بحكمته
غ � َّن��ت ل �ع��ودت��ه الآم� � ��ال قائلة:
البيد ترق�ص ف��ي �أث ��واب عزتها
�إذ غردت بال�صفا �أعالم بهجتها
وف��ي ال��رواب��ي � َ��ش� َ�د ْت �آم��ال �أمتنا
ومرب�ض الأُ ْ�سد قد �أ�ضحى بعودته
ع�ن��د ال �ف��راق ب�ك��ت �أرواح �أمته
وخلفه زاغ��ت الأب���ص��ار خا�شعة
هزت قلوب الوفا ذع ًرا حناجرها
ل �ك��نْ ع�ن��اي��ة رب ��ي ح��ول��ه َك َت َب ْت
في ه��د�أة الليل والآم ��ال �ساهرة
ه� � َّب���ت م�ل�ائ� �ك ��ة هلل ���ض��ارع��ة

إح�سا�سا ووجدانا
وال�صبح َغ� َّر َد � ً
وعانق ال ِب ْ�ش ُر عدنا ًنا وقحطانا
في ي��وم عيد غ��دا بالبيد ب�ستانا
بعد ال�شفاء معافى م��لء دنيانا
فيها ال��وف��اء ل��ه �شك ًرا وعرفانا
ع��ا� �ش��وا ل��ه وب�ح�ب��ل اهلل �إخ��وان��ا
�أ ًب ��ا رح�ي� ًم��ا ي�ق��ود ال � ُف � ْل� َ�ك ُر ّبانا
نعم الإم� ��ام على ال �ق��ر�آن ربانا
وينهل ال�صخر في�ض اهلل ريانا
و�صافح ال ِب ْ�شر من قد بات حيرانا
ت�ع��ان��ق ال�سعد ت �غ��ري��دً ا و�ألحانا
ً
وحا وريحانا
رو�ضا حوى بال�صفا َر ً
ُ
الغم�ض بالأ�سحار �أجفانا
وخا�صم
خو ًفا على من بنى للمجد �أركانا
و�سيطر الظن كم بالخوف �أ�شجانا
�أغ�ل��ى �شفاء ل��ه عط ًفا و�إح�سانا
ن�ه�ف��و ون��دع��و ل��ه � �س � ًّرا و�إع�لان��ا
ترجو ال�شفاء لمن بالعطف �أوالنا

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.89 :
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وح��ول��ه رددت َد ْع ��وات� �ه ��ا فبدا
قد ا�ستجاب �إله العر�ش فابت�سمت
ال �ي��وم ع�ي��د ل�ن��ا ف��ي ي��وم عودته
ففي رب��ى طيبة ت��ردي��د �أغنية:
وح � ��ول ك�ع�ب�ت�ن��ا �أرواح �أمتنا
�أما الريا�ض ففي �أف��راح بهجتها
يا قد�س ،ب�شراك ه ّيا ك ّبري طر ًبا
وبلغي الم�سجد الأق�صى تحيتنا
قد عاد خال ُد مرفوع الجناح لنا
ق��د ع��اد خ��ال� ُد فلتحظي بعودته
في ي��وم عودتكم �أزج��ي بتهنئتي
و�أعزف اللحن في يوم الوفا طر ًبا
ف��أن��ت �أن��ت ال��ذي ع َّمت مكارمه
م �ن��ي ل �ف �ه� ٍ�د �أغ���اري���د بتهنئتي
ومن �صفا ن�شوتي �أزجي بتهنئتي
�أ�سمى التهاني لعبدالمح�سن ارت�سمت
ال�صيد تهنئتي
مني لآل �سعو َد
ِ

وجه الزمان على الأب��رار مزدانا
وك�ب��ر ال�شعب للرحمن �شكرانا
ع��اد ال�شهاب ونعم اليوم مر�آنا
ق��د ع��اد خ��ال � ُد ب��الآم��ال ب�شرانا
ه � َّب��ت �إل �ي��ه ج �م��اع��ات ووح��دان��ا
فوق الروابي َ�ش َدت ِ�ش ْي ًبا وولدانا
كفاك يا م�صعد المعراج� ،أحزانا
�شربت الأ�سى ،ظل ًما وعدوانا
يا من ِ
بعد ال�شفا لرحيق القد�س ظم�آنا
غ��د ًا يقود �إل��ى الأع���داء طوفانا
م��ن ِن�ي��ل م�صر ت��رات�ي�ًل�اً وتبيانا
و�أزرع ال ��ورد ب��الأح�لام و�سنانا
في كل ي��وم وهبت العدل ميزانا
في �صبح ي��وم بف�ضل اهلل حيانا
م��ن ك��ل قلبي ل �ع �ب��داهلل جذالنا
تغريد لحن لمن يحيا ويرعانا
�إذ عاد خال ُد َمن قد عا�ش �إن�سانا
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�سل الروابي

()1

د .حممد حممود خاطر
(من جمهورية م�صر العربية)

َ�س ِل ال��رواب��ي وق��د غنت �أمان ْيها
وال�صبح َه َّل َل في �أ�ضواء بهجتها
فرحا
والقلب َغ � َّر َد في يوم اللقا ً
قد ع��اد خال ُد ل�ل�أوط��ان قائدها
مبتهجا
في موكب العز �سار الركب ً
ك��واك��ب ح ��ول ب ��در ع �ن��د طلعته
ج�ن��ود ع � ّز م��ن الأح� ��رار حولهم
غ َّنت لمقدمه الأوط ��ان �شامخة
�سفينة المجد �سارت للعال طر ًبا
نحو الثريا تهادت في تبخترها
منها تفجرت ال�صحراء منهم ًرا
وال� �ي ��وم ت �� �ش��دو ل�ل�ق�ي��اه وع��ودت��ه
َع� ْب� َر الليالي �شجون بين �أفئدة
وخلف رحلته الأب���ص��ار خا�شعة
�أرواح��ن��ا كلها َد َّوى ب�صرختها
وال �ي��وم ع��اد وق��د غ � َّن��ت لعودته
قالوا :المليك �سي�أتي بعد غيبته
و َك�� َّب�� َر ال�شعب ت��رح�ي� ًب��ا بطلعته
َ
وغ� � � � َّر َد ْت ب��ال��رواب��ي ك��ل �أفئدة

والفجر َك � َّب � َر ��ص� ّداح� ًا يناج ْيها
وال �ك��ون � َ��س� َّب� َ�ح ف��ي دن�ي��ا �أغان ْيها
وال��روح مالت َت َها َدى في مغان ْيها
بعد ال�شفاء حبي ًبا نعم راع ْيها
حول الإم��ام عزيزً ا في مناح ْيها
ن �ج��وم ل�ي��ل ون ��ور ال �ب��در يهد ْيها
ع �ن��اي��ة اهلل ن � ��و ًرا ف��ي ت ََج ِّل ْيها
في هالة المجد عزًّا من ُيدان ْيها؟
وخال ٌد با�سم رب العر�ش حاد ْيها
با�سم المهيمن مر�ساها ومجر ْيها
عذ ًبا نمي ًرا على الدنيا ُي َر ِّو ْيها
عود حميد على الدنيا ومن ف ْيها
عند ال��وداع ودم��ع العين يبد ْيها
خو ًفا على من �إلى العليا يناد ْيها
دع��ا�ؤه��ا ف�أ�صاب القو�س بار ْيها
�أر�ض الجزيرة من �أعلى �أقا�ص ْيها
ف �ه �ل �ل��ت ع� �ب ��رات ف ��ي م ��آق � ْي �ه��ا
أرواح�� ��ا تفدِّ ْيها
والق ��ت ال� ��روح � ً
تتوق �شو ًقا لمن بالحب يحم ْيها
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ق��د ع��اد خ��ال � ُد م�ي�م��و ًن��ا لعودته
غ�� َّن��ت ب�ط�ي�ب��ة �أرواح و�أف� �ئ ��دة
وبين �أم القرى فوق البطاح بها
وح � ��ول ُج�� � � َّد َة �أن� �غ ��ام ي��ردده��ا
قد عاد خال ُد فان�ساب الحجاز بها
ح��ول الق�صيم �أنا�شيد وزغردة
َ
حائل في يوم اللقا َف ِر ًحا
و َل ْحنُ
نجرانُ ترق�ص في �أفراح بهجتها
قد ع��اد خال ُد في موفور �صحته
�ألحان حب من الظهران �أ�سمعها
َغ َّن ْت ُ
تبوك وف��ا ًء فا�ستجاب لها
وغ� � َّر َد ْت في رب��ى ال��دم��ام �أفئدة
ال �ي��وم ع ��اد ف�غ� َّن��ت ع�ن��د عودته
َف ْج ُر الريا�ض �شدا �ألحان بهجتها
وف � ��وق ه��ام �ت �ه��ا �أرواح �أمتها
م��ال��ت ت�ت��وج�ه��ا �أع�ل��ام زينتها
ق��د ع��اد خ��ال��ده��ا ي��رن��و لر�ؤيتها
ف��ي طلعة العيد مني ك��ل تهنئة
وبا�سم �شعب بالد النيل �أن�شرها
وبا�سم �أَ ْن � َو َر �أ�شدو بين �ساحتكم
�إذ عاد خال ُد فا�ض ال�شعر من�سك ًبا
يا فهد� ،أ�سمى التهاني من وفا َغ ِر ٍد
ومن �صفا طربي �أزج��ي بتهنئتي
�أ�سمىالتهانيلعبدالمح�سنات�شحت
م��ن��ي لآل ���س��ع��ود ك� ��ل تهنئة

ت�شدو العروبة قا�صيها ودان ْيها
في ي��وم عيد مع الب�شرى يغن ْيها
ترتيل ب�شرى على الدنيا ُي َح ِّي ْيها
��ش�ع��ب �أب� � ٌّ�ي ع��زي��ز ف��ي بواد ْيها
ً
�شامخا ِت ْيها
ف��ي ع��زة ب��الأغ��ان��ي
في طلعة العيد في دنيا تباه ْيها
ُي � َر ِّت � ُل الأم � َ�ل المن�شو َد �شاد ْيها
ط��اب��ت ب �ع��ودت��ه �أن ��� ً�س��ا ليال ْيها
�شهاب عزٍّ لها بل غيث �صاد ْيها
تذوب �سح ًرا في�سرى ملء واد ْيها
َل � ْ�ح ��نٌ ب ��أب �ه��ا و�أن� �غ ��ام تبار ْيها
ُ
الطائف الفيحا تحاك ْيها
َف � َر َّد ِت
ك��ل ال��رواب��ي وف���ا ًء ف��ي �أعال ْيها
ور َّت � � َ�ل ال���ش�ع��ب �آم � � اً�ال ُي َر ِّج ْيها
َغ � َّن� ْ�ت ب�ساحتها �أح�ل�ام �أهل ْيها
ف��ي ي��وم ب�سمتها غ� َّن��ت رواب ْيها
في عيد فرحتها فا�ضت تهان ْيها
من رو�ض م�صر �أغاريدً ا �أ�ؤد ْيها
�ألحان حب على الدنيا و�أحك ْيها
ع�ب��ر ال��زم��ان ت��رات �ي�ًل�اً �أغن ْيها
�أه�ًل�اً بعاهلنا م��رح��ى بحام ْيها
من نور طيبة ً
في�ضا من �أياد ْيها
من في�ض �شعري لعبداهلل �أهد ْيها
ً
في�ضا من ال�شعر للأمجاد �أزج ْيها
�إذ ع��اد خال ُد للأمجاد �ساع ْيها
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ح�صن العرب

()1

حممد حممود دعب�س

م�� � � ��رح� � � � � ًب�� � � ��ا خ� � � ��ال � � � � ُد
م� � � ��رح � � � � ًب� � � ��ا م� � ��رح � � � ًب� � ��ا
�وارف
ل� � �ل� � ��� � �ش � ��ذى ال � � � � � � � � ِ
وال � � � � �ه� � � � ��دى ال � � �ه� � ��ات� � � ِ�ف
ي � � � � ��ا م� � � �ل� � � �ي� � � �ك � � ��ا ،ل � �ن� ��ا
ي�� � � ��ا ب�� � �ه� � ��ي ال� � ��� � �س� � �ن � ��ا،
ي � � ��ا ك� � ��ري� � ��م ال � �ن � �� � �س� � ْ�ب،
ف � � ��ي ي� � ��دي� � ��ك ال � �� � �ش � �ه� � ْ�ب
ك� � � � �ل� � � � �ن � � � ��ا ن� � � �ف� � � �ت � � ��دي
وا� � � � �ض� � � ��ح ال � �م � �ق � �� � �ص� � ْ�د
ي� � � � � ��ا ل�� � � �ح� � � ��ب ��� � �س� � ��رى
ف�� � � � �ن� � � � ��رى م� � � � � ��ا ن� � � ��رى

***
***
***
***
***
***

م � � � ��رح� � � � � ًب � � � ��ا م � ��رح� � �ب � ��ا
ف�� � ��ي رح� � � � � ��اب ال� � ��وط� � ��نْ
ف� � � ��ي رب � � � � ��ى ال� � �ط�� ��ائ�� � ِ�ف
ف � � ��ي � � �ض � �م � �ي� ��ر ال� � ��زم� � ��نْ
ي � � � ��ا ب� � ��� � �ش� � �ي � ��ر ال � �م � �ن� ��ى
ف�� � ��ي �� � �س� � �م � ��اء ال� � ��وط� � ��نْ
�رب
�أن� � � � ��ت ح� ��� �ص���ن ال� � �ع � � ْ
ت� � � �ت� � � �ح � � ��دى ال � � �م � � �ح� � ��نْ
راي � � � � � � � � � ��ة ال�� � � �خ� � � ��ال� � � � ْ�د
ع� � � �ب� � � �ق � � ��ري ال � � �ف � � �ط� � ��نْ
ف � � � ��ي ق � � � �ل� � � ��وب ال� � � � � ��ورى
م� � � ��ن ع�� �ظ�� �ي� ��م ال�� �م�� �ن� ��نْ
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�� � � � � �ص � � � � ��اد ًق � � � � ��ا رائ�� � � � � ًع� � � � ��ا
م � � � ��وك� � � � � ًب � � � ��ا ق � � � � ��د � � �س � �ع� ��ى
م� � � � ��رح � � � � � ًب� � � � ��ا م � � ��رح� � � � ًب � � ��ا
م�� � � � ��رح� � � � � � ًب�� � � � ��ا خ� � � � ��ال � � � � � ُد

***
***

ف� � � � �ه � � � ��دن � � � ��ا ق�� � � � � ��د رع � � � ��ى
ف� � � � � � ��وق ه� � � � � � ��ام ال � � � ��زم � � � ��نْ
ف� � � � ��ي رح� � � � � � � ��اب ال� � � ��وط� � � ��نْ
م � � � � ��رح� � � � � � ًب � � � � ��ا م� � ��رح � � �ب� � ��ا
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هذه طيبة وهذا �صداها

()1

حممد ها�شم ر�شيد

رب ح��م�� ُدن��ا وال��ث��ن��ا ُء
ل ��ك ي ��ا ِّ
ع��اد ل�ل�ع��رب وال�م�ف��اخ��ر والإ�� ْ�س �ـ
ع��اد لل�شعب وال��د ال�شعب فج ًرا
الحا
وال �ت �ق �ي �ن��ا ب �خ��ال��د ب � ��الأب َ
ف �ل��ك ال �ح �م��د ي��ا �إل� ��ه ال �ب��راي��ا،
ه�ل�ل��ي ه�ل�ل��ي ب ��أح �ل��ى الب�شائ ْر
وامرحي وا�صدحي ب�أعذب لحن
خ ��ال ��د ع� ��اد ف��ال �ح �ي��اة ائ �ت�لاق
والأغ� ��اري� ��د ف��ي ال �� �ش �ف��اه ن�شيد
وب� �ك���ل ال� �ث� �غ ��ور ب �� �س �م��ة ب�شر
خالد ع��اد فا�صدحي يا بالدي،
ركبه الم�شرق المبارك ق��د َه ْلـ
فانت�شى البائ�س الحزين و�أغفى
و� �س��رى ال �ب��رء وال �� �ش �ف��اء ب�أكبا
ل���م ي��ك��ن غ� �ي� � ُر ب� �ع ��ده و� �ض �ن��اه

***

***

***

ف �ل �ق��د ع� ��اد � �س �ع � ُدن��ا وال��ه��ن��ا ُء
ّ
والو�ضا ُء
�ام وال�م�ج��د نجمها
ـ�ل ِ
ي �ت�لاق��ى ف �ي��ه ال���س�ن��ى وال�سنا ُء
ِن��ي ف��زال الأ� �س��ى وول��ى ال�شقا ُء
ول��ك ال�شكر م��ا ت�ع��ال��ى الدعا ُء
يا ريا�ض العال ،ومهد المفاخ ْر
ت�ت�لاق��ى ع�ل��ى � �ص��داه الم�شاع ْر
وال�صبابات تنت�شي في المزاه ْر
ت�ت�غ�ن��ى ب ��ه ال � ُّن �ه��ى وال�ضمائ ْر
ك��رف�ي��ف ال�سنى ون�ف��ح الأزاه � � ْر
وت� �غ� �ن ��ي ب� � ��أع � ��ذب الإن � �� � �ش� ��ا ِد
ـ� � َ�ل ع�ل�ي�ن��ا ب��ال �خ �ي��ر والإ�� �س� �ع ��ا ِد
ال�سها ِد
بعد �صبح الأ��س��ى وليل ُّ
ٍد م ��را� ��ض و�أ���ض��ل��ع ف ��ي ات �ق��ا ِد
داءه � ��ا ف ��ي ال �ق �ل��وب والأك� �ب���ا ِد

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.18 :

196

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

ك��م �سهرنا على ج�ن��اح الرجا ِء
وان� �ت� �ظ ��رن ��ا م �ل �ي �ك �ن��ا و�أب� ��ان� ��ا
وب� ��أع� �م ��اق� �ن ��ا خ� �ف���وق و�� �ش ��وق
�اك
ن� �ت�ل�اق ��ى ع� �ل ��ى ت � � � � ��أ ُّوه �� �ش � ٍ
ف� � � � ��إذا ن� �ع� �م ��ة الإل � � � ��ه علينا
غ� ��ردت ط �ي �ب��ة ال� �ه ��دى وتغ َّنت
وازدهت في الريا�ض فرحة �شعب
و�أغ ��ان ��ي الأف� � ��راح ف ��وق ع�سير
وب �ك��ل ال �ث �غ��ور ق��د رق ����ص ال � َم � ْو
ب � ��أب� ��ي ب� �ن ��در ُت �� �ش �ي��د وت �� �ش��دو
ي��ا مليك ال �ب�لاد ،ي��ا خالد ال ُع ْر
ي� ��وم ل �ق �ي��اك ي� ��وم ب �ن��ى الإ� ْ��س� �ـ
� �ص��دح��ت ف ��ي ظ�ل�ال��ه ك ��ل روح
وت � �غ � �ن� ��ت ب� � ��ه ط �ل��ائ � ��ع م �ج��د
ل �ت �ع �ي��د ال�����س�ل�ام ف ��ي ك ��ل �أف ��ق
ي��وم ل�ق�ي��اك م�ه��رج��ان المعالي
ف��ي تبا�شيره �أ� �ض��اءت ي��دا َف ْهـ
ت�م���س��ح ال ��دم ��ع ف ��رح� � ًة وح� �ن� � ّو ًا
ف � ��إذا الأ� �ض �ل��ع ال�ح��زي�ن��ة ت�شدو
و�إذا ال���ش�ع��ب ك �ل��ه ف��ي ابتهاج

***

***

***

***

ورف � �ع � �ن� ��ا �أك � �ف � �ن� ��ا ب� ��ال� ��دع� ��ا ِء
و�أخ� ��ان� ��ا ع �ل��ى ط��ري��ق ال�شفا ِء
ن��اب����ض ب��ال �ه��وى و� �ص��دق ال���وال ِء
و�� �ص ��دى �� �ض ��ارع ل���رب ال�سما ِء
ت �ت �ج �ل��ى ف ��ي م��ه��رج��ان ال �ل �ق��ا ِء
م�ك��ة ال�خ�ي��ر وان�ت���ش��ى الأح�سا ُء
م �� �ش��رئ��ب ت ��زه ��و ب� ��ه ال �ع �ل �ي��ا ُء
ف��ي ت �ب��وك َر َّن � � ْ�ت ل�ه��ا الأ�� �ص ��دا ُء
ُج وغ � � َّن� ��ت �� �ش ��واط ��ئ ع� � ��ذرا ُء
وب � � ��آل ال �� �س �ع��ود ي��زه��و ال �ث �ن��ا ُء
ِب وح ��ام ��ي م ��راب ��ع الأم � �ج� ��ا ِد
�ام ف� ��ي ك� ��ل م ��وط ��ن وب �ل��ا ِد
ـ� �ل� ِ
وت� �ن���اج���ى ب��ح��ب��ه ك� ��ل �� �ش ��ادي
ت �ت�لاق��ى ع �ل��ى ط��ري��ق ال �ج �ه��ا ِد
َت� � َت� �� َ���ص� � َّب���اه ب��ه��ج��ة الأع� � �ي � ��ا ِد
�ال
وا ْل� � � ِت� � � َق � ��ا ُء الآم� � � ��ال ب� ��الآم� � ِ
�ال
ـ� � ٍ�د دروب ال �م �ن��ى ب �ك��ل م �ج� ِ
ابتهال
وت �ح �ي��ل الأ�� �س ��ى ن���ش�ي��د
ِ
وال
في �شفوف ال�سنى وفي�ض ال َّن ِ
�ال
و�أع � ��ادي � ��ه ك �ل �ه��م ف ��ي اع� �ت�ل ِ
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ن�ح��ن م��ن طيبة وه ��ذا �صداها
ق��د ح�م�ل�ن��ا �أ� �ش��واق �ه��ا وتها ِن ْيـ
وت� ��ران � �ي� ��م وج � ��ده � ��ا بمليك
ف �ه��ي ف ��ي ل �ه �ف��ة ال �ل �ق��اء حنين
وان� �ت� �ظ ��ار ل� � ��زورة ت �ث �ل��ج ال� � � ُّر ْو
ي ��وم ل�ق�ي��اك ب�ع��د ط ��ول انتظا ٍر
ف �ل �ت �ع ����ش ف� ��ي ���س�ل�ام��ة وه��ن��اء
وم�� �ن� ��ا ًرا ل�ل�م���س�ل�م�ي��ن جمي ًعا
ف�ه��و للم�سلمين ف��ي ك��ل �أر� ��ض
وان� �ط�ل�اق ع �ب��ر ال �ن �ج��وم ووع��د

198
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و�� �ش ��ذا ح �ب �ه��ا ون� �ج ��وى ه��واه��ا
ـ �ه��ا و�أغ � �ل� ��ى �آم ��ال� �ه ��ا وم �ن��اه��ا
� �ش � ّد م��ن �أزره� ��ا و� �ص��ان حماها
َي� � َت� �� َ��ص� � َّب ��ى � �س �ه��ول �ه��ا ورب ��اه ��ا
َح وت �ج �ل��و ع��ن ال �ق �ل��وب �أ�ساها
ي� ��وم ب �� �ش��ر وف ��رح ��ة وازده � � ��ا ِر
رم� � ��ز م� �ج���د وع� � � ��زة وف � �خ� ��ا ِر
ح�ي��ث ك��ان��وا ف��ي ك��ل ق�ط��ر ودا ِر
ُخ� � ُ�ط � � َواتٌ ع �ل��ى ط��ري��ق النها ِر
ب��ان �ت �� �ص��ار م ��دع ��م ب��ان �ت �� �ص��ا ِر
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حتية املدينة املنورة لقائدها البطل اخلالد

()1

حممد ها�شم ر�شيد

خ��رج��ت م�ه�ل�ل��ة ب �م �ق��دم خ��ال� ِ�د
وت�ط�ل�ع��ت ف��ي ي ��وم ب�ي�ع�ت�ه��ا �إل��ى
لأخ ل�ف�ي���ص��ل ���س��ار ف ��ي �آث � ��اره
ما�ض على نهج ال�ك��رام وح�سبه
ٍ
خ��رج��ت مهللة وم ��لء �ضلوعها
وب � �ك� ��ل ث� �غ���ر ب� ��� �س� �م ��ة وت �ح �ي��ة
ه��ي طيبة خ��رج��ت �إل �ي��ك وكلها
وامق
م�سحت مدامعها بحرقة ٍ
و�أت�� ��ت ت �م��د �إل� �ي ��ك ك ��ف مبايع
وت�سير خلفك في الطريق �إلى فتى
يم�ضي بنا للقد�س نم�سح جرحها
ون��ع��ي��ده��ا ل��ل��ع��رب �إ� �س�لام �ي��ة
فا�سمع �صدى الذكرى بكل ثنية
وب� �ك ��ل راب� �ي ��ة ي� �ف ��وح �شموخها
وم�ل�اح��م م� ��ازال َو ْق� � � ُد �أُواره � ��ا
وي��ق��ول ل �ل �ت��اري��خ :م��وع��دن��ا هنا
في ظل رايات الهدى قد رفرفت
ل�ت�ح�ق��ق ال� �ه ��دف ال �ك �ب �ي��ر لأم ��ة

ُت ��زج ��ي ت�ح�ي�ت�ه��ا لأك� � ��رم واف� � ِ�د
ال�صامد
�أم��ل العروبة والكفاح
ِ
الخالد
متتبع ًا ��َ�س � َن��نَ ال�ف�ق�ي��د
ِ
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ف��ذ �أك� ��رم وال � ِ�د
الراعد
وم�ض البروق على الغمام
ِ
الواعد
�أن��دى من الأم��ل الرغيد
ِ
ق�صائد
نب�ضات �أل �ح��ان وب ��وح
ِ
مجاهد
ويقين محت�سب وع��زم
ِ
ال�ساعد
�صلب العزيمة في�صلي
ِ
ماجد
خ�ضل الر�ؤى عذب الب�شائر ِ
ون � � ّ
الحاقد
�دك �أوك� � ��ار ال� �ع ��دو
ِ
ك��ال�ن�ج��م ب �ي��ن ك��واك��ب وف��راق� ِ�د
ومعاهد
ي �ن �� �س��اب ب �ي��ن م �ع��ال��م
ِ
ب�ع�ب�ي��ر �أم� �ج ��اد وط �ي��ب �أم��اج� ِ�د
الجاحد
كالنار يع�صف بالجهول
ِ
ال�صامد
في �أر�ض يعرب في ثراها
ِ
وتعا�ضد
ب �ت �� �ض��ام��ن وت��ك��ات��ف
ِ
خالد
و��ض�ع��ت زع��ام�ت�ه��ا ب�ك�ف��ي ِ
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وب� �ك ��ف ف �ه��د ف ��ي والي � ��ة عهده
ال�صيد �شعبك لم يزل
يا ابن الأباة ِّ
متوقد العزمات متحد الخطى
وغ��را���س �آل ��س�ع��ود ب�ي��ن ربوعه
تزهو وتزهر في ال�سهول وفي ال ُّربى
وم �ن��اب��ع ال�خ�ي��ر ال��وف �ي��ر مناهل
ك��ان��ت ل �ن��ا ول �ك��ل ��ش�ع��ب طامح
و�� �س�ل�اح �أم� �ت� �ن ��ا ل� �ي ��وم كريهة
با�سم المدينة با�سم كل مكافح
وب�إ�سم عبدالمح�سن ال�شهم الذي
ن�شدو بقائدنا العظيم و�إخ ��وة
ف �ه��د وع� �ب ��داهلل و� �س �ل �ط��ان ومن
ف ��إل��ى الأم� ��ام ب�ن��ا لأك� ��رم غاية
لنعيد ل�ل�إ� �س�لام زه��و �شموخه
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م�ساند
�أق � ��وى ن���ص�ي��ر ل �ل �ب�لاد
ِ
ال�صاعد
يم�شي على الدرب الم�ضيء
ِ
الواحد
�صلب العقيدة في الكيان
ِ
الهامد
تختال حتى ف��ي ال�ت��راب
ِ
وفدافد
وع�ل��ى ام �ت��داد م�ج��اه��ل
ِ
ورواف� � ��د ت �ن �� �ص� ّ�ب ع �ب��ر رواف� � ِ�د
ن �ح��و ال�����س�ل�ام م �ث��اب��ة ل� �ل ��وار ِد
ي� � ��ودي ب��ك��ل م � �ن� ��اوئ وم��ع��ان� ِ�د
مجاهد
ف��ي تربها ال��زاك��ي وك��ل
ِ
ق ��د ط��وق��ت م �ن��ه ب �خ �ي��ر ق�لائ� ِ�د
القائد
ي �ت ��أل �ق��ون ال� �ي ��وم ح���ول
ِ
الرائد
��س��اروا على نهج المليك
ِ
ف��ي ظ��ل ع �ه��د م���س�ت�ن�ي��ر را� �ش� ِ�د
بتالد
ب �ط��ري��ف م �ج��د ي �� �س �ت �ع � ّز ِ

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

�أرى الأر�ض تلب�س ثوب اجلمال

()1

حميميد ال�سعد املن�صور

�أرى الأر���ض تلب�س ث��وب الجمال
وت��ن��ث��ر ف � ��وق ال � � ُّرب� ��ى زه��ره��ا
ف �ح �م��دً ا و�� �ش� �ك� � ًرا ع �ل��ى ف�ضله
دع�� ��ون�� ��ا الإل � � � � ��ه وع�� ��دن�� ��ا ل��ه
�أزال ال� �ظ�ل�ام و�أح� �ي ��ا ال �ب�لاد
ن� ��رى ق� ��درة اهلل ف� ��وق الخيال
�أب ��ا ب �ن��در ،ي��ا اب��ن عبدالعزيز،
�� �ش� �ف ��ا�ؤك �أب� �ه���ج ك���ل ال �ق �ل��وب
�إذا م��ا ا� ْ��س� ُت�� ِ��ش� ْرتَ بف�ضل الإل��ه
و�إن ذك ��ر ا��س�م��ك ظ� � ّل ال�� ِع� َ�داة
ول� ��و وق� ��ف ال��ن��ا���س ف ��ي موقف
ول��و رم � َ�ت �أم � � ًرا م�ل�ك� َ�ت الزمام
دع � ��وت �إل � ��ى اهلل م�ستم�س ًكا
وخ� � ��ال � � � ُد خ � ��ال� � � ُد م � ��ن م �ث �ل��ه
ن �ن��ادي��ه �أق��ب��ل ف��دت��ك النفو�س
�إذا افتخر النا�س ف��ي مجدهم
ل �ق��د �أ���ش��رق��ت ��ش�م���س�ن��ا بهجة
ت� �ع ��ود م� ��ذ ك � ��ان ُح� � � َّ�ب التقى
ف� � ��إن خ ��ا� ��ض ح ��ر ًب ��ا دع� ��ا رب��ه

ت���ش��ارك ذا ال�شعب ف��ي فرح ِت ْه
ث� �ن���اء ع� �ل ��ى اهلل ف� ��ي ن �ع �م � ِت � ْه
ل �ق��د ع� ��اد خ ��ال ��د ف ��ي �صح ِت ْه
ليحمي �أب ��ا ال�شعب ف��ي قدر ِت ْه
و�أ�� �س� �ب���غ ل �ل �خ �ل��ق م� ��ن ن �ع �م � ِت � ْه
وي �ح �ت��ار ذو ال �ل��ب ف ��ي ف �ك��ر ِت � ْه
ف� ��أن ��ت ال �م �� �ش��ار �إل � ��ى حكم ِت ْه
و�أ�� �س� �ع ��د � �ش �ع �ب��ك ف ��ي بهج ِت ْه
و���ض��ع��ت ال� � � ��دواء ع��ل��ى ع �ل � ِت � ْه
م�صابين ب��ال��رع��ب م��ن هيب ِت ْه
ل �ك �ن��ت م ��ع ال� �ح ��ق ف ��ي ِك � ْل �م � ِت � ْه
ب�� �ح� ��ول الإل� � � � ��ه وف � � ��ي ق� ��و ِت�� � ْه
ف� َم��ن ِم� ْن��ك �أح�سن ف��ي دعو ِتهْ؟
ك��ري��م ن��رى العفو م��ن �شيم ِتهْ؟
لأن � � � ��ا ن�� �ت� ��وق �إل � � � ��ى ر�ؤي � � � ِت � � � ْه
ف�م�ج��دي ان�ت�م��ائ��ي �إل ��ى �أ�سر ِت ْه
والذت �أم� � � ��ام � �س �ن��ا ط �ل �ع � ِت � ْه
وف� �ع ��ل ال � �م� ��روءة م ��ن ن �� �ش ��أ ِت � ْه
ف �ك��ان ال �م �ج �ي��ب �إل� ��ى ن�صر ِت ْه
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و�إن ك� � ��ان �أم�� � � � ٌر ل� ��ه ���ش���أن��ه
وم ��ا يح�سن ال �م��رء م��ن �صنعة
وف �ه��د ال �ج��زي��رة بالمع�ضالت
ق � � ��وي ذك � � ��ي ب� �ع� �ي ��د ال � �م� ��دى
�أخ� ��و خ��ال��د واب� ��ن عبدالعزيز
وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز م� �ث ��ال التقى
ف��ل��م ي �ت �خ��ذ غ��ي��ر دي � ��ن الإل � ��ه
وف�ي���ص� ُ�ل في�ص ُل ف�خ��ر الرجال
ب� �ن���ى ل� �ل� �ع���روب���ة �أم � �ج� ��اده� ��ا
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�أخ� ��ذن� ��ا ن �� �س �ي��ر وراء حكم ِت ْه
ت � �ك� ��ون دل�� �ي�ًل��اً ع� �ل ��ى ق��ي��م�� ِت�� ْه
خبي ٌر �سلوا المجد ع��ن خبر ِت ْه
ت��رى الق�صد ينبع م��ن نظر ِت ْه
ف�ل�ا ت �ع �ج �ب��وا ب �ع � ُد م ��ن فطن ِت ْه
وك��م �أع�ج��ب النا�س م��ن �سير ِت ْه
�ام��ا ي���س�ي��ر ع �ل��ى ��ِ�ش � ْرع � ِت � ْه
ن �ظ� ً
ك� �ف ��اه ال �ت �� �ض��ام��ن م���ن ه �م � ِت � ْه
� �س �ق��اه ال���س�ح��ائ��ب م��ن رحم ِت ْه

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

فرحة عودة امللك

()1

ال�شيخ :معو�ض عو�ض �إبراهيم
(من جمهورية م�صر العربية)

بخالد
م��رح �ب � ًا م��رح �ب � ًا و�أه�ل� ً�ا
عائد
ْ
بالمليك ال�ح�ب�ي��ب �أك� ��رم ْ
ج �ئ� َ�ت ك��ال�ع�ي��د ب�ه�ج��ة و�� �س ��رو ًرا
و�أ�� �س���اري���رن���ا ب�� ��ذاك � �ش��واه� ْ�د
بخالد
مرحب ًا مرحب ًا و�أه ًال ْ
ق��د ك���س��اك ال�ك��ري��م ث��وب �شفاء
ك���م رج� ��ون� ��اه م���ن �إل�� ��ه م��اج� ْ�د
ف�����ش��ف��اء ال��م��ل��ي��ك ق � ��رة عين
ل ��ول� �ي ��د ف� �ي� �ن ��ا وك � �ه� ��ل ووال � � � ْ�د
بخالد
مرحب ًا مرحب ًا و�أه ًال ْ
وف � �ت� ��ى ف� ��ي م � ��دار� � ��س وف� �ت ��اة
المعاهد
تطلب العلم بين �شتى
ْ
و���ش��ع��وب �آث� � ْر َت� �ه���ا م� �ث � َ�ل �سعد
الوافد
�ري
ْ
حين وا��س��ى ال�م�ه��اج� َّ
بخالد
مرحب ًا مرحب ًا و�أه ًال ْ
و� �س �خ��اء الأن�����ص��ار �إن خلدته
�آي ق��ر�آن��ن��ا ال �م �ج �ي��د ال �خ��ال� ْ�د
ف� � ��أي � ��ادي � ��ك ح� �ج ��ة نجتليها
الم�ساجد
في الم�شافي وكبريات
ْ
بخالد
مرحب ًا مرحب ًا و�أه ًال ْ
ومجالي العمران ف��ي ك��ل �صوب
م�شاهد
ب �ع��د �أم� ��ن َي� � � � ُر ْو ُع ك��ل
ْ
بخالد
م��رح �ب � ًا م��رح �ب � ًا و�أه�ل� ً�ا
محامد
دم��ت فينا وال�ف�ه��د نبع
ْ
ْ
بخالد
مرحب ًا مرحب ًا و�أه ًال ْ
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أغر معافى
و�أتى �شعبه � ّ

()1

ال�شيخ :معو�ض عو�ض �إبراهيم
(من جمهورية م�صر العربية)

�ام
�إن ُم� �ل� �ك� � ًا ن� �ظ ��ا ُم ��ه الإ� � �س �ل ُ
ل �ه��و ن �ج��وى الأرواح م �ن��ذ بناه
ق��د ن�م��اه��م ع�ب��دال�ع��زي��ز وطوبى
وح��دي��ث ال��رج��ال ف��ي ك��ل �صوب
ه�ك��ذا ال�م�ك��رم��ات ينمو �شذاها
وي��راه��ا الأخ �ل�اف م �ع��راج مجد
ف�ن��راه��م �شه ًبا تنير الدياجي
ح��اط��ه ب��ال��وف��اء �إخ � ��وان �صدق
ف�ي�ه��م ال �� �س��اع��د ال��ق��وي وفيهم
والمنال ال�سرور من في�صل الخيـ
م��اث��ل ف��ي انتها�ض خ��ال� َ�د بال ُم ْلـ
ب��اي �ع��وا ب��ال��ر� �ض��ا و�أع� �ط ��وا والء
ور�أوه �أخ � ��ا ال � �م� ��روءات ُط � � ًّرا
ً
ف��أح��ال��وا القلوب ً
وفر�شا
عر�شا
ودع� ��اه� ��م ف ��ي دي �ن �ه��م لمزيد
وم �� �ض��وا ف��ي رك ��اب خ��ال��د ُي ْع ُل ْو
ال � � �م� � ��ودات م��ت��ن��ه��ا وع� ��راه� ��ا
وال �ت �ن��اج��ي ب��ال �ب��ر ب �ي��ن ِل � � َ�د ٍات

�ام
خ� ��ال � � ٌد ر�أ� � ُ��س � ��ه وف � �ه � � ٌد دع � � ُ
�رام
ف��ي �سنا ال��دي��ن ��س��ال�ف��ون ك� ُ
�رام
لأب � ُ��ش� � ْك� � ُر ف �� �ض �ل��ه ال ي � � ُ
�ام
ع �ن��ه ُي �� �ش �ج��ي ك� ��أن���ه الأن � �غ� � ُ
الكالم
وي�ف�ي����ض ال���س�ن��ا وي�ح�ل��و
ُ
�ام
خ � َّ�ط ��ه م �ن �ه� ً�ج��ا ل �ن��ا الإ� � �س �ل ُ
�ام
و�إم � � ً
�ام � ��ا ي �ق �ف��و خ� �ط ��اه �إم�� � ُ
أج�سام
مثلما حاطت الح�شا ال ُ
�ام
م��ن ي ��رى ال�� ��ر�أي �أن� ��ه الإل� �ه � ُ
ال�سالم
ـ � ِ�ر ع�ل�ي��ه م��ن ال �ك��ري��م
ُ
�وام
ـ � ِ�ك ر� �ش �ي��دً ا م��ذ ب��اي��ع الأق � � ُ
دوام
ل �م �ل �ي��ك ن� �ع� �م ��اه ف��ي��ن��ا ُ
ينام
والأب ال���س��اه��ر ال���ذي ال ُ
ل ��و�� �ص ��ول ع��ل��ى ه� � ��واه �أق���ام���وا
فا�ستجابوا لربهم وا�ستقاموا
�رام
نَ ح� �ي���اة ي��ح�� ّف��ه��ا الإك � � � � ُ
وال�سالم
بيننا ال�ع�ل��م وال �ه��دى
ُ
�ام
ف��ي � �ش �ع��وب ت �� �ش � ّده��ا الأرح� � � ُ
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رم�ضان في منزل الوحـ
ل�ست �أن�سى ْ
فا�ستعاداالجوالنوا�سترجعتم�صـ
ف �ت �ن��وا ب��ال �ع �ت��اد �أو ح�سبونا
ف ��أت �ت �ه��م ج�ي��و��ش�ن��ا ك�ق���ض��اء الـ
وك��ذاك الأه��وال �إن جاءها الإ ْيـ
يا ابن عبدالعزيز ،يا بورك ال ْأ�صـ
كم ر�أتك ال�شعوب �إن ج ّد خطب
ف���أ���ص��اب��ت م �ق �ي �ل �ه��ا م ��ن عثار
وان �ب �ه��ار ب �م��ا رم ��اه ��م عداهم
فل�سفات �أ�شقت ذوي�ه��ا و�إن َخا
وف�ساد في الحكم �شر ًقا وغر ًبا
يا ابن عبدالعزيز ،يا بورك ال ْأ�صـ
�أن��ت فينا نبع الحياة الم�صفى
عالجا
ي��وم ق��ال��وا :غ��دوت تبغي ً
وت� �م� �ن ��وا ل� ��و ي� �ف� �ت ��دوك ليبقى
وع�ل�ا ف��ي ال���س�م��اء م � ّن��ا ابتهال
وت � �ع� ��ال� ��ى هلل ح� �م���د و���ش��ك��ر
و�أت� � � ��ى � �ش �ع �ب��ه �أغ � � � � ّر م �ع��اف��ى
و�إذا َق� � َّي� �� �َ�ض الإل � � � � ُه ل�شعب
دم� َ�ت بين الملوك رم��ز المعالي

ـ ��ي وق� ��د ط� ��اب ن�ي�ل�ن��ا وال�����ش��� ُآم
اللئام
ـ� � ُر ق �ن��اة ك��م ع ��اث ف�ي�ه��ا ُ
مع�ش ًرا قد ر�ضوا الهوان وناموا
ـ�� َّل�� ِه ج��ن��دً ا هلل � �ص �ل��وا و�صاموا
�ام
ـ��م��انُ ت�م���ض��ي ك ��أن �ه��ا الأوه� � � ُ
ال�ضرغام
ـ�� ُ�ل وب���ورك�� َ�ت �أي� �ه ��ا
ُ
�زام
ج��ام � ًع��ا �شملها وف �ي��ك اع �ت� ُ
انق�سام
ب�ع��د �أن ها�ضها وراع
ُ
ي�سام
م��ن ر�ؤى لي�س بينها م��ا
ُ
ُل� ��وا ���ض�ل� ً
نعام
اال �أن ال �ب �غ��اث ُ
�ام؟
�أ َو ي�خ�ف��ى م��ا ت���ص�ن��ع الآث�� � ُ
�ام
ـ � � ُ�ل وب� ��ورك� ��ت �أي � �ه� ��ذا الإم � � � ُ
والتمام
ف�ي��ك م �ب��دا ارت �ي��اح �ن��ا
ُ
ال�سقام
من �سقام ع��را الجمي َع
ُ
�وام
خ ��ال� � ٌد ك ��ال ��ذي رج� ��ا الأق � � � ُ
�ام
ودع� � � � � ��اء ف� � � َب� � � َّرن � ��ا ال� � �ع �ل� ُ
آالم
ح �ي��ن زال � ��ت ع ��ن خ ��ال � ٍ�د � ُ
ابت�سام
ك�ضحى العيد فالحياة
ُ
ي�ضام
راع� �ي� � ًا م �ث��ل خ ��ال � ٍ�د ..ال
ُ
�ام
ل� ��ك م� �ن ��ا ال�� � ��والء والإع� � �ظ � � ُ
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الأمل املرجى

()1

من�صور �أبو م�صطفى

� ُ
أفي�صل ،ع�شت عمالق ًا عظيم ًا
ف�� ��إن ل ��م ُت� � ْك � ِ�م � ِ�ل الآم � � � َ
�ال ح � ّي � ًا
�ستم�ضي في الطريق �أب��اة �ضيم
ب�ن��و ع�ب��دال�ع��زي��ز ��ش�م��و���س مجد
�ان
�إذا �أودى ه� �م ��ام ق � ��ام ث� � ٍ
المرجى
�أخ ��ال� �دُ� ،أن �ت��م الأم� ��ل
ّ
وف�� �ه�� � ٌد �� �س ��اع ��د ل � �ك� � ُ�م وع� ��ون
و� �ش �ع �ب �ك��م ي �ب��اي �ع �ك��م مجيب ًا
رع � ��اك اهلل ل�ل��إ�� �س�ل�ام ذخ� ��ر ًا

ب���س��اح ال�سيف �أو � �س��اح اليرا ِع
ف �ق��د خ� � َّل� � ْف � َ�ت �آ�� �س���اد ال � � ِق � � َرا ِع
ل �ت �ك �م��ل م ��ا ب �ن �ي� َ�ت ط � ��وال ب ��ا ِع
َت � ��أَ َّل� ��قُ ف��ي ال �ج��زي��رة ب��ال � ِّت � َب��ا ِع
ال�سفين ب�لا �شرا ِع؟!
وم��ا �سي ُر
ِ
لأع�� �ب� ��اء ال� �ق� �ي���ادة وال � ��زم � ��ا ِع
و�إخ � ��وان ل�ك��م ب�ي����ض الم�ساعي
على الإخ�لا���ص والأم ��ر المطا ِع
ووف �ق �ك��م �إل � ��ى خ �ي��ر ال ��دواع ��ي

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.205 :
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�أتى العيد والعام اجلديد وخالد

()1

هادي بن حميي اخلفاجي
يف ت��ه��ن��ئ��ة امل���ل���ك خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بعيد
الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك وب��ال��ع��ام ال��ه��ج��ري اجلديد،
وب�سالمة عودته من رحلة العالج حفظه اهلل

أراك ع�ل��ى قلبي �أط �ل��ت عتابا
� ِ
وكان الوفا �أن �أَ ْحطم الك�أ�س مم�س ًكا
تقولين :قد �أ�سرفت في ال�سير وال�سرى
ذري �ن��ي �أب �ل��ي ف��ي متابعة النوى
ومن كان همي همه لم يعد يرى
وم��ا �أن��ا بالمخطي ح�سابا و�إنما
ف�صرت �إذا �أب�صرت � ً
أر�ضا وريفة
و�إن خطرت في الأفق وطفاء �سمحة
أماني �شتى �س ّوف الي�أ�س بع�ضها
� َّ
وتنظر عيني في ال�سماء فال �أرى
ف��م��ا راع� �ن���ي �إال ت� ��أل���ق ب���ارق
من الغرب قد وافى معافى ك�أنما
�سرى يملأ الأب�صار ن��و ًرا ومثله
�أغ � ُّر من الغر الميامين ما ك�سا
تبج ّْ�ست
ف �ك��ل ب �ل�اد ي �م �م��وه��ا َّ

�أك� ��ان ال �ه��وى �أال �أط �ي��ل غيابا؟
ع �ل �ي �ه��ا و�أال �أ� �س �ت �ج��د � �ش��راب��ا
فهل تبتغي عند النجوم طالبا؟
م�شي ًبا ك�م��ا �أب�ل�ي��ت ف�ي��ه �شبابا
ذه��ا ًب��ا وي��رج��و ب�ع��د ذاك �إيابا
�ري ح�سابا
ه��و الجد �أع�ي��ا �أ��ص�غ� ّ
و� �س��رت ب ��دت ف��ي م�ق�ل�ت� ّ�ي يبابا
ت ��راءت ك ��أن ال�م��اء ج� َّ�ف �سحابا
ون�� ّف�����ض ع �ن��ي ب�ع���ض�ه��ن ت��راب��ا
�أم � ��ام � � َ�ي �إال ظ �ل �م��ة و� �ض �ب��اب��ا
ع��رف��ت ب��ه �أن���ي م�شيت �صوابا
ن�ضا منه في وجه الظالم �شهابا
هوى في قلوب المخل�صين مذابا
وج��وه �ه��م �إال ال �� �س �م��اح �إه��اب��ا
ع �ي��و ًن��ا وط��اب��ت رو� �ض��ة وجنابا

( )1حلن الهوى ،هادي بن حميي بن حمزة اخلفاجي ،دار ثقيف للن�شر والت�أليف ،الطائف1400 ،هـ–
1980م� ،ص.31 :
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وما فارقتهم في الحروب ب�شا�شة
الج ْر َد المذاكي بحلبة
و�إن �أَ ْج َروا ُ
ب��آل ال�سعود ا�شت ّد للدين �ساعد
لقد ج ّددوا عهد الخالفة بالتقى
ي�سو�سون بال�شرع البالد فما ترى
�أق��ام �ه �م��ا ع�ب��دال�ع��زي��ز ب�صارم
و�إن غر�س الخير العميم فقد م�ضى
هو العدل يق�ضي �أن ينال جزاءه
فتر�سموا
وج � ��اء ب� �ن ��وه ب� �ع ��ده
َّ
هنا الجهل وامتدت �إليه �أك ُّفهم
وذا الفقر وانهالت عليه خزائن
لقد وجهوها للرخاء ف�أ�صبحت
فللأر�ض عط�شى ما �أعاد رواءها
وللبحر وال�م�ل��ح الأج���اج مياهه
ول �ل �ج��و �أ�� �س ��راب ي �ك��اد �أزي��زه��ا
�وارع��ا
وللعلم �أ� �ش �ب��اه ال �ق�لاع ف� ً
فقد جمعت حتى الطموح حوافزً ا
وللأمن ما قد �أ َّلف النا�س وانثنى
الغراب و�صاحبت
وقد �صادق ال�صق ُر َ
وقد م َّهدوا ُط ْرق الحجيج ف�أقبلت
تهادت على طول البالد وعر�ضها
م�ع�ب��دة تن�ساب ك��ال��ري��ح فوقها
و�أج ��روا له الماء ال��زُّالل ون � ّوروا
و�أ�سرى على �شم الج�سور فلم يعد
208

و ُي ��دع ��ون �أُ�� ْ��س� ��دً ا ف��ي ال �ح��روب
تبينت ُع ْر ًبا ت�ستقل ِعرابا
ِغ�ضابا َ
ف �ط��ال ك �ي��ا ًن��ا وا��س�ت�ق��ام ن�صابا
فقلنا :وه��ل عهد الر�سالة �آبا؟
ه� �ن���ال���ك �إال �� �س� �ن ��ة وك� �ت ��اب ��ا
ر�أى ال �ح��قَّ ي��دع��وه ف�ك��ان جوابا
�اح��ا �أو ي �ح � ّز رقابا
ي�ح����ص ج �ن� ً
ق�صا�ص ًا م�سي ٌء �أو ينال عقابا
خ�ط��اه وق��د ك��ان��ت خ�ط��اه �صعابا
ت �ج � ّذ ج� � ��ذو ًرا �أو ت �ج ��� ّ�ش لبابا
ث �ق��ال وك ��ان ��ت ت���س�ت�خ� ّ�ف عيابا
م�� ��وارد ت �ب �ن��ي ع ��ام� � ًرا وخ��راب��ا
اً
�سهول خ�صبة وه�ضابا
ف�ع��ادت
ن�صيب وق ��د ر ّد ال �م �ي��اه عذابا
ي �� �ش � ّل ج �ي��و��ً�ش��ا �أو ي��ف�� ّل قبابا
ف�� ��وار َه ل�ل�ج�ي��ل ال �ج��دي��د رحابا
وق��د حققت حتى ال��رق��ي رغابا
ي���ؤل��ف ���ش��ا ًء ف��ي ال �ف�لا وذئ��اب��ا
ع�ل��ى ث�ق��ة ب�ي���ُ�ض ال�ح�م��ام عقابا
ق���واف� �ل���ه ل� ��م ت �� �س �ت �ف��ز رك ��اب ��ا
وعقابا
ي�سر ُرب � ً�ى ِ
وج ��ازت على ٍ
ح ��واف ��ل ت� ��أت ��ي ب��ال �ث �م��ار رط��اب��ا
لياليه ح�ت��ى �أو� �ش �ك��ت تت�صابى
�اج��ا �أو ي �ل� ّ�ف �شعابا
ي� ��رود ف �ج� ً
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وما غاب عن �أب�صارهم وقلوبهم
هم موئل الإ�سالم �إن رام موئل
ُ
فلم تن�سنا الأي ��ام �أي ��ام في�صل
غ��داة ان�ب��رى للم�سلمين يل ّمهم
فما �أخط�أ المرمى وقد �ضم جمعهم
فكان يرى في الم�سلمين حقيقة
وح� � َّ�ذ َر �أن القد�س ال ي�ستردها
َ
ف �م��ا ك ��ذب ��ت ك� � ّ�ف وال بندقية
حاب قد �أطال خطا ًبا
فكم من ُم ٍ
وفي خالد البقيا وفيه لنا الهدى
�سديدالخطى�صلبالعقيدة�ض ّمهم
عليم ب�أ�سرار ال�سيا�سات حوله
وقد �شاب من مر التجارب ياف ًعا
�إم� ��ام ُت �ق��ى وال �م �ل��ك هلل وح��ده
�أتى العيد والعام الجديد وخالد
فال برحت �أعيادنا ت�ستج ُّد من

�إذا ك ��ان ع��ن �أر�� ��ض الجزيرة
غ��اب��ا ل��ه ،وم � ��آب �إن �أراد م�آبا
��س�ق��ى ع �ه��ده غ �ي��ث ي �ن��ث ربابا
ون��ا� �ش��ده��م �أن ي �ه �ت��دوا و�أه��اب��ا
و�أخ� �ط ��ا �� �س ��واه ف�ي�ه��م و�أ� �ص��اب��ا
�إذا ج��ردت ك��ان��ت ظبى وحرابا
ك �ل��ام ول� �ك���ن ت�����س��ت��رد غ�لاب��ا
وي���أت��ي ف��م ب��ال���س��ان�ح��ات كذابا
وكم من خطيب قد �أطال وحابى
ون �غ �ب��ط ف �ي��ه �إخ� � ��وة و�صحابا
�إل� �ي ��ه رج � � اً�ال م ��ؤم �ن �ي��ن �صالبا
فلي�س ي��رى م��ن دون �ه��ن حجابا
وم��ا ك��ل م��ن ع��ان��ى وج��رب �شابا
ف �ك��م الذ م �ن��ه ب��ال �ت �ق��ى و�أن ��اب ��ا
ث�لاث �ت �ه��ا ط��اب��ت وخ ��ال ��د طابا
م �ب��اه �ج �ه��ا ط �ي � ًب��ا ل �ن��ا وث �ي��اب��ا
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موعد مع الأفراح

()1

يا�سني خطاب
(من اجلمهورية العربية ال�سورية)

ع��اد ال��رب�ي��ع ينير �أر� ��ض بالدي
وي �ع� ّ�ط��ر الأن�����س��ام م��ن نفحاته
فهنا زهور الرو�ض تعبق بال�شذى
وعلى �شراع ال�صحو �أروع لوحة
وك�م��ا ال��رب�ي��ع ي�ع��ود ع��اد مليكنا
عاد ال�صفاء �إلى العيون و�أ�شرقت
ودروبنا ا�شتاقت �إلى �سعي الخطى
مهما يغيب ال�ل�ي��ث ع��ن �آ� �س��اده
مهما ي �ط��ول ال�ل�ي��ل ف��ي ظلمائه
ال ب � ّد م��ن غيث يفي�ض بنجدنا
ع� ��اد ال �م �ل �ي��ك ل���ش�ع�ب��ه وب �ل�اده
و�أت ��ى ال�ضياء م�ب���ّ�ش� ًرا بقدومه
ف ��ي ك ��ل ب �ي��ت ف ��رح ��ة ب�شفائه
هيا ا��س�ج��دوا هلل �سجدة �شاكر
�أر�أي� ��ت ك�ي��ف اهلل ي�ج��زل ف�ضله
�أر�أي� ��ت ك�ي��ف اهلل �أك���رم �شعبنا
ي��ا خالد الإ� �س�لام� ،أن��ت رجا�ؤنا
ي��ا خ��ال��د ال �ع��رب الأك � ��ارم ،كلنا

وي��زي��د ف��ي خ�ي��رات ه��ذا ال��وادي
و ُي� � َن� � ِّب� � ُه الأ�� �ش���واق ف��ي الأك� �ب ��ا ِد
وه��ن��اك ط �ي��ر م �ت��رف الإن �� �ش��ا ِد
ُر� �س �م��ت ب� ��دون �أن ��ام ��ل وم� ��دا ِد
ف�ق�ل��وب�ن��ا ف��ي م�ن�ت�ه��ى الإ� �س �ع��ا ِد
ب �ق��دوم خ��ال��دن��ا رح ��اب النادي
وت� ��أه� �ب ��ت ل� �ج� �ه ��اده ال �م �ع �ت��ا ِد
ال ب � � ّد م ��ن ع� ��ود �إل � ��ى الآ�� �س���ا ِد
ال ب � � ّد م ��ن ف �ج��ر ب �ه �ي��ج � �ش��ادي
وب���س�ف�ح�ن��ا ب �ح��وا� �ض��ر وب� ��وادي
وغ ��دا ب ��أر���ض الأه���ل والأج� ��دا ِد
ف�����س��رت ب�����ش��ائ��ره ب��ك��ل ف� � ��ؤا ِد
وال�شعب م��وف��ور الهناء ينادي:
ه �ي��ا ن �� �س �ب��ح ل �ل��رح �ي��م ال��ه��ادي
من بعد �سبع قد م�ضين �شدا ِد؟
ب���ش�ف��اء ع��اه��ل �أم �ت��ي وب�ل�ادي؟
�أن� ��ت الإم � ��ام ل��دع��وة الإر�� �ش ��ا ِد
�� �ش ��وق لأغ � �ل� ��ى م �ن �ق��ذ وع� �م ��ا ِد

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.37 :
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مكافحا
�أنت الذي تم�ضي النهار
ً
ع �م��ل ب���ص�م��ت ال ت �ب �ج��ح خلفه
ت� ��أب ��ى ال �خ �ل��ود ل ��راح ��ة �أو لذة
هلل درك ي� ��ا م �ل �ي��ك ب�ل�ادن ��ا،
ما قلت يوما �سوف �أعمل جاهدً ا
ل�ك�ن�م��ا الإن � �ج� ��از ي��رف��ع ر�أ���س��ه
و�إذا انتهى ي��وم م�ضيء حافل
هلل ت���س�ج��د ف��ي خ �� �ش��وع �سائل
هلل درك خ���ال���د ًا� ،أن� ��ت ال ��ذي
�أح���س�ن��ت ت��ول�ي��ة الأم��ان��ة قائدً ا
ت �ت �� �س��اب �ق��ان ل �خ �ي��ر �أم �ت �ن��ا فما
يا �أيها الفهد ،الذي يحمي الحمى
عن �شعبنا في ال�شام جئت مهن ًئا
�إن � ��ي ف��رح��ت ب� �ع ��ودة محمودة

ل�ت�ن�ي��ر درب ال �ج �ي��ل والأح� �ف ��ا ِد
ع��م��ل د�ؤوب وا�� �س���ع الأب � �ع� ��ا ِد
كال�سيف ي��أن��ف م�سكن الأغما ِد
ل���ك ف���ي رب���ان���ا م��ن��ة و�أي � � ��ادي
�وم��ا ُان �ظ��روا لجهادي
�أو ق�ل��ت ي� ً
ف��ي �أر� �ض �ن��ا ط ��ودًا م��ن الأط� ��وا ِد
ف��ي الليل كنت ك ��أزه��د الزها ِد
م� ��والك خ �ي��ر ال��ع��ون والإم� � ��دا ِد
م���ع ف �ه��د �أم� �ت� �ن ��ا ع �ل��ى م �ي �ع��ا ِد
م �ت �ح �م ���ً�س��ا ك��ال �م �� �ش �ع��ل ال ��وق ��ا ِد
�أح �ل��ى ال���س�ب��اق بحلبة الأم �ج��ا ِد
ي��ا خ �ي��ر م� ��أم ��ون ،وخ �ي��ر ج ��وا ِد
ه�ّل��اّ ق �ب �ل��ت م �ح �ب �ت��ي وودادي
وب �ه��ا ب�ل�غ��ت � �س �ع��ادت��ي وم� ��رادي

211

الباب الأول :جممع الق�صائد

العهد اجلديد

()1

يحيى �إبراهيم الأملعي
مرفوعة مع التحية والإجالل حل�ضرة �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن عبدالعزيز ويل
العهد املعظم ،وقيلت عام 1387هـ.

�أَ َط َّل ْت على الأرجاء �شم�س م�ضيئة
والح ل�ن��ا ب ��در ت ��أل��ق ف��ي ال� � ُّذرى
وما ذاك �إال خالد المجد والندى
تولى لعهد الخير والخير �صنوه
ّ
وه�شت ل��ه الدنيا وم� � ّدت �أكفها
�أخ��و في�صل غر�س الأب��اة وطلعها
تحلى بحلم ف��ي الأم� ��ور وحكمة
لقد ك��ان للدين الحنيف م���ؤاز ًرا
وكم �صدحت تلك البالبل في الربى
وغ ّنت له الدنيا �سرو ًرا و�صفقت
ع�سير ون �ج��د وال �ح �ج��از و�شمر
وف��ي َه� َ�ج� ٍ�ر تن�ساب منهم تحية
ت �ب��اي��ع ل�ل�ع�ه��د ال �ج��دي��د وتعتلي
�سما في العال مجدً ا ونال كرامة
ف ِع ْ�ش ياكريمالأ�صل،ياخالدالتقى،
ِّ
ال�صبا
و�صل �إله العر�ش ،ما هبت َّ
على �أحمد المختار ذي الحلم والنهى

و�ش ّع على الكون الف�سيح �ضيا ُء
ك � ��أن � �س �ن��اه ف ��ي ال ��وج ��ود بها ُء
ت �� �س � ّر ب��ه الأ� � �ش� ��راف وال �ن �ب�لا ُء
ف��ع� ّ�م ب �ل�اد ال�م���س�ل�م�ي��ن رخ� ��ا ُء
ت���ص��اف�ح��ه ب��ال�ب���ش��ر وه ��ي هنا ُء
�أم�ي��ر ل��ه ال�شرع ال�شريف �سنا ُء
وع� �ل ��م و�آداب وف� �ي ��ه � �ص �ف��ا ُء
ف��ق��ام ل ��ه ف ��ي ال �ع��ال �م �ي��ن ب �ن��ا ُء
وح ��ل ق �ل��وب ال���ش�ع��ب م�ن��ه وف ��ا ُء
ت� �ل��ال و�آك� � � � ��ام ب� �ه ��ا و�� �س� �م ��ا ُء
ت���س��ام��ى ل��ه ف�ي�ه��ا م �ن��ى وح� ��دا ُء
وب� �ي� �ع ��ة �إخ�ل��ا�� ��ص ل� ��ه ودع� � ��ا ُء
ل� �ه���ا راي� � � ��ة خ� �ف���اق���ة ول� � � ��وا ُء
وط ��اف ب�ه��ا ح��ول ال��وج��ود ه��وا ُء
ف� � ��إن ب��ق��اء ال �خ��ال��دي��ن �شفا ُء
وما طاب من لحن الطيور غنا ُء
ن �ب��ي ل��ه ف��ي ال �خ��اف �ق �ي��ن �سنا ُء

( )1عبري من ع�سري ،يحيى �إبراهيم الأملعي ،ن�شر امل�ؤلف ،ط1401 ،1 :هـ� ،ص.37 :
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فرحة ال�شفاء

()1

يحيى �إبراهيم الأملعي
مبنا�سبة عودة جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز
�إىل �أر�ض الوطن �سليماً معافى عام 1398هـ.

ع ��دت ي��ا خ ��ال� � ٌد ،ف �ع��اد الهنا ُء
ح �ق��ق اهلل ل �ل �� �ش �ع��وب �� �س ��رور ًا
ف���ش�ف��اء ال�م�ل�ي��ك ق��د ج ��اء ح ًّقا
واع�ت�ل��ى ال���ص��وت معلنا بقدوم
و�ص ْقع
ردد ال���ص��وت ك��ل �ِ��ص� ْق��ع ِ
وت� ��رى ال �ك��ل ف��ي ���س��رور عظيم
ل� �ل ��إل� � ��ه ال� � �ح � ��ق رب ك ��ري ��م
�أن � ��ت ي ��ا خ ��ال ��د� ،إم� � ��ام عظيم
�أن � ��ت ح �� �ص��ن وع��ب��ق��ري همام
وجموع الم�سلمين في الأر�ض ُط ًّرا
ف� ��ي �� �ص� �ب ��اح وب�� �ك� ��رة وع �� �ش��ي
ي��رت��ج��ون ال �� �ش �ف��اء ف �ي��ه رج ��اء
منهم م��ا دعوه
فا�ستجاب اهلل
ُ
ل�ق�ل��وب ق��د م���َّ�س�ه��ا ال �� �ض � ُّر حتى
�أنْ َي� � � � ُر َّد اهلل ل �ل �ب�لاد ملي ًكا
يا مليكي ،فدتك نف�سي وروحي

وان�ج�ل��ى ال �غ� ّ�م ب��ل وزال العنا ُء
ت��ل��ك �آم���ال� �ه���م وذاك رج � ��ا ُء
ُق � ِب��ل ال �ق��ول وا�ستجيب الدعا ُء
و�إي � ��اب ق��د � �ص��ار ف �ي��ه ال�شفا ُء
ف��ي رب��اه��ا ب�ف��رح��ة ح�ي��ث ج ��ا�ؤوا
ال ي �� �ض��اه��ى وك� ��ان ف �ي��ه الثنا ُء
ف��ل��ه ال��ح��م��د وال� �ث� �ن ��اء �� �س ��وا ُء
ال ت �ب��ال��ي ب �م��ا ي �ق��ول��ه ال�سفها ُء
ول��ك الكل مخل�ص حيث �شا�ؤوا
ي��رف �ع��ون الأ�� �ص ��وات ف�ي�ه��ا ن ��دا ُء
ي � ��وم ح� ��ج وق� �ب ��ل ذاك دع � ��ا ُء
و�� � � �س � � ��رور ون � �ع � �م� ��ة وه� � �ن � ��ا ُء
و�أت�� � ��م ال� ��� �ش� �ف ��اء وه � ��و � �ش �ف��ا ُء
ج� � ��أرت ب��ال��دع��اء ف �ي��ه ال �ب �ك��ا ُء
ح��ام��ي ال��دي��ن وه��و � �ص��رح وق��ا ُء
�أن� ��ت ل�ل���ش�ع��ب رك �ن��ه وال ��رج ��ا ُء

( )1عبري من ع�سري ،يحيى �إبراهيم الأملعي� ،ص.161 :
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ق��د م�ن�ح��ت ال �� �ش �ع��وب ك��ل وف��اء
حين عدتم َّ
تق�شعت وا�ضمحلت
�ام���ا
ح �ف��ظ اهلل ل �ل �� �ش �ع��وب �إم�� ً
ه ��ذه � �س �ي��دي �أح��ا� �س �ي ����س قلبي
ه��و داء ال �ح��ب وال���ش�ع��ور ِب � َع � ْو ٍد
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ت �ب��ذل ال �خ �ي��ر ذاك ف �ي��ه عطا ُء
�سحب ال �ح��زن وا��س�ت�م��ر الهنا ُء
�إن� ��ه ال �خ��ال��د ال �ه �م��ام ال ��رج ��ا ُء
فاقبلوها م��ن مخل�ص فيه دا ُء
ل� �م� �ل� �ي ��ك م� �ح� �ل ��ه ال�� � �ج� � ��وزا ُء

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

حتية

()1

يحيى �إبراهيم الأملعي
حتية وتهنئة مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة م���رف���وع���ة م����ع التحية
والإجالل للملك خالد بن عبدالعزيز املعظم يف
1397 /10 /10هـ

�إل��ى الخالد المغوار �أرن��و و�أن�ش ُد
لذكرى لدى ال�شعب العزيز مجيدة
وت�غ�م��رن��ا الأف� ��راح فيها بب�سمة
�إال �أن��ه��ا ذك� ��رى ب �ح��ق �سعيدة
فيوم ب�لادي حين توحيد �شعبها
ب�أعلى معاني الفخر وال�شكر والثنا
لقد كان توحيد الجزيرة مطل ًبا
فكافح ف��ي ع��زم و��ص��دق وحكمة
وه ��ذا ب�ح�م��د اهلل ف���ض��ل ونعمة
ف �ح��قّ ل �ن��ا �أن ن�ح�ت�ف��ي بحلوله
�ستبقى لهذا اليوم ذكرى مجيدة
ت �غ � َّم��ده ال �م��ول��ى ب �ع �ف��و ورح �م��ة
وف���از ب�ج�ن��ات ال�ن�ع�ي��م وخلدها
وفي موكب الأب��رار يعطى مكانه
� �س �ج�ل�ات��ه م� �م� �ل ��وءة بن�ضاله
وم�غ�ف��رة �أي �� ً��ض��ا وع �ف � ًوا لفي�صل

ل �ع �ي��د ع �ظ �ي��م م �� �ش��رق ي �ت �ج � َّد ُد
بها نحتفي ف��ي ك��ل ع��ام ون�سع ُد
وف �ي ����ض �� �س���رور واف�� ��ر ي �ت �ع��د ُد
ل� �ي ��وم �أغ� � � � ّر خ ��ال ��د �سيمج ُد
ع �ل��ى ي��د َم� � ْل � ٍ�ك ع� ��ادل �سيخل ُد
وبالحب والتقدير ي�سمو وي�صم ُد
لعبدالعزيز الفذ للخير يق�ص ُد
لتحقيق م��ا ي�صبو �إل�ي��ه وين�ش ُد
من اهلل لل�شعب ال�سعودي ومق�ص ُد
وذك��راه لن تن�سى و�سوف تجد ُد
لدى ال�شعب في عبدالعزيز تخل ُد
ونال من الر�ضوان ما لي�س ينف ُد
ج� � ��زا ًء وف� ��ا ًق� ��ا �إن�� ��ه المتعب ُد
�وح� � ُد
ف � ��ذاك �إم� � ��ام ع � ��ادل وم � ّ
ق�ضى عمره يبني و�أخ��رى يوط ُد
وفي جنة الفردو�س يغدو ويقع ُد

( )1عبري من ع�سري ،يحيى �إبراهيم الأملعي� ،ص.117 :
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�شهيد بني الإ�سالم والعرب عاهل
دع��ا دع���وات للت�ضامن والإخ ��ا
وجاهد في الإ�سالم حقّ جهاده
خ �ط��ا خ �ط��وات ب��ال �ب�لاد حثيثة
وي�سعى �إل��ى ما فيه �صالح �شعبه
م��واق�ف��ه ال �غ � ّر ال�ج���س��ام عديدة
كفاح ُه
فلي�س بهذا ال�شعب ٍ
نا�س َ
لقد �سار ف��ي درب �أن��ار طريقه
هو الرائد الباني و�صقر جزيرة
ول�م��ا ت���وارى ال �ع��اه�لان وجاءنا
�أتى بعدهم في الحكم والملك خالد
ي�شارك في البنيان وه��و م ��ؤازر
والعزم د�أبه
فقاد �سفين الخير
ُ
ف�خ��ال��دن��ا ال �� �ض��رغ��ام ع� � ٌّز لأم��ة
لقد حقق ال�شيء الكثير ل�شعبه
ي� ��� �س ��ان ��ده ف� �ه ��د ول� � ��ي ل �ع �ه��ده
وم��ا الفهد �إال واح��د م��ن �ساللة
ومنهم �أخوه النائب الثاني ِ�ص ْنوه
ك��ذل��ك ��س�ل�ط��ان وزي� ��ر دفاعنا
ولم � ُأك �أن�سى نائف الخير والمنى
وباقي رجال الحكم من �آل مقرن
ومنهم �سليل المجد والفخر والعال
�إليهم جمي ًعا �أرف��ع ال�شكر والثنا
ب� �ع ��زٍّ وم� �ج ��د دائ��م��ي��ن و�صحة
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ومن كان للآمال يرجى ويق�ص ُد
وط��ال��ب ل�ل�أوط��ان م��ا ك��ان يحم ُد
و َو َّف��ى حقوق ال�شعب وه��و م�سد ُد
و�� �س ��ار ب �ه��ا ن �ح��و ال��ع�ل�ا ت��ت��زو ُد
وخير �شعوب الم�سلمين لي�سعدوا
وم �ع��روف��ة ،ك��ل ال �ع��وال��م ت�شه ُد
ومن ذا �سين�سى في�صلاً حين ين�ش ُد
�اح م �ل �ي��ك ل� �ل� �ب�ل�اد ي ��وح� � ُد
ك � �ف� � ُ
�أب ��و في�صل ع�ب��دال�ع��زي��ز مهن ُد
بفقدهما خ�ط��ب ره �ي��ب محد ُد
�أب� ��و ب �ن��در ��ش�ه��م ه �م��ام و�سي ُد
مع الفي�صل الباني ب�صدق ي�ؤ ّك ُد
�إل��ى �شاطئ فيه ال�سالمة توج ُد
وق� ��ائ� ��د ���ش��ع��ب ك� �ل ��ه م��ت��وح�� ُد
وم ��ازال ي�سعى ف��ي البناء ي�شي ُد
ب �ح��زم وع� ��زم ل�ي����س ف �ي��ه ت ��رد ُد
وم��ن دوح��ة فيها المعاني تفن ُد
فها هو عبداهلل في الحكم ي�سن ُد
وحامي حمى الأوط��ان مما يهد ُد
ومن هو للأمن الح�صين مجن ُد
و�آل � �س �ع��ود �� �س ��ادة ك �ل �ه� ُ�م ي � ُد
�أم �ي��ر ع�سير خ��ال��د وه��و يحم ُد
وت �ه �ن �ئ �ت��ي ف �ي �ه��ا دع � ��اء م� ��ؤك� � ُد
وع� �م ��ر م ��دي ��د ب��ال �ه �ن��ا يتجد ُد
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هتاف العودة

()1

يو�سف فرج
(من جمهورية م�صر العربية)

لك الحمد يا �أهلل ،ت�ستوجب الحمدا
�أعدت �إلى الإ�سالم والعرب خالد ًا
وعادت لنا الب�شرى و�أ�ضحى عليلنا
و�أ�ضحت بالد العرب بالنور تكت�سي
فيا عاهل الإ�سالم� ،أهلاً ومرح ًبا
وال زلت للإ�سالم والعرب والدً ا
عرفناك بالعدل الذي مازج التقى
ُن َفدِّ ْي َك ب��الأرواح يا عاهل العال،
ويا خالد ًا ،ال زلت لل�شعب َمنهل
تعول اليتامى والأيامى فال نرى
وتجني بك الزراع من يانع الندى
ال�ص ْيد قد بنوا
وتبني كما �أ�سالفك ِّ
رفعتم بناء الم�سجدين الذي غدا
و�أعليتم البيت الحرام الذي حنى
ا�ص ْف َيا) لدى ذكر �صرحه
فودت (�أَ َي ُ
وق��رط �ب � ٌة ل��و ق��ارن��ت م��ا بنيتم
فال زلت تحدو موكب المجد والعال
فحياك رب النا�س يا خالد العال

لكالحمدوال�شكرالذييعجزالع ّدا
�سلي ًما معافى يبهج ال�شعب والجندا
�سلي ًما وع��ادت ن��ار لهفاتنا بردا
وتلب�س من �أ�ضوائها للهنا بردا
ف َع ْودُك مثل العيد �أكرم به َع ْودا
وال زلت تحبو �شعبك العطف والودا
عرفناكبالقلبالذيمازجالر�شدا
ومثلك بالأرواح يوم الوغى ُي ْفدى
أيام تَ�ستمطر ال ِّر ْفدا
ومن ر ْفدك ال ُ
فقيرايعانيالب�ؤ�س�أوي�شتكيال�سهدا
ثمار الندى من قبل �أن يجتنوا الح�صدا
بناء ي�شيد المجد �أو يجلب الحمدا
فريدً ا على الأي��ام ال يقبل ال ِّن ّدا
�أواب ��د كانت قبله تبتغي الخلدا
من َ
المكظوم لو تبتغي ال َه ّدا
الخ َج ِل
ِ
الح ّدا
بم�سجدها العمالق لم َت ْعت َِد َ
والزال�شعبالمجديبنيبكالمجدا
وحيا ولي العهد نجل العال فهدا

( )1ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.72 :
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ال�ص ْيد من �أنجم الهدى
وحيا �سراة ِّ
لهم همة لو قادت ِّ
ال�ش ْي َب للوغى
يرفرف بالتوحيد خ ّفاق بندهم
و�أعالمهم خ�ضر ولكنْ �سيوفهم
ويكفيهم ف�خ� ًرا �إذا قيل� :إنهم
ف ��أي قبيل عطلوا منهج الهدى
ومن يب ِغ حكم الجاهلين بعيد ما
ومني�شتريالطغيانبالنوروالهدى
وفي�صلهم قد كان بالأم�س في�صل
�أهاب بها من عالم البيد �صرخة
ليب�صر من قد كان في عينه عمى
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ومن هم بيوم الروع تلقاهم �أُ�سدا
وخا�ضتبهم�ساحالندى�أ�صبحوا ُم ْردا
�إذا رام ق��وم دون �ه��م دون��ه بندا
�إذا وردت هام العدا ت�شبه ال َو ْردا
�أقاموا كتاب اهلل والمنهل الفردا
�أ�ضلوا و�ضلوا والقطا منهم �أهدى
ر�أى النور والإيمان؟ ُب ْعد ًا له ُبعدا
كمن �ش ّوه الإن�سان حتى غدا قردا
بموقف �صدق �أ�سمع ال َغ ْور والنجدا
م��دوي��ة �أ��ص��دا�ؤه��ا ت�شبه ال َّرعدا
وف��ي � ْأذن ��ه وق � ٌر ف�لا يفقه ال � َّردا

املبحث الثاين

�شعر الرثاء
(ف�صيح)

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

ِ�س ْر بالرعية للأمام

()1

�أبو تراب الظاهري

و�أت� � � � � ��ت ج � � �ن� � ��و ُد اهلل ت �� �س �ـ
ل� �ل� �ب� �ي� �ع���ة ال � �م � �ث � �ل� ��ى ال � �ت� ��ي
وق � � � ��د ارت � � �� � � �ض� � ��اه ت � ��د ُّي� � �ن� � � ًا
ف � � � ��أق� � � ��ام ف� � � �ه � � ��د ًا راع � � � ًي� � ��ا
ف � � ��ي �أخ�� � � � � ��وة م� �ت� ��� �ض ��ام� �ن� �ي� �ـ
م� ��� �س� �ت� �غ� �ف ��ري ��ن ل � �م� ��ن م �� �ض��ى
َل� � � َّق � ��ا ُه م ��ول ��ى ال��خ��ل��ق ف� ��ي ال��ـ
وت� � �ح� � �م � ��ل الأع�� � � � �ب� � � � ��ا َء ف��ه��ـ
� � ِ� ��س� � � � ْر ب � ��ال � ��رع� � �ي � ��ة ل �ل ��أم � ��ا
واع� � �ب� � � ْر ب� �ه ��ا ال�� �ي� � َّ�م ال �م �ح �ي �ـ
وا�� �ش� �م ��خْ ع��ل��ى غ��ي��ظ ال � � َع � � ُد ْو
و�أن � � � � � � ��ر ب � � �ل� � ��ادك ب� � � ً
�ازغ� � ��ا
و َت� � � � َع� � � � َّز ب ��ال� ��� �ص� �ب ��ر ال �ج �م �ي �ـ
�أف� �ل� ��� �س ��ت ت ��ر�� �ض ��ى �أن تكو
ط� ��وب� ��ى ل� �م ��ن َز َخ � � � � � � � َر ْت دن ��ا
َوا ْر ِث ال� � ُم� � َم� � َّل � َ�ك (خ� ��ال� ��دً ا)
واف � � � � � � ��اه م� � �ح� � �ت � ��وم ال� �ك� �ت���ا
ول �ق��د دع ��ى ال �خ �ط� ُ�ب ال ُم ِم ْ�ضـ

ـ � � � َع� � ��ى رام � � �ل � � �ي� � ��نَ ت� � ��واف� � ��دا
ه � ��ي � � �ش� ��رع �أح� � �م�� � َ�د �� �س ��ائ ��دا
م� � ��ن ك� � � ��ان ع� � �ق �ًل��اً را�� � �ش � ��دا
م � � � �ت� � � ��د ِّر ًع� � � ��ا م � �ت � �� � �س� ��ان� ��دا
ـ� � � ��نَ م � �ج � � َّن� ��دي� ��ن � � �س� ��واع� ��دا
هلل ع � � � � � �ب� � � � � ��دً ا ح� � � ��ام� � � ��دا
ـ� � �ج� � �ن � ��ات َر ْو ًح� � � � � � � � ��ا ب � � � ��اردا
ـ � � � � � ٌد ف�� � ��ي ث � � �ب� � ��ات ج � ��اه � ��دا
ِم ل � �ك� ��ل �� � �ش � ��وك خ���ا�� �ض���دا
ـ � � � َ�ط وع � � ��ن ذم� � � � ��ارك ق���ائ���دا
ِو ت � � � � ��راه ت � �ح � �ت� ��ك ه� ��ام� ��دا
َو ُق � � � � � � ِ�د ال � �ج � �ح� ��اف� ��ل رائ� � � ��دا
ـ�� � � ِ�ل وك�� � ��ن ل � ��رب � ��ك �� �س ��اج ��دا
نَ غ� � ��دً ا ل� �ح ��رث ��ك ح ��ا�� �ص ��دا؟
ُه وك� � � � � ��ان ف � �ي � �ه� ��ا زاه�� � � ��دا
ول� � �ت� � �ب � � ِ�ك ح � �ي� ��ن ت� ��� �ص ��اع ��دا
ِب ف� �غ���ا����ض ح� �ي���ث ت� �ب ��اع ��دا
ـ� �� �ُ�ض ال� ��� �ش� �ع � َ�ب ُل�� � ّب�� � ًا �� �ش ��اردا

( )1الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري ،وكالة نو�سة للدعاية والإعالن،
الريا�ض ،ط ،1:د.ت� ،ص.50 :
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ن�� � �ب�� � ��أ �أه � � � ��ا� � � � ��ض ج� �ن���اح���ه
ج � � ��زع � � � ْ�ت �أدان� � � � �ي � � � ��ه َوم � � ��ن
ف � � ��إم� � ��ام ه� � ��ذا ال� ��� �ش� �ع ��ب قد
ف � �ت� ��ذ َّرع� ��وا ب��ال �� �ص �ب��ر وال���� ْ�س��ـ
وث � � � � � � ��واب � ِآج� � � � � � ِل� � � � � � ِه هُ � �ن� ��ا
ف��ا���ص��ب�� ْر ع��ل��ى ه � ��ذا الم�صا
ك� ��ان ال � َ�ح� �� ُ��ض� � ْونَ ل �ب �ي �� �ض � ِة ال �ـ
ول � � � � � ��ه �أرت � � � � � � � � ��ك م�� � �ك� � ��ارم
ول � � ��ه الأي � � � � � ��ادي ال� �ب� �ي� �� ��ض ال
ول � � � ��ه ال � �ف � �� � �ض� ��ائ� ��ل ن ��اط� �ق ��ا
ف� �ب� ��� �س� �ي� �ب ��ه ظ � � �ه � � � َر ال� �ن� �م ��ا
وب�� � � � ��إخ� � � � ��وة � � �ُ ��ش � � ��و� � � ٍ ��س ل ��ه
�إذ ه� ��م ح� �م���اة ال� �ب� �ي ��ت ِم� � ْث� �ـ
ف� �ب� �ف� ��� �ض� �ل���ه ج� � � � ��اء ال� �ب� �ن���ا
ف� � �ت� � �غ� � � َّم � ��د اهلل ال � �ف � �ق � �ي � �ـ
و�� � �س� � �ق � ��اه �� َ� ��ص � � � ِّي� � � ُ�ب رح� �م ��ة
وي�� � � ��ؤي� � � ��د ال� � �خ� � �ل � ��ف ال � � ��ذي
ف� � � � �ه � � � ��د ًا و�آزره ب� �ع� �ب� �ـ
وك� � � � � ��ذاك � � �س � �ل � �ط� ��ان ال� � ��ذي
ي � � ��ا رب� � � �� ،س � � ��دِّ د خ � �ط� ��وه
�إن� � � � � � � � ��ا ن�� � �ب� � ��اي�� � �ع� � ��ه ك � �م� ��ا
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ف�� � � ��أن� � � ��اخ ل � � �ي� �ًل �ااً � � �س� ��اه� ��دا
ف � � ��ي م � � �ن � � �ت � � ��أى م � �ت � �ق� ��اع� ��دا
�أودى ال� � � �غ � � ��داة م� �ك���اب���دا
ـ � ��� َ��س � � ْل � � َوى ف� �ل ��م ي� � � ُ�ك ع ��ائ ��دا
َك ل � �م� ��ن ي�� � ��ؤ ّم� � ��ل ق ��ا�� �ص ��دا
ِب و�إن ب� � � ��دا م � �ت� ��واج� ��دا
ـ � � ��إ� � � �س� �ل��ام ع�� �ن� ��ه م � �ج� ��ال� ��دا
ف� � � � ��ي ب� � � ��ردت � � � �ي� � � ��ه وال � � � � � ��دا
ت� �ن� ��� �س ��ى ف � �ع� ��ا�� ��ش م� ��� �س ��ان ��دا
ٍت ب� � ��ال� � ��ذي ق� � ��د ع���ا�� �ض���دا
ُء ب�� �ك� ��ل � � �ص � �ق� ��ع ح� ��ا� � �ش� ��دا
َغ � � � � َم � � � � َر ال�� � �ب��ل ��اد ت�� ��راف�� ��دا
ـ�� � ��ل �أب� � � �ي� � � �ه � � � ُ�م م� � �ت � ��واط � ��دا
ُء وق� � � ��د ر�� � �س � ��ا م� �ت� �م ��اه ��دا
ـ� � � � َ�د ب � �غ � �ف� ��ره م� � ��ذ � � �ش� ��اه� ��دا
ي� �ح� �ي ��ي ال � �ج� ��دي� ��ث ال �ل�اح� ��دا
اّوله ب � � � �ع � � � � ُد م� � �ق�� ��ال�� ��دا
ـ � � � � � � � ِ�داهلل ح� � �ي � ��ث ت�� �ع� ��اه� ��دا
ب� ��ال � �خ � �ي� ��ر �أ�� � �ص� � �ب � ��ح ن� ��اه� ��دا
واك�� � � �ل� � � � ��أه ف� � �ي� � �ن � ��ا ق�� ��ائ�� ��دا
�أم� � � � � � ��ر الإل � � � � � � � ��ه ت � � ��واك � � ��دا
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بناة املُلك

()1

�أحمد جرب

�أ�أرث � � ��ي خ ��ال ��دً ا وال �خ �ل��د يزهو
ي� �ج ��دد ف� �ي ��ه دائ�� � ��رة ال �ل �ي��ال��ي
�سما كالنجم ف��ي �أف��ق المعالي
دن� ��ا وال��ن��ا���س ف ��ي ت �ي��ه ف�أعلى
� ٌأب ل �ل �م �ك��رم��ات َج � � َل� � ْ�ت ي ��داه
وف���ي دن �ي��ا ال �� �ش��ري �ع��ة �إذ ت ��راه
ه��و الإن�����س��ان ف��ي ال��دن �ي��ا عليه
ل��ه ال�ت�ق��وى م��ن ال�ح��رم�ي��ن غيث
ت� �ب ��ارك ��ه ال� �م�ل�ائ ��ك ف���ي حماه
ال�ص ْيد ت�سعى
بنو عبدالعزيز ِّ
ت ��راه ��م �إذ ت �ح �ي��ط ب ��ه ل �ي��و ًث��ا
وف��ي الخلق الكريم �إذا تراءت
ي �ج��وب��ون ال���دي���ار ك �م��ا ال �ث��ر َّي��ا
��ض�ي��ا�ؤه��م ي �ف��وق ال�شم�س ن ��و ًرا
ي �ق��ود ال�ج�م��ع ف �ه � ٌد ف��ي ام �ت��داد
ل ��ه ف ��ي ال �ق �ل��ب ر ّن�� ��ات افتخار
�ام��ا
وف ��ي الإ�� �س�ل�ام ت�ب���ص��ره �إم� ً
ف �ل�ا واهلل م� ��ا ح��ظ��ي��ت ب�ل�اد

الجنان؟!
بمقدمه ال�ب�ه� ِّ�ي على
ِ
و�أط � �ل� ��ق ف���ي م ��راب� �ع ��ه حناني
بالج َم ِان
ك�م��ا ت�سمو القطيفة ُ
ب �ن��اء ال�م�ل��ك ف��ي ع�ب��ق المعاني
الزمان
عن القلب الحزين غوى
ِ
ت ��رى الإي� �م ��ان والإ�� �س�ل�ام دان��ي
الجنان
م��ن ال��ر� �ض��وان ف��ي �أل � ِ�ق
ِ
�ان
ح� �ب ��اه اهلل ع� � �زًّا ف ��ي ال �م �ك� ِ
ت� �ح � ّ�ف ب� ��ه ال� ��رج� ��ال ب��ك��ل � ِآن
ب �ح �� �ض��رت��ه � �س��واه��ر بالمغاني
المنان
ل�ه��م ف��ي الف�ضل �آالف
ِ
لأم� �ت� �ه ��م م � �غ� ��ارم �أو �أم���ان���ي
�إذا ل�م�ع��ت ب���أف��ق ال��ك��ون ثاني
وت���س�ط��ع م��ن جبينهم الأم��ان��ي
البيان
رف �ي��ق ال�خ�ط��و م�ن���ص��ور
ِ
وف ��ي دن �ي��ا ال �ع��روب��ة م��ا يداني
�زان
ي��ق��ود ال��ن��ا���س ده � � � ًرا ب ��ات � ِ
ب �م �ث��ل ق � �ي� ��ادة م �ل �ك��ت زم ��ان ��ي

( )1مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي ،مطابع دار احلارثي،
الطائف ،ط1408 ،1:هـ� ،ص.59 :
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وم ��ا خ�ف�ق��ت ق �ل��وب ال���ش�ع��ب �إال
ف �ه � ِّل� ْ�ل ب��ال �ج��زي��رة وا�صطفيها
وردِّد ف ��ي ج��وان �ب �ه��ا اب �ت �ه��ال
م ��ن ال��ح��ب ال �ك �ب �ي��ر ل �ك��ل ف��رد
ل �ه��م � ٍآت م ��ن الأردنِّ �أ���ش��دو
وف ��ي �إب� ��راده� ��م ه�ت�ف��ت نفو�س
فيا رب ال��وج��ود ،رج ��وت ده � ًرا
�صروحا
و�أ��ْ�ش� ِ�م��خْ ف��وق مجدهم
ً
ف�ي��ا ف�ه��د ال �م �ك��ارم� ،أل ��ف �أه�ًل�ا
وي��ا فهد ال�م�ل��وك� ،أت ��اك �شعري
و�أط �ل �ق��ت ال �م �ك��ارم ف��ي رح��اب
�أَ َط� � � َّل�� � ْ�ت م ��ن ب �ي��ارق �ه��ا عهود
دوم ��ا
�أب ��ا الإح �� �س��ان ،ل�ل�ف�ق��راء ً
رع ��اك اهلل �إذ ك�ن��ت الت�سامي
�دم ل �ل �ع �ل��م وال �ت �ع �ل �ي��م ع� �زًّا
ف� � � ْ
و�س ْر في ال�ساح �إذ تفديك نف�سي
ِ
داع
َن� ِ�ج � ُّي� َ�ك في�صل ف��ي ال��دي��ن ٍ
م� �ل� �ي ��ك ال ت� ��� �س ��ام� �ي ��ه م� �ل ��وك
ف �ي��ا رب الأن� � ��ام ،دن� ��وت �أزج ��ي
ع �ل��ى ي��د ف �ه��د ل�ل�م�ل��ك المفدى
وي� �ث� �ب ��ت �أن ل �ل ��آم � ��ال دف� � ًق ��ا
ف �ف��ي الأ�� �س� �ح ��ار �آالء غ �ي��ارى
وف��ي ف�ج��ر ال�صناعة �أل ��ف ح ّر
وف��ي دن�ي��ا ال��زراع��ة فجر �صدق
224

ل �ه��ذا ال�م�ل��ك م��ن ق��ا��ٍ�ص ودان ��ي
الزمان
ون��اج��ي المجد ي��ا قمر
ِ
الل�سان
ن�ق��ي ال �� �ص��وت م���ش�ه��ود
ِ
�ان
لآل �� �س� �ع ��و َد ل �ل �ط �ل��ق ال��ع��ن� ِ
�ان
ب ��ذك ��ره ��م ال��م��ع� ِّ�ط��ر ل �ل �م �ك� ِ
م��ن الطهر الم�ضمخ زعفراني
�ان
ُت �ج �ل��ي ل �ل �� �س �ع��ود ب� ��ذا ال �م �ك� ِ
ل �ه��ا ف� �ه� � ٌد ي� �ك ��ون ال� �ي ��وم باني
�ان
و� �س �ه�ًل�اً م��ن َع � � ُرو َب � � َة وال ��زم � ِ
ي� �ب ��ارك م ��ا ف �ع �ل��ت ل �ك��ل حاني
م�ح��ت ف��ي ال �ن��ور �آالم ال ُمعاني
تخ ّل�ص م��ن تنا�سقها ال َمعاني
وف ��ي ال �ت �ه��ذي��ب ل �ل��درر افتتاني
ول �ل �م �ل��ك ال �م �ظ �ف��ر ج �ئ��ت باني
وك� ��ن ل �ل �ط �ه��ر والآداب باني
ف���أن��ت ال �م �ج��د ل�ل�أم �ج��اد ران��ي
�ان
�إم� � ��ام م �خ �ل ����ص َب� � � ُّر ال � َ�ج� �ن � ِ
ال�سنان
ل��ه ف��ي ال���روح �أق��دا���س
ِ
�إل��ى ملك ال�ب�لاد �صدى التهاني
وف���ي غ��م��رات م��ا ي�ح�ي��ا كياني
الحنان
م��ن ال�شهب ال�غ��زار م��ن
ِ
وف��ي الإن �� �س��ان زف���رات المباني
�ان
ل� ��ه ي ��دك ��م ت � �ب� ��ارك ب��ام��ت��ن� ِ
ول � �ل� ��ز ّوار ف ��ي ال �ح��رم �ي��ن دان ��ي
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وف��ي �أر� ��ض ال�ت�ج��ارة حين تحيا
ت� ��أ ّل ��قْ ي��ا م�ل�ي��ك ال� �ع ��رب ،فينا
و�أَ ِّل� � � � ْ�ف م ��ن ت��وا� �ض �ع �ك��م قلو ًبا
وجاهد في دروب الخير ُ�ص ْعدً ا
ف �ف��ي ال �ت �ن���زي��ل �آي� � ��ات ِع � � َ�ذاب
وف� ��ي ال �ح �ل �ب��ات �آ�� �س ��اد ���ض��وا ٍر
دوم� ��ا
ح��م��اك اهلل ي ��ا م � ��واليً ،

م�ل�ي��ك ���ص��ادق ال �ع��زم��ات باني
بافتتان
وم��ن��ك ال ��رف ��ق ي �ن �ب��ع
ِ
و�أك��م��ل ف��ي م�سيرتك المباني
�إذا م��ا ج ��اء دورك ب��ال�� ِق�� َر ِان
وف� ��ي ال� �م� �ي ��زان �إل � �ه� ��ام ل��وان��ي
�ران
�أم� � ��ام ال �م �ل��ك ت� �ن ��ز ُع الق� �ت � ِ
وف���ي خ �ي��ر الإل � ��ه ل ��ك امتناني
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جراح و�شفاء

()1

�أحمد عبدال�سالم غايل

�أراد اهلل ف��ان�ت���ص��ب الق�ضا ُء
دع��ا ال��رح�م��ن خ��ال��دَ ،م��ن دعاه
ف��ل�� َّب��ى وال� �ط� �ه���ارة خ��ي��ر ُب�� � ْرد
م�ل�ي��ك ك���ان م���لء ال �� �س �م��ع فينا
م�ل�ي��ك ل��م ي �ق��م ف��ي ال �م �ل��ك �إال
ن� �ق ��اء �� �س ��ري ��رة و�� �ص� �ف ��اء قلب
م� �ل� �ي ��ك زاه � � � ��د ع � �ب� ��د م �ن �ي��ب
�أح� ��ب ال �ن��ا���س ف��ام��ت��ل���ؤوا وال ًء
و�� �ش���ا ُم���وا ف���ي رع ��اي� �ت ��ه ه��ن��ا ًء
ف�ل�ا ع �ج��ب �إذا ذه� �ل ��وا وب��ات��وا
�إذا ذك� ��روه � �ض� ّ�ج ال�ق�ل��ب �شو ًقا
�أل� ��م ي � ُ�ك وال�� ��دً ا ي � ��زداد عط ًفا
�إل� �ه ��يُ ،ج� � ْ�د ل ��ه ب��ال �خ �ل��د دا ًرا
م�ضى وم���ض��ت ق�ل��وب ف��ي دعاء
ق� �ل ��وب ن ��اب� �ه ��ا ج � ��رح ون� � ��ادت:
ف� ��أق� �ب ��ل ي �م �� �س��ح الآالم فهد
وع � � �ب� � ��داهلل ج� � ��اء ول� � ��ي عهد
وم� ��ن ع��ب��دُال��ع��زي��ز ن �م��ا ع�ل�اه

***

و�آذن ب ��ال ��رح� �ي ��ل ف �ل�ا ث�� ��وا ُء
�إل� � � ُه ال �ع��ر���ش �أ���س��ع��ده ال� �ن ��دا ُء
ك �� �س��اه اهلل وازداد ال� � ِّر�� �ض ��ا ُء
ون� � �ف � � ُ�ح ُح � � � ُن � � � ِّوه ِظ � � � � ّل وم� � ��ا ُء
ل�ن���ش��ر ال� �ع ��دل ي �ح �ف��زه النقا ُء
و� � �ص� ��دق ال ي��خ��ال��ط��ه ِم � � ��را ُء
�وم� ��ا ك� �ب ��ري ��ا ُء
وم� � ��ا ه� ��زت� ��ه ي� � ً
وك ��ان ل�ه��م ب�م��ا �أ��ض�ف��ى احتفا ُء
وي�صفو العي�ش �إن حفل الهنا ُء
ح� �ي ��ارى ح�ي�ن�م��ا ح � � ّل الق�ضا ُء
وق� �ي ��ل م �� �ض��ى ف �ه � َّي �ج �ه��م ب �ك��ا ُء
�وم ��ا ع� �ن ��ا ُء؟
�إذا م ��ا ن��اب �ه��م ي � ً
ف �ق��د ك� ��ان ال��ت��ق� َّ�ي ك �م��ا ت�شا ُء
وك� � � ّل ال �ي �م��ن ي �ج �ل �ب��ه ال ��دع ��ا ُء
�إل� �ه���ي� ،إن ج� ��رح ال �ق �ل��ب دا ُء
وف� �ه���د ف� ��ي ت� ��أ ُّل� �ق���ه ال�����ش��ف��ا ُء
ف �ت� ّ�م ال �ق �� �ص��د واك �ت �م��ل اللقا ُء
ل� ��ه ف� ��ي ق� �ل ��ب �أم�� �ت� ��ه ال�� � ��وال ُء

( )1جملة املنهل ،ال�سنة ،48 :رجب و�شعبان1402/هـ– مايو ويونيه1982/م� ،ص.384 :
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�رام ��ا
�أراد اهلل �أن ن �ح �ي��ا ك � ً
�أراد لأم� � ��ة الإ�� � �س �ل��ام در ًب � ��ا
�أراد ل� ��دارة ال �ح��رم �ي��ن مجدً ا
�أراد ال��خ��ي��ر ي �غ �م��ر ك���ل ف��رد
�أراد ل �ن��ا ال� �ت� �ق� � ُّدم ف ��ي حياة
ف� �ه� �ي� ��أ ل� �ل� �ع� �ب ��اد م� �ل� �ي ��ك ع ��دل
وف��ه��د م ��ن ع��رف �ن��ا وارت�ضينا
ف �ب��اي �ع��ت ال��ن��ف��و���س ب��ك��ل حب
مليكي ،ب��ات عر�شك ف��ي قلوب
غ� ��دوت �أ ًب�� ��ا وب �ت �ن��ا ف ��ي �صفاء
وك �ن��ت ك�م��ا غ���دوت ن�صير حق
وج��ه��ت طرفي
م�ل�ي�ك��ي� ،أي �ن �م��ا ّ
ف� � َر ْو� �ُ�ض ال�ع�ل��م ك�ن��ت ل��ه وزي� � ًرا
وح�صن الأم ��ن � �ص��ر ٌح َم��ن بناه
وك �ن��ت م��ع ال �ت �ق��دم �أي ��ن �سارت
ف �م��ن ذا غ��ي��رن��ا ي �ح �ي��ا حياة
ب �ن��ى ع �ب��دال �ع��زي��ز ك �م��ا ت�شا ُء
ف ��أ� �ش��رق م��ن ب�ن�ي��ه م��ن عرفنا
مليكي� ،إن رك��ب المجد يم�ضي
وب ��اي� �ع ��ك الأن� � � ��ام ع��ل��ى كتاب
وع � �ب� ��داهلل ق���د �أول � �ي� ��ت ع��ه��دً ا
ف �ط �م �ن��ت ال��ق��ل��وب وه� � � َّل ُي � ْم��ن
و�أك� ��رم � �ن� ��ا الإل � � ��ه ب��م��ا نعمنا

***

ي��ق��ود خ �ط��ا ك��رام �ت �ن��ا ال ��وف ��ا ُء
�� �س ��و ًّي ��ا ال ي�����ض�� ّر ب���ه ا ْل� � � َت� � � َوا ُء
ي� � ��ؤ ِّث� � �ل � ��ه وي� ��رت�� �ف� ��ع ال � � �ل� � ��وا ُء
�أراد ب� � ��أن ي��واك �ب �ن��ا ال �� �ض �ي��ا ُء
ي �ظ �ل �ل �ن��ا ال � �ت� ��و ُّث� ��ب وال � ��رخ � ��ا ُء
وع� � � ّز ًا ف��ي ��س�م��اح�ت��ه ال�صفا ُء
ف �� �ش � ّد ال �ق �ل��ب ح ��ب وازده�� � ��ا ُء
ُت� � � َف � ��دِّ ْي� � � ِه وي ��رف� �ع� �ه ��ا ال � �ف� ��دا ُء
وع��ر���ش ال�ق�ل��ب ت�ك��رم��ه ال�سما ُء
غ� ��دوت � ًأخ � ��ا ف���ش� ّرف�ن��ا الإخ � ��ا ُء
وك� ��م ب��ال �ح��ق ي�ن �ت �� �ص��ر الإب� � ��ا ُء
�أرى ب� �ل���دي ي � �ع� ��ززه ال� �ن� �م ��ا ُء
فعم الخ�صب وانت�صب العطا ُء
ّ
�� �س���واك ف�ل�ا ي� �ط ��اول ��ه َع��ل��ا ُء؟
خ��ط��اه ب� ��ات ي���ص�ح�ب��ه ارت� �ق ��ا ُء
ي�����ش�� ّع ب��ه��ا ال� �ت� ��أ ُّل���ق وال� � � ��روا ُء
ب � � �ن� � ��ا ًء راح ي� �ت� �ب� �ع ��ه ب � �ن� ��ا ُء
يهيب ب�ه��م م��ن ال �ب��ان��ي اق �ت��دا ُء
و�أن� � ��ت ت� �ق ��وده وب� ��ك ال �م �� �ض��ا ُء
و�أن � � � ��ت ل� �ك ��ل م� �ك ��رم ��ة وق� � ��ا ُء
وب��اي �ع �ن��ا و���ش�� ّرف��ن��ا ا� �ص �ط �ف��ا ُء
و َر َّف ال �ق �ل��ب وان �ط �ل��ق الثنا ُء
وب� ��ات ال��ج��رح ي���س�ع�ف��ه ال � ��دوا ُء
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ب �ن��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ،ل �ن��ا ع ��زاء
ف��ق��دن��ا خ� ��ال� ��دً ا وال� �ف� �ق ��د م�� ٌّر
وج�� ��اء � �ش �ق �ي �ق��ه ف��ه��د ي��وا� �س��ي
ب� �ن ��و ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ب� �ك ��ل قلب
ب �ن��و ع �ب��دال �ع��زي��ز م �ل��وك �صدق
ت� �م� � ّر ب��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي ح��ال �ك��ات
ف��ن��ل��ق��ى ف��ي��ه��م م� ��ا ن��رت �ج �ي��ه
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ب �م �ج��دك��م �إذا ع �ظ��م ال� �ب�ل�ا ُء
ي � �م� ��ازج� ��ه ل� �ه� �ي ��ب واك � � �ت� � ��وا ُء
و�أن �ع �� �ش �ن��ا ال� �ت� �ف ��ا�ؤل وال ��رج ��ا ُء
دم� ��اء ال �ق �ل��ب ي��ا ن �ع��م ال ��دِّ م ��ا ُء!
�أف�� � � ��ا�ؤوا ل �ل �ب�ل�اد ب �م��ا �أف�� � ��ا�ؤوا
وت �ظ �ل��م ك �ي��ف ي�ل�ت�م����س النجا ُء
وم��ن��ه��م ي� �م�ل��أ ال ��دن� �ي ��ا � �س �ن��ا ُء

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

ت�أ�سو اجلرح

()1

�أحمد بن عثمان الب�سام

جلل
يا دا ُرَ ،ح ْ�س ُب ِك �أن الخطب ذو ٍ
ل�ست الوحيدة تبكي اليوم راحلها
�إن كان عنك حبيب قد م�ضى َعجل
�إذا َق��َ��ض��ى �أ� �س � ٌد �أب��دل � ِت � ِه �أ�سدً ا
ك�أنهم ُد َر ٌر في العقد قد كملت
�إن م��ات خ��ال � ُد م��ا م��ات��ت م�آثره
فلي�سبالج�سميحياالمرءفي�شرف
ف� � ُر َّب ح� ٍّ�ي كما الأم� ��وات مرتبة
فلن يموت الذي في القلب منزله
فا�سكن هنيئ ًا جنانَ الخلد في دع ٍة
لما رحلت بكاك ال�شعب �أجم ُعه
و�إذ َت� � َب� � َّو َ�أ ع��ر�� َ�ش القلب مال ُكه
�أتيت يا فهد ،ت�أ�سو الجرح في ثقة
بالحب والعدل والتقوى حكمت بنا
فيال�سلمتبني�صروحالمجد�سامق ًة
َع َّم ْت م�آث ُرك الأم�صا َر من كرم
وك��م �سعيت �إذا خطب �أ َل � َّ�م بها
ولي�س يطمع في جاه كمثلك َمن

أو�صيك بال�صبر َع َّل الرز َء ُيحت َم ُل
� ِ
بل �أ�صبح ُ
اليوم والج َب ُل
ال�سهل يبكي َ
فما م�ضى عنك منه الف�ضل والم َث ُل
الم ْث ُل وال َب َد ُل
ففي عرينك نعم ِ
كتم ُل
وحول جيدك ح�سن العقد َي ِ
فالج�سم يفنى ويبقى للفتى ال َع َم ُل
بل بالمكارم يحيا بيننا ال َّر ُج ُل
و ُر َّب َم � ْي� ٍ�ت ب��ه الأح �ي��اء تَحت ِف ُل
ول��ن ينال ال��ورى ِم��ن ذك� ِ�ره َم َل ُل
م��ع ال�ت�ق��اة الأُ َل� ��ى هلل ق��د رحلوا
بته ُل
وب��ال��دم��وع �سعى ي��دع��و و َي ِ
ع��اد ال�صفاء له وال�سعد وال َأم � ُل
ندم ُل
وال�ج��رح ال ب � َّد لما َ
جئت َي ِ
ول�ل�م�ك��ارم �أن ��ت ال �ب��اذل ال� َ�ج� ِ�ز ُل
وفي ال�شدائد �أنت القائد َ
البط ُل
وكم �أ�شادت بك الأم�صا ُر وال ُّد َو ُل
هلل �سع ُي َك –ال للجا ِه– وال َع َم ُل
ِ
ِّ
�شتم ُل
بالعز ي��رف��ل ،والأم �ج��ا َد َي ِ

( )1الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص41 :
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�إن نال �سع ُيك ما ترجو فمكرمة
من َي ْ�س َع للنا�س في �أمر يريد به
�إن فاز فيما �سعى فالأجر غايته
يا َر ِّب ،ن�ص َر َك للإ�سالم في بلدي
فيه القلوب بتقوى اهلل مترعة
فيه البالد بعدل الحكم عامرة
والنا�س �إن َت ْع ُم ِر التقوى �سرائ َرهم
ممتدحا
جئت
موالي ،عفوا �إذا ما ُ
ً
ما زاد مد ٌح لكم في قدركم �شر ًفا
�إن كان منه نظيم ال�شعر َط َّر َز ُه
و�إن ت���س��ام��ى ل��ه ف��ي ق��ول��ه مثل
فا�سلم فديتك ال �سوء ًا تنال ،وال
ْ
كم
ولي العهد َ
عهد ُ
وعا�ش يرعى ُّ
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�أو ل��م ينله ف�لا َل�� � ْو ٌم وال َع � َ�ذ ُل
وج��ه ال�ك��ري��م ف�ل�ل�ج� َّن��ات َينت ِق ُل
�أو ل��م ي�ف��زْ فهو للرحمن َيمت ِث ُل
لوال اعت�صا ٌم به ال �شك ما َع َدلوا
َعتم ُل
فيه ال�ضمائر ب��الإي �م��ان ت ِ
َعتد ُل
ف�ي��ه ال�ح�ي��اة ب���ش��رع اهلل ت ِ
النفو�س فال َغ� ٌّ�ي وال َخ َط ُل
ت َْ�س ُم
ُ
كتح ُل
فال�شعر في مدحكم بالفخر َي ِ
المادح َ
الخ ِج ُل
بلزادفيالقدرمنك
ُ
ح�سنُ القوافي فمنك الفع ُل وال َع َم ُل
فمن �صنيعك جاء القول وال َم َث ُل
ب�أ�س ًا ت��راه ،وط��ال العمر والأَ َج� ُ�ل
� َآل ال�سعود ونعم العه ُد وال َّر ُج ُل

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

نفثة حمزون

()1

�أحمد مو�صلي

�أ��ش�ك��و �إل ��ى اهلل �آالم � � ًا و�أح��زان��ا
تلك الفجيعة في المحبوب خالدنا
كانت م�صيبتنا في فقده حد ًثا
بكت عليه عيون ال�شعب قاطب ًة
كنت الك�سير فال �أقوى على �سفر
ي��ا وال � ��دً ا وم�ل�ي�ك�ن��ا ،زان� ��ه خلق
وف��ي خليفتك الأ��س�م��ى لنا مث ٌل
ه��و المليك ال��ذي بايعته �شر ًفا
فيه لكل �صفات الف�ضل جامعة
و�ص ْنوه النائب الثاني الذي بلغت
ِ
�أب�ق��اه��م اهلل ل�ل�أوط��ان مفخر ًة

القلب �أ�صنا ًفا و�ألوانا
قد �أَ ْد َم� ِ�ت َ
�إم��ام �ن��ا ال�ف��ذ ت��وف�ي� ًق��ا و�إح�سانا
م��ر ِّو ًع��ا م�ضن ًيا ق�ل� ًب��ا ووج��دان��ا
ت��دع��و ل��ه اهلل غ�ف��را ًن��ا ور�ضوانا
لكن روح��ي ل��م ت�ت��رك لها �شانا
رع��اك رب� َ�ي في الفردو�س �أزمانا
تو�ضيحا وتبيانا
يهدي �إلى الخير
ً
وبايعته ج�م��وع ال�شعب �إذعانا
وف��ي �أخ �ي��ه ول��ي ال�ع�ه��د م��ا زان��ا
هماته المجد واختارته �سلطانا
وزاده� � ��م رف� �ع� � ًة م �ن��ه و�إي �م��ان��ا

( )1الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.58 :
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بكت البالد و�أظلمت �أرجا�ؤها

()1

را�شد بن �صالح بن خنني

�سبحان من كتب الفناء على الورى
م��ا ف��ي ال �ح �ي��اة م �� �س � َّرة لمفكر
بكت ال�ب�لاد و�أظ�ل�م��ت �أرج��ا�ؤه��ا
رجل المكارم وال�شجاعة وال َّنقا
دوم� � � ًا ي ��راق ��ب رب� ��ه م ��ن خوفه
م �ت �ح � ّب� ٌ�ب ل�ل���ش�ع��ب ي �ب��ذل جهده
وق ��اف عند ال���ش��رع يخ�شى ر َّبه
في اليوم قبل الموت كان م�سافر ًا
متهجد ًا
ي �ن��وي ال���ص�ي��ام ب�م�ك� ٍة ِّ
ه ��ذي ه��ي الآم�� ��ال ل �ك��نْ قبلها
رب� ،أ�سكن في الجنان فقيدنا
يا ِّ
رزء ع �ظ �ي��م ع �م �ن��ا بم�صابه
ل �ك��ن ي�خ�ف��ف ح��زن �ن��ا َخ� � َل � ٌ�ف له
ال � �ك� ��ل ب ��اي� �ع ��ه ب� �ح ��ب �� �ص ��ادق
وول � ��ي ع �ه��د ب��اي��ع��وا كمليكهم
�أن يحفظ ال�ل�ـ� ُه ال �م��و ِّف��قُ ق��اد ًة
هل في ال�شعوب ك�شعبنا متالحم
وو� �ص �ي��ة ق �ب��ل ال �خ �ت��ام �أق��ول �ه��ا
�أو��ص�ي�ك��م ن���س� َ�ل الأُ َب � ��اة بدينكم
� �س � ّدوا ال��ذرائ��ع ع��ن دع��اة تحلُّ ٍل
�إن تن�صروا الرحمن ين�صركم على

��س�ب�ح��ان��ه ال �ق �ي��وم ل�ي����س ب��زائ� ِ�ل
بغافل
ع��ن ه ��ادم ال �ل��ذات لي�س ِ
الراحل
حزن ًا على فقد المليك
ِ
لم َ
عاذل
يخ�ش في الرحمن لومة ِ
النازل
مت�سائ ًال ع��ن حكمه ف��ي
ِ
بباخل
فيما يفيد ال�ن��ا���س لي�س
ِ
بفا�شل
�صم�صام عند الر�أي لي�س
ِ
المتفائل
نحو الم�صيف بعزمه
ِ
�شاغل
ال ي�ن�ث�ن��ي ع�ن�ه��ا ل���ش�غ� ٍ�ل
ِ
ي��أت��ي المنون بقب�ض روح الآم� ِ�ل
ل�سائل
�أن��ت ال� ُم� َر َّج��ى والمجيب
ِ
�شامل
فال�شعب ف��ي غ� ٍّ�م وح��زن
ِ
الفا�صل
رجل الزعامة ذو القرار
ِ
عاجل
كال�سيل تب�صرهم ب�سير
ِ
المتوا�صل:
وال�ك��ل يلهج بالدعا
ِ
عائل
وي�ع�ي��ذه��م م��ن ح��ا��س��د �أو ِ
�ادل؟
�سا�سوا ب�شرع ع� ِ
م��ع ق��ادة ُ
حا�صل:
والعف َو �أرج��و عن ق�صور
ِ
للباطل
اح�م��وا الكيان بحر ِبكم
ِ
كامل
ق��د ��س��اءه��م تطبيق دي��ن ِ
قائل
ك� � ّل ال��ع��دا واهلل �أ�� �ص ��دق ِ

(� )1صحيفة اجلزيرة ،العدد1402/9/9 ،3587 :هـ– /30يونيو1982/م� ،ص.11 :
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ملثل حكمك يبكي ال�شعب من حكموا

()1

ريا�ض عزالدين قويدر

تجمد ال �ح� ُ
نغم
�رف ال ب ��و ٌح وال ُ
وكيف ال ُتخر�س الأحزان قافيتي
وفي وفاتك ذاب الم�سلمون �أ�سى
�أق�سمت �إال �أ�صوغ الحزن ملحم ًة
ما قالها قبل �شعري �شاعر �أبدً ا
تبقى على الدهر عند ال�شامخين ُعال
هذي القوافي التي �أ�سعى لت�سعفني
فاعذر َي َر ِاع ْي �إذا ق�صرت مرثية
زلزلت �أمتنا
يا خالد العرب ,قد
َ
ورجع الوعي في الباكين �ألف �صدى
حقيقة الموت جاءت مثل �صاعقة
وكيف ال ت��ذرف الدنيا مدامعها
ج�ع�ل� َ�ت �أع�ي�ن�ن��ا غ��رق��ى ب�أدمعها
دما
لقد َب� َ�د ْل� َ�ت بها ي��وم ال ��وداع ً
وك�ي��ف ال ي�ن��دب الإ� �س�لام قائده
وكيف ال تملأ الأح ��زان مملكتي
فاج�أتهم بارتحال هز خافقهم
تبكيك كل �شعوب العرب قاطب ًة
ِخ ْفنا نعود �إل��ى فو�ضى تروعنا

والقلم
والعينان
القلب
و�أدم� � ُع
ِ
ِ
ُ
والعج ُم
وفي وفاتك يبكي ال ُع ْرب َ
أمم
وف��ي وفاتك تبكي َد ْع َمها ال ُ
فيها البطولة والتاريخ ِّ
وال�ش ُيم
نغم
وال ت� ��أ َّل���ق ف ��ي �أل��ف��اظ��ه��ا ُ
العدم
وال ي�ط��ل ع�ل��ى �إب��داع �ه��ا
ُ
ي�شدها من ف�ؤادي الحزن والأ َل ُم
الكلم
�إن الفجيعة تفنى عندها ُ
الحلم
بفقدك ال�ي��وم قلنا� :إن��ه
ُ
ال�سقم
ينعىالمليكوفي�أفقال�صدى ُ
فم
على القلوب و�أع�ي��ا بالكالم ُ
العلم
وكيف ال ينحني في موتك ُ
ِّ
القدم
وحطم الج�سم ال تم�شي به ُ
دم
ففي عيون �شعوب الم�سلمين ُ
والكلم؟
وكيف ال تخر�س الأف��واه
ُ
أكم؟
وتحمل الحزن فيك البيد وال ُ
ال�سقم
ف�ضا َء في عي�شهم بعد النوى ُ
والقيم
ال�صيد
ُ
وال�شعب والأمراء ِّ
ينف�صم
في الم�شرقين وحبل الود
ُ

( )1ال�شم�س وكواكب ال�صحراء ،ريا�ض عز الدين قويدر� ،ص.16 :
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لوال الأماني بفهد ال�شرق �ضاحكة
هذا المليك �أمين الأم�س نعرفه
ل��واله لم يبت�سم في �شرقنا �أمل
لقد حييت لكل الم�سلمين �أ ًب��ا
ع��ودت �ه��م �أن ي �ن��ال��وا ك��ل �أمنية
فح ُّد �سي ِفك م�سلو ٌل لن�صرتهم
َ
�أن ��ت المتمم ل�ل�إ� �س�لام وحدته
�إذا �أل��م ب��أر���ض الم�سلمين �أذى
ف�إن �أرادوك فوق ال�سيف جئت به
يمناك تعطي بال ح� ٍّ�د وتغرقهم
ق�سمت قلبك :رب��ع ف��وق مملكتي
َ
هم انت�صار الم�سلمين على
َح َم ْل َت َّ
ونال ج�سمك �ضع ًفا من م�صائبهم
ك� ��أن رب��ك ل��م يخلق لن�صرتهم
فالعزم عندك للمظلوم منت�صر
�أخل�صت لل�شرع �إخال�ص المحب له
�أب���ش��ر بجنة خ�ل��د �أن ��ت داخلها
َح ِي ْي َت تع�شق لل�صحراء عي�شتها
�صيد ِّ
تقطعه
ف� ُ�ح� ْل� ُو ع�م��رك ف��ي ٍ
تغيب عن عالم ال�ضو�ضاء مرتحل
�وح��ا لطالبه
وع���ش��ت ب��اب��ك م�ف�ت� ً
مقترب
و�أن��ت من علماء الدين
ٌ
را�ض بما قدمت من عمل
رحلت ٍ
ي��ا راح �ًل�اً  ،ل�ل�ق��اء اهلل مبت�س ًما
بمثل حكمك تبني البيد �س�ؤددها
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ُ
العي�ش وا�ستعلى به ال�س� ُأم
َت َن َّك َد
والنعم
الح ْكم
ُ
من راحتيه ي�ضيء ُ
ال�ضرم
وال ت�شامخ في �ساحاتنا
ُ
يبت�سم
قل ًبا يحن وث �غ � ًرا ع��ا���ش
ُ
يلتطم
فقلبك البحر فيه العطف
ُ
الكرم
وح � ْل � ُو ك� ِّف� َ�ك يزهو فوقها
ُ
ُ
و�أنت تدعم من �شادوا ومن هجموا
تحتكم
ل�ج��أت لل�سيف والإك ��رام
ُ
تبت�سم
و�إن �أرادوك ف��وق ال�م��ال
ُ
وتحملال�سيفحينالحربت�ضطر ُم
ينق�سم؟!
ولل�شعوب البواقي ..كيف
ُ
الهمم
كل الغزاة ف�ضاءت عندك
ُ
ال�سقم
وه ّدج�سمكفيالم�ست�صعب ُ
وينتقم
�إالك ي�ج�م�ع�ه��م دي� � ًن ��ا
ُ
ينهزم
وح��ب دينك ي��أب��ى ال��دي��ن
ُ
والحرم
وال�شاهدان عليك ال�سيف
ُ
تعت�صم
ما دمت بالدين والقر�آن
ُ
الخيم
وع�شت تهواك في �آفاقها
ُ
الغنم
وح�ل��و زادك م��ا ت ��أت��ي ب��ه ُ
والكلم
و�صحبك ال�شعراء ال�سمر
ُ
منق�سم
وخ �ي��ر خ �ب��زك ل� �ل ��ز َّوار
ُ
معت�صم
و�أن��ت لل�شعب والمظلوم
ُ
ي�ح�ب��ه اهلل وال��ت��اري��خ وال��رح� ُ�م
الندم
ول��م يخ ِّيم على �أع�م��ال��ك
ُ
ومثل حكمك يبكي القلب من حكموا
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حبي لآل �سعود ع��ا���ش يدفعني
لقد و�صفتك من قبل الوفاة ُعل
ليخلد الحب في ال�سراء مبت�س ًما
ويعرف الكل �أن ال�شعر من قلمي
غ��دً ا يقولون :لوال مجد �أ�سرتكم

ينكتم
�أح �ي��ا ل���س��ان ث �ن��اء ل�ي����س ُ
الكلم
وجئت �أرثيك حتى ت�صدق ُ
ال�شيم
وتملك القلب في �ضرائها
ُ
فم
من عمق قلبي و�إن قال الق�صيد ُ
يبت�سم
ما طار �شعري �إلى الآفاق
ُ
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�إنك منا العني

()1

�سعيد بن �إبراهيم العيد

�أبا ال�شعب( ،هذا) ال�شعب فيك ُم َف َّج ُع
و�إن��ك ِم َّنا العين ،والقلب ناب�ض
تج ّلى بك الإيمان في كل لحظة
�صالحك م�شهود ب��ه ف��ي عباده
فكم من فقير قد �شددتَ ب�أزره
وك��م من يتيم في الحياة م�شرد
و�أرم � �ل � � ٍة ع��ا� �ش��ت ح �ي��اة كريمة
�أع ��زي جميع الم�سلمين و�إنني
�إل�ه��ي فاجعل جنة الخلد منز ًال
الفهد واجعل قدومه
و َق � ِّو �إلهي،
َ
و�إخوته فاجمع على الخير �شملهم

وال ف��ي ق�ضاء اهلل للخلق َم ْنزَ ُع
بمعنى ح�ي��اة ن��وره��ا ب��ك ي�سط ُع
فقلبك يخ�شى اهلل والعين تدم ُع
رح� �ي ��م ت� �ق � ٌّ�ي ب��ال �ع �ط��اء ُم� � َو َّل� � ُع
و�أعطيتَه ف��وق ال��ذي ك��ان يطم ُع
ع� �ل ��وتَ ب ��ه ع �م��ا ي��ك��ون و�أرف � � � ُع
بظ ِّلك تجني الخير ال َتت ََج َّز ُع
(�أك��اب��د) من قلبي ال��ذي يتقط ُع
ل �خ��ال��د �إ ّن � ��ا ن�ستغيث ون�ضر ُع
ال�س ْعد ب��الأ ْف��ق تلم ُع
ق��دوم نجوم َّ
فن�صرك نبغي يا عزيز ،ونطم ُع

(� )1صحيفة اجلزيرة ،العدد1402/9/3 ،3581 :هـ– /24يونيو1982/م� ،ص.19 :
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حيوا املليك

()1

�سميح العزة

ي��ا ي ��وم ك ��ان ال� ��روع والب�أ�سا ُء،
في يوم �صوحت الورود و�أخر�ست
اهلل �أك� �ب ��ر ي ��ا م �ل �ي��ك ،تركتنا
م��ن ن��رت�ج��ي �أم �ًل�اً وم�ث�ل��ك ن��ادر
يا للفجيعة والم�صيبة! مذ نعى
ي��ا م��وت �إن��ك ق��د ق�سوت ب�أخذه
ل��و كنت تعلم ك��م �ستدمع �أعين
فلربما �أخ� � َ�ذ ْت ف � ��ؤادك ح�سرة
�إن ال �ع��روب��ة ك��م ت �ن��وح بح�سرة
فال�شام تبكي والريا�ض مناحة
�أري��ا�� ُ�ضُ ،ق��وم��ي �إن ليلك حالك
قد غاب عنك �سليل �أك��رم ماجد
هلل ن�ج��م ��س��اط��ع و� �س��ط الدجى
�أر�ض الريا�ض ومعقلاً لعروبتي،
��س��اروا على َ�سنن الفقيد و�إنهم
وال��خ��ال��د اب �ن �ه� ُ�م ف�ق�ي��د ماجد
رح ��ل ال�م�ل�ي��ك و�إن� ��ه ن �ج��م هوى
�شامخ
وي� �ظ ��ل �إن� �ج���از ل ��ه ك ��م
ٍ

�وم��ا ب��ه ق��د � �ض� َّ�ج��ت ال �غ �ب��را ُء
ي� ً
م���ن ه ��ول ��ه وج�ل�ال���ه ال� ��ورق� ��ا ُء
و��س��ط الخ�ضم وح��ول�ن��ا الأن���وا ُء
في ذا الوجود و�أن��ت نعم رجا ُء؟
ن��اع��ي ال�ف�ق�ي��د وت�ل�ك��م الدهيا ُء
ع �ج � ًب��ا لأم� � ��رك �إن � ��ه لق�ضا ُء!
وم��ن ال�ق�ل��وب ل�ك��م ت�سيل دم��ا ُء
وع��دل��ت ع�ن��ه و�أن� ��ت ن�ع��م ج ��زا ُء
ف��ي ف �ق��د رك ��ن دون� ��ه ال � ُّزع �م��ا ُء
ح�ت��ى ال��رب��اط و�أخ �ت �ه��ا �صنعا ُء
�أ َّم� � ��ا ال��ن��ه��ار ف �ظ �ل �م��ة �� �س ��ودا ُء
ول��ف��ي رب � ��اك �أ�� �ش ��او� ��س ُن��ب�ل�ا ُء
ك ��ان ��ت ل� ��ه �أي� � ��د ل� �ه ��ا �إع � �ط� ��ا ُء
ول� �ف ��ي دي � � ��ارك ِف��ت��ي��ة ن �ج �ب��ا ُء
�سند العروبة ح�صنها المعطا ُء
و ِف � �ع� ��ال� ��ه و�� َّ� ��ض� � ��اءة ب��ي�����ض��ا ُء
كم كان ي�شعل في الدجى وي�ضا ُء
ُي� ��وم� ��ي �إل � �ي� ��ه ب � ��أن� ��ه ال� �ب� � َّن ��ا ُء

(� )1صحيفة الريا�ض ،العدد1402/9/12 ،5171 :هـ– /3يوليو1982/م� ،ص.9 :
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هذي المدار�س قد �أقيم بنا�ؤها
وال�ك�ه��رب��اء فقد �أ� �ض��اء بريقها
�أم��ا ال �م ��آذن ق��د ع�لا م��ن فوقها
ح�ي��وا المليك بلحده ق��و ُم��وا له
وي �� �ش��اء رب ��ك �أن ي �ج��ود بروحه
فلي�سق قبرك يا مليك ،من الندى
ِ
وع��ل��ي��ك رح� �م ��ة رب� �ن ��ا منه َّلة
واليوم في �أر�ض الريا�ض لماجد
�سيعيد �سيرتك المعطرة التي
� ُ
أريا�ضُ ،ق ِّري العين ال ،ال تحزني
فمليكنا ف�ه��د ال �ف �ه��ود ل�صوله
من حوله تبدو نجوم في ال�سما
ع� �ب���دالإل���ه �أخ� � ��وه ب� ��در نائف
وال�شم�س عبداهلل ت�سطع حولهم
ن �ع��م ال��ول��ي و�إن� ��ه لأخ� ��و الندى
وه��و الن�صير لكل مظلوم وكم
وال �� �ش �ع��ب ب��اي��ع ف �ه��ده وحبيبه
وال �ع��دل �أو� �ض��ح م��ا ي �ك��ون و�أن ��ه
وه��و ال��ذي بن�ضاله علم ال��ورى
أريا�ضُ ،قومي ا�ستقبلي �أ�سد َّ
� ُ
ال�شرى
� �س �ل �ط��ان ع� �ب ��داهلل ف �ه��د كلهم
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وب �ه��ا ال�ف�ق�ي��ر م��ع ال�غ�ن��ي �سوا ُء
�أرج�� ��اء �أر� � ��ض دون��ه��ا ال �ب �ي��دا ُء
� �ص��وت ال��م���ؤذن ��ش��ام� ً�خ��ا ون ��دا ُء
�إن ال � �ق � �ي� ��ام ل��م��ث��ل��ه ل� ��وف� ��ا ُء
عند اق�ت��راب ال�صوم ي��ا رحما ُء
ف �ع �ل �ي��ه ب ��ات ��ت ت �ن �ب��ت ال � ِ�ح� � َّن ��ا ُء
� � �ش � ��ؤب� ��وه� ��ا ب� ��ات� ��ت ل � ��ه لأال ُء
ه��و ف �ه��دن��ا ه��و ل�ي�ث�ن��ا ال��و� ّ��ض��ا ُء
ع �م��ت ب �ل��ادًا دون� �ه ��ا ال� �ج ��وزا ُء
ف �ت �ي��ان��ك ال� �غ� � ُّر الأب�� � ��اة ع� ��زا ُء
�إن ال��ري��ا���ض رج��ال �ه��ا عظما ُء
ذا م���ش�ع��ل � �س �ل �ط��ان والأم � � ��را ُء
وه��م ال�ع��دي��د ف�ط��اب��ت الأ�سما ُء
ه��و ف��ار���س ك��م ت�شهد ال�صحرا ُء
وه��و المجير �إذا دع��ا ال�ضعفا ُء
�شهدت بح�سن ِفعاله البطحا ُء
وال�ح�ك��م ع�ن��د مليكنا ا�ستفتا ُء
لأب���ي ال �ف �ه��ود ��ش��ري�ع��ة �سمحا ُء
ك��م ي���ش�ه��د ال �ت��اري��خ وال �غ �ب��را ُء
�إن ال �ف �ه��ود ج�م�ي�ع�ه��م ُب ��� َ�س�لا ُء
ن��ع��م الأُب � � � ��اة و�إن � �ه� ��م ك ��رم ��ا ُء
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حتية ورثاء

()1

طه الربكاتي

عينيوان�صدعال�ص ْد ُر
جرىالدمعمن ّ
و� �س��ال��ت م��آق�ي�ن��ا ل�ف�ق��د �إمامنا
فخالد �أ َّن��ى � ِ��س� ْرتَ تلقى له ندى
�إمام �سعى للخير والأمن والرخا
ه��و ال��وال��د الحاني وذل��ك طبعه
هو القائد المن�صور في كل موقف
�سقى اهلل قب ًرا �ض َّمه �ألف رحمة
و�أَ ْع ِظ ْم �إلهي ،الأج� َر لل�شعب كله
و�أَ ِّي� � ْ�د �إم ��ام الع�صر ف�ه��دً ا ف�إنه
زعيم ل��ه ف��ي الخافقين ح�سابه
مليك ل��ه ف��ي الأ��س��رت�ي��ن مكانة
جدير بحمل العبء والملك �أنه
ر��ض�ي�ن��ا وب��اي�ع�ن��ا ل�ف�ه��د �إمامنا
بكم راية التوحيد تم�ضي عزيزة
ف�سيروا على درب النبي محمد

لجور �صروف الدهر لك َّنه ال ْأم ُر
�إمام الهدى من با�سمه ين�شد الط ْه ُر
و�أي�ض ًا له في كل حا�ضرة ِذ ْك ُر
فما في البالد اليوم ب�ؤ�س وال َف ْق ُر
هو الباذل المعروف ج ًّما فال َح ْ�ص ُر
ال�ص ْد ُر
هو الفار�س المغوار كان له َّ
و�أ�سكنه الفردو�س فهي له �أَ ْج ُر
و�أَ ْل ِه ْم ذويه ال�صبر يا من لك الأَ ْم ُر
لقائدنا المحبوب في فقده ُذ ْخ ُر
ال�ص ْق ُر
�إذا ع َّد في الأقران �صار هو َّ
�أ ِب� ٌّ�ي له في الحق �صوت به َج ْه ُر
ر�ضيع لبان المجد دام لنا ال َف ْخ ُر
ليم�ضي با�سم اهلل فهو له ال َّن ْ�ص ُر
َ
وينجاب ليل ال�شرك والكفر َيزْ َو ُّر
ففي �سيرة المختار للأمة ال َف ْخ ُر

( )1مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.91 :
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رثاء وعزاء

()1

عبدالرحمن ح�سن امليداين

ُح � � � � � ��قَّ �أن ن�� �ب�� �ك� ��ي م� �ل� �ي ��ا
خ� � ��ال� � ��د م � � ��ن ه� � �ج � ��ر ال� �م� �ل� �ـ
ح� � �م � ��ل ال � � � ��راي � � � ��ة ب ��ال� �ح� �ك� �ـ
م � �ل � � ًك� ��ا ل� � ��م ي� �ط� �غ���ه ال� ��� �س� �ل� �ـ
وا�� � � �س�� � ��ع ال � � �� � � �ص� � ��در ح� �ك� �ي� �ـ
م� � ��� � �س� � �ل� � � ًم�� ��ا ك � � � � � ��ان ل� �م���ن
ج � �ع� ��ل ال � ��رح� � �م � ��ن ف� � ��ي ال� �ـ� �ـ
و�أت � � � � ��ى ال � �ف � �ه� ��د ل� �ح� �م ��ل ال � �ـ
ب�� � �ط� � ��ل ال�� � ���� � �س� � ��اح� � ��ة م� �ق� �ـ
ع � � � � �ن� � � � ��ده ت � � �ن � � �ع � � �ق� � ��د ال � � � �ـ
ي �ب �� �ص��ر ال �م �� �ش �ك��ل ع� �ن ��د ال� � ْن��ـ
ي� �ن� ��� �ص���ر الإ�� � � � �س � �ل� ��ام ب���ال� �ـ
ي � �� � �ض� ��ع ال � � �ح� � ��د ل� � �م � ��ن ي� �ب� �ـ
ي� ��� �ش� �ب ��ع ال�� �ح� ��ق وي�� ��وف�� ��ي ال � �ـ
وي � � �ك � � �ي� � ��ل ال� � � ��� � � �ص � � ��اع �� �ص ��ا
وي�� ��ذي�� ��ق ال � �غ� ��ا� � �ص� ��ب ال��م��خ��ـ
وف� � �ل� � ��� � �س� � �ط� � �ي � ��ن ُت � � � � � َر ْج � � � � �ـ
د َّف � � � � ��ة ال� � �ح� � �ك � ��م ت � � � ��رى ف��ي��ـ
ف� � �ل� � �ن � ��ا ف � � �ي� � ��ه ال� � �ت� � �ه � ��ان � ��ي
�أم� � � �ت � � ��ي ،دام ل� � ��ك ال� �م� �ج� �ـ

راح � � � �ًل� � � ��اً َب � � � � � � � � � � َّر ًا ت � �ق � � ّي� ��ا
ـ� � ��ك �إل�� � � ��ى ال � �خ � �ل� ��د ر�� �ض� � ّي���ا
ـ�� � �م� � ��ة وال� � � �ع� � � �ق�� � ��ل زك�� � � ّي� � ��ا
ـ� � �ط � ��ان � � �ش � �ي� � ً�خ� ��ا �أو ف� �ت� � ّي ��ا
ـ� � �م � ��ا و�� � �س� � �خ� � � ًّي � ��ا ع� ��رب�� � ّي� ��ا
�أ��� �س�� �ل� ��م �� �ش� �ه� � ًم���ا �أري�� �ح�� � ّي� ��ا
ـ� � �ج� � �ن�� ��ة م� � � � �ث�� � � ��واه ع�� �ل�� � ّي� ��ا
ـ�� � �ع� � ��بء ل� � �ي� � � ًث � ��ا ع � �ب � �ق� ��ر ّي� ��ا
�دام � ��ا �إل � � ��ى ال� � ُ�ج � � َّل� ��ى �أب � � ّي� ��ا
ـ� � ً
ـ�� � ��آم� � ��ال ي� �ن� �ط� �ح ��ن ال � �ث� ��ر ّي� ��ا
ـ� � � َن � ��ا� � ��س ك ��ال� ��� �ص� �ب ��ح ج� �ل� � ّي ��ا
ـ�� � �ق� � ��وة وال� � � � � � � � � ��ر�أي ذك� � � ّي � ��ا
ـ � �غ� ��ي ب � �ن� ��ا ال � �� � �ش� ��ر �� �ش� �ق� � ّي ��ا
ـ� � �ع � ��دل ب � �ي� ��ن ال�� �ن� ��ا�� ��س ِر ْي � � ��ا
ع� � �ي � ��ن ل� � �م � ��ن ظ � � � � � ّل ع� �ت� � ّي���ا
ـ � � �ت� � ��ال ك � � ��أ�� � ً ��س� � ��ا ع� �ل� �ق� �م� � ّي ��ا
ـ� � ِ�ج� ��ي م� �ن ��ه �إن� � � �ق � � � ً
�اذا ه �ن � ّي��ا
ـ� � � ��ه ح� � �ك� � �ي� � � ًم � ��ا �أل� � �م� � �ع� � � ّي � ��ا
�ازم � � � ��ا ع � � � � � � اً
�دل ج � ��ر ّي � ��ا
ح���� ً
ـ� � � � � ��د ت � � � �ق � � � � ًّي� � � ��ا وق� � � � ��و ّي� � � � ��ا
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كيف �أبكيك؟

()1

عبدالعزيز ر�سالن

َحت�ش ُد
ما للنوائب فوق ال�صدر ت ِ
يا �أمة ال�شهداء� ،إ ّنا والأ�سى �أبد ًا
ياخالدالعرب�،آثرتالمغيب�ضحى
ك��ل ال���ش�ع��ارات ال ��ص��دق يز ِّينها
بيروت نامت على �أ�شفار ِم ْق َ�صلة
ب �ي��روت تن�شج �أن� ��ات وم��ن وجع
كل ال�سكاكين في بيروت طاعنة
يا خالد العرب� ،آثرت الرحيل �ضحى
مهلاً �أبا العرب� ،إنا لم نزل ُز ْغ ًبا

والرمدُ؟
ويورق الحزن في العينين َ
�ان َب � � ّر ِان �آخ��ى بيننا الأ َب� � ُد
�إ ْل�� َف� ِ
وق��د ر�أي���ت لهيب ال�ح�ق��د َي َّت ِق ُد
و�أن��ت ِغ� ْب� َ�ت لأن ال�صدق َيبت ِع ُد
ون�ح��ن نهتف بالب�شرى وال َن� ِ�ر ُد
ونحن ت�صلبنا الأح��زاب وال َك َم ُد
وال�س َن ُد
فكيف ِغ ْب َت و�أن��ت العون َّ
فكيف �أبكيك؟ �أين الدمع؟ ال �أَ ِج ُد
لم ن��د ِر �أي مليك نحن َنفت ِقدُ؟!

( )1خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين ،ن�شر امل�ؤلف ،الريا�ض ،ط،1 :
1422هـ– 2002م( ،عن موقع :قاعدة معلومات امللك خالد بن عبدالعزيز.)http://www.kingkhalid.org.sa :
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�أرقت ومل تهن�أ لعيني مراقد

()1

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى

�أرق� � ُ�ت ول��م تهن�أ لعي ِني مراق ُد
فيرحمك الرحمن من ملك م�ضى
ن �ع �زّي جميع الم�سلمين بفقده
م �ل �ي��ك ل ��ه ف ��ي ك ��ل ق �ل��ب محبة
� �س�لال��ة �أم� �ج ��اد ف��ح��ول �أك��اب��ر
لقد ن�صروا الإ�سالم مبلغ جهدهم
ب�سيف الهدى حتى �سما الحق يا فتى
و�أظ�ه��ره��م رب��ي على ك��ل مبغ�ض
بغيظ مالزم
فقل لل ِعدى :موتوا ٍ
�إذا م��ات َم ْل ٌك من ملوك بالدنا
ف ��آل �سعود قابل ال�ي��وم خطبكم
ف�أنتم حماة ال��دي��ن ُط� � ّر ًا و�أهله
نبايعكم �شرع ًا على ال�سمع والوال
هنيئ ًا لنا بالفهد َم� ْل�ك� ًا مح َّنك ًا
�أب��ا في�صل ،وفقت للخير دائم ًا
ف�س ْر بكتاب اهلل حكم ًا ومنهج ًا
ِ
ف �ي��ا رب ،و ِّف �ق��ه ل�خ�ي��ر م�سيرة
ووف ��ق ول ��ي ال�ع�ه��د للبر والتقى
و��ص� ِّ�ل �إل��ه العر�ش دوم� � ًا م�سلم ًا

لدن قيل في الأخبار :قد مات خال ُد
نقي م��ن الأدن��ا���س واللـ ُه �شاه ُد
ٍّ
ف�ل�ل��ه م��والن��ا ال �ب �ق��ا والمحام ُد
وفي عهده الخيرات ،والأمن �سائ ُد
وهم ن�صرة الإ�سالم نعم الأماج ُد
وقاموا ب�إر�سال ال ُّدعاة وجاهدوا
فحكمهم الإن�صاف وال�شرع رائ ُد
وم ��ا م�ب�غ����ض ل�ل�ح��ق �إال معان ُد
فال تفرحوا �أن قد دهتنا ال�شدائ ُد
��س�ي�خ�ل�ف��ه َم� � ْل � ٌ�ك �إم � ��ام وق��ائ�� ُد
ب�صبر جميل فالمهيمن ماج ُد
ونحن لكم يا قادة الحق� ،ساع ُد
ون���ص��رة دي��ن اهلل دوم� � ًا نعاه ُد
ي�سير على نهج ال�ه��دى وي�سان ُد
لأن� ��ك ل�ل�إ� �ص�لاح ف�ي�ن��ا تنا�ش ُد
وبال�سنة ال �غ��راء فيها الفوائ ُد
و���س��دد ب��ه ي � ��ارب� ،إن� ��ك واح� � ُد
على �سيرة الأ�سالف نعم الم�ساع ُد
على من به للدين قامت قواع ُد
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مازلت ًّحيا

()1

عبدالعزيز بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ

خ��ال��د ًا ،في القلوب ما زل��ت ح ّيا
ي��ا م�ل�ي� ًك��ا�� ،ص�ن��ائ��ع ال �ج��ود منه
ي��ا م �ل �ي � ًك��ا ،ق���ض��ى ف�خ�ل��د ذك� � ًرا
ُخ� � � � ُل� � � � ٌق ك � �ل� ��ه ن� � �ق � ��اء وط� �ه ��ر
ك��م فقير وا��س�ي��ت ك��م م��ن يتيم
ك��ل��ه��م � � �ض� ��ارع ل���رب���ك ي��دع��و
الحزْ
وق �ل��وب الأح �ب��اب يمل�ؤها ُ
وع�� � ��زا ٌء ع �ن��ك ال �خ �ل �ي �ف��ة فهد
ف�ه��و م ��لء ال �ق �ل��وب ر�أ ًي� ��ا وفك ًرا
وول� ��ي ال �ع �ه��د الأم� �ي ��ن المف ّدى
خ� �ل ��د اهلل م �ل �ك �ه��م ورع���اه���م

رغ��م �أن واروك ال�� ُّت��راب جث ّيا
م �ك��رم��ات ��س�م��ت وح �ت��ى الثر ّيا
ع��اط � ًرا َن� ْ�م ف��ي جنة الخلد ح ّيا
وع � �ف� ��اف وال � �ك� ��ف ك � ��ان ن ��د ّي ��ا
ن � ��ال ح� � ًّق���ا ح� �ن ��ان ��ك الأب � ��و ّي � ��ا
وم� �ن� �ي� �ب ��ون �� ُ��س� � َّ�ج� ��دً ا وب� �ك� � ّي ��ا
نُ ودم� ��ع ال �ع �ي��ون ك� ��ان �سخ ّيا
ع��ا���ش فينا يحمي ال� ِّ�ذم��ار �أب ّيا
� �ص��اغ��ه اهلل ح��اك�� ًم��ا عبقر ّيا
�أل� �م� �ع ��ي ب��ال �خ �ي��ر ك � ��ان ح��ر ّي��ا
وه��داه��م ��س�ب��ل ال �� �س�لام �سو ّيا

( )1خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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يف يوم البيعة

()1

عبدالكرمي عبداهلل نيازي

م�ضى الإم ��ام ال��ذي كنا ُن َفدِّ ْي ِه
ي�سير في التيه محزو ًنا لفرقته
ب�ك��ى ع�ل��ى خ��ال� ٍ�د دم �ع � ًا ل��ه لهب
ك��ان��ت �أم��ان �ي��ه �أح�ل�ام� � ًا مواتي ًة
قد بايعتك جموع ال�شعب مقبلة
و� �س �ن��ة ع ��ن ن �ب��ي اهلل فا�صلة
�أت �ت��ك م�ك��ة �إخ�لا� ً��ص��ا ومرحمة
و�إن م �ك � َة � َّأم ال �ع��دل م��ن زمن
و�أن ��ت غ�ي��ثٌ َه �ت��و ٌن ف��ي مرابعنا
يفي�ض ق�ل�ب� َ�ي ح � ّب � ًا ال �شبيه له
يا فهد� ،إن تجعل ال�صحراء زنبقة
اجعل ثراها نبا ًتا عاط ًرا َخ ِ�ض ًال
وح ِّ�ص ِن الدار بالإيمان وا ْب ِن لها
َ
في�ست�ضيء �صباح ف��ي د ُُج َّنتها
ل�سوف �أدعو وكل النا�س ت�سمعني:

�شعبي ف��ي داج��ي ليال ْي ِه
فعا�ش
َ
و�أن ��ت ي��ا ف�ه��د� ،إن �ق��اذ م��ن ال ِّت ْي ِه
وا�ستب�شر الركب لما �صرت حاد ْي ِه
والآن يحيا �سعيدً ا ف��ي �أمان ْي ِه
�اب �إل� � ُه ال�ع��ر���ش موح ْي ِه
على ك�ت� ٍ
ومنهج ال�سلف المحمود �سار ْي ِه
وع�ن��دل�ي�ب� ًا ي�ن��اج��ي م��ن يناج ْي ِه
دوم�� ��ا وتعل ْي ِه
ب��ال �ح��ق ت��رف �ع��ه ً
�ال م��ن الأرواح َن � ْف� ِ�د ْي � ِه
ب�ك��ل غ � ٍ
وف ��ي ف� � ��ؤادي ح�ن�ي��ن ال �أُوار ْي � � � ِه
ف���إن �شعبك ي�ج��زي م��ن يكاف ْي ِه
لي�ضحك الورد في �أزهى معان ْي ِه
م��ن المفاخر م��ا ك��ان��ت ُت َر ِّج ْي ِه
وي�صبح الرمل ِت� ْب��ر ًا في بواد ْي ِه
يعي�ش فه ٌد ورب العر�ش يحم ْي ِه
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يف يوم الوداع

()1

عبدالكرمي عبداهلل نيازي

ن � �ب � ��أ ج � ��اءن � ��ي ف� ��� �ش���قّ ع��ل�� ّي��ا
ن� �ب� ��أ ر ّدن� � � ��ي ي��ت��ي�� ًم��ا � �ص �غ �ي � ًرا
ن � �ب � ��أ ه�� � ّزن� ��ي ف� ��أ�� �ش� �ع ��ل ن� � ��ا ًرا
لم �أ�صدق ما قيل في النعي عنه
م� �ل ��ك �� �ص ��ال ��ح ك ��ري ��م ع �ط��وف
َه � � � ُّم ل��ب��ن��ان ك � ��ان ي� ��أك���ل منه
وف�ل���س�ط�ي��ن ل��م ي��ف��ارق �أ�ساها
داع� � ًي ��ا ل �ل �ج �ه��اد ف��ي ك��ل �أر� ��ض
في بالد الأفغان في قلب �أَ ِر ْي ِت ْر
ال ت �ل��وم��وا �إذا �سفحت دموعي
خ� ��ال� ��د م� �ن� �ب ��ع ال � ��وف � ��اء وف��ي��ه
ك �ل �م��ات ال� �ق���ر�آن ت �مل��أ �سمعيـ
رح� � ��م اهلل ق�� ��ائ�� ��دً ا ن �� �ش �م � ّي��ا
ال ي� � ��رد ال � ��وف � ��ود �إال ِر َوا ًء

***

***

***

و�أ� � �س� ��ال ال���دم���وع م ��ن مقلت ّيا
ف��ي ط��ري �ق��ي �أب��ك��ي ع �ل��ى �أب��و ّي��ا
ف ��ي � �ض �ل��وع��ي ول� ��م َي� � � ِ�ر َّق عل ّيا
كيف �أم�سى تحت التراب ثو ّيا؟!
و��ش�ه�ي��د ف��ي ال �خ �ل��د ي��رت��ع ح ّيا
ك� � �ب � ��دً ا ح � � ��رة وق � �ل � � ًب� ��ا �أب � � ّي� ��ا
دوم� � ��ا �أَ� ِ��س� � ّي ��ا
م �ق �ل �ت �ي��ه ف� �ك ��ان ً
ج��ا���س ف�ي��ه ال�م���س�ت�ك�ب��رون عت ّيا
َي���ا ي �ع �ي��ن ال �م �ج��اه��د الأل �م �ع � ّي��ا
الف� �ت� �ق���ادي���ه ب � �ك� ��رة وع�����ش�� ّي��ا
ك ��ل م ��ا ز َّي� � ��نَ ال �ف �ت��ى العرب ّيا
ـ � � � ِه و ِل � � � � ٌّ�ي هلل َب � � � � ّر ال��م��ح�� ّي��ا
ط��اه��ر ال�ن�ف����س � �س �ي��دً ا عبقر ّيا
منحا �سن ّيا
ك��م حبا المعتفين ً
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ول �ن��ا ف��ي ال�م�ل�ي��ك ف �ه��د �شفيق
�ان على َّ
ال�ش ْعـ
م ��ؤم��ن ب��الإل��ه ح � ٍ
َك� � � � َر ٌم �أي � ��ن م �ن��ه ح ��ات ��م ط��ي؟
�� �س ��وف ي �ب �ن��ي ب�ل�ادن ��ا و ُي�� َن� ِّ�م��ي
ل� � ��ك م � �ن� ��ي م � �ح � �ب� ��ة ووف� � � ��اء
�أن��ا منذ ال�شباب كنت �صدو ًقا
ه�� ��ذه ب �ي �ع �ت��ي وع� �ق���د ودادي
ف��اح �ف��ظ ال �م �ل��ك �أن���ت وعبدا ْلـ
�أم� ��ة ال��ع��رب ك�ل�ه��ا ب��ك تر�ضى
و� �ش �ع��وب الإ�� �س�ل�ام ت��رن��و �إلينا
ق ��دم ال ��واف ��دون م��ن ك��ل �أر� ��ض
ا�سلما ول�ي��دم على ال�شعب ظ ّل
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راح� ��م ي�ن�ه��ج ال �ط��ري��ق ال�سو ّيا
ـ� � ِ�ب وم� ��ا زال ب��ال �ج �ه��اد حف ّيا
وي� ��د ك��ال �� �س �ح��اب َم� � � َّر �سخ ّيا
ب ��ا�� �س� �ق ��ات ف� ��ي ظ��ل��ه��ا نتف ّيا
�أن� � ��ا م���ا ك��ن��ت ب ��ال ��وف ��ا �أت���ز ّي���ا
و�س�أبقى ما دمت في الأر�ض ح ّيا
ب �ن �ظ �ي��م ي �ح �ك��ي ن��ج��وم ال �ث��ر ّي��ا
ـ� � َّل� � ِه واح� �ف ��ظ ت��راب �ن��ا الوطن ّيا
م� �ل� � ًك ��ا ح ��ام� � ًي ��ا وق� �ل� � ًب ��ا وف� � ّي ��ا
و ُت� � � َف�� ��دِّ ي م �ل �ي �ك �ن��ا ال��ل��وذع�� ّي��ا
ب��اي �ع��وا ق ��ائ ��دً ا و���ص��ق�� ًرا ذك � ّي��ا
م�ن�ك�م��ا ي�ج�ع��ل ال � ِع �ط��ا���ش رو ّي���ا
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رحل احلبيب مو ًدعا بدموعنا

()1

عبداهلل بن ح�سن النهاري

� �س �ب �ح��ان رب���ي ك ��ل � �ش��يء فاني
غدت القلوب تعي�ش في �أحزانها
ت �ب �ك��ي ف �ق �ي��د الأم��ت��ي��ن مليكنا
�ودع��ا بدموعنا
رح��ل الحبيب م� ً
�أن ي�ج��زه ال��رح�م��ن خير جزائه
عمر حافل
رح��ل المجاهد بعد ٍ
رح��ل ال��ذي م�ل�أ القلوب بعطفه
م�ل��ك ال �ق �ل��وب ب�ع��دل��ه و�صالحه
مخل�صا
�أعطى ولم يبخل وجاهد
ً
�وم��ا وي� �ه ��د�أ باله
ل��م ي���س�ت��رح ي� ً
والإح� �ت�ل�ال ب �ح �ق��ده ور�صا�صه
لم ي�سترح والم�سلمون دما�ؤهم
ب��ذل الجهود لكي يزيل خالفهم
رح� ��ل ال �ف �ق �ي��د وف� �ك ��ره متعلق
حيث ال�م�ج��ازر ف��ي ع��دو غا�شم
يا خادم الحرمينِ ،اهد�أ وا�سترح
في جنة الفردو�س ِع ْ�ش في غبطة
فلقد عهدت بها �إل��ى �أه��ل الوفا
حمل الأمانة فه ُد نبرا�س الهدى

�ان
ل��م ي �ب��قَ غ �ي��ر ال ��واح ��د ال ��د ّي � ِ
�ان
� �س �خ��ت ال �ع �ي��ون ب �م��دم��ع ه � ّت� ِ
إح�سان
رج��ل التقى وال �ع��دل وال ِ
�ان
ودع��ائ �ن��ا ف��ي ال �� �س��ر والإع �ل� ِ
�وان
وي� �ح� � ّف ��ه ب��ال �ع �ف��و وال ��ر�� �ض � ِ
�ان
بالت�ضحيات وخ��دم��ة الأوط� � ِ
�ان
ح � ًّب��ا ي ��دوم ع�ل��ى م��دى الأزم� � ِ
�ان
وح � �ن� ��ان� ��ه وب� � �ق � ��وة الإي � � �م� � � ِ
الميدان
حتى ق�ضى ف��ي �ساحة
ِ
الطغيان
وال�ق��د���س تحت م�ق��ارع
ِ
�ان
يلهو ب �ح��رق الأر�� ��ض والإن �� �س� ِ
ه� ��د ًرا ُت � � ُ
�ان
�راق ب��أب�خ����س الأث��م� ِ
�وان
وي �ع �ي��د ��ص�ف��و ال �ح��ب ل�ل��إخ � ِ
لبنان
وف � � � ��ؤاده ب��ال��و� �ض��ع ف ��ي ِ
�سوان
تق�ضي على الأط�ف��ال وال ِّن ِ
�ان
وان� �ع ��م ب��رح �م��ة رب� ��ك ال �م � ّن� ِ
�دان
بنعيمها ف��ي ال �ح��ور وال ��ول � ِ
�ان
وب��ه��م ت��ظ�� ّل م �� �ش � ِّي��د الأرك � � � ِ
البنيان
رج ��ل ال �ج �ه��اد م���ش� ِّي��د
ِ

( )1مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.51 :
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في عهده الميمون تطفي بالعال
ون���رد م��ا ��س�ل�ب��وه ن�ن�ق��ذ قد�سنا
و�أخ ��وه ع�ب��داهلل ليث ف��ي الوغى
و�أخوهما �سلطان �إن هي زمجرت
ي��ذر الأع� ��ادي ف��ي ظ�لام دام�س
ندعو لهم بالعون والتوفيق في
ول� �خ ��ال ��د ن ��دع ��و ب �ع �ف��و �شامل
ف��ي ظ��ل ع��ر���ش اهلل يبعث �آم ًنا
في �سبعة ورد الحديث بذكرهم
ونعاهد الفهد الحبيب على الوفا
ون�ق��ول� :أه�ًل�اً بالمليك ومرح ًبا
ف�س ْر بنا نحو العال
�أن��ت الأمين ِ
ه ��ذي ت �ع��ازي �ن��ا لآل �� ُ�س �ع��و َد في
ل�ي�ع�ظ��م اهلل الأج � ��ور بحمدكم
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ال�شيطان
ول���س��وف نقهر زم ��رة
ِ
والبهتان
م��ن رج�س �أه��ل ال��زي��غ
ِ
ال�شجعان
حامي العرين وقاهر
ِ
�سلطان
�أن� �ع���م ب���ه واهلل م���ن
ِ
البركان
م��ن غ�ضبة �أق ��وى م��ن
ِ
ال�شان
حمل المه َّمة م��ن عظيم
ِ
�ان
وب ��رح� �م ��ة م� ��ن ر ّب� � ��ه ال� �م� �ن � ِ
اطمئنان
ي ��وم ال�ن���ش��ور ب�ك��ام��ل
ِ
إح�سان
ه��م �أه��ل فعل الخير وال ِ
�ان
وال�صدق والإخ�لا���ص والإذع � ِ
أح�ضان:
ك��ل ال �ق �ل��وب ت �ق��ول بال
ِ
�وان
وجميعنا م��ن �أ� �ص��دق الأع� � ِ
فقد الكريم �أبي الجميع الحاني
ِ
وال�سلوان
م��ن ف�ضله بال�صبر
ِ

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

خالد الندى

()1

عبداهلل بن حمد ال�شبانة

رحلت عن الأحباب يا خالد الندى،
فقدكنتملءالعينوالقلب ً
حا�ضرا
وك��ان��ت �أم��ان�ي�ن��ا ب�ق��رب��ك ُح َّفل
وكنت حبيب ال�شعب ح ًّقا فما ترى
�أحبك هذا ال�شعب ح ًّبا م�ضاع ًفا
لأن � ��ك رم� ��ز ل �ل �م �ح �ب��ة مخل�ص
رفت بكل الخير مذ كنت ياف ًعا
ُع َ
�صلحت و�أ�صلحت البالد و�أهلها
َ
وك�ن��ت ت��رى �أن ال�ح�ي��اة ق�صيرة
تناجي �إله العر�ش تدعوه خا�ش ًعا
أن�س ال �أن�سى الدموع ذرفتها
و�إن � َ
ب��م���ؤت��م��ر ف���ي م��ك��ة ك � ��ان قمة
�صهيون بم�سرى محمد
مخازي
ٍ
َ
ف�أنت ترى الأق�صى الأ�سير �أمانة
وق��د كنت تفديه بمهجتك التي
�أياخالدالمعروفوالف�ضلوالتقى،
لقد كان يوم النعي �أثقل ما يرى
�وم��ا م��ن ب �ك��اك ف�إنه
ول �ي ����س م �ل� ً

ف��أح��زن�ن��ا ه��ذا ال��رح�ي��ل و�أكمدا
ن� ��راك �أ ًب� ��ا للم�سلمين و�سيدا
و�أي��ام �ن��ا ً
بي�ضا ،و� �س��وداء للعدا
من ال�شعب �إال من يراه لك الفدا
زماما ومقودا
و�أعطاك من قلب ً
ل�شعبك تحمي جاهدً ا �سنن الهدى
مراما مق�صدا
وكانت لك الأخرى ً
و�أعليت فيها يا �أبا ال�شعب م�سجدا
فكنت ُت� � َرى فيها تطيل التعبدا
وت��رف��ع ف��ي ن �ج��واك مبتهلاً يدا
ك�أني �أراها في ربى البيت ع�سجدا
وف��ي��ه �أب � ��و ع� � ّم ��ار ق� ��ام م��ع�� ّددا
ف�أبكاك ما تخ�شاه من �أن ُي َه َّودا
لديك و�أغلى ما ي�صان ويفتدى
�أق� �م ��ت ل ��ه ف �ي �ه��ا ب �ن��اء م�ش َّيدا
بكيناك حتى �أن دم � ًع��ا تج َّمدا
يوما قاتم اللون �أ�سودا
لقد كان ً
ليبكي الأب البر العطوف الم�سودا

( )1الزفرات احلرى ،عبداهلل حمد ال�شبانة ،دار اللواء ،الريا�ض ،ط1408 ،1 :هـ– 1987م� ،ص.11 :
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ليبكي �أبا الإ�سالم ح ًّقا ومن ُيرى
وراف��ع �صرح الدين في كل موقع
�صالحك يا ابن ال�شهم ،في النا�س ظاهر
و�سعيك ف��ي ذات المهيمن كله
�أب� ��ا ب��ن��در� ،إن ال �ب �ي��ان لعاجز
فعذ ًرا عن التق�صير لكنني لكم
�أراك� ��م ل��ه �أه�ًل اً و�أح �� �س��ب �أنني
لئن كان قد �أدمى القلوب رحيلكم
�أب��و في�صل حكم البالد و�شعبها
وم��ن لبالدي مثل فهد ي�سو�سها
ففي عهده نلنا الذي كان لم ُي َن ْل
��س�ع��ودي��ة ت��اه��ت ع�ل��ى ك��ل دول��ة
ول ��وال يقيني ك ��ره ف�ه��د لمدحه
ول� �ك� �ن ��ه ي � ��أب� ��ى ال� �م ��دي ��ح لأن� ��ه
رع��ى اهلل ف �ه��دً ا وال��ول��ي لعهده
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ل�ك��ل ق�ضايا الم�سلمين م�ؤيدا
وم� ��ن ل �ب �ن �ي��ه ب��ال��م��ك��ارم ع ��ودا
وح ُّبك � َ
أهل الدين والخير قد بدا
ف��أب���ش��ر ب�م��ا ت��رج��و وت ��أم �ل��ه غدا
لآث��ارك��م فيما م�ضى �أن ُي َعدِّ دا
لأح��م��ل ح � ًّب��ا م���س�ت�ك� ًن��ا مجددا
�أ�ؤدي ب �ه��ذا واج�� ًب��ا ق��د تحددا
ف ��إن ع��زاء ال�شعب �أن ق��د تقلدا
يحقق �أم��ج��ادا وع � �زًّا و� �س ��ؤددا
ويملك ت�صمي ًما ور�أ ًي ��ا م�سددا؟
و�أ�ضحت بالدي للح�ضارة موردا
غد ْت بين الممالك فرقدا
تراها َ
لظل ل�ساني طيلة ال َّدهر من�شدا
يرى الفعل �أبقى في القلوب و�أوكدا
�ام��ا ومبتدا
ون��ائ �ب��ه ال �ث��ان��ي خ �ت� ً

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

دمعة الوفاء

()1

عبداهلل بن رباح ال�شريف

ُ
وعويل
�وب م �ن��اح � ٌة
�أدم� ��ى ال �ق �ل� َ
والأر� � ُ��ض ح� ًّق��ا زل��زل��ت زلزالها
واه�ت��ز ر��ض��وى وال��وج��ود ب�أ�سره
فانظر ترى كيف ال�سماء َّ
تفط ْرت
وال��را� �س �ي��ات غ��دت تميد و�إنها
و�شعاب مكة بعد �أن����س �أوح�شت
والقد�س من هول الم�صاب ت�صدَّعت
ب �ك��ت ال �ع �ي��ون ت ��أ� �س � ًف��ا وتوج ًعا
تبكي مليك العرب تبكي خالدً ا
تبكي ال��ذي من كان للعثرات �إن
ولقد بكاه الجود والإح�سان والـ
وبكت عليه المكرمات وكيف ال
ع � ّز ال�ل�ق��اء ب��ه فلن َي � َه� َ�ب الزما
م� ��اذا �أق� ��ول ول�ل�ق���ض��ا �أحكامه
هي حكمة الباري ٌ
مليك �شم�سه
ه��ي ��س�ن��ة اهلل وم ��ن ل��م ُير�ضه
اهلل �أك �ب��ر ك�ي��ف غ� َّي�ب��ه الثرى؟
هُ � ِ�رع��ت ت�شيعه م�لائ�ك� ُة ال�سما

و�أ���ص��اب وج� � َه ال�ك��ائ�ن��ات ذب� ُ
�ول
وال��ط��ور ف��ي ��س�ي�ن��اء ك ��اد ي � ُ
�زول
ق� ��د داه� �م� �ت ��ه ح� �ي ��رة وذه� � � ُ
�ول
ونجومها انكدرت وغي�ض الني ُل
ك � ��ادت ل �ت �ه��وي ح �� �س��رة وتمي ُل
ج�ن�ب��ات�ه��ا وب �ك��ى ال�خ �ل �ي� َ�ل خلي ُل
�أرك��ان��ه��ا �إن ال �م �� �ص��اب جلي ُل
فانظر �إل��ى العبرات كيف ُ
ت�سيل
ت �ب �ك��ي ال� ��دي� ��ا ُر ل �ف �ق��ده وط��ل� ُ
�ول
�وم ��ا �أ َل � � َّم� � ْ�ت ب ��ال� �ك ��رام ُ
يقيل
ي� ً
ـ�م�ع��روف ف��ي ح��زن عليه ُ
يطول
ُ
مطلول
ت �ب �ك��ي ع �ل �ي��ه ف��دم �ع �ه��ا
نُ بمثل خ��ال� َ�د ف��ال��زم��ان ُ
بخيل
حتف الأن��وف ي�صول ثم ُ
يجول؟
بعد ال�شروق �إل��ى ال�غ��روب تمي ُل
ح� �ك � ُ�م الإل� � ��ه م �ن��اف��ق وج� �ه � ُ
�ول
النجم الم�ضي َء �أُ ُ
فول؟
كيف اعترى َ
ُ
جبريل
ن �ع��م ال ��وف ��و ُد �أم �ي��ره��ا

( )1دمعة الوفاء يف رثاء املغفور له جاللة امللك خالد ،عبداهلل رباح ال�شريف ،مطبعة الغرابليَ ،ع َّمان ،د.ت،
�ص.15 :
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وغ��دت ّ
تحف ب��ه القلوب ونع�شه
نع�ش ت�ظ� ِّل�ـ� ُل� ُه ال�م�ح��ام��د والثنا
وم�شت بموكبه المهيب مكارم الـ
م��ا م��ات خ��ال� ُد وانق�ضت �أيامه
ي��ا خ��ال��د ًا ،ب��ال�م�ك��رم��ات حياته
�أي��دي ال��ردى غالتك وهي عليمة
َن�� ْ�م ف��ي رح���اب اهلل ف��ي جناته
من يحمي بعدك غي ُر فهد �أم ًة
�رج��ى بعده
م�ل��ك ه��و الأم� ��ل ال �م� َّ
ي�ضمد جرحها؟
جرح العروبة من ِّ
�صب ًرا بني عبدالعزيز ،ف�سوف ُي ْد
� ُآل ال�سعود على الزمان لوا�ؤهم
� �س �ي �ظ � ّل خ �ف��ا ًق��ا ورم� � ��زً ا للعال
ن��ادى مناديهم هلموا واعملوا
ع���ودوا ل��دي��ن اهلل ع ��ودة م�ؤمن
ع � ��ودوا �إل��ي��ه ون� �ف ��ذوا �أحكامه
ع� � ��ودوا �إل� �ي ��ه واق� �ت� �ف ��وا �آث � ��اره
طابت فروعهم الكريمة مثلما
�سا�سوا �أم��ور الم�سلمين بحكم ٍة
وم �ع �ي �ن �ه��ا َاهلل �أك � �ب� ��ر وح� ��ده
غ َّنت بها الركبان في الدنيا ِومن
�إن ال �ح �م��اة هُ � � ُ�م ل��دي��ن محمد
هتف ال��زم��ان :بنو �سعود كلهم
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ُ
محمول
ف ��وق الأك� ��ف �أم��ام �ه��ا
وال�ف���ض��ل والإج �ل��ال والتبجي ُل
ـ� ��أخ�ل�اق وال�� �ق� ��ر�آنُ والإن��ج��ي�� ُل
ل �ك��نّ م �ج��د ال� �ع ��رب ك���اد ي�� ُ
�زول
�اق ف��ي ال �ق �ل��وب نزي ُل
ف�ل�أن��ت ب�� ٍ
ُ
�ستطول
�أن الأ� � �س� ��ى �أي� ��ام� ��ه
�إن ال�ك��ري��م ع�ل��ى ال�ك��ري��م نزي ُل
�أزرى ب�ه��ا الت�ضليل والتهوي ُل
وه��و ال �� �ص��دوق ل�م��ا ي�ق��ول ُ
فعول
ُ
ي�صول؟
َم��ن غ�ي� ُره ي��وم ال� ِّ�ط��راد
ِر ُك كل من في الكائنات رحي ُل
ُ
م�سلول
��س�ي��ف ال���ش��ري�ع��ة دون���ه
و�إل� ��ى ب �ل��وغ ال �م �ج��د ف �ه��و �سبي ُل
ي��ا ق��وم �ن��ا ،ف��ال�ع�م��ر ك ��اد ي � ُ
�زول
ف��ال � َع��ود ل�ل��دي��ن الحنيف جمي ُل
ق �ب��ل ال� �ف ��وات ف�ك�ل�ك��م م �� �س �� ُ
ؤول
فهو ال�سبيل �إل��ى ال�ه��دى ودلي ُل
فيهم ز َك � ْ�ت �أم �ج��اده��م و� ُ
أ�صول
ورو َّي�� � � ��ة ي��ن��ب��وع��ه��ا ال �ت �ن���زي � ُل
ال ي �ع �ت��ري َل �ب �ن��ا ِت �ه��ا الت�ضلي ُل
ط ��رب غ ��دت ت���ش��دو ب�ه��ا وتمي ُل
ُ
الم�سلول
وال�صارم
وهُ � ُ�م الحمى
ُ
ع �ب �دُال �ع��زي��ز ��ش�ب��ا ُب�ه��م وك �ه� ُ
�ول
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املوت حق والفناء مقدر

()1

عبداهلل بن �سعد العماين الدو�سري

ال� �م���وت ح���ق وال� �ف� �ن ��اء م� �ق� � َّد ٌر
ُر ِزئ � ْ�ت ب�لاد الم�سلمين جميعها
ون �ع �ت��ه �أرج� � ��اء ال �ج��زي��رة كلها
فقدته �أوط ��ان ال�ع��روب��ة؛ �شامها
الفتدت
مهج النفو�س لو ا�ستطاعت
ْ
ُ
كيما يعي�ش الخالد البطل الذي
��ش�م��ل ال�ج�م�ي��ع ب�ع��دل��ه وبف�ضله
ك ��ل ال �ن �ف��و���س ل �ف �ق��ده ملتاعة
�إنْ ُت �ظ �ل��م ال��دن �ي��ا ع�ل�ي�ن��ا بعده
ح �ك��م ال� �ب�ل�اد ب �ب �ي �ع��ة ميمونة
وق � �ل� ��وب � �ش �ع��ب ح ��ول ��ه ملت َّفة
و�أخ� � ��وه ع� �ب ��داهلل راع� ��ي عهده
و�أخوهما �سلطان عونهما الذي
ه��ي �أ���س��رة ب�ك�ف��اح�ه��ا م�شهورة
عبدالعزيز �أب��و الملوك عميدها
�أ�سد الجزيرة �صقرها وزعيمها
�أر�سى دعائم �أمنها فا�ستيقظت
ق��د � �س��ار ف�ي�ه��ا ��س�ي��رة محمودة
وت �� �س �ل �م��وا �أب� � �ن � ��ا�ؤه م���ن بعده
�� �س ��اروا ع �ل��ى م�ن�ه��اج��ه ف��ي �أم��ة

ون�ف��و��س�ن��ا ت�سعى �إل ��ى ميقا ِتها
ب ��وف ��اة ف�� ٍّ�ذ م ��ن ك �ب��ار حما ِتها
ل� َه�ف� ًا ورنَّ ال �ح��زن ف��ي جنبا ِتها
وخ�ل�ي�ج�ه��ا م ��ع ن�ي�ل�ه��ا وف��را ِت �ه��ا
وت�ب��رع��ت ط��وع � ًا ببع�ض حيا ِتها
خ��دم ال���ش��ري�ع��ة م�ع�ل�ي� ًا رايا ِتها
والنف�س �أن�ك��ر بالتوا�ضع ذاتها
��س�ك�ب��ت ل �ح � ِّر ف��راق��ه عبرا ِتها
فالفهد كالم�صباح في م�شكا ِتها
ن��ال��ت ع��ه��ود ب�ن�ي�ن�ه��ا وبنا ِتها
�أع �ط �ت��ه م ��ن ث �ق��ة ب ��ه بيعا ِتها
ه��و �أه �ل �ه��ا ول��دي��ه ك��ل �صفا ِتها
ن ��ال ��ت وزارت � � � ��ه ب� ��ه غ��اي��ا ِت��ه��ا
ِف � ْع � ُل الجميل ُي � َع � ُّد م��ن عادا ِتها
ق ��اد ال��ب�ل�اد ل�م�ج��ده��ا وثبا ِتها
ب��ال �ح��زم َو َّح � َ�ده ��ا و َل� � َّ�م �شتاتها
م��ن بعد غفوتها وط��ول ُ�سبا ِتها
نحو ال�ت�ط� ُّور وا�صلت ُخ ُط َوا ِتها
راي�� ��ات ع� ��زٍّ ت��اب �ع��ت خفقا ِتها
الحب وال�ع��رف��ان بع�ض �سما ِتها
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�أبا احل�سنات

()1

عبداهلل بن عبدالإله بن حامد خطريي

�ام الم�سلمينا
ن�ع��ى ال�ن��اع��ي �إم� � َ
ف � َب � ِّك��ي ي ��ا ع� �ي ��ونُ  ،ع �ل��ى مليك
المرجى
فقدنا ال�خ��ال��د الملك
َّ
�أب��ا الح�سنات ،خ��ال� ُد ُق�� َّر َعين ًا
ه� �ن ��ا ًء ب��ال��ف��رادي�����س ال �ع��وال��ي
غر�ست الخير في الدنيا كري ًما
ج �ن��ان ت�ح�ت�ه��ا الأن� �ه���ار تجري
ل ��ك ال ��وق� �ف ��ات م �ح �م��دة ون �ب�ًلً
�سعيت �إل��ى ال�سالم بخير جهد
ف � َم��ن ق ��د �أط� �ف� ��أ ال��ن��ي��ران فيه
َوم � ��ن ب� ��ذل ال��ج��ه��ود مك َّثفات
َوم ��ن �سكب ال �ن��دى م��ن راحتيه
وع� �ن ��د ب �ل��اغ م��ك��ة ك��ن��ت ف� � � ّذ ًا
�أح� �ل ��ت الأم� �ن� �ي ��ات �إل � ��ى فعال
ب�ح�ث� َ�ت م���ش��اك��ل ال��دن �ي��ا �شعو ًبا
ك ��أن��ك م��ذ خلقت قطعت عهدً ا
نه�ضت م��ع ال �ب�لاد ن�ه��و���ض عزٍّ
�أح�ل��ت ال�ج��دب �أر� ً��ض��ا ذات زرع

ف� � ُزل ��ز َل � ِ�ت ال �خ�ل�ائ��ق ذاهلينا
دم � � ًا ي �ج��ري ل �م��ا ن �ح��ن ابتلينا
وك�� َّ�ل ال �ح� ِ�ب وال �ع �ط� َ�ف المبينا
ف �ك��م ب��ال �ح��ب �أق� � ��ررت العيونا
ه �ن��ا َء ال�صالحين المح�سنينا
ف� � ُد ْو َن� � َك� � ُه ج � ��زا َء ال�صالحينا
ي �ث �ي� ُ�ب ب �ه��ا الإل� � ��ه ال�شاكرينا
وف �خ � ًرا ق��د رف �ع��ت ب�ه��ا الجبينا
ف �� �س� ْ�ل ل �ب �ن��ان ي �خ �ب��رك اليقينا
وي�ط�ف�ئ�ه��ا �إذا ع� ��ادت جنونا؟
ل��وق��ف ال �ح��رب تبتلع البنينا؟
ل ��وج ��ه اهلل رب ال �ع��ال �م �ي �ن��ا؟
ج�م�ع��ت ب �ه��ا ال� � ِّرج ��ال م�ؤلفينا
ف� �ك ��ان � ْ�ت واق� � � ًع� ��ا ل �ل �ن��اظ��ري �ن��ا
وق� � ّدم���ت ال��ح��ل��ول ل �ه��م معينا
ت� ��داوي ف��ي ال� ��دروب المتعبينا
َ�سامى ف��وق و�صف الوا�صفينا
ت َ
ف� � َه � َّ�ب ال �ن��ا���س ف �ي �ه��ا زارع �ي �ن��ا
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وم ��اء ال�ب�ح��ر ق��د ��ص�ي��رت عذ ًبا
ودوالب الم�صانع ف��ي ا�ستباق
ح��وي� َ�ت ال �م �ج��د ك �ن���زً ا �أي كن ٍز
�أ�ضفت �إل��ى التليد طريف مجد
ورب � �ي� � َ�ت ال �� �ش �ب �ي��ة خ��ي��ر جيل
ي ��رى ال �ج �ب��ل الأ�� �ش ��م ل��ه ثبوت
و�أن ال� ��دي� ��ن م��ل��ت��ج���أ �أم� �ي ��ن
و� � �ش� ��دوا �أزر ف��ه��دك� ُ�م ملي ًكا
وب��ا� �س��م اهلل ه �ب��وا ف��ي اق �ت��دار
�إذا م ��ا غ� ��اب ل �ي��ث ح � � ّل ليث
ع � � � ��زا ًء ل� �ل� �ب�ل�اد و� �س��اك �ن �ي �ه��ا
و� �ص �ب � ًرا �إن ده ��ى خ�ط��ب جليل

�� �ش ��را ًب ��ا ���س��ائ�� ًغ��ا لل�شاربينا
و���ص��رن��ا ب��ال �ن �ت��اج م�صدرينا
و��ص�ن� َ�ت ال��دي��ن وال���ش��رع المتينا
ف��زدت ر�صيدك الغالي الثمينا
ل �ي �� �س �ت �ل �م��وا الأم� ��ان� ��ة ق��ادري �ن��ا
ت �ع��اظ��م �أن ُي� �ه� � ّز و�أن يلينا
وط� ��ود اهلل ي �ح �ي��ي الم�ؤمنينا
وع� � �ب � � َ�داهلل �� �س ��اع ��ده المعينا
ل �ت ��أت �ن �ف��وا ال �م �� �س �ي��رة ظافرينا
ق���وي ال��ب���أ���س ي���س�ت�ل��م العرينا
وك � � ِّ�ل ال� �ع ��رب ك� � ِّ�ل الم�سلمينا
ف�� ��إن اهلل ي �ج��زي ال�صابرينا
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حكمت فلم تزرع �سوى احلب والهنا

()1

عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س

�أنرثيك �أم نرثي الب�ساطة وال َّنقا؟
نما الحب في جنحيك �أبي�ض نا�ص ًعا
وب��ادل��ك ال���ش�ع��ب ال��وف��ي محبة
هو ال�شعب �إن تمح�ضه �صدق عناية
يوما مذم ًما
فيا خالدا ،ما ع�شت ً
خادما
وم��ا ك�ن��ت �إال لل�شريعة
ً
وال ح��ال منك ال�ح��ال �إال تطل ًعا
��س�ب�ي�ل��ك ن� ��ور ف �ي �� �ض��ه متماوج
حكمت فلم تزرع �سوى الحب والهنا
وها �أنت �أدلجت الرحيل عن الدنا
ول��و �أن ه��ذا ال �م��وت يقبل فدي ًة
ول�ك��ن ه��ذا ال�م��وت ك��أ���س مريرة
يذكرنا م��وت الحبيب م�صيرنا
وم��ا ن�ح��ن �إال كالقطيع تهيجه
وم���ا ه ��ي �إال ب��ره��ة �أو هنيهة
�إذا ك��ان طب ًعا للحياة فهل لنا

***

***

ونبكيك �أم نبكي الطهارة والتُّقى؟
ف ��أزه��ر ف��ي �إح���س��ا��س�ن��ا وتعمقا
ك �م��ا �أن� ��ت ال زي�� ًف��ا وال متملقا
يبادلك الح�سنى ويعطيك موثقا
وال رمت في درب الخطيئة مرتقى
ت �ن �ف��ذ �أم� ��ر اهلل ن �ه� ً�ج��ا موفقا
ل�م��ا ه��و �أج� ��دى ل�ل�ب�لاد و�أخلقا
ب�صدق و�إخال�ص وللخير ملتقى
وه���ل ك �ن��ت �إال وال� � ��دً ا مترفقا
ف�ل�ل��ه ن���ش�ك��و وج��دن��ا المتحرقا
طوعا كي ت��دوم وت�ألقا
فديناك ً
وكل �سيح�سوها ح�صي ًفا و�أحمقا
وي���ش�ع��رن��ا �أن ن���س�ت�ع� ّد ونلحقا
ذئ���اب ف�ي�ه�ت��اج ال�ق�ط�ي��ع تمزقا
ي�ع��ود ج�ف��ول ف��ي النبات محدقا
� �س��واه م �ج��ال �أن ن ��رود ون�سبقا
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فيا راح�ًل�اً  ،عنا رح �ي�ًل�اً م�ؤبدً ا
�إل��ى الخلد في دار البقاء منع ًما
وي ��ا ف �ه��د ،ف�ل�ت�ه�ن��أ ب�ح��ب م ��ؤ َّث��ل
�أتى لك من نب�ض القلوب وح�سها
�أب ��ا في�صل ،ف�ي��ك ال �ع��زاء لأمة
يجيل على �أعناقها �سيف حقده
ول�ي����س ل�ه��ا �إالك م��ن ب�ع��د ربها
ف ��أن��ت لها نعم ال��زع�ي��م محن ًكا
فبادر رع��اك اهلل وارف��ع لواءها

***

عليك �سالم اهلل ما ال�صبح �أ�شرقا
ت��روح وت�غ��دو ف��ي الجنان محلقا
�أت � ��اك � �س �خ � ًي��ا م��ائ� ً�ج��ا متدفقا
ي�صافح قل ًبا َن���َّ�ض بالحب َر ِّيقا
تناوحها العادي الغ�شوم و�أطبقا
فيخ�ضعها اًّ
ذل وي��و��س�ع�ه��ا �شقا
حكي ًما ي��داوي روح�ه��ا المتمزقا
و�أن��ت لها الفكر النظيف من�سقا
على هامة التاريخ وات ُل لها ال ُّر َقى
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لك الوفاء

()1

عبداهلل بن حممد با �شراحيل

نحك ُم
جرى الق�ضاء و�أم��ر اهلل ُم ِ
وكن �صبو ًرا على البلوى ومحنتها
من قبل توديعنا كانت هواطلها
ن ��ور ال ��وداع ��ة �إ�� �ش ��راق بطلعته
على محياه تفت ُّر المنى فرح ًا
طبيعة الخير ال تخبو بوارقها
ففي المحافل كم كانت عزائمه
قد �ضيعتني قوافي ال�شعر باكية
يا خالد الذكر ،مرت فوقنا لجج
بالحب ل��م ت � َّد ِخ � ْر ج�ه��دً ا تكللنا
ق�ل��ب ال �ع��روب��ة م��رت��اع ومرتبك
فما تقاع�ست ب��الإي�م��ان تدفعنا
في �أر�ض مكة كان الجمع منعقدً ا
الوجد يا رائ��د العلياء ،يفجعنا
ف�ك�ل�م��ا م� � ّر غ �ي��ث ك �ن��ت هاطله
ما غبت يا نا�صر الإ�سالم  ،عن وطن
ل��ك ال��وف��اء وف ��اء المنعمين به
فكيف نجحد �أو نن�سى موارده؟!

فاخف�ض جناحك ال يودي بك الأ َل ُم
َبت�سم
م�ضت �إلى الحق جذلي وهي ت ُ
ك��واب� ِ�ل الغيث يهمى خيره َع َم ُم
َرت�س ُم
وب�سمة الب�شر تعلوها وت ِ
ومن يديه يفي�ض الجود وال َك َر ُم
وق��د ت�ض َّوع منها ال�سهل والأَ َك� ُ�م
َعت�ص ُم
ب��اهلل ف��ي حالك الأي ��ام ت ِ
تلجلج القول م��اذا يكتب ال َق َل ُم؟
َحتد ُم
من النوائب ت�ست�شري وت ِ
نتظ ُم
ونحن بالحب ن�ستهدي و َن ِ
�إذ �أن��ت فيه له الإ��ش��راق وال َع َل ُم
هلل تدعو فتم�ضي خلفك ال َأم� ُ�م
فبارك اهلل من جا�ؤوا ومن قدموا
لتئم؟
والجرح ينزف فينا كيف َي ُ
ومن ربوع العال قد جادت الدِّ َي ُم
ب ��ه ت ��وط ��دت الآم�� � � ُ
�ال وال� � ِق� � َي � ُ�م
� ْإذ �أنت فينا ومنك الف�ضل وال ِّن َع ُم
ت�أبى العهود وي�أبى الدين وال َق َ�س ُم
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�إذا رح �ل��ت ففينا م�ن��ك تعزية
على خطى الحق ِ�س ْرنا خلف خطوتهم
ل�ق��د ر�أي� �ن ��اك ف��ي ف�ه��د و�إخ��وت��ه
يا �أيها الفهد ،هذا الملك �أنت له
يا رائد المجد ،يا درع الأباة� ،إذا
خ�ضت �أنت بحار الأر�ض قاطبة
لو َ
�أول �ي� َ�ت ع �ه� َ�د َك ع �ب� َ�داهلل ي�سنده
والخير ال�شهم �سلطان �إذا التهبت
�إن���ا وه �ب �ن��اك �أ���ص��وات�� ًا مبايعة
�شعب يالقيك في حب ومكرمة
�شعب يناديك يوم الكرب تنجده
�أ�شعل �أبا في�صل� ،أ�ضواء نه�ضتنا

�إخ��وان��ك ال�غ� ُّر ال ز َّل��ت بهم َق� َ�د ُم
وهم بدين الهدى والحق قد حكموا
�ساللة المجد �أب�ن��اء ال��وف��اء هُ ُم
ح�صن مكين و�أنت ال�صادق ال َع َل ُم
ُ
اله َم ُم
دع��وتَ ه َّب ْت تلبي
تنه�ض ِ
َنتظ ُم
نخو�ض خلفك والأرواح ت ِ
ع ��ونُ الإل� ��ه ب��ه الآم � � ُ
َرت�س ُم
�ال ت ِ
قتح ُم
ن��ار الطعان غ��زاه��ا راح َي ِ
ُ
ال تعرف َ
لتز ُم
الزيف فيها
ال�صدق َي ِ
نف�ص ُم
وح�ب��ه فيك عهد لي�س َي ِ
وذاك عهدك �إذ ترهو بك ِّ
ال�ش َي ُم
عت�ص ُم
هلل ُم ِ
�شعب ِبد ِين ا ِ
ُي ِع ْن َك ٌ
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مد ميناه ا َ
حل�صان لريبة
وما ّ

()1

عبداهلل بن حممد بن خمي�س

حبيب
ح�ب�ي��ب وم ��ا ك��ل ال �م �ل��وك ُ
وم��ا ِب� ِ�ه� ُ�م �أن ُيجمعوا ف��ي مودة
ول�ك��ن �إذا اخ �ت��اروا م ��ودة خالد
�أل��م ي� ُ�ك ط ًّبا في هواها وعار ًفا
تولى قياد ال�شعب �سب ًعا فما �أتى
ي��ع��ادي ول �ك��ن ف��ي م �خ��اف��ة ربه
وم��ا م � ّد يمناه ال� َ�ح���ص��ان لريبة
وي �ع��رف �أن ال�م�ل��ك ظ�� ٌّل ُمبارح
و�أن ل�سان الخلق ي�شهد بالذي
ف��وي��ل م��ن ال�ت��اري��خ ي ��أت��ي وم��ا َله
�أيطمع �أن ُت � ْر َوى المحا�سنُ َج َّم ًة
ُي�� � ِ�د ُّل ب �ه��ا وال �خ �ل��ق ت���ش�ه��د �أن��ه
ت�ح��ا��ش�ي� َ�ت ه ��ذا خ��ال��د ًا و�أنفتَه
تبعت الأُ َلى من دوحة طاب �أ�صلها
َ
تباروا على الدين الحنيف خالئ ًقا
خ�لائ��ق م��ا ف�ي�ه��ا م �ن��ال لغامز

***

***

قريب
وراع �إل� ��ى ك ��ل ال �ق �ل��وب ُ
�روب
ف���س�ن��ة خ�ل�اق الأن� � ��ام � ُ��ض � ُ
مريب
فما ه��و ح��ب ف��ي القلوب ُ
ن�صيب؟
له من مجاري نب�ضهن
ُ
لبيب
ُم��ري �ب � ًا ول ��م َي � � ��زْ َو َّر ع �ن��ه ُ
ؤوب
وي���س�ج��ح ف��ي م��ر��ض��ات��ه وي � �� ُ
ول �ك��ن ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ت �ق��اه رق �ي� ُ�ب
تنوب
و�أن خ �ط��وب ال �ن��ائ �ب��ات ُ
وم�صيب
ت� �ب ��ادر م �ن��ه م �خ �ط��ئ
ُ
ربيب
حبيب وال غير ال���ص�لاح ُ
مريب
ب �ه��ال��ة م ��دح ي���ص�ط�ف�ي��ه ُ
ندوب
به من �ضروب المخزيات ُ
ق�شيب
فعر�ضك عما قد ي�شين
ُ
لها في المراقي ال�صالحات ُو ُث ْو ُب
�أري���ب م�ضى يتلو خ �ط��اه �أري � ُ�ب
جديب
وما ربعها في المكرمات
ُ

 )( 1الديوان الثاين لل�شاعر عبداهلل بن خمي�س ،مطابع دار احل�ضرمية ،الريا�ض ،ط1413 ،1:هـ–
1993م� ،ص.85 :

260

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

بها غر�سوا ف��ي العالمين مودة
وم��ا الحكم �إال �أن ي �ت � ّوج حاكم
غ�ص الق�صر بل �ضاق ربعه
فبالأم�س ّ
وت� �ت� �ل���وه �أي� � � ��ام ت � �ن� ��وء ب� �ع ��ارم
وف��ي ك��ل �إق�ل�ي��م ح���ش��ود تتابعت
وهذا لعمري منتهى الحب �أخ�صبت
�أخ���ال���د ،الي �ن �ف��ك رب �ع��ك �آم � ًن��ا
ت �ع �ه��د َت��ه ب��ال �ب � ِّر ح �ت��ى ت ��أرج��ت
ف َن ْم في رحاب اهلل عف ًوا ورحمة
و�إن ب �ن��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ت�� ��آزروا
لإخ ��وة ��ص��دق ال ُي � َف � ُّل غ��را ُرهُ � ْ�م
ي�ؤمهم فهد الر�ضا من تجمعت
خليق ب�ه��ا ع � اً
�دل وح�ل� ًم��ا ونائل
ربيب عال ال ي�سبر ّ
ال�ضد غوره

***

***

ن�سيب
الن�سيب
لتبقى �إذا خ��ان
ُ
َ
�وب
ب �ح��ب و�أن ت �ح �ن��و ع �ل �ي��ه ق �ل� ُ
وم� � ��ا ح� ��ول� ��ه و�إن � � � ��ه ل ��رح� �ي � ُ�ب
ت�صوب
من الح�شد من كل البقاع
ُ
تطيب
�إل ��ى بيعة فيها النفو�س
ُ
�ذوب
رب���اه وب�ع����ض ال �م � َّدع �ي��ن ك � ُ
خ�صيب
وواديك مخ�ض ُّر الجناب
ُ
ع�شيب
مغانيه رو� ��ض بالعطاء
ُ
ت�صوب
عليك �ش�آبيب ال��ر��ض��اء
ُ
جنيب
وك �ل �ه��م ف ��ي ال �ن��ائ �ب��ات
ُ
قطوب
يوما وع� َّ�م
ُ
�إذا ا�شتجرت ً
�وب
ع �ل �ي��ه ق� �ل ��وب ج� � َّم ��ة و� �ُ�ش� �ع � ُ
دروب
ور�أي� ��ا �إذا َع �م �ي� ْ�ت عليه
ُ
ربيب
وف��ي كل محمود الخ�صال ُ
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ب�شراه يف َك َنف الإله

()1

عبداهلل بن حممد الزازان

رب� ��اه ،م��ا للقلب �أدم� ��اه الجوى
رب� ��اه ،م��ا ل �ل �ح��زن خ �ي��م جاثم ًا
رب�� ��اه ،م ��ا ل �ل �ك��ون ب� ��ات مت َّيم ًا
رب� ��اه ،ه��ل ن�سلو وخ��ال�� ُد جاثم
ف��رح �ي��ل خ ��ال � َ�د ل��وع��ة ون��دام��ة
نبكيك يا باني العروبة ،كيف ال
نبكيك ي��ا ع�ل�م� ًا �أ� �ش� َّ�م ل��ه العال
نبكيك يا �صرح ًا ،تعاظم �ش�أنه
وا�سو َّد من ِع َظم الم�صاب نهارنا
وع � َل� ْ�ت رب��و َع ال�ك��ون �ساع َة دف ِنه
ي�ت���س��اءل��ون� :أل�ي����س خ��ال � ُد بيننا
ه��و ف��ي ال�ق�ل��وب م�ك��ان��ه وجالله
وه ��و ال�ن���زي��ه ع��ن ال��دن��اي��ا كلها
الم�سجد الأق�صى يئنّ و�أُ ْ�ض ِر َم ْت
وم � ��آذن ال�ح��رم�ي��ن زاد حنينها
ب���ش��راه ف��ي ك�ن��ف الإل� ��ه يحوطه
ب�شرى لنا ِع� َو��َ�ض الفقيد بقادة
ف��ي ك��ف ف�ه��د َّ
رف ب �ن � ُد جهادنا
ف��ي ك�ف��ه �سيف ال �ع��دال��ة �ساطع

وال��دم��ع م��ن ل��وع الأ��س��ى هتانُ ؟!
ف� ��وق ال �ق �ل��وب ك� ��أن ��ه ب ��رك ��انُ ؟!
ي�شكو الفجيعة ك�ل��ه �أح � ��زانُ ؟!
ت�ح��ت ال �ث��رى وت�ل�ف��ه الأك� �ف ��انُ ؟!
ي ��أ� �س��ى ل �ه��ا الأن� � ��داد والأع� � ��وانُ
نبكي عظيم ًا نهجه الإي��م��انُ ؟!
ي��رع��اه رب ��ي ال �خ��ال��ق الرحمنُ
وب�ك��ى عليك ال�ق��د���س وال �ج��والنُ
وت��زاح �م��ت ف��ي �ساحنا �أح� ��زانُ
م� ��زنُ الأ�� �س ��ى ف �ك ��أن �ه��ن دخ���انُ
ح� ّق� ًا فخال ُد ف��ي القلوب �أم��انُ ؟
هو في القلوب يحوطه الر�ضوانُ
غ�ي��ث ل �ن��ا ،وع �ل��ى ال �ع��دو ِ�س َنانُ
ف ��ي ج ��وف ��ه م ��ن ح ��زن ��ه ن� �ي ��رانُ
وعلى المنابر جا�شت الأح ��زانُ
ن� ��ور َي � � ِ�ز ْي � ��نُ �� �ض� �ي ��اءه ع� �ن ��وانُ
م ��ا �أف��ل��ت��وا �آم��ال��ه��م �أو ه��ان��وا
ف� ��ي ظ��ل��ه ن �� �ص��ر ل��ن��ا و�أم � � ��انُ
َي� ْه��دي��ه ف��ي ُح� ْك��م ال��ورى القر�آنُ

(� )1صحيفة اجلزيرة ،العدد1402/8/28 ،3575 :هـ– /20يونيو1982/م� ،ص.15 :
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اخلالد املاجد

()1

عبداملح�سن بن �أحمد املا�ضي

كنت خير �أب،
في ذمة اهلل يا من َ
غبت عنا وقد خ َّل ْف َت عاه َلنا
ما َ
ل�ل�ح��ق يغ�ضب ح�ت��ى ال ي�سائله
لعل في القائد الأعلى لنا ع َو�ض ًا
يا خالد ال ُع ْرب ،فه ُد الخير عو ُن ُك ُم
يا �صاحب التاج� ،إن ال�شعب بايعكم
ِ�سيرا مع ًا في وئام ال انف�صال له
يجمعكم
العزيز ،اللـ ُه
يا �آل ِ
عبد ِ
ْ
ِع ْ�ش يا مليكي ،مدى الأيام ممتطي ًا
كم
دام��ت لنا طيل َة الأي ��ام ع َّز ُت ْ

ال�ص َغ ِر
يا من ُت ُو ِّ�س َم فيك الخي ُر في ِّ
المقدام ذا ال ِغ َي ِر
الماجد
الخالد
َ
َ
َ
كالمطر
�أما على البائ�س الم�سكين
ِ
نن�سى به لوعة الأح��زان وال َك َد ِر
نك�س ِر
فيه ال��وف��اء وف�ي��ه ج�ب� ُر ُم ِ
ع�ل��ى ال�ك�ت��اب ب�لا َم ��نٍّ وال َخ� � َو ِر
قتد ِر
ت��رع��اك�م��ا ع�ي��ن خ�ل�اق و ُم ِ
على الهدى �أبد ًا �سيروا على الأَ َث ِر
المعالي في �أُ ْ�ص ٍل وفي َ�س َح ِر
متنَ
َ
على الدوام َ
والح َ�ض ِر
ملوك البدو َ

( )1الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.265 :
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نب�أ �أق�ض مب�ضجعي

()1

علي �أحمد عبداهلل مظفر

ن �ب ��أ �أق�����ض بم�ضجعي وكياني
و�أذاب م��ن عيني غ��زي��ر مدامع
ميمون ي�س�ألني� :أبي ماذا جرى؟
ه���د�أتُ َر ْو َع الطفل ث��م �أجبته:
ق ��د ف� ��ارق ال��دن �ي��ا وودع قومه
فلقد َت � َر َّدى في الف�ضيلة والتقى
وب�سنة ال �ه��ادي الأم �ي��ن محمد
وط��ري �ق��ه ن�ع��م ال �ط��ري��ق �أ� �ض��اءه
ال��دي��ن درب وال �ت��وا� �ض��ع د�أب ��ه
ي� ��ا خ� ��ال� ��د ،ودع� �ت� �ن ��ا وق �ل��وب �ن��ا
وت��رك��ت �أف��ئ��دة الأن � ��ام جريحة
وعزا�ؤنا في الفهد بعدك حاك ًما
وي� �ق ��ود �أب� �ن ��اء ال� �ب�ل�اد بحكمة
�أَ ْو ِم� � ْ�ئ �ست�أتيك الجموع مطيعة
وم �� �س��اع��د ل�ل�ف�ه��د ع��ب��داهلل َمن
ه ��ذي ي ��دي م�ب���س��وط��ة فتقبلوا
ه ��ذي ي ��دي م� �م ��دودة فت�سلموا
هذي يدي تعطي الوفاء لحكمكم

�زان
و�أب � � ��اح م �ن��ي ك��ام��ن الأح � � � ِ
�ورم � ْ�ت �أجفاني
وم ��ن ال �ب �ك��اء ت � َ
�ان؟
م ��اذا �أرى م��ا ح� � ّل ب ��الأوط � ِ
أكفان
ه��ذا حبيب ال�شعب في ال ِ
جنان
وم�ضى �إلى الفردو�س خير ِ
الفرقان
وم���ش��ى ع�ل��ى ن�ه��ج م��ن
ِ
�ان
و� �ض��ع ال� �ح ��دود ق��و ّي��ة الأرك � � ِ
ما �ض ّل من يم�شي على القر� ِآن
�ران
�أدع� � ��و ل ��ه ب��ال��ف��وز وال� �غ� �ف � ِ
الخ�سران
�دان
ِ
ثكلى م��ن ال �ف �ق� ِ
�إث � ��ر ان �ت �ق��ال��ك ل �ل �م �ق��ر الثاني
�ران
ن �ع��م ال��زع �ي��م م�ت�م��م ال �ع �م� ِ
إح�سان
وي�سو�سهم ب��ال��رف��ق وال ِ
و�أ��ش� ْر �سي�أتي ال ُم ْن َت ِئي والداني
�سلطان؟
ف��ي ِح � ْل��م ع �ب��داهلل �أو
ِ
�ان
م�ن��ي ع �ه��ود ال �� �ص��دق والإي� �م � ِ
�ان
م�ن��ي ال� ��والء و���ص��ادق الإذع � � ِ
�وان
��ُ�ش� َّل� ْ�ت �إذا ل��م ت��ر��ْ�ض ب��الإخ� ِ

( )1مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.78 :
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ه� ��ذا �أق � ��ل م ��ن ال �ق �ل �ي��ل كتبته
والقلب مني مخل�ص لحكومتي
ُم� ْل� ٌ�ك بناه على ال�شريعة قائ ًما
و�أت� � ّم ��ه ب��ال �ع��دل ف��ي ك��ل ال ��ورى
حتى ا�ستتب الأم��ن في �أرجائها
واهلل ف��وق ال �ك��ل يحفظ قادتي

و�سترت ما �أخفيت في وجداني
�وان
واهلل ي �� �ش �ه��د خ ��ال ��ق الأك � � � ِ
البنيان
ع �ب��دال �ع��زي��ز م �� �ش �ي��د
ِ
الميزان
ال ف��رق بين اثنين ف��ي
ِ
والوديان
في ال�سهل بل في البيد
ِ
�ان
ويديمهم ذخ� � ًرا م��دى الأزم� � ِ
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بكت القلوب

()1

علي بن �صالح الغامدي

ُ
تق�صف �سم َعنا
ُك َّنا مع الأخ�ب��ار
خيام الالجئين ود َّم َر ْت
َ�ض َر َب ْت َ
ومليكنا يحدو ال�صفوف موحدً ا
ع��اج �ل �ت �ن��ا ف ��ي ب��ره��ة فتروعت
ال� �م ��وت ي �ف �ت��ك ب� ��الإم� ��ام و�إن� ��ه
و�إذا ال�ف�ج�ي�ع��ة واق���ع و�إذا بها
رح�م��اك ي��ا رح�م��ن� ،أن��ت مالذنا
ق� ��در ال��ح��ي��اة ن �ه��اي��ة محتومة
ه��ذا ه��و ال �ق��در المحتَّم ال �أرى
�سبقت به في اللوح �أحكام الق�ضا
ف��ادع��وا ل�م��ن �سبقت ب��ه �آجاله
�أ ّواه م��ن ه��ذي ال�ح�ي��اة و�أمرها
ر ّب���اه ،ف��ارح��م خ��ال��دً ا وارف ��ق به
نبكيه �أن ق��د م��ات م��ن �أعبائه
بكت العيون عليه م��ن �إن�سانها
ب �ك��ت ال �ق �ل��وب ت ��أ� �س � ًف��ا وم� ��رارة
� �س �ب �ح��ان��ك ال �ل �ه��م م ��ا �أج��ري �ت��ه
ل �ك��نَّ والأح �� �ش��اء تنب�ض ح�سرة

�وب �شرورا
ب �ح� ٍ
�وادث ُت��دم��ي ال�ق�ل� َ
أ�ضفت للجرح العميق ك�سورا
ف� َ
ل �ت��ر َّد ع� ��دوان ال �ع��دا الم�سعورا
م �ن��ا ال� �ج ��وان ��ح ره� �ب ��ة ون� �ف ��ورا
خ��ب��ر ي� �ه� � ّز ج �ب��ال �ن��ا وال � � � � ُّدورا
ت �ج �ت��اح م �ن��ا �أك � �ب� ��دً ا و�� �ص ��دورا
ف��اج�ع��ل ك�سير ق�ل��وب�ن��ا مجبورا
ل �ل �ك��ل ال ت �ث �ن��ي ُق� � ��وىً ود ُث� � ��ورا
م �ن��ه م� �ف� � ًرا �أو �أرى م� �ع ��ذورا
وم�شى بها ال�ق��در ال�ق��وي دهورا
ي ��ا الح� �ق ��ون وال ت� ��روه ق�صورا
كم ذا نعاني في الحياة �أم��ورا!
�ام ��ا وك �ن��ت غفورا
رح � ً
ق��د ك�ن��ت ّ
ق� ��د ًرا وك ��ان م �ج��اه��دً ا و�صبورا
دم � َع ال��وف��ا ِء ال�ساخنَ الموفورا
�أر�أي �ت �ه��ا ت�ب�ك��ي �أ� �س��ى وح �ب��ورا؟
ي�ج��ري ويبلغ ��ش��أن��ه الم�سطورا
فط ْرتَ �سرورا
هتف ال�سرور هنا ِ

( )1الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.43 :
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�إن غ��اب ب��در م��ن �سماء بالدنا
ور�أي ��ت مثل النا�س �أن ��وار العال
اهلل �أك � �ب� ��ر ب ��دل ��ت �أت ��راح� �ن ��ا
منكانيرعىال�شعبفيماقدم�ضى
و�إذا ال�م�ب��اه��ج ت�ح�ت��وي �آالمنا
ف�ج�لال��ة ال�ف�ه��د الإم� ��ام مح َّن ٌك
بتمر�س الأح� ��داث عبر عهودنا
لي�س الجديد على البالد و�أمرها
ال �ك��ل ق��د ج� ��ا�ؤوا وع �ن��د �أميرنا
م��ن غامد ج ��ا�ؤوا وم��ن زهراننا
رك�ب��وا �شماريخ الجبال و�أقبلوا
هلل م��ا �أب� ��دوه م��ن � �ص��دق الوفا
�إ ّن � � � ��ا ن� �ب ��اي� �ع� �ك ��م ب� �ح ��ق بيعة
ب ��ل �إن� �ه ��ا م ��ن ك ��ل ق �ل��ب نب�ضة
ول� �ك ��م ع �ل �ي �ن��ا ط ��اع ��ة وم �ح � َّب��ة
ل��ول��ي ع �ه��دك مثلها ق��د �أعلنت
غر�ست بذور الحب من �أ�سالفكم
تلك ال�غ��رو���س �أت ��ت ث �م��ا ًرا �إنما
ع��دل و�أع �م��ال ت � ّ
�دل على التقى
يا دوح��ة العز الأ�صيلة ،وا�صلي
م��ن �آل م�ق��رنَ ��س��ادة م��ن �سادة
تقدما
ع�شنا بهم �صف َو الحياة ً
ف�ل�ي�ح�ف��ظ اهلل ال� �ب�ل�اد عزيزة

�أب �� �ش��ر ف �ه��اك ك��واك�� ًب��ا وب� ��دورا
غمرت ب�لادي ف��ي ال� ُّد ْج� َن��ة نورا
�رح��ا ب�ف�ه��د فليع�ش من�صورا
ف� ً
دوم� ��ا وي �ب��ذل ج �ه��ده الم�شكورا
ً
وال �� �س �ع��د ي�غ�م��رن��ا ه �ن��ا منظورا
ع��رك ال�سيا�سة ي��اف � ًع��ا ووق ��ورا
�أ�ضحى ابن بجدتها الفتى المذكورا
هو ذو الر�ؤى فيما نرى وال�شورى
�شاهدت كم قد كان َث� َّ�م ُ
ح�ضورا
ف��رع��ان م��ن �أ� �ص��ل ي �ع � ّز ج ��ذورا
ي�ح��دوه��م ال�ح��ب الكبير طهورا
ع��زف��وا ب��ه ل�ح��ن ال��وف��اء �شعورا
ف��ي اهلل ال خ��و ًف��ا ول�ي���س��ت زورا
ب��ال �ح��ب ت�ع�ل��ن ر�أي� �ه ��ا م�شهورا
ي�ح�ي��ا ب�ه��ا ق�ل��ب ال �ه��وى معمورا
�ضحى جمهورا
هتف الجميع بها
ً
و�سرى �شذاها في النفو�س عطورا
ك��ان��ت ث� �م ��ا ًرا ت��زده��ي وزه� ��ورا
�ات وال د� �س �ت��ورا
ل�ي���س��ت دع� ��اي� � ٍ
ه��ذا ال�ع�ط��اء ف�ط��اح�ًل�اً و�صقورا
ع � � �زُّوا ب��ط��و ًن��ا ب �ي �ن �ن��ا وظ��ه��ورا
ونعي�ش ً
عي�شا م���س� َع��د ًا مي�سورا
�وب وال �م ��أم��ورا
والآم � � � َر ال �م �ح �ب� َ
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الوداع الع�صيب

()1

علي ها�شم ر�شيد

ك��ان ي��وم ال� ��وداع ي��وم � ًا ع�صيبا
ورع���اي���اك � �س �ي��دي ،ف ��ي ذه ��ول
وال�� �ع� ��ذارى والأم�� �ه� ��ات ن�شيج
ي ��ا �أب�� � � ًا راح � �م � � ًا ،ل �ك��ل حبيب
القلب م��ن عظيم الباليا
َو َه ��نَ
ُ
ور�أي� � َ�ت الإ� �سل��ام ن�ه�ب� ًا م�ضاع ًا
ل �ب �� �س��وا ُح� � َّل� � َة ال��ت��خ��اذل ِك��ب��ر ًا
م �� �س �ل��م ي �ق �ت��ل ال �� �ش �ق �ي��ق ب �غ��د ٍر
وب �ل �ب �ن��انَ ق ��د � �ش �ه��دتَ اق �ت �ت��ا ًال
ي��وم ن��ادي� َ�ت �أن ُي� َ���ص� ُّف��وا النوايا
� � َ��س � � َ�د ُروا ف ��ي غ ��واي ��ة و� �ض�لال
قلت :ثو ُبوا لر�شدكم ،فا�ستمروا
َ
� �ض � َّي �ع��وا ال �ق��د���س ِق �ب �ل��ة وم �ن��ار ًا
ب��أ��س�ه��م بينهم ��ش��دي��د ف�أم�سوا
يع�شقون ال�خ���ص��ام م�ث��ل َع ِم ٍّي
و�إذا ال�ط��ام�ع��ون م��ن ك��ل �صوب
ك �ق �ط �ي��ع ت� �ن ��او� َ��ش� � ْت ��ه � � �ض� ��وا ٍر
وادع � ��اء الإ�� �س�ل�ام ِك� � ْ�ذب وغ��در
وال�ضحايا تُزَ ُّف �إثر ال�ضحايا

حين ج��اء الركب الكريم مهيبا
لم�صاب ق��د ب��ات خطب ًا رهيبا
ل��و �أب�ح�ن��ا �شق ْقنَ تلك الجيوبا
�سوف تبقى على الليالي الحبيبا
�إذ ر�أي� َ�ت الأق�صى �سجين ًا �سليبا
ف��ي ج �م��وع ق��د �أو���س��ع��وه ندوبا
وا���س��ت��زادوا ع�ل��ى الأن� ��ام ذنوبا
لي�س يخ�شى في الغدر َق ُّط رقيبا
���ش��قَّ ل�ل�م�ع�ت��دي��ن درب� � � ًا رحيبا
ل��م ت�ج��د ل �ل �ن��داء ��ش�ه�م� ًا مجيبا
ف ��ي رداء ل �ل �غ��در ب� ��ات ق�شيبا
و�أج ��اب ��وا ب��ال �ف �ع��ل :ال ل��ن نثوبا
و�إذاع� ��ات � �ه� ��م ت �� �ش��نّ ال �ح��روب��ا
ِم� ��زَ ق � � ًا ت �ح �� �س��ب ال� �ع ��دو قريبا
ح�سب المخل�ص ال�شقيق غريبا
ق ��د ت� �ن ��ادوا ذي� �ب� � ًا ي �ت��اب��ع ذيبا
م��ن ��ض�ب��اع ف �ب��اتَ ��ش�ل��و ًا َم� ُ�ذوب��ا
من َك� ُ�ذوب قد بات ُيزجي َك ُذوبا
لم ت�صادف من الحنان ن�صيبا

( )1عبق الورود من ريا�ض �آل �سعود ،علي ها�شم ر�شيد ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض ،ط1407 ،1:هـ– 1987م،
�ص.153 :
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�� �س ��ادت ال� �ت ��ره ��اتُ ل �م��ا ت �ب � ّدى
نجمة الكفر في ال�ع��داوة َ�ض َّم ْت
بين غ��رب وم���ش��رق ��ض��اع َر ْك��ب
وتنادي يا خالد المحبة� ،صدق ًا:
ف�ي���ض�ي��ع ال� �ن���دا ُء و� �س��ط هدير
ه �ت �ف��وا ل �ل �خ��راب ف��ي ك��ل ُق ْطر
حين ن��اء القلب ال��رق�ي��ق بحمل
� ْإخ � � � َوة ال��دي��ن وال��ع��روب��ة نهب
ح �ط �م � ْت � ُه� ْ�م ي � � ٌد خ� � � ��ؤو ٌن وك � ٌّ�ف
هم العظات ج�سام ًا
لم ُت� ِف� ْ�د م ْع ُ
ق��د م���ض��وا ف��ي ��ض�لال��ة و�ضالل
ي���ا �أب� � ��ا ب � �ن� ��درٍ ،و�أن � � ��ت ُخ��ل��ود
كنت در� �س � ًا لمن يريد المعالي
َ
�أن��ت غ�صنٌ ل��دوح��ة ق��د ت�سامت
� �ش��اد ع�ب��دال�ع��زي��ز ل�ل�ع��رب ع� � ّز ًا
والأم� ��ان� ��ي ع �ل��ى ي��دي �ك��م تب َّدت
خدمة ال�شعب همكم فهي �سهم
ف� � � ��أَ ِب � � � ٌّ�ي ي � �ج� ��يء �إث�� � ��ر �أَ ِب � � � � ٍّ�ي
�رب ق ��دي ��ر
ك� �ل� �ك ��م ط� ��ائ� ��ع ل� � � � ٍّ
م �ج��دك��م � �س��اط��ع ب��ه� ّ�ي عظيم
�أخ �ل ����ص ال �� �ش �ع� ُ�ب ح � َّب��ه فتب ّدى
ح� � ّب ��ه خ ��ال� �� ��ص ل� �م ��ن خ ��دم ��وه
ول�ق��د كنت خ��ال��د ال�م�ج��د ،ب��در ًا
وع� �ل ��ى درب�� ��ك ال � �م � ��ؤ َّم� � ُ�ل فهد
القلوب ُحزن ًا عليكم
َن��زْ ُف هذي
ِ

َع� � َل � ُ�م ال�م�ل�ح��دي��ن ي�ع�ل��و ُ�ش ُعوبا
� �ص � َّف �ه��ا ل �ل � ِع��دا ف �ب��ات��ت �صليبا
ل��ب��ن��ي ي� �ع���رب وم � � ��ال ُغ���روب���ا
وح���دوا �صفكم و� َ��ص � ُّف��وا القلوبا
ِّ
من ن�صيب قد ب��ات يتلو ن�صيبا
ك� �غ���راب ي� ��رى ال� �غ� �ن ��اء نحيبا
ف �غ��دا ال �م��دم��ع ال �غ��زي��ر َ�س ُكوبا
�إن � �ش �م��ا ًال ف��ي ذ َّل� ��ة �أو جنوبا
ل�� �ع� ��دو ي� ��� �ش���قّ ف� �ي� �ن ��ا دورب � � ��ا
دب الخ�صام فيهم دبيبا
حين ّ
ف� �ي ��رون ال���وف���اق �أم � � ��ر ًا معيبا
ف��ي ب�لاد �أح �ل� َ�ت م��رج � ًا خ�صيبا
ل �ل��ذي��ن ارت �� �ض��وك ف�ي�ه��م نقيبا
ول� �ق ��د ك��ن��ت م� �ث� �م ��ر ًا ورط �ي �ب��ا
حين �شدتم من المعالي �ضروبا
ُم � ْ�ذ وث�ب�ت��م �إل ��ى الأم ��ان ��ي وثوبا
قد �أردتم –�إن تر�سلوا– �أن ُي�صيبا
ول �ب �ي��ب �إن غ���اب ي �ه��دي لبيبا
َع � � َّز م��ن ب ��ات ف��ي ه� ��داه منيبا
وم � ��ن الأف � � ��ق ن� � ��وره ل���ن يغيبا
ب�ه��واك��م ي�ت�ي��ه ..ي�ه��دي ال�شعوبا
وب �غ �ي��ر ال���وف���اء ل �ي ����س َم ��� ُ�ش��وب��ا
ك� ��م رج� ��ون� ��ا الإل � � ��ه �أال يغيبا
ق���د رج� ��ون� ��اه ل� �ل� �ج ��راح طبيبا
ُم� ْ�ذ غ��دا الدم ُع في العيون لهيبا
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مات املليك وقد �أدى ر�سالته

()1

عمر يو�سف عبدربه

م��ات المليك وق��د �أدى ر�سالته
وك��ل ��ص��دق و�إخ�لا���ص وت�ضحية
ك��ان��ت فجيعتنا ح � ّق � ًا مج�سمة
ك��ان الجميع على وع��د بمقدمه
وراح م��ن راح ال�ستجالء طلعته
ذه �ب� ُ�ت رف �ق � َة �إن���س��ان ع��رف� ُ�ت به
هو (الرحيمي) كثير النا�س تعرفه
وحين ُر ْحنا وجدنا الق�صر لي�س به
وال ع�ساكر عند الباب ن�س�ألهم
ِك� ْ�دن��ا ّ
ن�شك ب ��أن الحفل لي�س به
وف��اة خ��ال� َ�د م��لء ال �ك��ون �سمعته
م��ن البغاة وممن ال �ضمي َر لهم
كانت فجيعتنا ال �شيء ي�صهرها
ل��ه ال�م�ك��ان��ة ع�ن��د ال �ك��ل قاطب ًة

�ان
ب �ك��ل م��ا ه��و م��ن ع ��زم و�إي� �م � ِ
�ان
ب��دون �م��ا ط �ل��ب م��ن �أي �إن �� �س� ِ
ح�سبان
ج��اءت مفاج�أة من دون
ِ
�شعبان
ولل َع�شاء م�ع� ًا ف��ي �شهر
ِ
لميدان
�إل��ى المطار ومن ج��ا�ؤوا
ِ
�وان
ل��دى الجميع ب ��أ ّن��ا م�ث��ل �إخ�� ِ
إح�سان
له المجاالتُ في تقديم � ِ
بحي�شان
ال ب��اب مفتوح ال ن ��ور ًا
ِ
�إال عريف ًا بركن الق�صر حياني
بديوان
ورب�م��ا ك��ان ف��ي الحمرا
ِ
لبنان
�سعى حثيث ًا �إل��ى تطهير
ِ
�شيطان
وم��ن �صهاينة من �أ�صل
ِ
ل��دى الجميع ب�شيبان ُ
و�ش ّب ِان
وعجمان
ل��ه المحبة م��ن ُع� � ْر ٍب
ِ

(� )1صحيفة عكاظ ،العدد1402/8/29 ،5865 :هـ– /21يونيو1982/م� ،ص.21 :
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وا خالداه

()1

د .غازي الق�صيبي

وا خالداه ،و�ضج الجرح في كبدي
يبكون منك وقد ناحوا على ملك
يطوف وجهك في روحي ف�أ�س�أله:
ف���أي��ن ن �ظ��رت��ه ب��ال �ح��ب طافحة
و�أين ب�سمته الح�سناء؟ هل �سقطت
وا خالداه ،يغ�ص ال�شعر من �ألم
ويخطر الموت فوق البيد عا�صفة
هُ � ِ�رع� ُ�ت ب�ع��دك للذكرى معطرة
وغبتفيالأم�سع ّلالأم�سي�سعفني
فلحت لي وجدار الموت منت�صب
َ
�أراك رغم �ضباب البين يا رج ًال
ه��ل كالب�ساطة ت��اج ع � ّز الب�سه؟
وا خالداه ،وعاد النا�س وان�صرفوا
ت �ب��ارك اهلل ن �ج��ري كلنا ُز َم� ��ر ًا
فقل لمن يع�شق الدنيا� :أتخطبها

***

***

أحد
ف�سرت بالجرح ال �ألوي على � ِ
�أم���ا �أن���ا ف�ب�ك��ائ��ي ح��رق��ة ال��ول� ِ�د
أبد؟
باهلل قل ليَ � :أه��ذي فرقة ال ِ
الرغد؟
ك��أن�م��ا ه��ي ب�شرى َث� � ّرة
ِ
الكمد؟
�شم�س النهار على ليل من ِ
كما تذوب عيون ال�شوق من َ�س َه ِد
من الدموع فنا ِد ال�صبر يا بلدي
بالب�شر �صافية كالقطر نبع َد ِد
غد
�إذا �أفقت ولم �أب�صرك �صبح ِ
حتى لأو�شك �شوق ًا �أن �أم � ّد يدي
ب��ه ت��زاي��د ُم� � ْل � ٌ�ك وه ��و ل��م ي��ز ِد
هل كالبراءة عر�ش ثابت ال َع َم ِد؟
و�أنت في القبر لم تبرح ولم َت ُع ِد
ال�صمد
نحو المنون وال يبقى �سوى
ِ
تلد؟!
وهي الولود وغير الموت لم ِ

( )1املجلة العربية ،العدد ،57 :ال�سنة ال�ساد�سة� ،شوال1402/هـ– �أغ�سط�س1982/م� ،ص.8 :
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�سالما يا �أبا بندر

()1

د .غازي الق�صيبي

()1

�سالما يا �أبا بندر،
ً
كعرف ال�شيح والقي�صوم والعرعر
كعطر الليل في نجد
كما يتنف�س العنبر
م�ضى يوم
م�ضى يومان
�أو �أكثر
ولم تظهر
�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
�س�ألنا عنك في الديوان
في البر وفي المعذر
فقالوا :لم يجئنا اليوم
قالوا� :إنه �أبحر
�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
�أتعرف �أن غيث المزن في الأجفان
قد �أمطر؟
ف�أنبت في حنايا الروح

( )1املجموعة ال�شعرية الكاملة ،غازي الق�صيبي ،مطبوعات تهامة ،جدة ،ط1408 ،2:هـ– 1987م� ،ص:
.793
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ما �أ�ضنى وما �أ�سهر
و�أينك يا �أبا بندر؟
وهز �ضلوعي المنظر
ر�أيتك في خ�شوع الموت
ال �أنقى وال �أطهر
وحيدً ا في رحاب اهلل
ال عر�ش وال ع�سكر
يلفك ب�شتك الأ�صفر
ف�سبحان الذي �أحيا
و�سبحان الذي �أقبر
و�سبحان الذي يجمع كل النا�س
في المح�شر

()2

()3

�سالما يا �أبا بندر،
ً
من الرجل الذي �أدرك لما مت
�أن الطفل لم يكبر
وماذا يكتب ال�شعراء
وفي كل الوجوه بكاء
وفي كل القلوب بكاء؟
�أبا الفقراء وال�ضعفاء والب�سطاء،
ك�أن الحزن �شاعرنا
ونحن ق�صائد ع�صماء
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()4

�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
جل�سنا اليوم في الديوان
يعزي بع�ضنا بع�ضا:
وي�س�أل بع�ضنا بع�ضا
�أح ًّقا لن يجيء اليوم
كالعادة يا �إخوان؟!
ولن يجل�س كالعادة
للمظلوم والمفجوع والأ�سيان؟
�أح ًّقا لن ي�صلي الظهر كالعادة
في الديوان؟
�أحقا �إنه �ألقى الع�صا
وارتاح من عبء الم�سير
و�أغم�ض الأجفان؟!
ّ
وكف الخافق الواني عن الخفقان؟
�صمتنا كلنا �أل ًما
ولم تنطق �سوى الأ�شجان
()5
وها قد جاءنا رم�ضان
ف�أين الموعد اليومي
والجل�سة والإفطار؟
و�أين الدوحة الخ�ضراء
والأع�شاب والأطيار؟
و�أنت بب�سمة ال ِب ْ�شر
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التي ال تعرف الأكدار
تالطفنا تداعبنا
نق�ص روائع الأ�سمار
وت�س�أل ذا:
متى عاد من الأ�سفار
وت�س�أل ذاك:
عما جاء في الأخبار
وت�س�ألني� :أما تبت عن الأ�شعار؟
�أ ُم ُّر اليوم قرب الدار
تفرق مجمع ال�سمار
فال �أ�سمع غير ال�صمت
ي�ستر�سل في الأوكار
وال �أب�صر غير الجدب
ي�ستر�سل في الأزهار
ف�أبحث عنك في التذكار
وداعا يا �أبا بندر،
ً
كبير بعدك الحزن
ورحمة ربنا �أكبر

()6
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رثاء خالد

()1

د .مانع �سعيد العتيبة

رح��ي�� ٌل ح��زي��نُ ال �خ �ط��ى � �ش��ار ُد
ب �ك �ت��ك ال� �ج� �م ��وع ب ��دم ��ع غزير
�رب غ� �ف ��ور رح �ي��م
م �� �ض �ي��ت ل� � � ٍّ
ف� �ط ��اب ال �م �ق��ر الأخ � �ي� ��ر ب ��دار
و ُم�� � � ّدت �إل� �ي ��ك الأي�� � ��ادي وف ��اء
وداع� � ��ا ع �ظ �ي � ًم��ا ل�شعب
وك � ��ان ً
ب �ك �ي� ُ�ت ط ��وي�ًل�اً و�إن الم�صاب
ل �ع��ل ال���دم���وع ت �� �ض��يء طري ًقا
وم ��ا ك �ن��ت �إال ال �� �ش �ج��اع الوفي
رح �ل� َ�ت ع��ن ال� � ُع� � ْرب ف��ي ليلهم
ول� � ��م ت� �ت� �ق� �ب � ْ�ل �إب� � � � ��ادة �شعب
كبير
�وم ب �ق �ل� ٍ�ب ٍ
ح �م �ل��ت ال� �ه� �م � َ
ف� �خ ��ان ��ك ق��ل��ب��ك ل� �م ��ا ت ��وال ��ت
�وم��ا
و�أع� � ��رف �أن � ��ك م ��ا ك �ن��ت ي� ً
و�أع � � � � ��رف �أن� � � ��ك م � ��ن ي��ع��رف
ول� �ك ��ن ح � ��ال ال� �ع ��روب ��ة ي��دم��ي
ت �� �ش �ت��ت ���ش��م��ل و� � �ض� ��اع وف� ��اق
ول � � ّ�ط � ��خ �� �ص� �ه� �ي ��ونُ ل��ب��ن��ا َن��ن��ا

م � ��ري� � � ٌر ف� � ��را ُق� � ��ك ي � ��ا خ���ال� � ُد
ف �م��ا �أن� ��ت ب �ع��د ال� �ن ��وى ع��ائ �دُ؟
و�أن� � � � ��ت ال� �م� �ح���ب ل � ��ه ع���اب� � ُد
�إل � � � ��ه ال� � ��وج� � ��ود ب � �ه� ��ا واع� � � � ُد
و�أن� � � � � ��ت ع � �ل� ��ى �آل� � � � ��ة راق � � � � ُد
م�ضى ع�ن��ه و��س��ط ال��وغ��ى قائ ُد
ج� �ل� �ي���ل و�أن� � � � � ��ت ل � �ن� ��ا وال � � � � ُد
طغى فيه ه��ذا ال��دج��ى الحاق ُد
� ِ��س � ِ�ج� � ُّل ال��ع��ط��اء ل �ك��م �شاه ُد
ك � ��أن� ��ك ف� ��ي ه� �ج ��ره ��م ع ��ام� � ُد
ه � �ن� ��اك و�أن� � � � ��ت ه� �ن���ا ق���اع� � ُد
� �ص �ب��رت و� �ص �ب��ر ال� � ��ورى ن��اف � ُد
ع �ل �ي��ك م���ذاب���ح م���ن ج ��اه ��دوا
ب� �ع� �ي ��دً ا و�إنْ ب �ي �ن �ن��ا ب ��اع ��دوا
و�أن ه � � ��وى ي� � �ع � ��رب واح� � � � ُد
ق � �ل� ��وب ال� ��ذي� ��ن ب� �ه ��ا ك� ��اب� ��دوا
وح � � � � � ّل ب � �ن� ��ا واق� � � � ��ع ف���ا�� �س� � ُد
وم�� ��ا ه�� � ّ�ب ج� �م ��ر ل� �ن ��ا خ ��ام� � ُد

((( خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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و���ض� ّ�ج��ت ن � � ��داءات �أم و�أخ� ��ت
ف��أي��ن ال��زع��ام��ات ف��ي موطني؟!
و�أي� ��ن ال �ح �ك��وم��ات ف��ي �أُ َّم� �ت ��ي؟!
وه ��ذي ال�ج�ي��و���ش ل�م��ن جهزوها
�أم� ��ا و��ص�ل�ت�ك��م ن� � ��داءات �شعب
ك �ف��ان��ا ه ��وان ��ا وع �ي ��� ً�ش��ا ذل �ي�ًلً
وم ��ا ل��ي �أن � ��وح ع �ل��ى الراحلين
�أ�أرث� � ��ي م�ل�ي� ًك��ا ج �ل �ي� ً
لا ب�شعري
�أيا راح� ً
لا ،في ال�صباح الحزين
ذك � � ��رتُ ب� �م ��وت ��ك ك� ��ل ال �ع �ه��ود
وم��ن �أ��س�م�ع��ون��ا ف �ن��ون الخطاب
ر�أوا ج�ي����ش �� �ش ��ارون يجتاحنا
فهزوا ال��ر�ؤو���س وم��ا اهت ّز �سيف
وم��ا ك��ان ي ��أ��ً�س��ا ب�ك��ائ��ي وحزني
ف �ي��ا رب� ،إن ط ��ال ل �ي��ل ب�ل�ادي
وخ���ال���د �إن غ� ��اب ع �ن��ا ففهد

ف� �م ��ا اه� �ت ��ز م �ع �ت �� �ص��م م ��اج� � ُد
و�أي� � ��ن ال �م �ج �ل �ج��ل وال� ��راع � �دُ؟!
�أم� � ��ا ث � ��ار ق� �ل ��ب ل� �ه ��ا ب� � � ��اردُ؟!
و�أي� � ��ن ال ��ذي ��ن ب �ه��ا زاي�� � ��دوا؟!
ت �ق��ول��ون ع �ن��ه :ه��و ال�صامدُ؟!
�أم� ��ا �آن �أن ي�ن�ه����ض ال� �م ��اردُ؟!
وه�� ��ذا ال� ��وج� ��ود ب��ن��ا زاه� � � �دُ؟!
وك� � ��ل ال�� ��رث�� ��اء ل� �ن ��ا واردُ؟!
وق� �ل� �ب ��ك ف� ��ي درب�� �ن� ��ا را� � �ص � � ُد
وم� ��ن ع ��اه ��دون ��ا وم� ��ن واع � ��دوا
وع� �ن ��د ال� �ت�ل�اح ��م م ��ا � �س��ان��دوا
وم� �ن� �ج ��ل �إج� � ��رام� � ��ه ح ��ا�� �ص� � ُد
ي� � ��داف� � ��ع ع � �ن� ��ا وال �� �س���اع� � ُد
ول � �ك� ��ن ل��ن��ف�����س��ي �أن� � � ��ا ن ��اق� � ُد
ف�ل��ا دام ع��ي�����ش ل� �ن ��ا راغ � � � ُد
�أخ � � � ��وه ع� �ل ��ى درب�� � ��ه �� �ص ��اع� � ُد
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غاب املليك العاهل الأ َّواه

()1

حممد بن �أحمد العقيلي

غ ��اب ال �م �ل �ي��ك ال �ع��اه��ل الأ َّوا ُه
ال �غ��ار���س ال �ح��ب ال�صميم لأمة
�أغ��رودة الإعجاب ي�صدح لحنها
�شخ�صية الإ� �س�لام غير مدافع
م�ث� ٌل لإن�سانية ج�ب� َل� ْ�ت على ال ْنـ
�وج��ه �شعبه
ق��د ع��ا���ش �إل �ه� ً
�ام��ا ي� ّ
و�إرادة ��َ�ش � ّم��ا ال�م���ض��اء طليقة
مو�شحا
متح ّملاً مجد الن�ضال
ً
م� �ل ��ك ت��غ��ل��غ��ل ح� �ب ��ه وج�ل�ال ��ه
نفح من الخ�صب الحنون ون�سمة
�سطعت به �أحالم �شعب فازدهى
ق��د ك��ان يحلم ب��ال��رخ��اء وبالهنا
�آرا�ؤه ن���س�ج��ت ر�ؤى م�ستقبل
ثقل ال�سحاب يمور ف��ي �أجوائه
��ص��اغ النهو�ض و َر َّم ك��ل ت�صدع

***

***

ال �خ��ال��د ال��ذك��ر ال�ع�ظ�ي��م ُع�ل�ا ُه
والمغدق العطف العظيم جنا ُه
ت��رن �ي �م��ة ال �ت �ق��دي��ر ف ��ي دن� �ي ��ا ُه
في ع�صره من قد � َ��ش��أى نظرا ُه
ـ � َن � ْف � ِع ال�ع�ظ�ي��م ل�شعبه و���س��وا ُه
و���ش��ع��اع ن��ب��را���س ي �ن �ي��ر دج� ��ا ُه
ك��ال �ب��رق � �ض��اء � �س �ن��ا�ؤه و�سنا ُه
ب��ال�ت���ض�ح�ي��ات �إل� ��ى ل �ق��ا م� ��وال ُه
ف� ��ي ك� ��ل ق� �ل ��ب ي� ��� �س� �ت ��زاد وال ُه
ع�ط��راء ر ّف��ت ف��ي ال��زه��ور �شذا ُه
�أل� ��ق ال �ط �م��وح ف�ل�ا ُي��ح�� ُد م ��دا ُه
وال �خ �ي��ر ي �م�ل�أ �أر�� �ض ��ه و�سما ُه
زا ٍه ،و�أف� � ��قَ غ� � ٍ�د ي �� �ش � ّع �ضيا ُه
م� � ��و ًرا ي �ف �ي ����ض م �ع �ي �ن��ه وح� �ي ��ا ُه
ل �ل �م �� �س �ل �م �ي��ن م� ��و َّف� ��ق م �� �س �ع��ا ُه

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد2041/9/41 ،2953 :هـ– /5يوليو2891/م� ،ص.31 :
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ال�شم�س �إن �أف َل ْت قفاها البدر في
ف��ه��د ي���روق���ك ط �ل �ع��ة وم �ه��اب��ة
ف�ي��ه ال�ت�م��اع��ات ال�خ�لاف��ة زانها
وان �ع��م ب �ع �ب��داهلل ب� ��د ًرا �ساط ًعا
ه ��ذا ال� ��والء ت ��وارث ��ت �إخال�صه
خلق الت�ضامن والتالحم �شيمة
� �س��اروا ع�ل��ى راي��ات �ك��م فتوحدت
ف�ب�ك��م ت ��آل �ف��ت ال �ق �ل��وب ت � ��آزرت
فلأنتم النقط الم�ضيئة دائ ًما

�أُف���ق ال���س�م��اء ف��أ��ش��رق��ت �أرج ��اه
دف ��ق م��ن ال�ق�ي��م اج�ت�ب��اه��ا اللهَّ ُ
وه ��ج الإم ��ام ��ة ي���س�ت���ش� ّ�ف بها ُه
ت���س�ع��ى ال �ب�ل�اد ب���ض��وئ��ه و�سنا ُه
�أج� �ي ��ال ��ش�ع��ب ال ي�غ�ي����ض وف���ا ُه
وج �ب � َّل��ة َل� � ُه � ُ�م ا� �س �ت �ط��ال عطا ُه
م� �ه ��ج ل �� �ش �ع��ب �أن� � �ت � � ُ�م خ��ل��ف��ا ُه
�صد ًقا على مح�ض ال��وال وه��دا ُه
ل�ل���ش�ع��ب ف ��ي �إدالج� � ��ه و�� ُ��س � � َرا ُه
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ال�شم�س الغاربة

()1

حممد ح�سن فقي

يا مليكي ،في جنة الخلد �أم�سيـ
ك��ل ق�ل��ب ي���ض� ّ�ج ب��ال�ح��ب والحمـ
ما ر�أى منك غير َو ْف� ٍ�ر من ال ِب ْر
كنت م��لء ال�ق�ل��وب ي��ا �أي �ه��ا الرا
ك �ن��ت ي ��ا رائ� ��ع ال� �خ�ل�ال ،لأبنا
ح�ي�ن�م��ا ق �ي��ل� :إن��ن��ا � �س��وف نلقا
ل��م نكن نح�سب ال�خ�ل��ود �سيلقا
و� ُ��ص �ع �ق �ن��ا ل��م��ا ن��ع��ي� َ�ت �إل �ي �ن��ا
ما �أ��ش� َّد ال�ف� َ
�راق وقع ًا على النفـ
� ُّأي ن��ار ُت�صلي ال�ق�ل��وب �إذا را
ل��و ق��درن��ا ع �ل��ى ال� �ف ��داء لف َّديـ
غ� �ي ��ر �أن � � ��ا ال ن �� �س �ت �ط �ي��ع ف �ل � َّل �ـ
ح �ك � ُم��ه غ��ال��ب ع �ل �ي �ن��ا ونر�ضا
ي ��ا �أب� ��ا ب� �ن ��در ،وم� ��ا ك� ��ان �أن� ��دا
م �خ �ب �ت � ًا ل�ل��إل ��ه ت��رت �ق��ب العقـ
ارتقيت على العر
ما �سمعنا منذ
َ
يلمح ال ُّر ْ�ش َد في مالمحك ال ُغر

***

َـت وقد كنت بيننا في المحاج ْر
ـ� ِ�د ويطوي على ال��والء ال�ضمائ ْر
ِر وغ �ي��ر ات��ق��اء ه ��ول ال �ف��واق � ْر
ِح � ُ�ل ،عنا وك�ن��ت م��لء الخواط ْر
َ
ئك �أحلى المنى و�أغلى َّ
الذخائ ْر
َك و�شيك ًا ه ّلت علينا الب�شائ ْر
َك فتلقى ب��ه ال�ج�ن��ان النوا�ض ْر
وا� �ص �ط �ب��رن��ا ب��رغ�م�ن��ا للمقاد ْر
ـ��� ِ�س وال �س َّيما ف ��راق الم�صائ ْر
َح عظيم عنها و ُت�شقي الم�شاع ْر؟!
الج�سوم البوات ْر
ـنا ول��و �أدم � ِ�ت
َ
ـ� � ِه علينا م��ا � �ش��اءه م��ن �أوام � � ْر
ُه ف�ن���س�م��و م � � ��وارد ًا وم �� �ص��اد ْر
َك و�أغ�ل��اك ب�ي��ن ك��ل الع�شائ ْر
ـ �ب��ى ت �ق � ّي � ًا م �ج��ان �ب � ًا لل�صغائ ْر
وداع و�شاك ْر
� � ِ�ش � �س��وى �آم � � ٍ�ل ٍ
ِر ف�ي���ش��دو ب �م��ا ر�أت� ��ه ال �ن��واظ � ْر

((( املجلة العربية ،العدد ،56 :ال�سنة ال�ساد�سة ،رم�ضان1402/هـ– يوليه1982/م� ،ص.6 :
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� ُّأي م �ج��د �أ� �ص �ب �ت��ه ب��ال �ت �ق��ى الآ
ك��ل ع�ي��ن تبكيك ح��زن � ًا وت�ستمـ
لي�س ف��ي ال�� َّر ْب�� ِع ك� ِّل��ه غير مف�ؤو
ع �� �ش� َ�ت م ��ا ب �ي��ن ح�ك�م��ة ور� �ش��اد
رح� ��م اهلل م ��ن ت ��و ّل ��ى وق� ��د كا
ُر َّب َم � ْي� ٍ�ت ل��م ي��أخ��ذ ال �م��وتُ منه

***

و َت� َو َّل��ى بالف�ضل من ج��اء ِم��نْ َب ْعـ
ال�س ْلـ
عا�ش فينا م�س َّد َد الخطو في ِّ
ع� �� ُ��ض ��د ًا ل�ل�م�ل�ي��ك �أرو َع ميمو
ل��م يكن بالبعيد ع��ن ��ُ�س � َّد ِة العر
�� � �س � ��دد اهلل خ� � �ط � ��وه ورع � � ��اه
ي���ا رب � ��وع� � � ًا ،ت�����ض� ّ�م ك���ل �أَ ِب � � � ٍّ�ي
م�سها ال�ضيـ
ال تبالي بالموت �إن ّ
وحدوا ال�صف كيما
� ِ
أجمعوا الر�أيِّ ..
وا�ستعيدوا القد�س ال�شريف ور ُّدوا
ل �ف �ل �� �س �ط �ي��ن ذم�� ��ة م� ��ا ن ��راه ��ا
ات��رك��وا ال� ُ�خ� ْل� َ�ف فهو داء ع�ضال
ب��ارك��ت��ه ال��ي��ه��ود ث ��م ا�ستغ َّلتْـ
�أرن � � ��ا �أي � �ه� ��ا الإل� � � ��ه� � ،ص �ب��اح � ًا
واح� � � � ِ�م ف �ي �ن��ا ع��ق��ي��دة ودم � ��اء
ْ

***

***

ِم� ِ�ل في اهلل والخالل العواط ْر؟!
ـ� ِ�ط � ُر م��ن رب �ه��ا عليك المواط ْر
ٍد ج� ��وىً م��ن � �ض �ي��اغ��م وج� � ��آذ ْر
ج َع َال الموت رو�ضة في المقاب ْر
نَ ِج� َم��ا َع الهدى ِج� َم��ا َع المفاخ ْر
غ �ي��ر ج �ث �م��ان��ه وغ� �ي ��ر ال � �م � ��آز ْر
ـ� � ُد م� �ن ��ار ًا ت�ه�ف��و �إل��ي��ه المنائ ْر
ِـم وفي الحرب واقتحام المخاط ْر
ن� � ًا ب�ل�ي��غ ال �ب �ي��ان ف �خ��ر المناب ْر
�� �ِ�ش ول �ك �ن��ه ال �ق��ري��ب ال � �م � ��ؤاز ْر
ب� � �ه � ��داه �أوائ� � � �ل � � � ًا و�أواخ � � � � � � ْر
ع��رب� ٍّ�ي ي��ا ِط � ْي� َ�ب ه��ذي العنا�ص ْر
ـ� ُ�م وال ترت�ضي ب�� ُ�ذ ِّل الخ�سائ ْر
المجيد بحا�ض ْر
الما�ضي
ت َِ�صلوا
َ
َ
كيد �أعدائكم و�صونوا الحرائ ْر
غير محمية ال��ُّ��ص� َوى والمعاب ْر
�إن ّ
تف�شى �أرخ��ى علينا ال�ستائ ْر
ـ� � ُه ف � ��دارت ب��ه ع�ل�ي�ن��ا ال ��دوائ� � ْر
م�ستنير ًا من بعد �سود الدياج ْر
و�أن � ��رن � ��ا دخ � ��ائ �ل� ً�ا وب�����ص��ائ�� ْر
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�سلف وخلف

()1

حممد خري عرقو�سي

�أي �ه��ا ال��راح��ل ال �ك��ري��م� ،سالما
خ��ادم البيت ،ق��د �أث ��رت دموعا
قد غر�ست الإخال�ص والبذل فينا
رح� � َ�ت ت ��أ� �س��و ج� ��راح ك ��ل عليل
رحت تحمي الإ�سالم في كل �صقع
حيثما ق��ام م�سجد قمت تحمي
ل� ��ك ق��ل��ب ح �م �ل �ت��ه م� ��ن ه �م��وم
م��ن هموم ف��ي �شرقها �أو بغرب
َو َل� � � َو انَّ ال �ق �ل��وب ك��ان��ت جبال
ل � ��ك ب � � ��اع وق� �ف� �ت���ه ل �ل �ع �ط��اي��ا
�اع��ا كري ًما
ك�ن��ت فينا �أ ًب� ��ا ��ش�ج� ً
ط�ب��ت ح � ًي��ا وط ��اب م �ث��واك ميتًا
ح��ول��ك ال� ِّ���ص�ي��د زي��ن �آل �سعود
ع��رف��وا ب��ال���س�م��و ع��ن ك��ل �شين
ا� �س �ت �ط��اب��وا ال �ت��وح �ي��د هلل خل ًقا
فيهم الفهد وهو ح�صن المعالي
ف � �ي � �ه� ��م � � �س� ��اب� ��ق وهلل ع �ب��د

***

ت ��رك ال�ق�ل��ب م��وج � ًع��ا م�ستهاما
ي�م�ل�أ ال�ب�ي� َ�ت ُ
في�ضها والمقاما
ج� ��اء ح�� ًّب��ا ق �ط��اف��ه واح��ت��رام��ا
وت� � � ��داوي الآالم والأ�� �س� �ق ��ام ��ا
وب �ن��ور ال �ه��دى ت���ض��يء الظالما
التوحيد والإ�سالما
فيه ح��و� َ��ض
ِ
م��ا �أق� ��ام ال� � ُّدن ��ى وه � � َّد الأن��ام��ا
ق��د �أ� �ص��اب��ت لبنانها وال�ش�آما
واعترتها الهموم �أ�ضحت ركاما
ف �ه��و ي ��أ� �س��و ال� �ج ��راح والآالم � ��ا
ع� َّل��م ال�ن��ا���س �أن يعي�شوا كراما
وك � � ��ذا ط� �ب ��ت ق � � ��دوة و�إم� ��ام� ��ا
ك �ل �ه��م ي �� �ش �ب��ع ال� �ع�ل�ا �إ� �س �ه��ام��ا
�إن �م��ا ال�خ�ي��ر ف��ي ف�ت��ى يت�سامى
وارت�ضوا الدين ِ�ش ْرعة ونظاما
ع��ا���ش ل �ل �م �ج��د ع� ��دة وح�ساما
اج� �ت� �ب ��اه ال� �ع�ل�ا ف� �ح ��نّ وه��ام��ا

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد2041/9/3 ،1853 :هـ– /42يونيو2891/م� ،ص.91 :

282

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

ف �ي �ه��م م ��اج ��د و� �س �ل �م��ان منهم
ن���س��ل ع �ب��دال �ع��زي��ز ل�ل�خ�ي��ر ِر ْف ��د
ال�صيد بعد فقدك قاموا
هاهم ِّ
�أي� �ه ��ا ال��ف��ه��د� ،إن ف �ي��ك ع ��زاء
�إن ي��غ��ب خ ��ال ��د ف� ��أن���ت �أخ� ��وه
ت��اب��ع ال �ن �ه��ج ن �ه��ج ف�ي���ص��ل در ًب ��ا
�أن� � ��ت ل��ل��دي��ن ح���ار����س و�أم� �ي ��ن
اف �ت��ح ال �ق �ل��ب ل�ل���ش�ع��وب ت �ن��ادوا
� �ش �ه��د اهلل ب �ي �ع��ة وارت�����ض��اه��ا
ُخ���ْ�ض بنا البحر �إن �أردت ف�إ ّنا
وا�سمع البيد رددت وه��ي ت�شدو:

ك� �ل� �ه ��م �� �س� �ي ��د وك� � ��ل ن �� �ش��ام��ى
�إن ب��دا ال���ش��ر �أو� �س �ع��وه �سهاما
ي���س��رع��ون ال�خ�ط��ا �أم��ام � ًا �أماما
***

ل �ق �ل��وب ث �ك �ل��ى ول �ي �� �س��ت يتامى
المهام الج�ساما
كنت تق�ضي عنه
َ
ف �ي��ه ن �� �ص��ر ت �� �ض��ام �ن��ا ووئ ��ام ��ا
�أن ��ت تحمي ال �ب�لاد والإ�سالما
وت� �ب ��اه ��وا �أن ب��اي��ع��وك �إم ��ام ��ا
ف�ه��ي ت �ه��دي ال �ع �ق��ول والأفهاما
ق��د حلفنا �أن ��ا ن���ص��ون الذماما
ع���ش� َ�ت ي��ا ف �ه��د ،ق��ائ��دً ا و�إم��ام��ا
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ع َل ٌم هوى

()1

د .حممد بن �سعد بن ح�سني

َع� َل� ٌم على درب الف�ضيلة وال ُعال
متهجد ًا
ي�ط��وي ال�ل�ي��ال��ي ق��ائ�م� ًا ِّ
َم َل َك البال َد فلم ينم عن �أمرها
وم�ضى على ما اعتاد في ما�ضيه من
وع� � �ب � ��ادة ل��ي�ل�ات��ه��ا ب �ن �ه��اره��ا
أخراهم
ف��ي م�ستق ِّر الخلد ف��ي �
ُ
نبكيك يا مولى الكرام ،و�سيد الـ
راع��ي الأيامى واليتامى �إن رمى
عنهم
يبكون م��ن رف��ع المتاعب
ُ
م ��ن ف��ق��ده �أ ّواه م �م��ا ي�شتكي
َف ْق ُد الإم��ام ي�سوط في �أح�شائنا
نبكيك ي��ا علم المهابة والتقى
َم� ِل� ٌ�ك �إذا م��ا ال��ده��ر خ��ادع �أهله
َن َف َ�ض اليمين عن المفاتن زاهد ًا
درب � ًا �إل��ى دار النعيم وموطن الـ
ُن ِز َع ْت عن الدنيا وطيب نعيمها
ي��ا رح�م��ة ال �م��ول��ى ،عليه تنزلي

�ام
وم �ن��اق� ِ�ب ال��زع��م��ا ِء وال �ح � َّك� ِ
�ام
ي��رج��و ر�� �ض ��اء ال� �ق ��ادر ال �عل� ِ
�لام
ي��وم � ًا ،و� �ص��ان ك��رام��ة الإ� �س ِ
�رام
خف�ض الجناب وواف ��ر الإك � ِ
�ام
م��و� �ص��ول��ة ف ��ي م�ط�ل��ب الإن� �ع � ِ
و�سقام
ح�ي��ث ال�خ�ل��ود ب�لا �أذى
ِ
�رام
ـ� � � ��أذواء ف ��ي َح � � ٍّ�ل وف� ��ي �إب�� � ِ
�ام
� �س �ه� ُ�م ال ��رزي ��ة �أك� �ب � َ�د الأي� �ت � ِ
�سهام
وم�ضى ،ففي الأكباد وقع
ِ
�ام
م��ن ه��ول��ه ق��وم��ي م ��دى الأي � � ِ
��س� َ
بال�س َّم ِام
�وط ال�سموم ُت� َ�ط� ُّ�ب َّ
�ام
و�أخ ��ا ال�صالح �ساللة الأع�ل ِ
�ام
ب� � �غ � ��روره وب���زي� �ف���ه ال� �ب� ��� �س � ِ
َ
�ام
ف �ي �ه��ا ،و�أ َّم م � ��دارج الأح �ل� ِ
�ام
ـ� ��أب���رار ف ��ي ُط� � ْه � ٍ�ر م ��ن الآث � � ِ
المقدام
ق�ب��ل ال��رح�ي��ل م�ن��اق��ب
ِ
مقام
ك��رم � ًا م��ن ال�م��ول��ى بطيب ِ
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�إمياننا باهلل

()1

د .حممد بن �سعد الدبل

� ٌآي ت��رت��ل ف��ي ال���ض�ح��ى ترتيال
ال �ط��ائ��ف ال �ب��اك��ي ُي� ِ�ظ � ُّل �سماءه
م��ا للمنايا تفجع ال �م �ه� َ�ج التي
ر ّب� ��اه ،ل��م �أُ ْب� � ِ�د ال �ت ��أ ُّل� َ�م �ساخط ًا
يبكيه �شرق ال� ُع� ْر ِب قاطبة َومن
كم م�سلم وا�سى و�أط��رق واجم ًا
يا من به الدنيا �صالح ُيرت ََجى
ف��ي ذم ��ة ال�� َب�� ِّر ال��رح �ي��م بعبده
قد َم َّ�س من َ�ش َغ ِف القلوب َ
نياطها
�إ ّن� � ��ا ل �ن��ذك��ر ���س��ي��د ًا ي �� �س �م��و به
�إن ج�� َّد خ� ْ�ط� ٌ�ب ف��ال�ت� َع� ُّق� ُ�ل د�أ ُب ��ه
و�إذا �أج���ار فمن�صف ال يبتغي
و�إذا �سخا ج��ادت �سحائب ِب ِّره
و�إذا خال في الغيب عن �أقرانه
ال��دم��ع ت�خ�ف�ي��ه ال �ع �ي��ون تجلُّد ًا
�إي� �م ��ان� �ن ��ا ب� ��اهلل �� �ش� � ّد ع ��زاءن ��ا
يا راح ًال ،وال�شرق م�ست ِعر اللظى
وول ��ي ع�ه��د الم�سلمين �أمينهم
ي��ا �أي �ه��ا ال �ع �ل �م��ان ،ق��د بويعتما
ل �ل �م �� �س �ل �م �ي��ن ت� �ط� �لُّ��ع وت ��و� � ُّ�س ��م

تنعي �إلى ال�شرق الحزين جليال
ن� �ب� � أٌ� ت���وال���ى ن�����ش��ره تف�صيال
ترنو �إلى الركن الح�صين َقبيال؟!
ل�ك��نْ ن�ع�ي� ُ�ت �إل ��ى ال �ك��رام �سليال
ت َِخ َذ ال�شريعة في الحياة دليال
�أ ّوا ُه ه��ل ي�شفي ال �ب �ك��اء عليال
�أزم �ع� َ�ت نحو ال�صالحين رحيال
ي���ا م���ن ت� �خ� � َّي ��ره الإل � � ��ه خليال
م �� �س �ت �خ � ِل �ف � ًا ل��رب �ي �ع �ه��ا �إك �ل �ي�لا
�شعب الجزيرة �صارم ًا م�صقوال
حتى ي��رد �إل ��ى ال���ص��واب جهوال
�إال ال� �ث ��واب م���ض��اع�ف� ًا م ��أم��وال
ال ي �ع��رف الإخ�ل��اف والت�أجيال
َع � َم � َر ال� ُم� َ���ص� َّل��ى ب �ك��ر ًة و�أ�صيال
ل �ك �ن��ه َف� � َ�ط � � َر ال� �ق� �ل ��وب ب��دي�لا
وال�صبر يجمل بالمنيب طويال
ال �� �ش �ع��ب ب��اي��ع ف� �ه � َ�ده م �� �س ��ؤوال
ال� �ك���ل ب� � ��ادر واج� � �ب� � � ًا م ��وك ��وال
خ �ل �ف � ًا ل �خ��ال� َ�د َح� � َّك � َ�م التنزيال
في الفهد ير�سم للحقوق �سبيال
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زرعوه يف كبد الرثى

()1

حممد بن �سعد امل�شعان

ي� � ��ا �أي � � �ه� � ��ا ال � �� � �ش � �ي� ��خ ال� � ��ذي
ول� ��� �س���ان ح� � ��ال ال� ��ده� ��ر ي�سـ
ع� � � ��اد ال�� �غ� ��ري� ��ب �إل�� � � ��ى ح �ن��ا
زرع� � � � � ��وه ف� � ��ي ك � �ب� ��د ال � �ث� ��رى
وت� � � ��� � � �س � � ��ارع � � ��وا ك� � � ��ل ع� �ل ��ى
� � �س � ��أل � �ت� ��ك �أل� � ��� � �س� � �ن � ��ة� :أت� � ��ر
وال� �ب� �ع� �� ��ض �أل� �ب� ��� �س ��ك ال �م �ح��ا
وال� �ب� �ع� �� ��ض ق � � ��ال :ه� ��و اب�� ��ن �آ
و�أن � � � � � ��ا �أراك �أ ًب � � � � � ��ا ف��ي��ا
�إن� � � � ��ي �أح� � � � ��ب �أب� � � � ��ي �أح� � � ْب� � �ـ
م�� ��ن الئ� � �م � ��ي �إن ق� � �ل � ��ت :وا
م�� ��ن الئ�� �م� ��ي �إن ق�� �ل� ��ت :م��ا
م� � ��ن م � �ن � �ق� ��ذي �إال ي� � ��د ال � �ـ
ه � � � ��ذي ي � � ��د الإي� � � � �م � � � ��ان ت��ن��ـ
ت� � �ب � ��دو � � �س � �م� ��ات ال � �ف � �ه� ��د رو
اهلل �أك � � � � �ب� � � � ��ر ب � ��اي� � �ع� � � ْت� � �ـ

ه�ج��ر ال� ��ذرى ه��ل ك�ن��ت ِب� ْ�دع��ا؟
ـ� ��أل :ه��ل �أ���س���أت ال �ي��وم �صنعا؟
َي � � ��ا �أم� � � ��ة ف�� �ع�ل��ام ُي� �ن� �ع���ى؟!
وت� � � � ��أ َّوه � � � ��وا و� � �س � �ق� ��وه دم� �ع ��ا
ع�ل�ات���ه ف� ��ي الأر��� � � ��ض ي�سعى
ج��ع؟ ه��ل �إل ��ى دن �ي��اك رجعى؟!
م� � ��د ك� �ل� �ه���ا دف � � � ًع� � ��ا ف ��دف� �ع ��ا
َد َم ك�� � ��ان � � � �ض� � ��راء ون� �ف� �ع ��ا
دن� �ي ��ا� ،أ� �ص �ي �خ��ي ال� �ي ��وم �سمعا
ـ� � ُب ��ك خ� ��ال� ��دً ا وت � � � � ًرا و�شفعا
كبداه ،تقلعها نيوب الموت قلعا؟
تَ العطف �أورا ًقا و�أغ�صا ًنا وجذعا
ـ�إيمان تردع طائ�ش الأحزان ردعا
ـ �ف �ح �ن��ي ب ��دي ��ل ال� �ن���وح �سجعا
�� �ض� � ًا ل �ل ��أُل � ��ى ح� ��زن� ��وا ورب� �ع ��ا
�وع� ��ا وط ��وع ��ا
ـ � � � ُه ق� �ل ��وب� �ن ��ا ط� � ً
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لواء احلق

()1

حممد عبدالعزيز �شلبي

يا راحلاً  ،والأ�سى في القلب ي�ستع ُر
م��اذا �أ��س� ِّ�ط��ر والآالم ته�صرني
رحلت والعرب في خلف ومعركة
ك��أن�م��ا � �ض��اق بالتمزيق خافقه
كمكنتت�سعىلر�أبال�صدعفي�أدب
وك��م �سخوت ب�لا م��نٍّ لراحتهم
تبكي عليك جموع ع�شت ت�سعدها
وتن�صف ال�سائل المظلوم في � ٍألق
يا �آ�سي الجرح كم �أبر�أت من �أ َل ٍم
رفعت فيها ل��واء الحق منت�ص ًرا
منتهجا
َك َّرمت �أهل النهى والدين
ً
ُم���ش��ا ِور ًا نا�شدً ا ح�سنى ومكرمة
تناق�ش الجمع في حلم وت�سعدهم
ع��زا�ؤن��ا �أن ف �ه��دً ا �ِ��ص� ْن��وه �شر ًفا
ال�سها ملك
و�سوف يم�ضي بنا نحو ُّ
ف ِع ْ�شعلىالعهدوار َعالجمعوا�س ِق ِه ُم

والدمع من هول ما نلقاه منهم ُر
وكيف�أنعاك؟�أيناللفظوال�صور؟!
ول �ي �ل �ن��ا م �ظ �ل��م ل �ل �ب��در يفتق ُر
وه��ال��ه �أن ي��رى البنيان ين�شط ُر
وح�ك�م��ة ل� ُّب�ه��ا الإي��م��ان وال ِف َك ُر
وجدْتَ بالن�صح كيما ينمحي ال�ضر ُر
ُ
ت�سعى �إليك فين�أى الهم والكد ُر
والحق تر�سي وللت�شريع تنت�ص ُر
وك��م دع��ا ل��ك مه�ضوم ومنك�س ُر
ك�أنما ع��اد ف��ي �أف��ق ال��ورى عم ُر
نهج الأُ َلى حلقوا بالدين وانت�صروا
وم�خ��رج� ًا لأم ��ور لي�س تنح�ص ُر
ول �ل �� �س��دي��د م ��ن الآراء تنتق ُر
في دوحة الخير يزكو الزهر والثم ُر
ل�ل�م�ج��د ي�ح�ي��ا ول�ل�ب�ن�ي��ان يبتك ُر
من ال َم ِعين ال��ذي بالخير ينهم ُر
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نب�أ زلزل احلجاز وجندا

()1

حممد بن عبداهلل املعلمي

ن� �ب� ��أ زل� � ��زل ال� �ح� �ج ��از ون��ج��دا
وت � �ه� ��اوت ل���ه ال� �ن� �ج ��وم ثكالى
وت� �ن ��ادت ف��ي ال�خ��اف�ق�ي��ن قلوب
خ��ال��د م� ��ات ي��ال �ه��ول � �س ��ؤال��ي!
خ ��ال ��د ك � ��ان زي� �ن ��ة للم�صلى
درع � ��ا
خ ��ال ��د ك � ��ان ل �ل �ع �ق �ي��دة ً
�صرحا
خ��ال��د ك ��ان ل�ل�ف���ض��ائ��ل ً
خ���ال���د ك � ��ان ب ��ال� �ع� �ل ��وم ح �ف � ًّي��ا
خ���ال���د ك � ��ان ل� �ل���زراع���ة غ �ي � ًث��ا
خ ��ال ��د ك � ��ان ل��ل��رع��ي��ة ً
في�ضا
رح � ��م اهلل خ� ��ال� ��دً ا واج� �ت� �ب ��اه
ي��ا �أب� ��ا ف�ي���ص��ل�� ،ش�ق�ق��ت علينا
�إن دم � ًع��ا �سفحته ال �ي��وم حزنا
�إي � � ِه ي��ا ف �ه��د ،ع�ه��دن��ا ف�ي��ك حب
ل� ��م ت� �ك ��ن ت� �ل ��ك ب��ي��ع��ة ب� ��أك ��ف
�إن ي �ك��ن غ� ��اب خ ��ال ��د ف �ع��زاء
�صاحب التاج ،يا كريم ال�سجايا،
َ
يا ابن عبدالعزيز ،ع�شت ونالت

منه خ� � َّر ْت ��ص� ُّم ال���ش��واه��ق هدا
ك��ا��س�ف��ات يلطمن ب��ال �ك� ّ�ف خدا
�أ َوح � ّق � ًا م��ات المليك المفدى؟!
الت � � ��ردوا ف���واك�� ُ�ف ال ��دم ��ع ردا
ذاك خ �ي � ٌر �أول� ��ى وخ �ي � ٌر َم � � َر ّدا
� �ص��ان �ه��ا م ��ن ع ��دات� �ه ��ا و�أع � ��دا
ال�س َما َك ْي ِن حدا
م�شمخ ًّرا ج��از ِّ
� �ش��اد للعلم م�ن�ه� ً
لا ط ��اب وردا
�صال فيه الفالح ب��ذ ًرا وح�صدا
م��ن عطاء كالمزن ب��ل ه��و �أندى
وح� �ب ��اه ف ��ي ج �ن��ة ال �خ �ل��د خلدا
ي��ا �أب� ��ا ف�ي���ص��ل ،روي�� ��دً ا روي ��دا
ك��اد واهلل يفقد ال�شعب ر�شدا
ول��ك ال�ع��ر���ش ف��ي ال�ق�ل��وب �أُع ��دا
ب��ل ق�ل��وب �أم�سكت بك ّفك جندا
�أن ت ��اج ال �م �ل��وك �أ� �ص �ب��ح فهدا
ك�ن��ت للملك م��ذ ن �� �ش ��أت ُم � ِع � ّدا
م��ن يديك ال�ب�لاد ف�خ� ًرا ومجدا

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد2041/9/3 ،1853 :هـ– /42يونيو2891/م� ،ص.7 :
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قمت للعلم ف��ي ال�م�ع��ارف توليـ
ف � ��إذا ال �غ��ر���س ف��ي يمينك رفد
وك� ��� �س ��وت ال � �ب �ل�اد ُح � � َّل� ��ة �أم� ��ن
ث��م �أ��ص�ب�ح��ت وال�� َ�ي ال�ع�ه��د فينا
ول��ق��ي��ن��ا م� ��ن ال� ��رع� ��اي� ��ة ح � َّب��ا
ووج��دن��اك عندما ح��زب الخطـ
�إي � � ِه ع �ب��دال �ع��زي��ز ي��رح �م��ك ال َّلـ
ك�ل�م��ا غ ��اب ��ض�ي�غ� ٌم ق ��ام منهم

�ام��ا م� اً�ال ودو ًرا وجهدا
ـ � ِه اه�ت�م� ً
م��ن �شباب �أن�ع��م بغر�سك رفدا
ف��ات �خ��ذن��ا م �ن��ه ���ش��ع��ا ًرا وب� ��ردا
ف �ح �ف �ظ �ن��ا ل���ك ال� ��والي� ��ة عهدا
ف� ��أح� �ط� �ن ��اك ب ��ال� �ج ��وان ��ح ودا
ـ� � ُ�ب م �ل �ي � ًك��ا وق� ��ائ� ��دً ا م�ستعدا
ـ � ُه م�ل��أت ال�ع��ري��ن ب�ع��دك �أُ�سدا
� �ض �ي �غ � ٌم ك��ا� �س��ر ف �� �س��ا َد و���س�� ّدا
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الأمني ب�إخال�ص و�إتقان

()1

د .حممد حممود خاطر

بات الأ�سى في ب�لادي كلها لهب ًا
ما �ص َّدق الكل نعي ًا للمليك هنا
وا ْر َب َّد ِت الأر�ض ذع ًرا حين داهمها
وا��ْ�س � َو َّد وج��ه �أدي��م الأر���ض ج َّلـ َله
حتى الأباطح قد باحت بح�سرتها
والنوح ف��وق ال ُّربا من كل نائحة
ريح ال�صبا �أ�صبحت ريح ال�سموم هنا
ف��ي غفلة ن�ب��أ الأح� ��زان �أفزعنا
في كل بيت ق�ضى �أ�صحابه هل ًعا
قال المذيع :مليك ال ُع ْرب فارقنا
ه� ّز الب�سيطة نعي يا خ�سارتنا،
قد م��ات خالدنا قد م��ات رائدنا
الخطب هز بالد الأر���ض قاطبة
جزعا
الكل �أ��س��رع يجري تائ ًها ً
ج��ا�ؤوا �إلينا جمي ًعا في م�صيبتنا
ج ��ا�ؤوا ي�ع��زون في َمنْ ك��ان متكئا
ج��ا�ؤوا يعزون في َمنْ كان مبت�س ًما
قد جاءنا العالم المحزون �أدمعه

م�سفوحا ب�أجفاني
والدمع �أ�سرع
ً
فالخطب زل��زل يا رب��اه� ،أوطاني
ونيران
خطب ج�سيم ب ��أح��زان
ِ
بقطران
عند الم�صيبة �أح��زان
ِ
�ان
وال��دم��ع � �س��ال ب�ك�ث�ب��ان وودي� � ِ
أغ�صان
وال �ح��زن َح� َّ�ل ب� ��أوراق و�
ِ
�دوان
وال�ل�ي��ل �أط�ب��ق ف��ي ج��ور وع � ِ
�دان
و� َ��س� َّه� َ�د الليل م��ن �شيب وول � ِ
أ�شجان
ح��زن الليالي ب ��آه��ات و� ِ
ف�أ�سرع الحزن مذعو ًرا لأح�ضاني
ه��ذي فجيعتنا والخطب �أبكاني
مات التوا�ضع مات الوالد الحاني
بركان
والحزن �أ�ضحى هنا �إع�صار ِ
عند الفجيعة �أ�سباني و�ألماني
م��ن ك��ل ��ص��وت ك�ه�ن��دي وياباني
�لان
على ال�م��روءات في �س ٍّر و�إع ِ
ل�شكران
للكل بالخير ر ّف��ا� �ض � ًا
ِ
�أم�ست ت�سابق في �سيل وطوفان

((( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.83 :
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قد جاءنا العالم المحزون مرتد ًيا
ب��الأم����س و َّد َع� � ِ�ت ال��دن�ي��ا برمتها
خالدنا
بالأم�س و َّد َع � ِ�ت الآه ��اتُ
َ
من�سارفوقح�صىال�صحراءفابت�سمت
فات�شح ْت
من �سار فوق الرمال البيد
َ
ق��اد ال�سفينة والأم�� ��واج عاتية
لم َ
يخ�ش قر�صن ًة بل �سار ممتط ًيا
لم َ
يخ�ش ِمن غ�ضب ِة الأمواج قائدُنا
لم يخ�ش �أع��داءن��ا من كل ناحية
ك ��ان ال �� �ص�لاح ل��ه ث��و ًب��ا يجدده
ثوب ال�صالح بدا من يوم مولده
ك��ان ال�ت�ق� َّ�ي ي�خ��اف اهلل �شيمته
مبتهجا
�أبو المروءات قاد الركب
ً
ف��رع يداني الثريا في م�سيرتها
والآخ��ر اقتن�ص الأمجاد مقتد ًيا
ل��م َي ���ْ�س � َع �إال �إل ��ى �أم �ج��اد �أمته
ق��د وزع ال�خ�ي��ر ف��ي �أب �ن��اء �أمته
و�أ�صبح العدل ً
بع�ضا من مكارمه
ال�شرق يعرف في الدنيا مكارمه
ق��اد الجموع �إل��ى العلياء �ساعده
واليوم فهد المف ّدى في م�سيرتنا
ي�ب��دو ��ش�ه��ا ًب��ا وع �ب��داهلل �ساعده
ال�شعب فهد ًا رغم نكبته
قد بايع
ُ

ث��وب ال�ح��داد حزي ًنا دمعه قاني
ن��و َر ال�صالح هنا للعالم الثاني
معوان
من كان فينا عزيز ًا خير
ِ
وريحان
بها ال��ري��ا���ض ب� � َر ْو ٍح ب��ل
ِ
�ان
ب��ال��رو���ض ِب � ْي � ٌد ب�خ��وخ ب��ل ورم� ِ
والبحر يبدو غريق ًا دون �شط� ِآن
قر�صان
ظهر الثريا مبيدً ا ك��ل
ِ
وحيتان
وك ��م ت �� �ص��دى لأم � ��واج
ِ
وطغيان
وك��م ت �� �ص � ّدى ل �ع��دوان
ِ
�وان
ف��ي ك��ل ي ��وم ب ��أ� �ش �ك��ال و�أل�� � ِ
لم يخلع الثوب هذا ال�صالح الباني
إيمان
نكرانه ال��ذات في تقوى و� ِ
فزعان
والركب حول ُخ َطا ُه ِج� ُّد
ِ
بخالد بحبيب ال�شعب بالحاني
ب�خ��ال��د ب��ال�ت�ق� ِّ�ي ال �ف��ائ��ز الهاني
ل�سلطان
�وم��ا
ِ
ودي �ن��ه ل��م يع�ش ي� ً
إح�سان
بين الجميع بعدل ب��ل و� ِ
وميزان
بين الجميع بق�سطا�س
ِ
و�شكران
وال �غ��رب غنى بعرفان
ِ
�ان
فهد الأم �ي��ن ب��إخ�لا���ص و�إت �ق� ِ
يبدو �شهاب العال في ركب �أوطاني
للمجد ح��ول�ه�م��ا �آم� ��ال �إخ��وان��ي
أحزان
رغم الأ�سى رغم �آه��ات و� ِ
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هب ال�شعب مرتد ًيا
رغم الفجيعة ّ
وق� � َّب � َ�ل ال �ف �ه��د م �ي �م��و ًن��ا وبايعه
وبايع ال�شعب عبداهلل في �شغف
ب��ال��روح �أدع��و لفهد في م�سيرته
مهما نظمت ف�إن الحزن يغمرني
يا ّر ِّب ،خال ُد قد لبى ال ِّندا بطل
ك��ان ال�صالح ل��ه �ِ��ص� ْن��و ًا يالزمه
ت� �ق ��واك زا ٌد ل ��ه ف ��ي ك ��ل �آون� ��ة
من�شرحا
فاجعله في ظل �أهل اهلل
ً
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ثوب الم�صيبة من �سهل وكثبان
�دان
ب �ك��ل ح��ب و�إح �� �س��ا���س ووج� � ِ
ح��ق ال��وف��اء ل��روح ال��وال��د الباني
والقلب �أدع��و ب�أ�شعاري و�أوزان��ي
والدمع بين ق�صيدي قبل تبياني
ر�ضوان
ر ّب��اه ،فاجعله في جنات
ِ
ال�شان
وبالتوا�ضع �أ�ضحى عالي
ِ
وكتمان
ك��م ك��ان ي�ضرع ف��ي �س ٍّر
ِ
�ان
ل �ي �� �س �ت �ظ��ل ب� ��أع� �م ��ال و�إي � �م� � ِ
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�إىل جنة اخللد يا خالد

()1

حممود عارف

منعاكياخالدالإ�سالم،قد ُ�ص ِع َق ْت
يعد َج َل ٍ ٌد
ه� ّز الم�شاعر حتى لم ْ
ال�شعب يبكي على منعاك� ،أدم ُعه
حتى الأرامل والأطفال قد �شعروا
والنا�س قد زلزلوا من هول فاجعة
من الخليج �إلى �أر�ض المحيط بدا
الم�سلمون جميع ًا في م�ساجدهم
كنت) ملجا كل ذي طلب
فكنت (مذ َ
َ
العر�ش عندك �شيء �أن��ت تبلغه
للدينُ في طاعة الرحمن رايته
وال �ح��ب تمنحه ل�ل�ن��ا���س قاطبة
ف�م��ا ر�أي� �ن ��اك �إال زاه � ��د ًا و ِرع� � ًا
في جنة الخلد تلقى اهلل مت�شح ًا
مت َك� َّف� َ
�اك من ِم َن ٍح
ِك� َف��ا َء ما ق ّد ْ
وع��ا���ش ب �ع��دك ف�ه��د بيننا ملك ًا
وف ��ي والي� ��ة ع��ب��داهلل ق��د وثقت
ج � ّل الم�صاب و�إ ّن ��ا بعد خالدنا
و�أجمل ال�صبر للأمراء �أجمعهم
�إ ّن� ��ا ن�ب��اي��ع والإخ�ل�ا� �ُ�ص رائ � ُدن��ا

به الجزيرة من بدو ومن َح َ�ض ِر
على احتمال الأ�سى من واقع ال َق َد ِر
على المحاجر في تهطال من َه ِم ِر
بالحزن يجمع بين العبء َّ
وال�ض َر ِر
ج��اءت مفاج�أة من ق�سوة ال ُّن ُذ ِر
ال�س ْحب َ
والمط ِر
منعاككالبرقبين ُّ
في ال�شرق والغرب قد عادوا بال َو َز ِر
حتى يرى فوق ما يبغي من َ
الوط ِر
لخدمة ال�شعب ..للإ�سالمَ ..
للب�ش ِر
منت�ص ِر
خ�ضراء عالية في كف
ِ
مبتد ِر
وال��ح��ب م�ن�ب�ع��ه �إي� �م ��ان ِ
تعنو �إلى اهلل في الآ�صال وال ُب ُك ِر
بالح�سنيين وقرب الكوثر ال َع ِط ِر
تجزي بها النا�س موفور ًا من ال ِب َد ِر
مقتد ِر
ُم � َو َّط� َ�د العزم في �إي�م��ان ِ
روابط العهد محرو�س ًا من َ
الخط ِر
ُن��زْ ج��ي ال �ع��زاء لأه�ل�ي��ه وللأُ َ�س ِر
لل�شعب ي��ذك��ر منه خ��ال��د الأ َث � ِ�ر
ل�صاحب التاج ميثاق مدى ال ُع ُم ِر

((( �صحيفة البالد ،العدد2041/8/22 ،6607 :هـ– /41يونيو2891/م� ،ص.4 :
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امللك الوالد

()1

د .مرمي البغدادي

ال رع� ��اك اهلل ي��ا ذاك َ
الخ َب ْر
ه ��ل ��ص�ح�ي��ح �أن ح �ب��ي خ��ال��دً ا
ه � ّزن��ي َف� ْ�ج � ٌع ف�صاحت دمعتي:
ي ��ا م �ل �ي �ك��ي ،ي ��ا ن��دي � ًم��ا للتقى،
ل��م ت �ك��ن ف��ي ال �م �ل��ك �إال وال� ��دً ا
ي��ا � �ش��ذا ذك� ��راك ع �ط��ر خالد،
�أن � � ��ت ب � ��در راح م� �ن ��ا �� �ض ��وءه
ه�� ��ذه ب � �ي� ��روت ت��ب��ك��ي ق���ائ���دً ا
ع ��اث ف�ي�ه��ا ال�م�ف���س��دون مزَّقوا
�أح� ��رق� ��وا ل �ب �ن��ان خ� � ّل���وا �أه �ل��ه
وال���ص�ب��اي��ا ف��ي رب �ي��ع ال�ع�م��ر قد
خ��ائ��ف��ات م ��ن م �� �ص �ي��ر �أ�� �س ��ود
وال��رج��ال ال�شم ف��ي ك� ّ�ف الردى
ف� �ج ��ره ��م ل� �ي ��ل ظ �ل��ام دام� �� ��س
م ��ا ل �ه��م �إالك ج �ب��ر فاقتحم
ن �ظ��ف الأرك� � ��ان ح � � ّرر �أر�ضهم
�أح� ��رق الأع � ��داء ��ش�ت��ت �شملهم
ذاك ف �ه��د ع �ن��ده ع���زم الأُ َل � ��ى

ق��د ف�ج��أت القلب مني فا ْن َف َج ْر
الح َف ْر؟
غ��ادر الدنيا �إل��ى تلك ُ
ا�س َت ِق ّْر
ي��ا ع �م �ي��دً ا ،ال ت �غ��ادرن��ا ْ
�أي �ه��ا ال�سمح ال�ك��ري��م المغت َِم ْر
ي��ا رح �ي��م ال�ق�ل��ب ي��ا خ �ي � ًرا َد َب� � ْر
ع � ّز فيك ال��دي��ن والأم ��ن َ
انت�ش ْر
الب�ص ْر
قد ع�شت عيني وقد زاغ َ
انت�ص ْر
ك ��ان ي��رع��اه��ا ول �ل �ح��ق َ
َ
الخط ْر
ث��وب�ه��ا ال� ��وردي وازداد
تنتح ْر
روح ��ا ِ
ف��ي دن��ا الت�شريد ً
َ
احت�ض ْر
�ساقهن الغدر والطفل
ت ��ائ� �ه ��ات ف ��ي ط ��ري ��ق م �ن �ح� ِ�د ْر
ي�ج��رع��ون ال�م��وت ف��ي فجر ِغ َي ْر
انك�س ْر
ه� � ّدت الأرك� ��ان وال�ج�ب��ر َ
عن طريق الفهد دار ًا في َ
خط ْر
فج ْر
من خ�سي�س الأ�صل نذل قد َ
واج�ع�ل�ن�ه��م م�ث��ل ك�ل��ب ق��د ُع ِق ْر
م��ن �صالح ال��دي��ن �أو حتى ُع َم ْر

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.57 :
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ج��اه��دوا ي��ا م�سلمين ،ال �ي��وم ال
ج� � ّددوا عهد ال��ذي��ن ا�ست�شهدوا
ج ��اه ��دوا ح �ت��ى ت� �ع ��ودوا � �س��ادة
ه� � ��ذه ك � � ّف� ��ي �أب� � ��اي � � � ْع ق ��ادت ��ي
ث � ��م ع� � �ب � ��داهلل ه� � ��ذي بيعتي
ف ��أط �ي �ع��وا اهلل وا���س��ع��وا نحوه

ت �ت��رك��وا ال �م �ي��دان �إال ق��د َط ُه ْر
ف��ي �سبيل ال�ح��ق والن�صر ُز َم�� ْر
ينت�ص ْر
وا�س�ألوا المولى لكم �أن ِ
الب�ص ْر
فهدها المقدام ذا ن��ور َ
ع��ن ن�ساء ال��رب��ع م��ن قلب َن ِ�ض ْر
ف ��ي ج �ه��اد ذل �ك��م ن �ه��ج ال � ُع � ُم � ْر
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�إىل جنة اخللد يا خالد ًا

()1

م�صطفى ال�سروجي

ع��رف �ن��اه ��ش�ه�م� ًا ع �ط��وف � ًا كريما
عرفناه يخ�شى ال�سميع الب�صير
ع��رف �ن��اه ل �ل��دي��ن خ �ي��ر ال��دع��اة
ع��رف��ن��ا ال � �ت � �ف� ��ا�ؤل ف� ��ي وج �ه��ه
ع��رف��ن��اه دوم � � � ًا م� �ث ��ال ال ��وف ��اء
ع��رف��ن��اه ي��دع��و �إل � ��ى الإت� �ح ��اد
ع ��رف� �ن ��اه ي �� �س �ع��ى ب��ك��ل ات��ج��اه
ع� ��رف � �ن� ��ا ب� � ��ه م � �ل � �ك � � ًا ع�� � ��اد ًال
َ
المري�ض ويعطي الفقي َر
يوا�سي
�� �ص� �ف ��ات ت� �ح� � ّل ��ى ب� �ه ��ا خ��ال��د
النائبات
ف �ق��دن��اه ف��ي �أح� �ل � ِ�ك
ِ
وك��ان��ت وف� ��ا ُة ال�م�ل�ي� ِ�ك العظيم
ب� � َك� � ْت ��ك ال� �ب���ر ّي���ة ي� ��ا خ� ��ال� ��د ًا،
القلوب
بكتك ال �ع �ي��ونُ  ..بكتك
ُ
�إل � ��ى ج �ن��ة ال �خ �ل��د ي ��ا خ ��ال ��د ًا،
وي��ا ف �ه��د� ،أن ��ت الأب المرتجى
وت�ح�م��ي ح�م��ان��ا م��ن الطامعين
ت��واج��ه ك��ل ال �خ �ط��وب الج�سام
وت� �ن� �ق � ُ�ذ �إخ ��وان� �ن ��ا البائ�سين
ف � ُق� ْ�دن��ا ع�ل��ى ال�م�ج��د ي��ا فهدنا،
و�إ ّن� � ��ا ل �ن��رج��و وي ��رج ��و الجميع

ع��رف �ن��اه ي �ح �م��ل ع �ن��ا الهموما
وي��ح��م��ل ق��ل��ب�� ًا ن� �ق� � ّي� � ًا �سليما
ول�ل�م���س�ل�م�ي��ن � �ص��دي �ق � ًا حميما
ف�ك��ان الطبيب ي ��داوي ال�سقيما
�أب � � � ًا ح��ان��ي�� ًا و� �ش �ق �ي �ق � ًا رحيما
ون�ب��ذ الخ�صام وي��أ��س��و ال ُك ُلوما
لن�سلك درب ال �ه��دى م�ستقيما
حري�ص ًا على ال�شعب َب� ّر ًا رحيما
َ
ال�ضعيف ويرعى اليتيما
ويحمي
�ام وك� ��ان الزعيما
ف �ك��ان الإم� � � َ
ف �ك��انَ ال��رح �ي � ُل م���ص��اب� ًا �أليما
خ���س��ار ًا مبين ًا َ
وخ� ْ�ط �ب � ًا ج�سيما
و�إنَّ ع��ل��ى ك� ��ل وج � ��ه وج ��وم ��ا
و�أب��ك��ى ف��را ُق��ك ح�ت��ى النجوما
�إل��ى حيث تلقى النعيم المقيما
ل � �ت� ��در�أ ع� � َّن ��ا ال � �ع� ��دو اللئيما
وت �ج �ع��ل م� � َّن ��ا ج � � ��دار ًا عظيما
ُت ِع ُّز ال�صديق و ُت��ردي ُ
الخ ُ�صوما
ت�صون الكرامة ..تحمي الحريما
وح� � ّق ��قْ رج � ��ا ًء ج ��دي ��د ًا قديما
ب�ع�ه��دك ي��ا ف �ه��د ،خ �ي��ر ًا عميما
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�أنتم الغيث

()1

مطلق بن خملد الذيابي

َف� َّ�ج� َر ال�شع ُر ف��ي ال �ف ��ؤا ِد الرثا َء
لرحيل الحبيب في منزل ِّ
الط ْيـ
ي��ا م�ل�ي�ك��ا ،ت � َع ���َّ�ش � َق � ْت � ُه المعالي
ك �ن��ت ل�ل���ش�ع��ب رح��م��ة وغ �ي��ا ًث��ا
ت �ع��رف اهلل ل��م َت�� ِب��نْ ع��ن ه��داه
ج �ن��ة ال �خ �ل��د ل�ل�ن�ق��ي م��ن َ
الخ ْلـ
ع��اط��ر ال��ذك��ر ِب� � ْن � َ�ت ع �ن��ا ل��دار
� �س �ي��رة ال �خ �ي��ر �أ� �ص �ل �ه��ا عبقري
�أن��ت منهم �إل��ى ال�صفاء قرين
ب �ه��رج ال�ع�ي����ش ل��م ُي� ِ�م � ْل� َ�ك �إليه
ب �ع��ت ه ��ذي ال� � ُّدن ��ى ب� ��دار خلود
ن� �ظ ��ر اهلل ت���رب���ة �أن � � ��ت فيها
ك �ن��ت ف �ي �ن��ا �إم� � ��ام ح� ��قٍّ وع ��دل
عهدك اليمن وال��ذي ظ � ّل خي ًرا
م ��د ب� ��الأي� � ِ�د م ��ن �إل � ��ه ال �ب��راي��ا
ك ��ان ل�ل�خ��ال��د ال�ح�ب�ي��ب ع�ضيدً ا
ف � �ه � � ُد ع� ��اه� ��ل ك� ��ري� ��م ه� �م ��ام
ب��الأي��ادي البي�ضاء ع �زّت فخا ًرا
ي��ا مليك ال�ق�ل��وب ،ه��اك ف���ؤادي
�أن� �ت ��م ال �غ �ي��ث وال �� �س �ن��ى لبالد

وج� � � َر ْت �أدم� � � ُع ال �ق��ري ���ِ�ض بكا َء
َ
ـ� � � ِ�ب ع���رف� �ن���اه ق � � ��دوة و�إب� � � ��ا َء
وازده � ْ�ت منه في الحياة �ضيا َء
تم�سح ال�ه��م وال�ضنى وال�شقا َء
�روم ال� ��رج� ��ا َء
وب � ��ه دائ�� �م�� � ًا ت�� � � ُ
ـ� � ِ�ق و�أن� � ��ت ك �ن��ت الأغ� � � � ّر ن �ق��ا َء
ُف � � � ��زْ تَ ف��ي��ه��ا م� �ع���زة وه� �ن���ا َء
ه��ي ف��ي ال �ح��ق تن�شد الأت �ق �ي��ا َء
وال�ف��رادي����س تح�ضن الأ�صفيا َء
�أن� � ��ت �أول� �ي� �ت ��ه ق��ل��ى وازدرا َء
ه ��ي �أب� �ق ��ى وق� ��د ك��ره��ت ب �ق��ا َء
و��س�ق��اه��ا ال�ح�ي��ا ووال ��ى ال�سقا َء
ترفع الحيف ..تن�صر ال�ضعفا َء
زادن� � ��ا اهلل ف��ي��ه ع� ��زة وب� �ن ��ا َء
ل� �ي ��د ال� �ف� �ه ��د ق� � ��وة وم� ��� �ض ��ا َء
�ذب ع��ن��ه ف � ��دا َء
وح� ��� �س � ً
�ام ��ا ي� � � ّ
ف� �غ ��دا � �ص��رح �ن��ا ي ��زي ��د ع �ل�ا َء
وق��ل��وب الأح� � ��رار دام� ��ت �إخ� ��ا َء
ب� ��والئ� ��ي ف� �ق ��د �� �ص ��دق ��ت وال َء
زاده � ��ا اهلل ف ��ي ث ��راك ��م غ �ن��ا َء

((( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.23 :
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��س�ع�ي�ك��م ل �ل �� �س�لام �أن� �ب ��ل �سعي
ك ��ل م ��ن رام ل �ل �� �ش �ع��وب دم� ��ا ًرا
ل��ن ي ��دوم ال �ظ �ل��وم ب�غ� ًي��ا وحي ًفا
وال��ج��زاء ال��وف��اق ال ��ش��ك ي�أتي
نهجا
في حمى اهلل نبتغي الحق ً
�إن نك�صنا ع��ن الكريهة �صرنا
ك��ي��ف ك��ن��ا ون� �ح ��ن �أم� � ��ة ع� ��زٍّ ؟
تقهر المعتدين �أف�ع��ال�ن��ا ال ُع ْظـ
ذاك م ��ن ن �� �ص��رة الإل � ��ه �إلينا
م��ن ر�أى غ�ي��ره فقد ��ض� ّل �سع ًيا
رجعة النا�س للهدى �سوف تغدو
ال ي� ��و ُّد الأع� � ��داء �أن نت�صافى
ال ي � ��و ُّد الأع� � � ��داء �أن نتدانى
ال ي � ��ري � ��دون ل� �ل� �ع ��روب ��ة ظ�ًّلًّ
ع�صرنا ال��راه��ن الحفيل بقوم
ي�صنعون ال��دم��ار ف��ي ك��ل �أف��ق
ف��ال �ب��دا َر ال� �ب ��دا َر ل�ل��وث�ب��ة ال ُك ْبـ
ق�ب��ل �أن ي�ع�ب��ث ال�خ���ص��وم ب��دار
ال ت �ك��ون��وا ك �م��ا �أرادوا ف ��رادى
وم� � ��راد ال � �ع� ��د ّو ن �ب �ق��ى �شتا ًتا
�� َ��س�� � َّو َف ال� �ن ��ا� � ُ�س رج� �ع� � ًة لإل���ه
وم �� �ض��ى ف�ي�ه��م ال� �ع ��ذاب يوالي
ي��ا ب�ل�ادي ،و�أن���ت �أك���رم ح�صن
يجمع الم�سلمين م��ن ك��ل �صوب
الخ�صم جم َعهم ..يتداعى
�إن ر�أى
ُ
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وم���س��اع��ي الأ�� �ش ��رار ت�غ��دو هبا َء
زرع ال�����ش��ر ف� ��ي ح� �م ��اه ف��ن��ا َء
�إن م�ضى الحق في الظلوم ق�ضا َء
وال� �ع���دو الأ َّف � � ��اق ي �ج �ن��ي ع �ن��ا َء
ذاك �أج���دى �إل ��ى ال��وف��اق دوا َء
ه ��دف ال�غ�ي��ر ن��ال�ن��ا ح�ي��ث �شا َء
ك� �ي ��ف ك� �ن ��ا �أح�� �ب� ��ة ك� ��رم� ��ا َء؟
ـ� َم��ى اق��ت��دا ًرا وت��ده����ش العقال َء
م� ��ن ب� ��ران� ��ا �أع � � � ��زة �أق � ��وي � ��ا َء
هو في الدهر ين�صر ال�صلحا َء
مبعث ال �ع��زم �إن �أردن���ا النجا َء
ف��ال �ت �� �ص��اف��ي ي� ��رد ع �ن��ا ال��ب�ل�ا َء
ف��ال �ت��دان��ي ي� ��رون ف �ي��ه ال �ك �ف��ا َء
ب ��ل ي� � ��ودون �أن ت �� �ص �ي � َر غ �ث��ا َء
�أَ َّو ُل � ��وا ال��دي��ن ف��ي ال�ح�ي��اة جفا َء
وي�� �ب�� �ث� ��ون� ��ه ف � �ت � �ن� ��ة ع � �م � �ي� ��ا َء
ـ � َرى ت��ر ّد الأذى وتحيي الرجا َء
�أج� ِ�م �ع��وا �أم��رك��م ول � ُّب��وا ال �ن��دا َء
ف��م��راد ال��ع��دا ي�ق�ه��ر الأج� � ��زا َء
ي� �ب� �ت� �غ� �ي� �ن ��ا �أذ َّل�� � � � � ��ة ج� �ب� �ن���ا َء
التوب وا�ستلذوا العما َء
�أرج� ��ؤُوا
َ
ن �ق �م��ة اهلل ت�ق���ص��م الأ� �ش �ق �ي��ا َء
ل �ي ����س �إالك ي �ج �م��ع الأوف � �ي� ��ا َء
ل��ل��ق��اء ي�����س�� ّد ه � ��ذا ال �ف �� �ض��ا َء
وع �ل��ى الأر�� � ��ض ال ي �ط �ي��ق ث���وا َء

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

رثاء جاللة امللك ال�صالح امل�صلح

()1

مفرج ال�سيد
(�شاعر الريف ال�سعودي)

� ُّأي َط � � ْو ٍد م��ن ال�ع�لا والمفاخ ْر
�أي��ه��ا ال ��راح ��ل ال �ع��زي��ز علينا،
م ��ا ف �ق��دن��اك �إذ ت ��واري ��ت عنا
في التقى وال�صالح والعدل فينا
وم� �ل ��أتَ ال� �ب�ل�اد ب��ال �ع��دل حتى
و ِل ���َ�س � ْع� ِ�د الحجيج ك��م م��ن �أي � ٍ�اد
�� ُ�س � َّن��ة ه� ��ذه ال� �ع� �ط ��اءات فيكم
ك �ن� َ�ت ل�ل�ح��ق ��ص��اح�ب� ًا ون�صير ًا
ك �ن� َ�ت َب� � � ّر ًا و� �ص��ادق � ًا و�صريح ًا
�أي �ه��ا ال��راح��ل ال �ع��زي��ز ،وداع� � ًا
والأ�� �س ��ى ل �ل �ف��راق ف��ي ك��ل قلب
خ ��ال� � ٌد ب ��درن ��ا ال �م �ن �ي��ر ت� ��وارى
ح��ول��ه الأ� � �س� ��رة ال� �ك ��رام ب� ��دو ٌر
���س��دد اهلل ��س�ع�ي�ه��م وخطاهم

***
***

***

الكريم المقاب ْر؟!
َغ َّي َب ْت وج َهه
َ
�أنت ما زلت �ساكن ًا في ال�ضمائ ْر
فلقد ع�شت ف��ي جميل الم�آث ْر
وب �ب��ذل ال �ن��دى وج�م��ع الأوا���ص�� ْر
َ
الخوف في البالد الم�ساف ْر
�أَ ِم��نَ
ُب� ِ�ذ َل� ْ�ت منك في جميع الم�شاع ْر
يا ملوك ال�سعود �أزك��ى العنا�ص ْر
ول� ��دي� ��ن الإل� � � ��ه خ� �ي ��ر م � � � ��ؤاز ْر
مث ُل نجواك في ال�صفاء ال�سرائ ْر
َر َّد َد ْت � �ه� ��ا ه�ن��ا ج�م�ي��ع الحناج ْر
ودم � ��و ُع ال��وف��اء ب�ي��ن المحاج ْر
و�أت ��ى الفهد ك��ي ينير الدياج ْر
ون��ج��و ٌم م��ن ال �ن �ج��وم ال��زواه�� ْر
ووق��اه��م � �ش��رور ك��ل المخاط ْر

((( جملة املنهل ،ال�سنة ،48 :رجب و�شعبان1402/هـ– مايو ويونيه1982/م� ،ص.347 :
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�أي �ه��ا ال �ق��ارئ��ون لل�شعر ،ع ��ذر ًا
من ر�أى الفهد وهو في الجمع يبكي
ك�ي��ف ال ي��ر��س��ل ال��دم��وع ِغ� ��زار ًا
و�إذا ال�شعر ل��م يطابق �شعور ًا
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ْ �إن جرى الدم ُع في عبارات �شاع ْر
وه��و م��ن ه � ّز بالخطاب المناب ْر
ول���ه ف ��ي ال �ب �ك��اء م �ل �ي��ون ع���اذ ْر
ف �ه��و ك��ال �ل �غ��و وال� �ك�ل�ام ال �ع��اب � ْر

الف�صل الأول :ال�شعر الف�صيح

خالد الذكر

()1

مقبل بن عبدالعزيز العي�سى

غ� ��اب ع �ن��ا ول� ��م َت� � ِغ�� ْ�ب ذك � ��را ُه
م� �ل ��ك ل� �ل� �ب�ل�اد ق� ��د ك � ��ان فينا
�أري �ح��ي ال���س�م��ات ط�ل��ق المحيا
�ضيغمي الجدود من ذروة ال َم ْجـ
ُّ
ُع � َم� ِ�ر ُّي ال�صالح ف��ي ِك� ّف��ة ال َع ْد
ق���د ح� �ب ��اه الإل � � ��ه ِدن� �ي���ا ولكن
لم ت�سطر غير الرياحين لل�شعـ
م �ل��ك ل �ل �ق �ل��وب ق ��د ك� ��ان ح � ّق � ًا
خالد الذكر كيف ين�ساك �شعب
َ
�أن��ت �إن غبت عنه فالفهد درع
ه ��و ف �ي ����ض م ��ن ال �ع �ط��اء وع ��زم
ب ��ادل� �ت ��ه ال� �ق� �ل ��وب ح� � ًّب ��ا بحب
ال�ح�م��ى ف��ي ي��دي��ه ح�صن �أمين
�شبل عبدالعزيز من جالد َ
الخ ْ�صـ
م �ل��ك ل �ل �ب�لاد ي���ص�ب��و ل��ه ال َم ْجـ
ك��ل ف��رد ف��ي ع��ال��م ال � ُع � ْرب يرنو
والقدا�سات في ثرى القد�س طرف
��� �س� ��دد اهلل خ�� �ط� ��وه وه � � ��داه

ط�� � َّي� ��ب اهلل ق � � �ب � � � َر ُه وث� � � ��را ُه
ن �ج��م �أف�� ��ق ي �� �ش � ّع م �ن��ه � �س �ن��ا ُه
�وب ه � ��وا ُه
�أب � � � ��دً ا ي� �م�ل��أ ال� �ق� �ل�� َ
ـ � ِ�د ان �ت �م��اء ف��ال�م�ج��د ح � ًّق��ا نما ُه
ِل م� �ل� �ي ��ك ي� ��زي � �ن� ��ه ت� � �ق � ��وا ُه
م��ن � �ص�لاح ..ل��م َي ��زْ ُه ف��ي دنيا ُه
ـ� � ِ�ب ي � ��داه وه� ��ل ت �غ �ي��ب ي � ��دا ُه؟
خ� ��ال � � ٌد خ� ��ال� ��د ًا ب ��رغ ��م ردا ُه
ك� �ن ��ت ف� �ي ��ه �أب� � � � ًا ل� ��ه ت� ��رع� ��ا ُه؟
وح �� �س��ام ي �� �ص��ون دوم � ��ا ح �م��ا ُه
�� �ص���ارم ال� �ح� � ّد ال ي��ف��ل � �ش �ب��ا ُه
ف� �ه ��و ل �ل �� �ش �ع��ب ع� � � �زّه وع� �ل��ا ُه
وال� � � � � َّردى ق ��ائ ��م ل��م��ن ع� � ��ادا ُه
ـ� � َ�م ب � � ��ر�أي وب� � ��ان م��ن��ه ح��ج��ا ُه
ـ � ُد وت�صفو النفو�س حين ت��را ُه
ل� ��� �س� �ن ��اه وي�����س��ت��ن��ي ��ر �� �ض� �ي ��ا ُه
ّ
ي�ست�شف ال �خ�لا���ص م��ن يمنا ُه
ورع� � � ��ى اهلل ن� �ج� �م ��ه وع� �ل ��ا ُه

((( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.25 :

301

الباب الأول :جممع الق�صائد

اهلل �أكرب �إن جن ًما قد هوى

()1

من�صور �سامل زنفلي

�زان
�وم ال ��دم ��ع والأح � � � ِ
ه���ذا َل� �ي � ُ
ه���و خ ��ال ��د م��ل��ك ت ��ول ��ى م �ل � َك � ُه
�أبكي المروءة وال�شهامة وال َّندى
�أبكي بدمع الحزن نج ًما �ساط ًعا
دن�ي��اي ل��م ترحم ف� ��ؤادي �إذ �أتى
كان الحياء مج�س ًما في �شخ�صه
عاب�س
ك ��ان ال���ض�ي��اء ل�ك��ل ي ��وم ٍ
كان ال ُّت َقى يم�شي على هدي الهدى
ال ن �ل �ت �ق��ي ب �م �ل �ي �ك �ن��ا �إال �إذا
�أم � ��ا ال��ق��ل��وب ف���إن��ه��ا ت �ه �ف��و له
ح��زن� ًا على َم��ن للمكارم والعال
ق��د ع��ا���ش دن �ي��اه م�ل�ي� ًك��ا ماجدً ا
ما �أن��در الذكرى ت�صان عهودها
كن لي ق�صيدي ُم ْخ ِل�ص ًا بفجيعتي
ح �ت��ى �أردِّد ذك� ��ره ف ��ي موطن
�إن��ي لأدع ��و هلل �أن ي�ج��زي المليـ
خالد �أن نرى
وع��زا�ؤن��ا في فقد َ
وم� �ب ��اي� � ًع ��ا م���ن �أم� � ��ة و�شعوبه
اهلل �أك� �ب ��ر �إن ه���وى ن �ج��م بها
�إنْ ق ��د ن � ��ودِّع خ ��ال ��د ًا ب �م��رارة

ال�شان
ل�م��ا ن�ع��ى ال�ن��اع��ي رف �ي � َع
ِ
�ان
ب��ال �ع��دل والإن �� �ص��اف والإي� �م � ِ
� ْإذ و َّدع ال �غ��ال��ي رب �ي��ع زماني
الب�ستان
�أب �ك��ي ال�ع�لا ف��ي �أي �ك��ة
ِ
�ان
ن�ع��ي ال�م�ل�ي��ك م �ح� ِّ�ط� َ�م الأرك� � ِ
�ان
ك���ان ال���س�ب�ي��ل ل �ع��زة الأوط� � � ِ
أذهان
يوم الت�ضامن عا�ش في ال ِ
�ران
ب��ال�ف���ض��ل ي�ع�ل��و ه��ام � َة الأق � � ِ
�ان
ر�أت ال �ع �ي��ونُ ح �ل�اوة الإي� �م � ِ
�ان
وت� �ظ� � ّل ف �ي �ه��ا ه� � �زّة ال �خ �ف �ق� ِ
إح�سان
ح�صن ب��ه م�ستجمع ال ِ
�دان
ع� ّ�ف ال�ل���س��ان م �ه � ّذب ال��وج� ِ
الن�سيان
ذك ��راك � ُ�م ع� �زّت ع�ل��ى
ِ
�ان
ح �ت��ى �أ�� �ش� �ي ��د ب� ��آي ��ة ال� �ع ��رف � ِ
�ان
ل �ل �� �ض��اد ل�ل��إ�� �س�ل�ام ل �ل �ع��رب� ِ
ـ� � َ�ك م��ث��وب��ة ب �م �ح � َّب��ة ال � �ق� ��ر� ِآن
�ان
ف� �ه ��د ًا م�ل�ي�ك��ا � �ش��ام��خ الأرك� � � ِ
ب� �ق� �ن ��اع ��ة وم � �ح � � َّب� ��ة وت� �ف ��ان ��ي
إخوان
�أب�صرت نجم ال�صبح لل ِ
أح�ضان
الفهد بال
فلقد �ضممنا
َ
ِ
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نطقت بف�ضلك هذه الأعمال

()1

نور الدين عي�سى

ت�ه��وي ال�ن�ج��وم وكلهم ق��د زال��وا
ي ��ا خ���ال���د ًا َال� �م���وت ح � � ٌّق �إن �م��ا
يا خالد ًا ،خ َّل ْدتَ ِذك � َر َك عندما
ً
�شامخا
�أ َّن ��ى ن�ظ��رت ت��رى ب �ن��ا ًء
رف �ع��وا ل ��واء العلم ف��وق �سواعد
��ش��ادوا ف�صار بكل رك��ن م�صنع
ف� �ك� ��أن ج� ��دة درة و� �ض �ي��ا�ؤه��ا
ل �م��ا رح �ل��ت ت�ق�ط�ع��ت �أو�صالها
هول الم�صاب يكون قدر جالله
�أن�صاب فيك و�أنت �أف�ضل حامل
لبنان وال�شعب الجريح مط ّوق
وال� �غ ��رب ي��وق��د ك��ل �آن م��وق��د ًا
و�إذا نظرت �إل��ى الديار وجدتها
كيد الرجال وغيظهم ك�سيوفهم
�أيعيثُ ف��ي �أر���ض العروبة ثعلب
َن � ْ�م ف��ي ث ��راك م��ع�� َّز ًزا ومك َّر ًما
خ�ل�ف��ت ب �ع��دك ع���ص�ب��ة ميمونة
للعلم �أن ��ت زرع ��ت �أول غر�سة

وك ��ذاك تم�ضي ب�ع��دك ال ُ
أجيال
ك ��م م���ات ق�ب�ل��ك ق� ��ادة ورج� � ُ
�ال
نطقت بف�ضلك ه��ذه الأع �م� ُ
�ال
ل �ي �ق��ول� :إن ك�لام �ن��ا الأف� �ع � ُ
�ال
ل��م تثنها ع��ن ع��زم�ه��ا الأق� � ُ
�وال
ول �م �ث��ل ه� ��ذا ت��ر� �ص��د الأم� � � ُ
�وال
ف� ��وق ال� �م� �ي ��اه ب� �ع� � ّزه ��ا ت �خ �ت� ُ
�ال
ف� �ك� ��أن� �ه ��ا ق� ��د ه � � َّزه� ��ا زل� � � ُ
�زال
وت �ه��ون ب�ع��د م�صابنا الأه � � ُ
�وال
ل� �ل ��وائ� �ن ��ا وع�� ��دون�� ��ا خ� � � ّت � � ُ
�ال؟
وي ��زي ��د ف ��ي ت �ج��ري �ح��ه ال ُ
إذالل
ُ
المحتال
لل�سلم وه��و ال �ك��اذب
ك �ف��ري �� �س��ة ب �� �س�لاح �ن��ا ُت��غ��ت� ُ
�ال
–�إن لم ت�صب �أعداءهم– َقت َُّال
"
و� �س �ي��وف �ن��ا م� �غ� �م ��ود ٌة ون� �ب�� ُ
�ال؟
ول�ج�ن��ة ال �ف��ردو���س ق��وم��ك �آل ��وا
ح��م��ل ال � �ل� ��واء ب��ه��ا �أخ ف� � ّع � ُ
�ال
وي� � ٍ�د ��س�ت��رف��ع ر�أ� �س �ه��ا الأج� �ي � ُ
�ال
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قلب العروبة عند عزمك ٌ
ناب�ض
ُق� ْ�م وارف��ع ال�سيف ال��ذي ج ّردته
ف ��اهلل �أدع� ��و �أن ي�ط�ي��ل بقاءكم
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و�إل� �ي ��ك �إ�� �س�ل�ام ال �ب��ري��ة ق��ا ُل��وا
ي��اف �ه��د� ،إن� ��ا ح��ول��ك الأب� �ط � ُ
�ال
ُ
ن�ضال
وي�شيد ن�صر اهلل منك

الف�صل الثاين
ال�شعر العامي

املبحث الأول

�شعر املنا�سبات
(عامي)

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

يا مليك العرب ،يا فخر ال�شعوب

()1

�إبراهيم بن �سعد العريفي

نبتدي با�سماك في مبدا الكالم
ي��ا عليم ب��ال��ذي يخفي ال�ضمير
يا �سميع ،ويا مجيب لمن دعاك،
ا�شف المليك
يا مكافي ،يا م�شافيِ ،
ثم �أ�س�أل من دواك ومن �شفاك
�أن��ت ع�لام الخفا و�أن��ت الطبيب
ومخرج ذا النون من هول عظيم
�أ�س�ألك له بال�شفا يا م�ستجيب،
��س��رن��ا م��ن ف��وق م��وج��ات الأثير
تنقل الب�شرى م��ن الدنيا بخير
ع َّمت الب�شرى الكبير ولل�صغير
ي��وم ق��ام وي��وم �سار م��ن ال�سرير
ك� ��ل ي� � ��وم ل� �ل� �ت� �ق ��دم ب� ��ازدي� ��اد
عن �شفاه وع��ن عفاه وع��ن بطاه
ط��ال��ت ال��م��دة وط� ��ال االنتظار
ويرتجيه ال�شعب ح�ضره والبداة
والريا�ض الناعمات من المروج
وال �خ �ب��اري وال �ح �ب��اري ب��ه ت�سير

ي��ا م��دي��ر ال �ك��ون ،ي��ا رب الأن ��ام
يا من�شي النا�شيات من الغمام
ج� � ّل ��ش��ان��ك ال ي �ه��ان وال ي�ضام
خ��ال��د ال�م�ح�ب��وب دام ل�ن��ا دوام
ن �ف �ح��ة ت �ب��ري��ه م ��ن ك ��ل الأالم
مبرئ من عبدك �أي��وب ال�سقام
من بطون الحوت في بحر الظالم
قدرتك تحيي الرميم من العظام
م��ن رب ��وع �إن�ج�ل�ت��را ع�ب��ر ال��والم
يا علوم الخير� ،سيري بالهمام
بطيب ب��ال��ه واب�ت�ه��ال��ه ي��وم قام
واتجه للق�صر باح�سن ما يرام
وك��ل �شعبه ي��رت�ج��ي ر ّد العالم
وع��ن قدومه في ب�لاده بال�سالم
نرتجي عقب البطا �شوف الإمام
م�ج�م�ل�ي��ن ب��ا� �ش �ت �ي��اق واح� �ت ��رام
وال �ح��رار بظلها �ضرب ال�سهام
ب �ي��ن ق �ط �ع��ان م �غ��ات �ي��ر وج �ه��ام
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ر ّت� ��ع ف �ي��ه ال �خ�لاي��ا ال �م��رزم��ات
عا�ش خالد عا�ش دام لنا المليك
وعا�ش عبداهلل لنا درع ح�صين
وعا�شوا الأ�سرة عريبين الجدود
يا مليك الع ْرب ،يا فخر ال�شعوب،
� ِ��س� ْر رع��اك اهلل وح� ّن��ا ل��ك جنود
حنا فداك ون�س�أل المولى �شفاك
ختمها مني على ال�ه��ادي �صالة
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م �ج��زي��ات ب��ال �ف�لا م �ث��ل الأرام
وفليعي�ش لنا الفهد �شهم ح�سام
وعا�ش �سلطان الوفا يوم الزحام
درع��ة ال�ضاف الميامين الكرام
يا حمى الإ�سالم ،يا بدر التمام
للن�صر والمجد ام�ش �إلى الأمام
يا حماة الدين ،والبيت الحرام
وذك��ر رب��ي ب��آخ��ر المعنى ختام

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

بالإميان

()1

�أحمد بن عبداهلل ال�سعد

ن � �ب � �ن� ��ي ون� � �ع� � � ّم�� ��ر ون� ��� �ش� �ي ��د
ب � � ��الإي� � � �م � � ��ان وب� ��ال � �ت� ��وح � �ي� ��د
ن� �ب� �ن ��ي ال� �ن� �ه� ��� �ض ��ة ون��ع�� ّل��ي��ه��ا
ب � � ��الإي� � � �م � � ��ان وب� ��ال � �ت� ��وح � �ي� ��د
م� � � � ّدي� � � �ن � � ��ا ي� � ��دي � � �ن� � ��ا وم � � � ّدي � � �ن� � ��ا
واهلل راع� � � �ي� � � �ن�� � ��ا ووال�� � �ي�� � �ن� � ��ا
ع��ه��د ال� �ط ��اع ��ة وع� �ه ��د ال �ح��ب
ع � �ه� ��دك ف� �ي� �ن ��ا واهلل خ ��ال ��د
و�أن� � ��ت و�� �س ��ط ال �ع �ي��ن والقلب
ك� ��ل الأم � � � ��ة ت� �ه� �ت ��ف ب��ا� �س �م��ك
م� � � � ّدي� � � �ن � � ��ا ي� � ��دي � � �ن� � ��ا وم � � � ّدي � � �ن� � ��ا
واهلل راع� � � �ي� � � �ن�� � ��ا ووال�� � �ي�� � �ن� � ��ا
�أن�� ��ت ح �ب �ي �ب �ن��ا وف� �ه ��د حبيبنا
ورج � � � � ��ال الأم � � � � ��ه الأب� � �ط�� ��ال
ح� � � ّن � ��ا م� �ن� �ك ��م و�أن� � � �ت � � ��م م �ن��ا
ت� �م� �ن� �ي� �ن ��ا ون�� �ل�� �ن� ��ا الآم � � � � ��ال
م� � � � ّدي� � � �ن � � ��ا ي� � ��دي � � �ن� � ��ا وم � � � ّدي � � �ن� � ��ا
واهلل راع� � � �ي� � � �ن�� � ��ا ووال�� � �ي�� � �ن� � ��ا
ب � � ��الإي� � � �م � � ��ان وب� ��ال � �ت� ��وح � �ي� ��د
ن � �ب � �ن� ��ي ون� � �ع� � � ّم�� ��ر ون� ��� �ش� �ي ��د
ن� �ب� �ن ��ي ال� �ن� �ه� ��� �ض ��ه ون��ع�� ّل��ي��ه��ا
ب � � ��الإي� � � �م � � ��ان وب� ��ال � �ت� ��وح � �ي� ��د
م� � � � ّدي� � � �ن � � ��ا ي� � ��دي � � �ن� � ��ا وم � � � ّدي � � �ن� � ��ا
واهلل راع� � � �ي� � � �ن�� � ��ا ووال�� � �ي�� � �ن� � ��ا

((( �أمل الأمة :جمموعة �أنا�شيد وطنية� ،أحمد بن عبداهلل ال�سعد ،مطابع اليمامة واجلمعية العربية ال�سعودية
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قيادة و�شعب

()1

�أحمد بن عبداهلل ال�سعد

ع � �ل� ��ى ال � �� � �س � �م� ��ع وال � �ط� ��اع� ��ة
وب�� ��ا�� � �س�� ��م اهلل ي � � ��ا خ� ��ال� ��د

ن� � �ع � ��اه � ��دك � ��م ن � � �م � � � ّد ال � �ي� ��د
ل � �ه� ��ذا ال� �ع� �ه���د ه� � ��ذا ال �ع �ه��د

ق� � � � �ي�� � � ��ادة و� � � �ش � � �ع� � ��ب ي � �ت � �ف� ��ان� ��ى
ي�� � ��ا درع الأم � � � � � � � ��ة ،ي�� � ��ا خ� ��ال� ��د
�أب � � � ��و ف� �ي� ��� �ص ��ل ول � � ��ي ال��ع��ه��د
�� � �س � ��دي � ��د ال� � � � � � � ��ر�أي خ �ل�ان� ��ا

�� � �س � ��اع � ��د خ� � ��ال� � ��د الأي � � �م� � ��ن
م� � � ��ن الأم � � � � �ج� � � � ��اد ن� �ت� �م� �ك ��ن

ق� � � � �ي�� � � ��ادة و� � � �ش � � �ع� � ��ب ي � �ت � �ف� ��ان� ��ى
ي�� � ��ا درع الأم � � � � � � � ��ة ،ي�� � ��ا خ� ��ال� ��د
ح� � � ّن � ��ا ج� � �ن � ��ود �� �س� �ب� �ي ��ل اهلل
ع� �ل ��ى � � �ص� ��وت الأم� � � ��ل نم�شي

ال ن�� �خ�� ���� �ش� ��ى وال ن� ��رج� ��ع
ي � ��دي� � �ن � ��ا ت � �ح � �م� ��ل ال � �م� ��دف� ��ع

ق� � � � �ي�� � � ��ادة و� � � �ش � � �ع� � ��ب ي � �ت � �ف� ��ان� ��ى
ي�� � ��ا درع الأم � � � � � � � ��ة ،ي�� � ��ا خ� ��ال� ��د
دروب ال� � �ح�� ��ق وال� � ��دع� � ��وة
ع� � � �ق � � ��ول و ّرت ال � ��دن� � �ي � ��ا
ت � �م � � ّد ال � �خ � �ط� ��وة وال� �خ� �ط���وة
ون � � �ح� � ��و ال�� ���� �س�� �ي� ��ر ل� �ل� �ع� �ل� �ي ��ا
ق� � � � �ي�� � � ��ادة و� � � �ش � � �ع� � ��ب ي � �ت � �ف� ��ان� ��ى
ي�� � ��ا درع الأم � � � � � � � ��ة ،ي�� � ��ا خ� ��ال� ��د
((( �أمل الأمة :جمموعة �أنا�شيد وطنية� ،أحمد بن عبداهلل ال�سعد� ،ص.62 :

312

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

على دربك يا بو بندر

()1

�أحمد بن عبداهلل ال�سعد

ع � �ل� ��ى درب � � � ��ك ي�� ��ا ب�� ��و ب� �ن ��در
م � �ث� ��ل م� � ��ا ك � �ن� ��ا ف� � ��ي الأول

ن � �ب� ��ي ن� �م� ��� �ش ��ي وال ن� ��� �س� ��أل
ن�� � � � � ��داء ال� � � �ح � � ��ق ه � ��ادي� � �ن � ��ا

ع � � �ل� � ��ى درب� � � � � � ��ك ي� � � ��ا ب� � � ��و ب � �ن� ��در
ن � � �ب� � ��ى ن� � �م� � ��� � �ش � ��ي وال ن� � ��� � �س� � ��أل
�أب � � � ��و ف� �ي� ��� �ص ��ل ول � � ��ي ال��ع��ه��د
م�� ���� �س�� �ي� ��رت�� �ن� ��ا وق� � ��ادت � � �ن� � ��ا

ح� �ب� �ي ��ب ال � �ك� ��ل �أب� � � ��و في�صل
ع� �ل ��ى درب ال � �ه� ��دى الأم � �ث� ��ل

ع � � �ل� � ��ى درب� � � � � � ��ك ي� � � ��ا ب� � � ��و ب � �ن� ��در
ن � � �ب� � ��ي ن� � �م� � ��� � �ش � ��ي وال ن� � ��� � �س� � ��أل
وع � � � � ّل � � � �ي � � � �ن� � � ��ا وع � � � ّل � � �ي � � �ن� � ��ا
رف�� �ع�� �ن� ��ا راي � � � � ��ة الإ�� � � �س� �ل ��ام
ف � � � � � ��وق ال�� � � �ل� � � ��ي ت� �م� �ن� �ي� �ن���ا
وح� � �ق� � �ق� � �ن � ��ا م� � � ��ع الأي� � � � � � ��ام
ع � � �ل� � ��ى درب� � � � � � ��ك ي� � � ��ا ب� � � ��و ب � �ن� ��در
ن � � �ب� � ��ي ن� � �م� � ��� � �ش � ��ي وال ن� � ��� � �س� � ��أل
ط� ��ري� ��ق ال� �ن� �ه� ��� �ض ��ة ال� �ك� �ب ��رى
ي � � ��ا ن � �ه � �� � �ض� ��ة �أم� � � � � � ��ل ،ه � ��ذا
خ � �ط� ��ان� ��ا ت � � � ��زرع ال� ��� �ص� �ح ��را
ب� � �ك � ��ل ال � � �� � � �ص� � ��دق ن��ب��ن��ي��ه��ا
ع � � �ل� � ��ى درب� � � � � � ��ك ي� � � ��ا ب� � � ��و ب � �ن� ��در
ن � � �ب� � ��ي ن� � �م� � ��� � �ش � ��ي وال ن� � ��� � �س� � ��أل
((( �أمل الأمة :جمموعة �أنا�شيد وطنية� ،أحمد بن عبداهلل ال�سعد� ،ص.9 :
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َّ
مت ِت الفرحة

()1

بالل الفهد حممد

ن�ح�م��د ال�م�ع�ب��ود رب ��ي بال�سالم
ل��ه تحية خا�ضعة ب�ك��ل احترام
ع� ��ل رب ك� �ل� �ف ��ه ف� �ي� �ن ��ا �إم� � ��ام
ع�شت ي��ا ح��رُ ،ح��رم ل � ّذ المنام
يجتلد كالليث في جنح الظالم
ي ��ا دم� � ��وع ،ه �ل �ت��ه ع��ي��ون ه ��رام
ا� �ش �ه��دوا �شعبه بحبه م��ا يالم
ف��رح��ة ال �ع��ودة بنت ف��وق��ه خيام
يا عريب المجد ،ب��اج��داد قدام
م��رح� ًب��ا حيتك م��ن ��ش��رق و�شام
مرح ًبا من �سادني البيت الحرام
زال ع �ن��ا وان �ج �ل��ى ع �ن��ا القتام
وال�صالة مني على خير الأن��ام

ع��اد ن��ور ال��دار وارت ��اح ال�ضمير
بالنيابة م��ن �صغير وم��ن كبير
يحفظه للدين وه��و �أع�ل��ى قدير
محمر الجنبين من خ�شن ال�سرير
بال�سهر والبع�ض في حلم غرير
م��ن ق�ل��وب مخطره منهم تطير
موثق التحكيم وال��ر�أي الب�صير
ت �م��ت ال �ف��رح��ة وراي � ��ة ت�ستنير
في ر�ضانا دا�سوا الدرب الخطير
مرح ًبا حيتك م��ن نجد وع�سير
رح �ب��وا �أه ��ل ال��وف��ا ب��وف��د غفير
نحمد ال�شافي على خير كثير
ه��ادي الخلقين ل �ل��درب المنير

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/02 ،9971 :هـ– /8مايو7791/م� ،ص.8 :
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خالد عريب اجلد

()1

حنيف بن �سعيدان املطريي

يا راكب ،اللي نازح البعد تطويه
ي��وم��ن �أب��وه��ا الم�ه��ا ت��اع�ب��ن فيه
حمرا الظهر وقم ال�شقق يوم �أحليه
ما فاتها التنبيل لو �صاح راعيه
�أم�شي نهاري واول الليل �ساريه
خالد عريب الجد دام��ت لياليه
�أحمدك يا للي ،للمخاليق هاديه
ول��د الرفيع ومن�سبه تاعبن فيه
والفعل مثل النور في وجه راعيه
والحر الأ�شقر رابحن من �ص َقر فيه

قطع ال��دي��ار الكايده م��ن مناها
ب��اغ�ي��ه ينجبها ع�ل��ى م�ستواها
أو�صف حالها
كنه البري�سم يوم � ّ
�شقرا تفوته �سلم اهلل ع�ضاها
وخالد عريب الجد عروة م�ساها
ملفى مراكيبن ط��وال��ن خطاها
والى ا�صطفق نارن يحرق �سناها
يجي على ال �ع��ادات و�إال وراه��ا
خزن الرجال اللي يط ّول لحاها
و�إال ال�ت�ب��وع مخيبة م��ن غذاها

((( من موقع منتديات قبيلة الظفريhttp://www.aldhfeer.com/vb/showthread.php?t=555 :
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وت�شهد لهم يف جند ق�صور منيفات

()1

خلف بن منفوخ ال�شراري

با�سم الولي نبدا على كل الأوقات
�أعبر الفرحة من ال�شعر بابيات
ه��ذا ملكنا ع��اد وال �ي��وم حفالت
و�شفاه ربي والمر�ض زال ما بات
يا �أهلل ،يا معبود ،يا رب ال�سماوات،
تن�صر �آل �سعود �أهل ال�شهامات
�أمجادهم ي�شهد لها جمع الأ�شتات
ت�شهد لهم في نجد ق�صور منيفات
عبدالعزيز اللي بنى حي ما مات
ك��م ليلة م��ا ب��ات وال�ن��ا���س ب ّيات
�شعاره التوحيد في عر�ض رايات
والفي�صل المرحوم راعي الف�ضيالت
ع�سى م�ق��ره ف��ي ج�ن��ان ظليالت
والفهد �أبو في�صل بذل جهد ب�سكات
جهده عظيم وكل ما قال باثبات
ح�ل�ال ع �ق��دات علينا �صعيبات
وفي الخ�صيالت
والنايب الثاني ّ

خالقنا المعبود مر�سي جبالها
ونظم من الأ�شعار و�أح�سن مقالها
واليوم عيد �أب�شوف حامي جالها
ون�ج��اه ر ّب��ي م��ن �أم��را���ض �شالها
تن�صر �أ� �س��ود قا�ضبين زمالها
اللي بنوا �أم �ج��اد م��ا �أح��د نالها
ب��وح��دة جزيرتنا وح��ل �شكالها
وت�شهد ل�ه��م �أت�لال �ه��ا و�سهالها
بخال�صة اللي زارع��ه بانجالها
بال�سيف قا�س �أبعادها و�أطوالها
م��رح��وم ي��ا اللي بالوغى خيالها
ال�م�م�ل�ك��ة ث � ّب��ت و�أر�� �س ��ى ثقالها
وج��ن��ات ع ��دن تجعلها نزّالها
وب��ك��ل درب ن��اج��ح ب�أعمالها
م��ا ح��ب ل �ل��راح��ه وال ي�ب�غ��ى لها
م��واق��ف ال �� �ش��دات ه��و حلاّ لها
ليث الحر�س يعجبك �سيد �أ�شبالها

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/12 ،0081 :هـ– /9مايو7791/م� ،ص.8 :
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�إن طب �صف ال�ضد حط الهزيمات
و�سلطان هو �سلطان جزل العطيات
ك��ون لنا جي�ش ي�صد المغارات
�إن جا النفير و�صار بالجو غيمات
وخ�ت��ام�ه��ا م�ن��ي ب�ق��ول��ة �سالمات
و��ص�لاة رب��ي ع��د نطق التحيات

ع�� ��دوه ال� �ل ��ي خ��ا� �س��ر بقتالها
و�أف �ع��ال��ه ال�ل��ي تبتحل ب�أهوالها
حدر الطلب و�أوام��ره ي�صغى لها
و�ش َّبت نار الحرب وزاد �شعالها
ل �ل �ع��اه��ل ال �ل��ي ك��ل ع ��زة طالها
على ر�سول الدين هو مر�سالها
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يوم الربوع وم�شهد �آالف اجلموع

()1

خلف بن هذال العتيبي
مبنا�سبة حفل تخريج فرقة الأ�سلحة امل�شرتكة
الثالثة يف احلر�س الوطني.

ع ��اد ال��ب�ل�اد ب���ش��وف�ت��ه مجملها
ل�ب���س��ت ُح�ل�ل�ه��ا للمليك الغالي
خ��ال��د ح�ب�ي��ب ال�م�م�ل�ك��ة راعيها
رجل الوفا بعد ال�شفا الر�ضه لفا
�أه �ل� ً�ا ب �م��ن �أم� ��ن َّ
ووط � ��د وطن
�صانالعهودوح�صن�أقطارالحدود
ق ��اي ��د م �� �س �ي��رت �ن��ا ب �ط��ل �أمتنا
حامللواالتوحيدفيالفجرالجديد
خ ��ال ��د م �خ �ل��د ل �ل �ع��رب عزتها
ب �ق��ت ح �ي��ات��ه وان � ��ورت �ساعاته
يوم الربوع وم�شهد �آالف الجموع
�أ�صوات بالأفراح يحملها ال�صباح
ال�ن��اي��ب ال�ث��ان��ي ي��رح��ب ي��ا فهد،
ح�ي��اك ع �ب��داهلل ورح��ب ب��ك بدر
نالت من الإعجاب ما يمال ال�صدور
ح �ي �ي��ت ي ��ا ول���ي ع �ه��د ال �خ��ال��د،
حيت بك الأبطال يا �شهم الرجال،
رع� �ي ��ت ح��ف��ل ال� �ف ��رق ��ة الآل� �ي ��ة

غ � ّن��ت ولب�ست ل��ه جميل ُحللها
اهلل ي �ج �م��ل ح� ��ال م ��ن جملها
ف�ضله ج�م�ي��ع ارع �ي �ت��ه �شاملها
وال �� �ش �ك��ر ع �ل��ى غ�ي�ب�ت��ه �سهلها
بالحق ح�صن عر�ضها مهملها
ب �� �ش��روط �ه��ا وح �ق��وق �ه��ا كملها
ه��و ح��ام��ي ال��راي��ه وه��و حاملها
ك� � َّل ��ل ج � �ه� ��وده ل� �ل� �ع ��رب كللها
� �ش��ري �ع��ة الإ� � �س�ل��ام م ��ا بدلها
ب �ج��اه م ��ن ك �ت��ب ال �� �س �م��ا نزلها
ن�� � ��ردد الأ�� � � �ص � � ��وات ون �ع �ل �ل �ه��ا
م��ع الن�سيم المنطلق نو�صلها
ت��رح �ي �ب��ة ن��ب��ع ال���وف���ا منهلها
ف��ي م��وق��ف ك��ل النفو�س �أذهلها
ب� �ق ��دوم ف �ه��د ودع� � ��وة يحملها
ت �ح �ي��ة الأب � �ط� ��ال ف ��ي محفلها
ن�ح�ي��ا م��ع ال��ذك��رى ون�ستقبلها
ع �ط � ّي �ت��ك ي ��ا ط�ي�ب�ه��ا و�أج��زل �ه��ا

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد9931/1/12 ،1532 :هـ– /12دي�سمرب8791/م� ،ص.51 :
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ح�ي�ي�ت�ه��ا و�أع �ط �ي �ت �ه��ا ث �ق��ة ملك
ال�� �ي� ��وم ��� �ص� ��ارت ق� � ��وة ف �ع��ال��ة
ع��ز ول�ب���س�ن��ا ال �ف �خ��ر ب�أنف�سنا
يقول� :أنا في خدمة الأب الحبيب
اهلل ي �ح �ي��ي درع � �ن� ��ا وح �م��ان��ا
تحياالجنودالليعلى�أر�ضالحدود
�ستر الديار الى احتمت �شمي النهار
ي��رع��ون �ه��ا ي �ف��دون �ه��ا يحمونها
دار ل �ن��ا م��اه �ي��ب دار لغيرنا
ق��وات �ن��ا ت�صمد ع�ل��ى �صحراها
ت�ح��ت الأم���ر ح�� ّ��ض��ار ل�ي��ل ونهار
في م�ؤتمر بغداد حققنا المراد
ن�سمع منادي في الجبل والوادي
�صوت �أنقذوا �أ�سيركم من العدا
ت�ق��ول� :أن��ا ك��م ل��ي �سنة مفقودة
يعبث ب��ي ال�صهيوني المتمرد
مجرم وظالم ما يعرف ا�سم اهلل
تقول:ياخالد،متىحربالم�صير؟
واج ��ب ن �ح��رر �أر� �ض �ن��ا المحتلة
للطاغي الملعون مفقود ال�ضمير
يبط�ش بها الباط�ش في ال�ضفة والقطاع
ق��دام�ن��ا ق��د قالها عبدالعزيز:
ك �ل�ام م� ��ؤم ��ن ل��ر� �س��ال��ة داع ��ي
عبدالعزيز م�ؤ�س�س ال�ساق الوثيق
و� ّ��ص��ى ع�ي��ال��ه وارت �ح��ل ف��ي فاله

م �ل �ي �ك �ن��ا ال� �ل ��ي ه� �ك ��ذا حولها
فرقة حر�س ويعي�ش م��ن �شكلها
ور ّي� �� ��س ح��ر��س�ن��ا ق�ب�ل�ن��ا قايلها
والواح� �ك ��م ف��ي خ��دم�ت��ه باذلها
ج��ن��ودن��ا ل �ل �ع��ز وال� �ع ��ز � ّأه �ل �ه��ا
��س��ور ال��وط��ن �إذا رج��ح محملها
ي�ط�ف��ون ن ��ار ال �ل��ي ي�ب��ي ي�شعلها
م��ن دون�ه��ا ف��ي نحر م��ن يزعلها
ول� �ي ��ا رزت� �ه ��ا رازي� � ��ه ح �ن��ا لها
و�أ�سطولنا ير�سي على �ساحلها
نجلها
م��ا ن���أخ��ر ال �� �س��اع��ة وال ّ
ن��ت��اب��ع الأح�� � � ��داث ون�سجلها
��ص��وت الأ��س�ي��ر ودم�ع�ت��ه ير�سلها
وي��ن ال�ف��دا وي��ن ال�ع��رب ب�أكملها
ق���ض�ي�ت��ي ك��ب��رى وم� ��ن يجهلها
د ّن� �� ��س ث � ��راي وث���روت���ي ياكلها
�أط� �ف ��ال ب��اح �� �ض��ان ن���س��ا قتلها
وع��ار ال�ع��رب �إن ك��ان م��ا تفعلها
ي��ا م�سلمين ،القد�س م��ن حللها
يخ�سف م�ع��ال�م�ه��ا وي�ستدخلها
ت�ح��ت ج�ح�ي��م ال���س�ي�ط��رة ذللها
م�ت��ى ن���ش��وف ال�ق��د���س ونق ّبلها؟
ل �ع��ل روح� ��ه ف ��ي ال �ع�لا منزلها
اح� �ت ��اط غ� ��در ال� � ��دول وحيلها
وال ت �ن �ق ����ض و�� �ص� �ي ��ة يفتلها
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ترحيب

()1

را�شد بن عبدالرحمن بن كليب
ق�صيدة ترحيبية مبنا�سبة عودة امللك خالد من
باك�ستان.

ي��ا م��رح � ًب��ا ح�ي�ي��ت ي��ا خالدنا،
�أه� ً
لا و�سهلاً مرح ًبا من �شعبك
�شعبك يرحب بك ب�صوت واحد
ي ��ا م��رح � ًب��ا ون� �ك ��رر الترحيبة
م��ن باك�ستان ال��ى ب�ل�ادك عايد
و�أنت الزعيم اللي حميت حماها
ك��م م��ن ب�ل�اد زرت �ه��ا وا�شتاقت
من جودك �أنت وفق خ�صايل جودك
وت� ��أي ��د الإ�� �س�ل�ام وال �م��ا� �ش��ي به
د� �س �ت��ورن��ا ال� �ق ��ر�آن ف��ي ميدا ّنا
م��ن عهد �أب ��و ت��رك��ي لنا ر�ساها
ع �ب��دال �ع��زي��ز ول���و ت �ع��د �أف �ع��ال��ه
ر� �ّ�س ��ى م �ب��ان��ي دول� �ت ��ه و�أ ّم �ن �ه��ا
عبدالعزيز � ّأ�س�س وفي�صل �شيد
اللي رح��ل منهم �سلف للحا�ضر
ي�ع�ي����ش �أب� ��و ب �ن��در م�ل�ك�ن��ا خالد
وال �ن��اي��ب ال �ث��ان��ي وه ��و عبداهلل

ي��ا راي� ��د الإ�� �س�ل�ام ،ي��ا قايدنا
ال��واف��ي المخل�ص �إل ��ى �سادتنا
م��ن ق�ل��ب واح ��د وال��وف��ا عادتنا
�أ�� �ش ��واق� �ن ��ا ل ��ك ف ��رح ��ة هزتنا
دار ال���س�لام بح�ضنها �ضمتنا
ي ��ا راف�� ��ع ب �ي��ن ال� � ��دول راي �ت �ن��ا
ت�ن���ش��ر ل ��ك الأف � � ��راح وت ��أي��دن��ا
ت�سعى لحل ال�صلح بين �أمتنا
ت �� �ص��ال��ح الإ�� �س�ل�ام ه ��و رايتنا
وال �� �س �ن��ة ال� �غ ��را وه� ��ي وحدتنا
�أ� �س ����س ق ��واع ��ده ��ا ع �ل��ى ملتنا
ن� �ع� �ج ��ز ن �ك �م �ل �ه��ا وال غ��رت �ن��ا
ب�م�ل��وك م��ن �صلبه وه��م قادتنا
� �ص��رح ال�م�ب��ان��ي � �ش��اد لعروبتنا
وال �ح��ي منهم خ�ط��وت��ه خطوتنا
وف �ه��د ول ��ي ال�ع�ه��د ه��م عزوتنا
رئ�ي����س ح��ر��س�ن��ا منتهى كلمتنا

((( جملة اليمامة ،العدد6931/01/92 ،224 :هـ– �/22أكتوبر6791/م� ،ص.66 :
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والأ� �س��رة الوافين رم��ز الجودي
�أه ��ل ال �ع��دال��ة وال���ش�ه��ام��ة فيهم
� �ش �ل��ة ح � ��رار ي �ف �ت��دى ب��ارب��اه��م
وح ّنا �إل��ى من جا ل��زوم الواجب
و� �ص�لاة رب ��ي وال �� �س�لام ختامه

ح �ك��ام �ن��ا �آل � �س �ع��ود لرعايتنا
ف� ��ي ظ��ل��ه��م ف�����ض��اي��ل ع ّمتنا
ال �� �س��اه��ري��ن ال �ل �ي��ل ف��ي راحتنا
ره ��ن الإ�� �ش ��ارة ننتظر نخوتنا
ع � �ل� ��ى ن � �ب� ��ي �� �س� �ن� �ت ��ه � �س �ن �ت �ن��ا
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كل �شعب اململكة قرت عيونه

()1

را�شد بن عبدالرحمن بن كليب
ق�صيدة ترحيبية مبنا�سبة عودة امللك خالد من
�أوروبا.

ك��ل �شعب المملكة ق�� ّرت عيونه
ي�ح�ف�ظ��ه رب���ي ب �ح � ّل��ه وت��رح��ال��ه
م��ع ق��دوم��ه ي��ا ه�لا ي��ا مرح ًبا به
من �أوروب��ا ع��اد خالد بال�سالمة
الملك زار ال � َب�لا ِدي��ن ال�شقيقة
ك��م ب�لاد زاره ��ا ذرب ال�سجايا
وال�سبب ما له هدف غير الت�ساوي
ال�ع��رب والم�سلمين وك��ل م��ا في
ع ��ادة �آل �سعود ح�ك��ام العدالة
كل �شعب المملكة وال�شرق الأو�سط
ب��ال��رج��ال وم � ��ال ال��ع��ز وم �ع��زه
من ي�سالمهم لقا عطف ومعروفه
ي�شهد التاريخ لملوك الجزيرة
الملك عبدالعزيز � ّأ�س�س قواعد
هكذا تخطيط �أبو تركي وفي�صل
والملك خالد على التخطيط الأول
ن��ورن��ا و���س��رورن��ا م��ع ك��ل دول��ة

بالملك خ��ال��د وه��م ي�ستقبلونه
ين�شر الإ�� �س�ل�ام ل�ل��ي ي�سمعونه
عد ما هل الوبل وانحت مزونه
ق ��اي ��د الأم� � ��ة زع� �ي ��م ي���أي��دون��ه
ك �ل �ه��م ي� ��زوره� ��م وي � ��زاورون � ��ه
والجميع بجود خالد ي�شكرونه
وال �ت �خ��اوي والت�ضامن يدركون
بالحياة �إخ��وان فيما يق�صدونه
م��ن دع��اه��م ل�ل��زي��ارة يوا�صلونه
وال�خ�ل�ي��ج وك ��ل ع��ان��ي يكرمونه
من ت��ذرى في ذراه��م ين�صرونه
وال�ع��دا ما ح�صلوا غير المهونة
كل الأمة ح�سودهم ما يجحدونه
لل�شرف وارث م�ل��وك ينه�ضونه
ب��ال �ع��دال��ة ك ��ل درب ينهجونه
ف��ي ط��ري��ق ال �ح��ق ل�ل��ي يرغبونه
ر�أي �أب��و ب�ن��در �سديد ي�أخذونه

((( جملة اليمامة ،العدد1931/1/3 ،034 :هـ– /42دي�سمرب6791/م� ،ص.27 :
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بالزعامة وال�شهامة يقتدى به
ل��ي ب ��دا ب ��ال ��ر�أي ر�أي� ��ه �سدادي
والفهد ولي العهد �صان الأمانة
ب��ال��رخ��ا والأم� ��ن ي��رع��ان��ا فهدنا
ع�ضد خالد نايب في كل واجب
الع�ضيد النايب الثاني عبداهلل
ري�س الحر�س الوطني البوا�سل
ب ��أم��ر �أب��و متعب يلبون الأوام ��ر
باجتهاد وج��د و�إخ�لا���ص وحمية
ث��م �سلطان ال�م�ع��رب والمجرب
لي ب��دا ال�لازم ل�سلطان ودفاعه
ف��ي البحر وال�ب��ر ق��وات و�سرايا
وال��وف��ا وال �ج��ود لآل ��س�ع��ود كله
كلمة التوحيد و�أح�ك��ام ال�شريعة
وال�صالة على النبي مع ال�سالمي

وال��رج��ال ه��ل المعرفة يعرفونه
في �صالح ال�صالحين يطبقونه
الأم��ان��ة عهد �أب��و في�صل ي�صونه
جعل �شعب المملكة ما يفقدونه
ل�ل��رع�ي��ة وال �ع �� �ض��و ويعا�ضدونه
ي�ق�ه��ر ال� �ع ��دوان ق �ب��ل يقهرونه
كل من�سوبي الحر�س ما يخالفونه
والوطن واجب عليهم يحر�سونه
والهدف دي��ن وملكهم يخدمونه
ل�� �ل� ��وازم ب���ال���دف���اع ي �ق��دم��ون��ه
ه� ��م �� �ص� �ق ��ور ي� � ��وم ي �ط��وق��ون��ه
درعنا ال�ضافي بعهد ما تخونه
ك��ل م�ن�ه��م ل�ل���ش��داي��د يذخرونه
م�ب��داه��م ف��ي ف��داه��م يحفظونه
ه��و �شفيع ال �ل��ي ب��دي�ن��ه يتبعونه
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�أنت �أبونا

()1

را�شد بن نا�صر ال�سويلم

م��رح � ًب��ا ح ��ي ع��اه �ل �ن��ا العظيم
م��رح � ًب��ا ع ��د م ��ا ه ��ب الن�سيم
ك��ل ��ش�ع�ب��ك ع �ل��ى � �ش��وف��ك يهيم
ي��ل��ه��ج��ون ب ��دع ��اه ��م للكريم
ن �ح �م��د اهلل ع �ل��ى خ �ل �ق��ه مديم
�أن � � ��ت �أب � ��ون � ��ا ل� �ن ��ا ب� ��ر رح �ي��م
�أن� ��ت ن� ��ور ال �ب �ل��د م �ث �ل��ك عديم
والفهد ليث ه��و َل� ْ�ط��م الخ�صيم
م �ج��دك��م ع��ارف �ي �ن��ه م ��ن قديم
وال� �ت� �ق ��دم ب��ه��ر ع��ق��ل الفهيم
ك ��م ب �ن �ي��ت ال �� �س �ع��ادة والنعيم
ف��ي ح��دود ال���ص��راط الم�ستقيم
دم ��ت ذخ ��ر ل �ل �ع��روب��ة ي��ا زعيم

م��رح � ًب��ا ع ��د م ��ا ذك���ر ال�سالم
وع ��د م��ن ح��ج ب�ي��ت اهلل و�صام
ك��ل ��ش�ع��ب ال �� �س �ع��ودي بالتمام
بال�شفا ل �خ��ادم ال�ب�ي��ت الحرام
ك��ا� �ش��ف ال �� �ض � ّر ج �ب��ار العظام
ق �ل��وب �ن��ا ف ��ي غ �ي��اب��ك م ��ا تنام
يا عريب الن�سل ،يا اب��ن الكرام
ي ��ا ول� ��ي ع �ه��دن��ا ،ن �ع��م المقام
ي���ش�ه��د ل �ك��م ب��الأم��ج��اد الأن� ��ام
ف��ي ط��ري��ق ال��رق��ي نم�شي �أم��ام
وال �� �ش �ع��ار والأخ � � ��وة وال �� �س�لام
بال�شريعة م�شي ع��دل النظام
وللنبي ف��ي ال�خ�ت��ام مني �سالم
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هو راعي العوجاء

()1

زيد بن نا�صر املليحي ال�سبيعي
مبنا�سبة �شفاء �صاحب اجلاللة امللك خالد بن
عبدالعزيز.

خالد ملكنا كا�سب الجود والثنا
ه��و عزنا ه��و ذخ��رن��ا ه��و �إمامنا
ي�شنّ هجمات على جبهة العدا
ومن كان في ظفه ويرجي فزعته
وف�ه��د ول��ي العهد ��ص��ان الأمانة
فهد �سيا�سي دبلوما�سي بفكرته
والنائب الثاني وهو رئي�س الحر�س
درب ج�ن��وده بالمدار�س وعزها
و�سلطان يا م�سلط على ال�ضد هيبته
هو عزوة الم�ضيوم ال �ضره الدهر
يعطي عطايا م��ا ت��رج��ي لردها
هو وزي��ر الجي�ش لحماية الوطن
وم�صفحات يرعب ال�ضد فعلها
و�أن �ت��م اح���رار ع��ال�ي��ات وكورها
و�إخوانكع�ضودكهالالفعلوالثنا
و�أن �ت��م ع�ي��ال ال�ل��ي بنى مملكتنا
عبدالعزيز اللي ع�سى اهلل يرحمه
�أدى الفرو�ض اللي على �سنة النبي
وختامها مني �صالة على النبي

ح�ل�ال ق ��االت تم�شكل �صعابها
هو راعي العوجاء لمن انتخا بها
ل �ي��ن ع���دوان���ه ت �ف �ل��ل �أح��زاب��ه��ا
م��ا همته دن�ي��اه ل��و م��ا �شقى بها
�أم��ان��ة ال �خ��ال��د ل�شعبه وف��ا بها
ت�خ���ض��ع ل��ه دول ط� ��وال رقابها
درع ي��وق��ي م��ن م �ه��اوي حرابها
يعي�ش �أب��و متعب �شجاع �أعقابها
ل��ه ك�ل�م��ة ب��ال�غ�ي����ض ك� � ّل يهابها
ع �ل �ي��ه ب �ق �ع��اء ك��ال �ح��ات نيابها
�إال م��ن المولى من�شي �سحابها
في �سابقات ال�صوت عند اكترابها
تحمي الجزيرة ال تعاوت ذيابها
من نا�شته بالكف يدمى �صوابها
ن ��واظ ��ر ت���ض�ح��ك وك� ��ل يهابها
وح��د جزيرتها وخل�ص �أن�شابها
وع �� �س��اه ب��ال�ج�ن��ة ل�ي��ا ف��ك بابها
ونف�سه عن الزالت يع�صم جنابها
ب�سالمة العاهل ت�ج��دد �شبابها

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/71 ،6971 :هـ– /5مايو7791/م� ،ص.8 :
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بريق خالد
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�سريحان بن مرزوق احلارثي

يا �أهلل يا اللي ما ّ
تقطع و�صايله
تغفر لنا الزلة وت�صلح لنا العمل
الحارثي ول��ف بيوتن من ال�شعر
تهي�ضت بالأمثال مع هجعة المال
وقمت �أ��ش��ب ال�ن��ار و�أدن ��ي داللي
وحم�ست بنن لين �إنه ب�ش بالعرق
ودق �ي �ت��ه ب �ن �ج��رن ي�ل�ع�ل��ع دنينه
�سويت كيفن ي��وم �أو� �ص��ف لونه
� �س�لام ي��ا ح�ك��ام�ن��ا و�أم �ل��وك �ن��ا،
ع �ي��ال ع��ود اهلل ي��و� �س��ع منازله
ال �ن �م��ر ي��اج �ي �ل��ه ب �ن �م��رن مثله
وال��ذي��ب يجيب ال��ذي��اب العوادي
و�أ�صل الذهب يطلع ذهب من معادنه
يا مرح ًبا عد المطر من مخايله
وعد النجوم اليا بدت في �سماها
يا نجدة الإ�سالم ،يا حماية الوطن،
حميتوا الوطن من ال�شرق والغرب واليمن
و�أم �ن �ت��وا ال �ل��ي ل�ل�ح��رم�ي��ن زاي��ر

يا منتهى الطلبات يا ذا الجود
ح�� ّن��ا ع� �ب ��ادك و�أن� �ت ��ه المعبود
و�أخ ��ذ المعاني بالفكر وافقود
وجتني هجو�سي بالمنام �أهجود
وحطيت من �سمرن خليع اوقود
ال ه��و ي�ل�ا ب�ي���ض��ا وال ه��و �سود
و�أب��ه��اره��ا م�خ�ل��وط ه�ي��ل وع��ود
دم ال� �غ ��زال ال �ل��ي ب��را���س نفود
ي��ا والد م �ق��رن ،ي��ا ع �ي��ال العود
وع�سى جنة ال�ف��ردو���س ل��ه خلود
وال��ف��ه��د ي��اج �ي �ل��ه ك� �م ��اه فهود
وت��رى الأ� �س��د مثله يجيب �أ�سود
وم� �ع ��ادن ال �ل��ول��و ت�ج�ي��ب اعقود
و�أع��داد ما نبت ال��ورق في العود
وقول اهلل اللي في الكتب مر�صود
ي ��ا ع ��د ي ��ا ال �ل��ي ل �ل �ك��رم م���ارود
وم ��ن ال �� �ش �م��ال وب��اق��ي ال �ح��دود
وك �ل��ن ي �ج��ي م��ن ك��ل ف��ج �أوف� ��ود

((( من موقع جمال�س بني احلارثhttp://www.bnialharth.com/vb/showthread.php?t=4677 :
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يم�شون ب ��أم��ان اهلل ث��م �أمانكم
وحكمتو ب�شرع اهلل والحق والعدل
وبنيتو الم�ساجد والمدار�س ل�شعبكم
وال �ي��وم ك�ل��ن ��ص��ار ي�ق��را ويكتب
ه��ذا يجي قا�ضي وه��ذا مدر�س
واللي يذيع �أخبار واللي مهند�س
وه ��ذا دك �ت��ور ي�ع��ال��ج �أمرا�ضنا
ه��ذا بف�ضل اهلل علينا ونعمته
واليا دعيتو �أنقول �سمعن وطاعة
م��ا نذخر الأع �م��ار ف��ي لزومكم
ال �م �م �ل �ك��ه ب ��ارواح� �ن ��ا نفديها
نم�شي ب��ر�أي اهلل ور�أي املوكنا
ال�شعب كله مثل ج�سمن واحد
و�أنتم عماد الدين و�أنتم �أنواره
ي�شهد لكم تاريخ الأج��داد والآبا
وب�سرد المهاري وبال�سيوف الهنادى
ي��ا ك��م ثنيتو م��ن ق��رون��ن قا�سية
هذا كالم الحارثي وا�سمحوا لي
و�صلوا على خير البريه محمد

ال � �ي� ��ن ك� �ل ��ن ل� �م ��وط� �ن ��ه ي��ع��ود
وردي��ت��و ال��ط��ارد ع��ن المطرود
وال� �ل ��ي ل �ف��وا م ��ن ب��اق��ي البلود
وم �ت �م �ن��ي �إن� ��ه ي�ب�ل��غ المق�صود
وه� ��ذا م��وظ��ف �� �ص ��ادره وورود
وم���ش��روع ط��ول المملكة ممدود
وع �ن��ده ع�ل�اج ل�ك��ل ��ش��ي موجود
وال ��واج ��ب �إن ��ا نحمد المحمود
ت�ح��ت طلبكم ع�سكرن واجنود
ال �ع �م��ر ف ��ان ��ي وال��ل��ح��م ل �ل��دود
ون� �ب ��ي ن��ك��اف��ح دون � �ه� ��ا ون � ��ذود
ف��ي ظ��ل ب�ي��رق خ��ال��د اب��ن �سعود
وال��را���س خالد والأخ ��وان ع�ضود
ال �� �ش��اه��د اهلل وال �ع �ب��اد ا�شهود
ي��وم ال�ح��راي��ب با�شهب البارود
ي� ��وم ال� �م ��داف ��ع ك �ن �ه��ا ال ��رع ��ود
وعبيتو على كبد الحريب لهود
�إن ك��ان ف�ي��ه ال�ن�ق����ص واال زود
��ش�ف�ي�ع�ن��ا ف ��ي ي��وم �ن��ا ال �م��وع��ود

327

الباب الأول :جممع الق�صائد

حالل العقود
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�سعد بن حمد بن �شنار
مب���ن���ا����س���ب���ة ع��������ودة امل����ل����ك خ����ال����د م�����ن رحلته
العالجية.

يا مرح ًبا يوم �أن لفانا من ال�سفر
َر ْجلن حكم بال�شرع من يومه ظهر
ارتاح �شعبه في البراري والبحر
حبه بقلب البادية هي والح�ضر
و��س��وال �شيبان م��ع وق��ت ال�سحر
ا��ش�ف��اه رب ال�ع��ر���ش هلل ال�شكر
وفهد ع�ضيد �أخوه في ي�سر وع�سر
وعبداهلل اللي دايمن ليله �سهر
جنوده اللي �سجلوا مجد وفخر
و��س�ل�ط��ان ق��اي��د ق��وت��ن ال تنقهر
ب�شر فل�سطينن من اهلل بالن�صر
م��ا ه�م�ن��ا بيقين ي���ؤي��ده الكفر
نذكر �صالح الدين للكافر دحر

خالد حبيب ال�شعب حالل العقود
د�ستوره ال�ق��ر�آن رغمن للح�سود
و�أنا َخ َوا َنه من على ع�صر الجدود
ما طيب ح�صن ال�شعب وخالد بالوجود
يطلب �شفاه من الولي واهلل يجود
عيد علينا ال�ي��وم ا ْل�شعبه يعود
لي ا�شتدت الأزمات هم �سود الأ�سود
قايد حر�سنا �ضابطن كل الحدود
ب��رل �ي��ف ك �ل��ه � �ص��ار ق �ب��ر لليهود
في ه�ضبة الجوالن عدوا له عدود
الم�سجد الأق�صى نفكه بالجنود
�إي �م��ان �ن��ا ب ��اهلل وال � �ش��ي بيكود
ي�شهد له التاريخ وكلن له �شهود

((( من موقع جمال�س حمافظة احلريقhttp://al7ariq.com/vb/showthread.php?t=200 :
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حاكم ال�شعب بالعدل
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�سعد بن حمد بن �شنار

نحمدالليع ّزدينهوخالدفيالوجود
دولته �ضد الن�صارى و�ضد اليهود
الم�سجد الأق�صى لنا من على ع�صر الجدود
الم�سجد الأق�صى نفكه ب�سيرات الجنود
فعلهمفيالمعركة�ضربهميف�ضيالكبود
يا ولي العهد ،فهد نبي حد الحدود
نبي نفك الحق ما �شي علينا بيكود
�ألف طيارة ذخرنا لحزات ال�ضدود

حاكم ال�شعب بالعدل ونال الطايله
في فل�سطين جعلنا دماهم �سايله
مجل�س التحكيم ماننتظر فعايله
�سلتن �ضد العدو كل �شر تخايله
والقنابل وارد الخرج كل �شايله
و�صلونا دول��ة اللي علينا عايله
دولة لي جا المالقا عدت بالطايله
مثل مطر ال�صيف لين �أبهلت مخايله

((( من موقع جمال�س حمافظة احلريقhttp://al7ariq.com/vb/showthread.php?t=200 :
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يف حكم �أبو بندر تطورنا يزيد
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�سعد بن حمد بن �شنار
مبنا�سبة اليوم الوطني.

ال �ي��وم ي��وم المملكة عيد �سعيد
عبدالعزيز اللي موحدها �أكيد
وحرر جزيرتنا عن اللي ما يفيد
من دار �أبو جابر طلع رايه �سديد
ب�أبطالفيخو�ضالوغىواهلل�شهيد
زحف على العر�ض وقلبه من حديد
و�أع�ل��ن بحكمه للقريب وللبعيد
خذ الحكم بال�سيف رده من جديد
وعياله الأح ��رار مطوعة العنيد
وفي حكم �أبو بندر تطورنا يزيد

ذك��رى من التاريخ مجد �أبوانها
�أروى �شباة ال�سيف من َخ ّوانها
�أر�سى قواعدها �ضبط �سي�سانها
وه��و �صغير ال���س��ن م��ن �شبانها
�صبيان نجد ْم َ�شرهبه لأوطانها
وال��راي��ة الخ�ضرا رف��ع ني�شانها
وال�ت�ف��وا ال�شيخان ه��و �سلطانها
واهلل ع��وي�ن��ن ل��ه ع�ل��ى عدوانها
�أه��ل ال�سيا�سة قا�ضبين عنانها
لي م��نّ ح��ارب دول��ة ه� ّد �أركانها

((( من موقع جمال�س حمافظة احلريقhttp://al7ariq.com/vb/showthread.php?t=200 :
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امللك وال�شعب والد وولدانا

()1

�سعد بن عبداهلل الكثريي

خ��ال��د ح��ام��ي الإ���س�ل�ام حامينا
نحمد اللي بف�ضله ج��اب داعينا
ع��دت ي��ا ع��زن��ا ،ي��ا اللي تراعينا
يا هال يا مرح ًبا ما �أحلى تالقينا
بال�سعد وال �ف��رح تعمر ليالينا
رح �ب��ت ب��ك ب�ل�ادك بالماليينا
خ��ال��د الخير ذك��رك خ��ال��د فينا
الح�ضر ب��ك تحيي م��ع بوادينا
ت��دع��ي اهلل ل��ك ��ص�ح��ة وتمكين
ك �ن��ت غ��اي��ب ل �ك��ن ح��ا� �ض��ر فينا
ك�ن��ت غ��اي��ب وك �ن��ا ن��رف��ع �أيدينا
ي ��ا م�ل�ك�ن��ا وق��اي��دن��ا وه��ادي �ن��ا،
ك��م ي��وم ق�ضيت ال��وق��ت تعطينا
يابن �صقر الجزيرة ،لك تهانينا
وافهم القول يا اللي جاهل فينا
م ��ا ي��ف��رق ال �ق��ا� �ص �ي��ن ودان �ي �ن��ا
ق � � ّوم ال �� �ش��رع ف�ي�ن��ا بالموازينا
و�أم �ن �ن��ا ث�ب�ت��ه م��ن ف���ض��ل والينا
ن�س�ألك ي��ا �إل ��ه ال�ع��ر���ش ،بارينا
تحفظ اللي �سعى بتحقيق �أمانينا

ع ��اد ل �ب�لادن��ا م��ن ف�ضل موالنا
بال�شفا ل��ك وح �ق��ق ك��ل رجوانا
بال�سالمة وع� ّ�م الب�شر الأوطانا
مع حبيب الوطن والكل فرحانا
ي��وم خ��ال��د حبيب ال�شعر وافانا
من �شمال الجزيرة لين نجرانا
ي�شهد اهلل م�سكنكم �سويدانا
رح ��ل وم ��ن ب��ال��دار �سكانا
ب�ي��ن َّ
ب ��إذن م��والك تك ّمل باقي خطانا
عند ذكرك يهجر النوم الأجفانا
�رج��ع غ��اي��ة منانا
ن�ط�ل��ب اهلل ي� ّ
َه ��م غيبتك زال ��ه ��س�ع��د لقيانا
ل �ي��ن ك��ل بف�ضلك � �ش��اد بنيانا
بال�شفا من �إل��ه العر�ش رحمانا
ال�م�ل��ك وال���ش�ع��ب وال ��د وول��دان��ا
ب��ال���س��وي��ة ح �ك��م د� �س �ت��ور ق��ر�آن��ا
�شرعة اهلل ت� ّم��ت دون نق�صانا
�صار م�ضرب مثل في كل الأوطانا
ي��ا عليم ،بنا ف��ي ال�سر و�إعالنا
يا �أهلل الكريم يا مجيب دعوانا

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/91 ،8971 :هـ– /7مايو7791/م� ،ص.8 :
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مبنا�سبة عودة ملكنا خالد

()1

�سعد بن حممد القر�شي
ق�صيدة ترحيبية مبنا�سبة ع��ودة امللك خالد من
الرحلة العالجية يف لندن.

بمنا�سبة ع���ودة ملكنا الباني
وي��ا مرح ًبا في محجر الأعياني
ويا �أهلل يا من�شي حيا الأمزاني،
تعافي الملك وتجعل له البرهاني
ك��م ف� ّ�ك م�سجونن ورا البيباني
�أط�ل��ق �سراحه وخل�ص الدياني
وال�ب�ن��ك يم�شي ل�ل�ع��رب مجاني
خ��ال��د ول ��د ع�ب��دال�ع��زي��ز الباني
رمحه بعزمه ك � ّون في العدواني
ي�شهد ل��ه ال�ت��اري��خ ف��ي العنواني
وفهد الفهود القايد ال�شيهاني
وع �ب��داهلل اللي قايد الفر�ساني
ح���رق ب �ل��د م��و� �ش��ي ول� ��د دي��ان��ي
و�سلطان قاد الجي�ش في الميداني
ول� �ي ��ا دع ��ان ��ا ك �ل �ب��ون��ا �إخ ��وان ��ي
نم�شي على اللي ْم�شوا به الجداني
�أب ��دي ك�لام��ي و�أ� �ش �ه��ره بل�ساني
وال�خ�ت��م ��ص�ل��وا ع��د نجمن باني

ي��ا مرح ًبا ع � ّد المطر و�أع�شابه
وال�شعب كله في الوطن حيا به
وي��ا مجري الأب���راق ف��ي �سحابه
�أن��ت الكريم وت��رح��م اللي جابه
يم�سي عليه من الحديد ا�ضبابه
وك�ل��ن ع�ط��ا ل��ه م��ن ع�ط��اه وثابه
َم� � ّدن ي �م � ّده م��ا يح�سب ح�سابه
اللي بنا مجد ال�ع��رب وار��س��ا به
في الق�صر باقي �سلته وان�صابه
� �ض��رب��ة ي�م�ي�ن��ه ��س�ج�ل��ت بكتابه
ل��ى غ��اب �أب ��و ب�ن��در ي�سد غيابه
درع الحر�س وانحا عليه حرابه
و�شب القب�س في �شلته و�أحزابه
ّ
وال�ن���ص��ر ت��م بخطته وخطابه
نم�شي وط �ي��ر ال �م��وت م��ا نهابه
وقلبن يهاب الموت و���ش نبغا به
و�أه��دي��ه ع��ن ربعي قري�ش نيابه
ع �ل��ى ال��ر� �س��ول و��س�ن�ت��ه وكتابه

((( من موقع منتديات قري�شhttp://alqurashi1.com/vb/showthread.php?s=38fe80160b94da820fae99d3a1703416&t=5573 :
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�أبو بندر ملكنا
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�سعيد بن حممد بامزعب بلعبيد
مبنا�سبة �شفاء امللك خالد وع��ودت��ه �إىل �أر�ض
الوطن.

ب�أقول ب�سم اهلل ذي المن وال�سعة
ويا خالق الإن�سان ،وتعلم بما معه
طلبناك �أن تقبل دعانا وت�سمعه
�أب��و ب �ن��درن يبقى ملكنا ونتبعه
�أهلاً بعاهلنا على الرحب وال�سعة
فرحت به ال�سكان بهجة بعودته
اهلل يحفظ ن�سل مقرن ويرفعه
�إن�ت��ه لنا القايد وح� ّن��ا جندوكم
و�إخوانه الأ�شبال في �ساحة الوغى
خ ��دام ب�ي��ت اهلل م��ن ك��ل عابث
د�ستورها ال�ف��رق��ان �أي ��ات نزّلت
وال�شرق هو والغرب ي�شهد فعالهم
ملكنا عظيمن خايفه م ّنه العدى
والختم �صلى اهلل على خير هادي

جزيل العطا يعطي وال يح�سبونها
وت�ع�ل��م خ�ف��اي��ا ��س��ر م��ا يعلمونها
ع�ساك تحفظ للجزيرة عيونها
واه��و �سراجن للجزيرة يزينها
عداد ط�شات المطر من مزونها
ومن بعد غيبه جات فرحة يبونها
على العز والأمجاد ذي يكتبونها
َلى طفوا نار الحرب هم ي�شعلونها
�أ�سد الجزيرة يق�صر الموت دونها
على ال�شرايع حكمهم يحكمونها
و�أفعالهم كل العرب ي�شهدونها
فيالخيرو�أيديال�شرهميقطعونها
عطوف على �شعبه ودار�س �ش�ؤونها
محمد المختار م�صباح كونها

((( من موقع قبيلة بلعبيدhttp://www.balobid.com/vb/showthread.php?t=10916 :
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خالد َحماها

()1

عبدالرحمن بن حممد الفهادي
مبنا�سبة زي���ارة امللك خالد ملدينة جن��ران عام
1396هـ.

واع��داد ما ه ّل المطر
يا مرح ًبا ْ
واعداد موجات البحر
ويا مرح ًبا ْ
واعداد ما ن�سن�س هوا
ويا مرح ًبا ْ
خالد حماها من جميع الإعتدا
خالد حبيب ال�شعب عوق المعتدي
و�أوالد م��ق��رن الب� ��ه � �س��د الب��ه
�أوالد مقرن �سيف من يلجي بهم
و�إخوان نوره ن�صر من يلجي لهم
تعطيه ما تح�سب نقاي�ص مالها
ت�ب�غ��اه ل�ع��ل اهلل يحقق مق�صده
و�أوالد م �ق��رن ع ��زوت ��ن وايليه
ت��ذك��ر ف�ع��اي�ل�ه��م �إال ج ��ات ريبه
وتعرف عدالتهم على طيب نيه
رواف�ه��ن بال�شعب وملوك العرب
ريف على الذي اليذن في حماهم
�أق��ول��ه��ا م ��ن الب���ة ب���ان ذكرها
فهاد را���س اوعيل وه�شام جدنا
ك�لام منهو مخل�صن في جوابه

واع��داد ما �أحيا وانبتت من عود
ْ
واع ��داد َج� ّم��ن ف��ي غزير ْاع��دود
ْ
واع � ��داد م��ا ه � ّب��ت ه �ب��وب النود
ْ
وال �ل��ي طمع فيها رج��ع م�ضدود
ون ��ور ي�ق��دي م��ن الليالي ال�سود
وفهد و�إخ��وان��ه للمليك اع�ضود
ال �صار من جور الزمن م�ضهود
وال �ل��ي ل�ج��ا م��ن دول �ت��ه مطرود
ت �ع �ط �ي��ه ق ��وات ��ن وزود ْاج� �ن ��ود
وان� �ج ��اد ح �ظ��ه م��ا ت �ب��ي م ��ردود
م��ن بيت ي�شهر بالكرم والجود
�إل��ي��ا خ �ل��ط ع��ج ال��رم��ك ب ��ارود
وح�ب��ل ال�شريعة داي �م��ن ممدود
وال �م �ع �ت��دي ت�سقيه ��س��م ا ْكبود
ت�سقيه من �صافي الع�سل كرهود
م���ع ك���ل ج �ي��ل ف �ع �ل �ه��ا م�شهود
ومن �صلب يام �أن�صار عد جدود
وال �م �ع��ذرة م��ن ك��ل نق�ص وزود

((( من موقع خالد ال�سديريhttp://k–alsudairi.com/11h.html :
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بالعيد الآخر يحتفل كل �صنديد
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عبداهلل ال�سعود ال�صقري

العيد �ش ّرف مرح ًبا حي ذا العيد
عيد �سعيد بعد �صوم وتحاميد
عيد التهجد وال�شفع والتغاريد
�أهدي التهاني والتباريك و�أ�شيد
للعالم الم�سلم جميع الأجاويد
و�أثني التهاني ب�أ�شرف القول و�أزيد
وال�شعب كله بالتهاني وتوحيد
م��ع ك��ل ع���ام زود ق���وة وت�أييد
واهلل يعيد العيد بالن�صر ت�أكيد
بالعيد الآخ��ر يحتفل كل �صنديد
عيد رم�ضان وعيد دحر الرعاديد
عم الفرح والأنا�شيد
كل الوطن ّ
ع �ي��د ��س�ع�ي��د ل �ل �ع��روب��ة وتجديد
مع منهج التوحيد والعلم ون�شيد
نبني المدار�س والم�صانع وتجنيد
ما ن�ستمع �شرط المعادي وتهديد
ننهج على منهاج فحر الأماجيد
بال�شرق والمغرب حدود وم�سانيد
اهلل يعيد العيد في كل ما نريد
ما ردد القمري على الغ�صن تغريد

عيد رم�ضان اللي على الحول عايد
اهلل ي �ع �ي��ده ب��ال���س�ع��د وال �ف��واي��د
ع�ي��د ال �ت�لاوة وال�ع�ط��ا والعوايد
ب��اع�لام�ن��ا و�أق�لام �ن��ا والجرايد
�أه��ل الثنا وقت الرخا وال�شدايد
حكامن �آل �سعود رو���س البدايد
بقيادة الخالد على ال�شعب قايد
والن�صر يبرى له بالإ�سالم رايد
واهلل ي�ح�ق��ق ل �ل �ع��رب ك ��ل كايد
بالم�سجد الأق�صى فل�سطين عايد
��ش��ذاذ �صهيون ال�ع��دو واللحايد
بالعيد يوم الن�صر والأم��ن �سايد
ب��ال��دي��ن وال��دن�ي��ا والإي �م��ان زايد
�صرح الح�ضارة بالوطن كل فايد
ون�ك�م��ل ال �ت��دري��ب م��ع ك��ل ذاي��د
منا الخطر مهما يكون ال�ضدايد
�أ�سالفنا اللي �ش َّيدوا ك��ل �شايد
ال �ب��ر ك �ل��ه وال �ب �ح��ر ح �ي��ث نايد
واهلل ي�ساعد بال�سنين الجدايد
�صلوا على الهادي �صدوق الوعايد

((( جملة اليمامة ،العدد5931/6/82 ،173 :هـ– 5791/01/3م� ،ص.25 :
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حي امللك جنل امللك رحبوا به
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عبداهلل ال�سعود ال�صقري

بالفخر والإك�ب��ار عهدن ب��دوا به
�صبح ج��دي��د ت��وه��م �صبحوا به
كفي عن الأح ��زان �أي��ام العروبة
كفي دموعك وا�صبري لخطوبه
ما مات في�صل والخليقة �سموا به
م��ا دام ب ��آل �سعود ب��اق��ي نجوبه
ما دام خالد والجميع اهتفو به
حي الملك نجل الملك رحبوا به
حي الملك خالد جميع ارتجوا به
كل ال�سعود �أ�سعدوها �شرفوا به
من عهد مقرن بالكتاب احكموا به
ننهج على منهاج درب م�شوا به
وج � ّدد لها الفي�صل ومهد دروبه
مع منهج الإ�سالم نور اهتدوا به
وال �ي��وم بالخالد وك��اد امحبوبه
هم قادة الإ�سالم وهم ارتقوا به
فخر العروبة والق�ضايا �سعوا به
تاريخهم ي�شهد لهم برهنوا به
بالمال وال�ق��وات حيث حربوا به
وبه�ضبة الجوالن جي�ش العروبة
ما ه� ّ�ب ذع��ذاع ال�شمال وجنوبه

فوق الجزيرة فخرها من بلدها
بالخالد ال��راي��د ب��وال��ي عهدها
وا�ستب�شري بالخير جالك �سعدها
كثر البكا م��ا ف��اد ثكلى بولدها
م��ا دام خ��ال��د ب��ال��وج��ود وفهدها
�أن�ت��ي ع��زي��زة وال�ع��دو لها نكدها
ك��ل الجزيرة بايعت ف��ي عهدها
وحي الفهد والي العهد هو �سندها
وال�ن��اي��ب ال�ث��ان��ي نه�ضها بيدها
ال��دول��ة اللي من عرفها حمدها
حكم ال�شريعة بالعدالة مهدها
عبدالعزيز اللي بنى له عمدها
بالنه�ضة اللي ك��ل ح� ٍّ�ي �شهدها
با الدين والدنيا عمى من ح�سدها
نعمالخلفلأعظم�سلفمنحفدها
عزوا ال�شريعة هم �أهلها ومددها
�ضد اليهود و�ضد ملحد حقدها
بالحرب �ساروا في طليعة عددها
يوم العبور ان�شد عن اللي ح�شدها
بالمعركة جي�ش ال�سعودي وردها
�صلوا على ه��ادي البرية ر�شدها

((( �آالم و�آمال ،عبدالعزيز بن حممد الأحدب ،مطابع حنيفة للأوف�ست ،الريا�ض1397 ،هـ� ،ص.12 :
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في�صل وخالد
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عبداهلل العجالن

ف��زي��ت واوح �ي��ت ج � ّل الم�صابي
ي��وم ال �ث�لاث��اء �أ� �س��ود كالغرابي
�صار الخبر وقعه كوقع الحرابي
ال ه ��وب زل� ��زال ي �ع��م الخرابي
ب��ان��ي ج��زي��رت�ن��ا وف��ات��ه �صوابي
ن�ب�ك�ي��ه زف � ��رات وزود التهابي
علم من �أع�لام التقى ما يعابي
ب ��ذل ل�ن��ا م��ن ح�ي��ن ت ��وه �شبابي
داوم على الخيرات حتى الم�آبي
اهلل ي�ط�ه��ر م�ن��زل��ه بال�سحابي
ال جا نهار فيه ك�شف الح�سابي
ع�ل�ي��ه ي�ن�ه��ال ال��ر� �ض��ا والثوابي
زول��ه ينزه بالعفو م��ن العذابي
يا �أهلل عدد من حج بيتك وانابي
زود عليها ع��د ح ��رف الكتابي
وتحفظ لنا خ��ال��د ب�ج��اه مهابي
خير الخلف خالد عزيز الجنابي
�أول ق� ��رارات� ��ه ب��دق��ة �صوابي
ل��ه وال ��ي ال�ع�ه��د ف�ه��د لل�صعابي
دول��ة ه��ل التوحيد دي��ن الأداب��ي
ثم ال�صالة ع��داد نبت الروابي

وع��ودت �أطيح وال قوتني عظامي
عم الجزيرة حزن وايتم ح�شامي
ّ
ع�ل��ى م�لاي�ي��ن الب�شر م��ا تالمي
وال ه��وب بركان كثير الحطامي
ف��ي ق�ل��ب ك��ل م�سلم ل��ه �سالمي
وال �ن��وم للعين الحزينة حرامي
من دون دين اهلل �سيف ح�سامي
في م�صلحة �شعبه �سهر ما ينامي
لين القدر �أع�لاه ب�أعلى مقامي
وي��زي��ن قبره بالنفل والخزامي
يحماه رب��ي م��ن جميع الأثامي
ب �ح��ق م��ن �أق �� �س��م ب���أل��ف والم��ي
وي�سكن ال�ف��ردو���س م��ع الكرامي
و�أعداد من �صلى الفري�ضة و�صامي
رحمتك ل��ه ي��ا من�شي الغمامي
وت� �م� � ّد ف ��ي ع��م��ره ب��ع�� ّز دوام� ��ي
في عهد خالدنا ح�شا ما ن�ضامي
طبق خطط في�صل بحزم و�صرامي
ال جت مواقف لل�ساي�سة قطامي
حموا حماها من جنوب و�شامي
ع �ل��ى ن �ب��ي ال �خ �ي��ر �أت �ل��ى كالمي
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نحييك ونقول :يا هال

()1

حمي ال�سابر الدو�سري
عبداهلل بن رّ

�سالم �سرى موالي حييت مرح ًبا
�سالم يا اللي قاد �شعبه �إلى العال
� �س�لام ي ��ا ال �ل��ي اح �ت��ل واعتلى
َهناك يا م��والي واهناك بالفرح
�ألفيت و�ألفى النور لل�شعب باكمله
تبا�شهل وهلل �شعبك وزاد وابتهج
موالي ع ّمت فرحة ال�شعب واحتفى
ف�ل�ل��ه ح�م��د م��ا نح�صيه بالوفا
ن�شر بيرق الفرحه على ال�شعب بالهنا
نحييك يا م��والي ،ونقول :يا هال
من الفكر باختيار المعاني وجزلها
�أ�صوغها من خاطر جا�ش بالغنا
وفد الدوا�سر في مقامك ت�شرفوا
ن�ب��دي ل�ك��م � �ص��ادق والن ��ا وحبنا
م �� �ش��اع��ر م � ��والي متوارثينها
م��ن ي��وم رح�ت��وا والليالي نعدها
نح�سب لها ونقول :يا رب ،عد لنا
فالفيت والفت بالقدوم ال�سالمة
وادي الدوا�سر في قدومك تبا�شر

على الرحب والترحيب يا العاهل الغالي
و�أعلى منازلهم على كل منزالي
عر�ش القلوب و�سادها عدله الوالي
وهنا قدومك للوطن باح�سن الحالي
واحمدت ربي عاد موالي مت�شالي
وحتى الطبيعة عبرت بالتبهاللي
من الفرحة الكبرى لقيناك حفالي
جزيل العطايا م ّد الم��ال بامالي
وا�ضفى علينا بال�سعد ح�سن واقبالي
لب�ست ال�سالمه في قدومك وترحالي
و�أقول في موالي زينات الأمثالي
تعبير عن وفدي وتعظيم واجاللي
مهنين يا موالي ،في �شوفك الغالي
وننقل لمولى ال�شعب م�شاعر �أهالي
علىالوفاوالحبعرفتمن�أجيالي
�صارت على �شعبك ثقيالت وطوالي
حبيب لنا في مهجة القلب نزالي
حييت يا م��والي ،ك�ساب النفالي
عم الفرح به وال�سعادة واالقبالي
ّ
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فحييت يا من ك�سبه المجد والثنا
ما الحكمة اال منك يا قايد العرب،
يفخر بك الإ�سالم ال عدوا الفخر
ف�أنت الذي موالي ما خبت من رجا
ف �ت �ح��ت ب� ��اب ل �ل �ع��روب��ه ت� ��روده
مالذ من في ال�شدات يلتجي به
فيه الزعامة من على الجد والولد
�سا�س على المجد الم�ضفر بنوله
ال غ��اب منهم حاكم �ساد حاكم
هذاال�صحيحو�صادقالفعل�شاهده
موالي وا�سمح لي لك العز والبقا
فالمدح فيكم ينفد الحبر والقلم
ف�إن غبت ما غاب الفهد في محلك
ف�ي��ه ال��زع��ام��ة وال �ع��دال��ة تمثلت
و�أخ��وه عبداهلل ع�ضيده وم�سنده
فيمنى بال ي�سرى تراها �ضعيفة
و�إخوانك �آل �سعود حكامنا الذي
فالمملكة بجهودهم طال �شبرها
ت�ط��ورت م��ن حمد رب��ي و�سايرت
وطالت وفازت بالمعزة وفاخرت
ودم م��والي واهلل يدومك
فا�سلم ْ
ت��وج��ت ف��رح�ت�ن��ا وع�ل�ي��ت �شاننا
وختمامها مني �صالة على النبي

�أمل العروبة عبرت عنك العمالي
بزعامة وراي وفعل الحق ينقالي
بالمرال�صعيبالليعجزكلح ّاللي
وكم واحد ج ّليت عن كبده ال�صالي
ال �صكت البيبان ما �صك باقفالي
يا كم وكم في ال�ضيق ينخونه رجالي
وفي �صفحة التاريخ ي�ضرب به امثالي
�صفوه ي�سود ترثة ملوك وابطالي
وملك لهم بال�سيف ما�ضين الفعالي
ال خير في هرج وهو ما له امثالي
فعلك يفوق فعال ل� ّول مع التالي
يعجز عن التعبير لو قال ما قالي
حقق مرامك ما نق�ص فيه مثقالي
ت�شهد على طيبه جزيالت لفعالي
�أبدىالجهودل�صالحال�شعبمامالي
�أقولها م�ست�شهد مثل م��ن قالي
هم �ضلعنا الرا�سي عز و�ضاللي
بين ال��دول بنوا لها مركز عالي
رك��ب ال�ت�ق��دم وال �ت �ط � ّوار متوالي
وتربعت في الأمن والعز واكمالي
تك�سبلناالعلياع�سىعمركمطالي
هدية العاهل لها وق��ع وافعالي
�شفيعنا المختار في يوم االهوالي
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يا �سعدنا ،يا حظنا

()1

عبداهلل بن فهد احلامد

يا �سعدنا ،يا حظنا ،يوم �شفناك
ال�ي��وم عيد المملكة ال عدمناك
ال�شعب يفرح بقدومك ولقياك
اهلل يديمك ي��ا ملكنا ،وياقاك
ي��ا خ��ال��د الإ� �س�لام ،اهلل يرعاك
من ي��وم جيتا والب�شاير بيمناك
زادت روات �ب �ن��ا وال� �ي ��وم مالك
واهلل ما ق�صرت بعطفك وح�سناك
وقاموا �صالة الفجر يدعون ببقاك
ن�شكرك يا خالد ،وحق �شكرناك
�أنت ال�سخا كل ال�سخا من �سخاياك
نلنا ال�سعاده كلها من عطاياك
�أنت الوفا كل الوفا ربي �أعطاك
يا عزنا ،يا فخرنا ،بك و�شرواك
هذيال�شجاعهمنجدودكومرباك
�أن�ت��ه �سندنا ي��وم ن��ات��ي وننخاك
�شعبك وف� ّ�ي ت��ام��ره ث��م ين�صاك
�أرواح �شعبنا يا ملكنا ،فداياك

ه��ذي ليالي العيد والعيد بادي
ال �ك��ل م��ن �أب �ن��اء �شعبك يفادي
عم الح�ضر والبوادي
هذا الفرح ّ
ويحفظك ح�صن للوطن والبالدي
�أف�ع��ال�ك��م بي�ض وبي�ض الأي ��ادي
ح�ق�ق��ت غ��اي�ت�ن��ا وك ��ل ال��م��رادي
نملك حقوق ما لها من عدادي
�شعبك ينوم اليوم �أحلى رقادي
يبقيك اه ال�ع��ر���ش رب العبادي
ن�شكرك من و�سط الح�شا والف�ؤادي
والجود عندك من عظيم المبادي
ع� ّ�م الرخا والخير زاد ازديادي
مخل�ص ل�شعبك قاهر كل عادي
�أن�ت��م ه��ل ال �ع��ادات ي��وم التنادي
علمتنا الإخال�ص و�ضرب الزنادي
ما ظن من ينخاك �صفر الأيادي
ي�ن�ف��ذ �أوام ��رك ��م ب�ح��ب وودادي
تفديك يوم الحرب يوم الجهادي
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فرحة العودة

()1

عبداهلل بن حممد الثمريي

ال�ح�م��د ل�ل��ي خ�ل��ق دن �ي��ا ودبرها
الواحد اللي عمر هالكون ويديره
وال�شكر للي �شفى خالد وهنانا
ال�شعر يعجز ي�صور فرحة الأمة
�أي�� ��ام م� � � ّرت ع�ل�ي�ن��ا ك �ل �ه��ا م��رة
ل�ع��ل م��ا � �ص��اب وال��دن��ا وراي��دن��ا
فال�صبر يجزى عليه الم�ؤمن ال�صادق
كادت تمزق قلوب ال�شعب في لحظه
�أ��ص��در بيان �إل��ى الأم��ة وطمنها
و�أهديت يمنى على �شعبك على بعدك
كل الم�ساجين ت�شكر كفك البي�ضا
جتهم زي ��ادة ول�ك��ن م��ا تحروها
وبالم�ؤتمر في ربوع النيل يمناكم
و�أفريقيا ربعت من و�سمك ال�شامل
ذا و�أنت عنا بعيد الدار في لندن
رباك ليث على ال�شيمات والهمة
�أ�سطورة ق�صته لو ما ح�ضرناها
جاها وهي توها هزلة وجوعانة
وال�ب��دو ع��دوان ك��ل ياخذ الثاني

�سبحانه اللي خلق خلق و�صورها
و�أرزاق خلقه على ما راد قدرها
فال�شعبفيفرحةع ّمت وما �أكبرها
عقب الذي ح�س خاطرها وكدرها
ما �صاب خالد جميع النا�س عورها
هو امتحان لجل هالنف�س نقهرها
واهلل لطف ب�أمة ال�سنة و�صبرها
ل��وال ول��ي العهد بالخير ب�شرها
و�أرجع نف�سها لها من يوم خبرها
قلبك حنون على الأ�سرة وتذكرها
والع�سكريين �أي�ضا مثل ت�شكرها
�شي تعدى ح��دوده ف��ي ت�صورها
�سحبه ابمركم مندوبك امطرها
واحيا عروق هبوب ال�صيف كوثرها
ا�سمك ور�سمك مع العالم ت�صدرها
عبدالعزيز الذي بال�سيف حررها
قلنا :خيال الب�شر وا�سع ويقدرها
وبكل قرية تومر فيهم اق�شرها
ق�ب��اي��ل ج��اه�ل��ة و�إب�ل�ي����س غررها
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وعجالن في مخدعه والنا�س من حوله
لكن مرام البطل ما �شي من دونه
ن��وى ورب��ي ن��وى بالن�صر والعزة
وظهر يبي حكم �أبوه وعاد وهو يافع
العقل يخلق مع ابن �آدم وال يك�سب
وق��ام رب��ع على ال�شدات �سطاية
فاللقمةالليتجيبالغ�صبماتم�ضي
فالمرتزق ما يفيدك حزة ال�ضيقه
وعبدالعزيزادركالحكمةوحكمها
ع�شرة عن الف من اللي ما لهم غاية
ما جا يبي الحكم لجل الحكم ذاته
من نا�صر الدعوة ال�سمة و�آزرها
وه ��ذا حفيده بعثه اهلل ونجانا
وبنى لنا مملكة انظر لحا�ضرها
�إال ال �ف �ت��ى ل�ي�ل��ة ل �ي�لا تغ�شاها
عزم و�صمم ورام المجد و�أدرك له
وغ��زا القبايل ودوخ �ه��ا وهداها
وحدجزيرةكبيرةواخ�ضعالعا�صي
واهلل كتب له على نيته و�أعطى له
وفاو�ض جميع الدول و�أدرك مطاليبه
�أهدافه �أو�ضح من ال�شم�س بظهيرتها
ا�صدق مع اهلل يكون اهلل في �صفك
�أ�صبحت رمز العرب في وقتنا الحا�ضر
حتى غدت مملكتنا تقهر الحا�سد
342

والدار بال�سور والحرا�س �سوكرها
ما يقبل الذل ليث من غ�ضنفرها
ومعه �أربعين على كيفه تخيرها
وقاد ال�سريه وهو في �س ّنه ا�صغرها
وال� � ُع ��ود غ ����ض ول �ك �ن��ه ت�سورها
تم�شي ورا رايته طوع وال اجبرها
ولو هو يبي زود جند كان ما اكثرها
نف�سه ذليلة وخوف الموت طيرها
وهو حكيم خذ الحكمة بجوهرها
واهل العقيدة �إله الكون ين�صرها
لكن دع��ا دع��وة �أج��داده وكررها
�إال محمد ع�سى ي��روي��ه كوثرها
من مظلمات الجهل بالحق ن ّورها
من حط �سا�س لها و�أعلى تدبرها
وروحه على كفه اليمنى وي�سرها
وحكم بحكم ال�شريعة ثم �شمرها
لين اذعنت له وجت له قود بك�شرها
دعوه جديدة لدين الرب ين�شرها
ما خا�ض له معركه �إال وحا�صرها
فالداهية داهية لو ما تح�ضرها
ما جا بقوانين مو�ضوعة وحررها
من راق��ب اهلل كفاه اهلل منكرها
وح��دت ق��وم لهيب النار �سعرها
وهي عزيزة وال حد يوم يقهرها
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ال َّر ْجل يامن على بيته �إذا �سافر
وينام نوم الهنا في �أفقها الوا�سع
�أنعم بخلدك حكمنا بعدك الفي�صل
يا ما ويا ما من ال�سا�سات دانوا له
الفرخ من بي�ضته يطلع على طبعه
م�شى على درب�ك��م ع�ساه للجنة
�أحيا الت�ضامن مع العالم على التقوى
وحارب مذاهب دخيلة في �شريعتنا
و�أف��ري�ق�ي��ا زاره ��ا ي��ا حبها زورة
وال�شاهد انور ونمر ال�شام والعالم
بخام�س حزيران يعرف كيف حالتهم
قلب م��وازي��ن هالعالم بتفكيره
خا�ض المعارك �سيا�سية وحربية
ال� �ل ��ي ي ��وال ��ي ل �ن��ا ت �ف �ت��ر �آالت� ��ه
ر ْكبوا ال�سياكل بهولندا وبلجيكا
وفاقوا على حالة يرثي لها الراثي
�أنعم بخلدك وفي�صل عقبه الخالد
خال الجزيرة عرو�س ال�شرق في ع�صره
العلم ه��و والعمل همه وتفكيره
والع�صر ع�صر الف�ضا والنا�س طاروا له
و�إذا ح�صل قايد توفر الجندي
يقودها الملهم المخل�ص �أبو بندر
كم ّ
كف بي�ضا ل�شعب مدها خالد
وكم ّ
كف بي�ضا لجاره مدها خالد

حجرها
ويم�شي وحيد الخال في و�سط ّ
وترعى الموا�شي ولو ما كان �سيرها
�أدهى الدواهي و�أذكاها و�أ�شطرها
وي��ا ما وي��ا ما ت�صيدها وحيرها
غ�شيم يا اللي فراخ البوم �ص ّقرها
ودعوة نبي الب�شر للعالم �أظهرها
وب�ل��غ تعاليم رب��ه ف��ي مع�سكرها
�سم بو�سط الد�سم والنا�س يبهرها
�سعى لخطة طويلة لين قررها
يدريمنالليجيو�شالن�صرع ّبرها
وفي عا�شر ال�صوم يعرف كيف غيرها
والحق ما جابته خطبه بمنبرها
و�أي�ضا اقت�صادية بترولنا �أقدرها
وال�ل��ي ي�ع��ادي لنا م��ا ع��اد دورها
يوم الكبر غ ّرها وال�شر دهورها
وذبوا لنا رو�سهم كابر عن اكبرها
خالد زم��ان��ه بتقوى اهلل طورها
حتى القرى والهجر في البر ع ّمرها
و�أهل التجارب يقربها ويه�صرها
وال بد نلحق وناخذ دربنا �أق�صرها
والحمد هلل يقود النا�س عنبرها
ن ��ادر م �ن � ّدر �إذا ع��دي��ت ن ّدرها
مرا�سم الخير من يمناه �صدرها
يا حظ من هو لدار الليث جاورها
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لبنان من �ساعده من حل م�شكلته
�إال عظيم الهدف لطام عدوانه
تعي�ش يا ذخرنا ،وال�شعب من حولك
�أخل�صت و�أخل�ص وبان الحب بقدومك
بال�صين�شفتهو�شعبك�شافكبعينه
والد لفا منزله و�ش واجب عياله
وتوجت فرحة و�صلك لنا �سالم
زودت كل الرواتب زادك المولى
ح�سنت و�ضع النا�س واحد واحد
ه��دي��ة ج��زل��ة م ��ن وال� ��د حاني
جزاك ربي بما يجزي به �أحزابه
اهلل يديمك على �شعبك وجيرانك
وي�سلم ولي العهد والنايب الثاني
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من �ضمد جروح بيروت وج ّبرها
حامي ب�لاد ول��ي العر�ش طهرها
والليلة اللي تح�س ال�شعب ن�سهرها
م� ��ودة � �ص��ادق��ة م��ا ق��ط زوره ��ا
وه ّلت دموع الفرح والهم غادرها
�إال ت �ق��دم مهجها ل��ه وتنذرها
ب�أحلى الهدايا وب�أنف�سها وباكبرها
لفتة كريمة لك التاريخ �سطرها
ح�سرها
نا�سغالالعي�شوالحاجات ّ
ما �شاف من م�صلحة �إال وبادرها
فيمناك يمنى بها الخيرات تنثرها
يا مكرم ال�شعب والجيران بديرها
ويعي�ش�شعبكعلىالنعمةوي�شكرها
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نفحة �شعرية

()1

عبداهلل بن حممد ال�سياري
نفحة ���ش��ع��ري��ة مبنا�سبة ���س�لام��ة امل��ل��ك خالد،
وتهنئة البنه بندر.

�سالمي على بحر الندى المعدن ال�صافي
�سالمي على بندر �سعد كل من �شكا
كريم ال�سجايا معدن الجود والكرم
هال ما بدت �شم�س وما �سار نورها
وع��دد ما همل وبل وما الح بارق
وعددمنرحلللبيتيق�ضيفري�ضه
�أهنيك يا م��والي ،برجوع �سيدي
واهني جميع �أفراد �شعبه بعودته
هال مرح ًبا ب�أبو العرب �سيد العرب
هو اللي بعث تاريخ يعرب وجدده
هو الوافي لو ياعد ولو قال كلمته
وهو اللي بنى لل�شعب �صرح و�شيده
وهو اللي لنا ح�صن ح�صين من العدا
وه��و اللي بتفكيره وراي��ه ودبرته
رفع م�ستوى �شعبه وقوى عزيمته
كريم وال في ذاك �شك من المال
�أخ��ا همة عليا بعيد ع��ن الردى
�أبو بندر اللي كل ف�ضله على العرب

�سالم �سليم من ح�شا �صادق وافي
من الوقت والحاجات قد �شاف ما عافي
بعيد النظر لأ�سرار الأيام عرافي
وعدد ما بكا ولف على فقد ميالفي
وعددمابقاعالبحرمنغالاال�صدافي
وعدد من �سعى بين الم�شاعر وهو حافي
�سليم على الرجلين يم�شي ومتعافي
لكالحمدياالمعبود،ياالواحدال�شافي
زعيمالعربفيكلالأحوالين�شافي
وجمع �شملهم عقب التفرق واالحالفي
ح�شا ما يغيرها ل��زوم بها يافي
من المجد والتعليم �ساف على �سافي
رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
لياليه �صارت كلها �أفراح واريافي
وعفاعنخطاياهموت�سديداال�سالفي
و�شجاع �إلى من حل بالدار رجافي
ح�شا ما �سلك من خلقته م�سلك هافي
على النا�س معروفه كما الغيث هتافي

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/82 ،7081 :هـ– /61مايو7791/م� ،ص.2 :
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نجا من لجا له والتجى له من العدم
�أب��ون��ا ح�م��ان��ا ع��ن ع��دو ي�ض ّرنا
عما عين من ي�سعى للإ�سالم بالردى
فال مثل خالد جابت البي�ض �أو بعد
وختمالكالم�أزكى�صالةعلىالنبي
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�صديقال�صديقوللعدو�سماالتالفي
�شملنا بعطف منه مع عدله ال�ضافي
�أعيذه بمن نزّل تبارك واالعرافي
يجودالزمانبمثلخالدباالو�صافي
عدد ما �سرى برق وما �شيف ك�شافي

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

يا �أهلل با�سمك

()1

عبداهلل بن حممد الفقيه
ق�صيدة ُنظمت على خلفية اع��ت��داءات احلرم،
ويثني فيها ال�شاعر على موقف امللك خالد.

يا �أهلل با�سمك بديت القول وا�سمك مقدّم
و��ص�لاة رب��ي على م��ن للنبيين خاتم
يقول عبداهلل �أبو جاراهلل :قلبي تق�سم
خم�سةع�شرليلحالفنيال�سهرواهلل�أعلم
واهلل ما كنت �أظن جروح قلبي تاليم
يا ليل ،يا ليل ،و�ش علمك علينا تحطم
�سهرتني بالحزن يا ليل ،كنك م�شوّم
ي��وم ال�ث�لاث��ا م��ن �أول �شهر المحرم
�صلى �إم��ام الحرم للفجر حتين �سلم
ق��ام��ت ع�صابة وف�ي�ه��م واح ��د ْيتكلم
وق ��ام ي�ت��دج��ل وي�ت�ه��دد وي�ق�ت��ل ويظلم
ما هو بمهدي كذب يدجل على النا�س مجرم
متى خلق مهدي ال�ك��ذاب ومتى تعلم
ل��و ك��ان م�ه��دي ه��داه اهلل تع ّلم وع ّلم
ع�صابة �إبلي�س يتحيل عليهم ويحكم
قتلوا نفو�سن بريئة في الحرم وانجل الدم
ما يح�سبون �أن رب البيت بال�سر يعلم

يا خالق الخلق والعر�ش ْرفعه وا�ستوى به
�أنزل له الوحي و�سط �أم القرى وابتدا به
كماتقا�سيم�صوتالعودواالالربابه
وافيوز قلبي تقطع ملحزن والتهابه
لكن �سبحان من هون علينا عتابه
وادموععينيتماطرمثلفي�ضالغمامه
�أخبار ما تن�سى حتى تقوم القيامه
غالق �شهر �أربعطع�ش في ح�سابه
والنا�س كلن دعا ربه ويرجى ح�سابه
يقول�:أناامحمدالمهديوين�شركذابه
هلل وكبر وقرر وارتجل في خطابه
اهلل ي�سخط على الكذاب فيما ادعى به
كنهكماام�سيلمهكذابعقله�صغابه
لكن كذاب ماحد �صدقه في جوابه
في عزمهم يقلبون الدين �شر انقالبه
خ�سر جهيمان والمهدي ومن اقتدى به
من عاند اهلل لب�س ثوب الف�شل وارتدى به

((( من موقع دواوين �شعراء اجلنوبhttp://www.ruba3.com/vb/archive/index.php/t–29612.html :
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و�صلالخبرللملكو�أر�سلل�سلطانوا ْفهَم
وجا الحر�س جي�ش عبداهلل بقوة تحزم
وقام نايف وزير الداخلية وحوم
تجندوا دولة �آل �سعود تجنيد محكم
وغابت�أجيالمكةفيجيو�شتالحم
و�أ�صبح جهيمان والكذاب مهدي معجم
ويوم ثاني تخبوا داخل القبو مظلم
خم�سة ع�شر يوم تحت القبو في الهم والغم
الموت خ َّيم عليهم داخل القبو خ ّيم
مايدروا�أنال�سعوديينفيكلمو�سم
يحمون حج البحر والبر الجو منظم
�شعب ال�سعوديه من �أر�ض الطور واال المو�سم
من �أر�ض ال�سعودية زعت المعرفة واترنم
يقلون :هيا لتحرير الحرم ناتقدم
ادعوا مع �صوت �أبو جاراهلل ياكل م�سلم
وا�صالة ربي على �سيد الب�شر ّ
المعظم
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واقبل وزير الدفاع بجي�ش مثل ال�سحابه
�أحزابعبداهللقلياحيلي،ذاالحزابه
كمايحومال�صقرفينايفاتاله�ضابه
وتفاحموا للحرم والجي�ش مثل الذيابه
مثل النهار الذي جا للنبي وال�صحابه
حتىاختبوافيمناراتالحرموارتقابه
ماحد يكلم وال يتبا�صرون الع�صابه
ماواحدنذاقمنهمقطرةالما�شرابه
مثل القبر ال ختم لحده وهايل ترابه
قيام ويحافظون الحج مثل الرعابه
والحج م�أمون من حفظ الحر�س والرقابه
كلن يقل للملك خالد حبيب ويابه
وتجمعوا حولي �أبطال ال�شرف وال�صالبه
جنود خالد مع �شيباننا وال�شبابه
اهلل يعز �آل �سعود ودعوتي م�ستجابه
محمد الم�صطفى بالنور تزهر قبابه

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

�أجمل حتية

()1

عبداهلل بن م�ستور امل�سعودي
مب���ن���ا����س���ب���ة ع��������ودة امل����ل����ك خ����ال����د م�����ن رحلته
العالجية.

يا مرح ًبا يا خالد ،اجمل تحيه
عداد ما �أ�صبح �صبح واع�شت ع�شيه
�أه�ل ً�ا و��س�ه� ً
لا ي��ا وث�ي��ق الرعيه،
ل�ع��ل م��ا ل��ك ي��اب��و ال���ش�ع��ب �س ّيه
يا من �إذا �أعطى ما ي��دور جزيه
وال �ي��ا عفا م��ا راز ثقل الخطيه
�أوالدن� � � � ��ا وب�ل��ادن� ��ا ل� ��ك وف �ي��ه
�شرحت �صدر موظف الع�سكرية
وفي ال�سجن خليت الم�ضاجع خل ّية
عميت بال�شعب ال�م�ك��ارم �سو ّيه

تحيت ��ن من قلب ما هي ف�ص ��احه
و�أعداد ما جا ليل و�أ�صبح �صباحه
مم ��ا يمي ��زك الوف ��ا وال�ص ��راحه
�س ��الم �سلمت من الألم والجراحه
واليا جزى م ّوت �س ��كوتن �سالحه
والعفو عن راعي الخطا في �صالحه
جزاك وا�ض ��ح ما يعاوز �إ�ض ��احه
وفرحت �أ�ص ��حاب البنا والفالحه
وفرحت بالم�س ��جون �أكبر فراحه
�أهل ال�سماء والأر�ض و�أهل المالحه

((( من موقع جمال�س قبيلة هذيلhttp://www.hothle.com/vb/showthread.php?t=1098 :
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خالد توىل ال�شعب

()1

عبداهلل بن م�سيب اجلروان العنزي

�أف �ج �ع �ن��ي ال � ��راوي ب�ع�ل��م يذيعه
ميتة زعيم ال�شعب حامي احماها
وعيت ت�شوف العين من غزر ماها
ال �ح��زن خيم وال�خ���س��ارة ذريعه
وال� �ق ��در ت ��م وا� �ص �ل��ه منتهاها
حزنن تعظم وال�ضمائر وجيعه
من فجعة الدنيا وحاكم ق�ضاها
اللي ح�ضر عند الجنازة ي�شيعه
�أرزا ي�م�ي��ز ليلها م��ن �ضحاها
وق �ي �ع��ة ي ��ا ك �ب��ره��ا م ��ن وقيعه
اه �ت��زت ال �ع��ال��م ب �ج��اري بالها
اللي على الإ�سالم �ضامن �صنيعه

((( �آالم و�آمال ،عبدالعزيز بن حممد الأحدب� ،ص.41 :
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راي��ه ظهر بين ال��دول بالطليعه
وح��ل الأم���ور ال�ك��اي��ده واعتالها
ب�أعماله ال�ل��ي عند رب��ه جزاها
خالد تولى ال�شعب عن كل �ضيعه
م �ل �ي �ك �ن��ا ن� ��ور ال� �ب�ل�اد وذراه � ��ا
ج��دد ل��ه الإ� �س�لام وال�شعب بيعه
وهو العو�ض و�أمل القلوب ورجاها
جزل المكارم حاكمن بال�شريعه
حكمن يعز المملكة و�صدقاها
ول ��ي ع �ه��ده � �ش � ّد ع���ض��ده وديعه
فهد حكيم ال��راي مرهب عداها
حل الم�شاكل بالحلول ال�سنيعه

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

علم لفاين ز ّيد القلب بهموم

()1

عم�شاء الدغيلبية العتيبية
حينما �سافر �صاحب اجل�لال��ة امللك خالد بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �إىل اخل����ارج ل��ل��ع�لاج ،وك���ان �آن���ذاك
وليا للعهد ،قالت هذه الق�صيدة تذكر �شي ًئا من
ف�ضائل جاللته.

علمن لفاني ز ّي��د القلب بهموم
من يذكر المعروف ما هوب مليوم
خالد ن�صير الدين بالحق معلوم
�سافر على طيارتن تبعد الحوم
حييت يا �شيخ العرب ،قائد القوم
دارن نزلها علها الغيث باليوم
ليلة لفانا بالوطن غيث وغيوم
ويعنك جاره ما بعد قيل م�ضيوم
والعبد عند الباب ومن م ّر معزوم

وادم��وع عيني ف��وق خ��دي ذريفي
اهلل يجير ال�شيخ ريف ال�ضعيفي
م��ا يتبع العفنات طبعه �شريفي
اهلل ي � ��رده ب��ال �� �س�لام��ة نكيفي
يا مغذي الأيتام ،ما لك و�صيفي
زل��زل رع��ده��ا وبرقها ل��ه رفيفي
و�سمن مب ّكر مقتفن له خريفي
�س ّلمت يا ً
�شيخا ،كري ًما لطيفي
على ال�شحم ال جا الزمان المخيفي

((( �شاعرات من البادية ،عبداهلل بن حممد بن ردا�س ،دار اليمامة للن�شر ،الريا�ض1396 ،هـ– 1976م،
.34/2
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مرحبا يا خالد

()1

مبارك ال�سعد العبدالعزيز

يا مرح ًبا يا خالد ،الم ْلك ال�شجيع
اهلل يعزك �أن��ت و�إخ��وان��ك جميع
اهلل ي��دل��ك بال�شريعة م��ا ت�ضيع
عزيتوا ال�شياب � ً
أي�ضا والر�ضيع
عبدالعزيز اللي حماها بالذريع
ع�ساك ت�سلم والعروبة لك تطيع
ختمتها ب��اهلل ه��و الحي ال�سميع

ال�ل��ي حمى ب��ال��دي��ن ك��ل �أركانها
وك��ل الإ��س�لام اللي مولى �شانها
تحكم ب���ش��رع اهلل ك��ل ا�شوانها
اهلل ي��رح��م ع��ودك��م �سلطانها
ج�ع�ل��ه ال �ج �ن��ة وظ ��ل �أغ�صانها
ي��ا خ��ال��د ،اللي جال�س بميدانها
وخ ��ال ��ق ال��دن �ي��ا وك� ��ل �أك��وان �ه��ا

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد8931/21/03 ،0332 :هـ– /03نوفمرب8791/م� ،ص.9 :
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حتية �شعرية

()1

حممد احلمد املطلق الغفيلي
مبنا�سبة م��ق��دم ج�لال��ة امل��ل��ك خ��ال��د �إىل ينبع
البحر.

يا مرح ًبا بالمليك وفهده الغالي
ينبع رمت عن ج�سدها ثوبها البالي
فيثغرالإ�سالم�شوفالخيرمتوالي
اجبيل �ش ّيد بها �صرح البنا عالي
هذي م�شاريع تبنى لخير الأجيالي
وم�صان ًعا �شيدت بالعزم والمالي
ومحطتن حولت ماي البحر حالي
�أعمالكم وا�ضحة ما هي باالقوالي
بالأم�سكانت�صحاريقفرهاخالي
طموح لجل االعمالي
ب��أي��دي �شبابًا ٍ

ق��دوم�ك��م عيد دي��رت�ن��ا وبهجتها
وا�ستبدلته بثوب ال�ع� ّز نه�ضتها
في عهد خالد تباري به �شقيقتها
وال�خ�ط��وة الثانية بينبع تثبتها
وبترولنا يم ّد خطه لين فر�ضتها
للعز وال�م�ج��د ث��روت�ن��ا تخططها
قراحا وزاد الكهربا جتها
عذ ًبا ً
وال هي دعاية حقيقتها ب�شوفتها
واليوم في �شامخ العمران نظرتها
بالعلم والجد حتى اعطت نتيجتها

((( جملة املنهل ،ال�سنة ،64 :حمرم0041/هـ– نوفمرب9791/م� ،ص.14 :
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�أر�سى بيوت العز يف اجلزيرة

()1

حممد بن فهيد القريني

ي��ا م��رح� ًب��ا ب��ك ي��ا م�ق��ر الجود،
ي��ا م��رح� ًب��ا ب��ك ي��ا ملكنا خالد،
عم الفرح كل العرب في عودتك
ّ
ن���ورت دي��رت �ن��ا وزال� ��ت همومنا
فيك الكرم والطيب وال�شجاعة
ن �ل� َ�ت ال �م �ك��ارم ي�ب��و ب �ن��در ،كلها
ل �ع��ل ُع � ��ود خ �ل �ف��ك ف ��ي الجنة
�أر� �س��ى بيوت العز ف��ي الجزيرة
عبدالعزيز اللي بنى المجد واعتلى
�أم� ��ن ج��وان �ب �ه��ا و�أم � ��ن ربوعها
يحيي لنا خ��ال��د ب ��دوم ال�صحة
ويحيي ول��ي العهد رج��ل الهمة
وي�ع�ي����ش ك �� �س��اب ال �ث �ن��ا عبداهلل
وتعي�ش ي��ا �سلطان ،داي��م �سالم
وختمامها مني �صالة على النبي

ع � ��داد م ��ا ه �ب��ت ه��ب��وب ال �ن��ود
ت��رح �ي �ب��ة م��ن��ي ع �ل �ي �ه��ا �شهود
ع���دت ب �� �س�لام��ة رب �ن��ا المعبود
وف � ّرح��ت ك��ل ال�شعب و�آل �سعود
ورف �ع��ت �شعبك ي��ا رف�ي��ع اج��دود
ل� �ع ��ل ع� �م���رك داي� � ��م ف� ��ي زود
ال �ل��ي ��س�ع��ى ب��ال �ح��ق للم�صدود
و�أع �م��ى ع�ي��ون �إب�ل�ي����س الح�سود
ول �ل �ك �ل �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ب� ��ذل مجهود
ث��م ا��س�ت�م��رت ف��ي ازده� ��ار وزود
ال� �ل ��ي ل���ه ال� ��� �ش ��دات م���ا ت �ك��ود
اهلل ع �ل��ى ك ��ل الأم � � ��ور �صمود
ل��ه م��وق��ف ال ج��ا ال�ل�ق��ا م�شهود
م��ن ك��ل ��ش��ر ول�ل�م�ل�ي��ك اع�ضود
ع� ��داد م ��ا ه � � ّل ال �� �س �م��ا ب��رع��ود

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/12 ،0081 :هـ– /9مايو7791/م� ،ص.8 :
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�شفناك ترفع للجماهري ميناك

()1

م�سلط بن عبداهلل ال�سبيعي

�سالمتك يا اللي من القلب نفديك
�شفنا ال�سعد والنور وجينا نهنيك
ع ّمت بنا الفرحة وقمنا نناديك
ه��ذي ��س��واة ال�ل��ي نح ّبه ويغليك
رب��ي ي�ع��زك ي��ا مليكي ،ويبقيك
ويحفظ لنا فهد الجزيرة يخاويك

والحمد هلل عقب ما غبت �شفناك
ونطلب من المولى منيبين يرعاك
و�شفناك ترفع للجماهير يمناك
�شعب �سعودي في المواجيب يفداك
ويرفع بك الإ�سالم ويع ّز مبناك
في رحلة الإ��س�لام والحق و ّياك

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد7931/6/02 ،9971 :هـ– /8مايو7791/م� ،ص.8 :
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يا �أه ًال يا مرحب ًا

()1

من�صور خالد اجلودي

مرح ًبا يوم عدت يا �صقر الجزيرة
مرح ًبا بك عد وب�لات المطيرة
الفرح ع� ّ�م البلد و�أه��ل الجزيرة
ن�شهد اللي عالمن ب�أق�صى ال�سريرة
�إننا في �صحتك �سقنا الب�شيرة
غ��ال��ي الأرواح ن�ه��دي�ه��ا بريرة
راي ��ة الإ���س�ل�ام نجعلها ذخيرة
من حكم بال�شرع ما ب ّقى ذخيرة
ف�ضلكم ق��د ع� ّ�م طيبتنا وغيره
خالد الم�شهور له فهدن �شويره
ليث مفرا�س اللواليب الع�سيرة
�أب ��و في�صل ل�ل�ع��روب��ة ف�ي��ه غيره
ي��ا فهد� ،أن�ت��ه لنا ليث الجزيرة
وكلك فينا خوك يا راعي الب�صيرة،
مع ع�ضيدك �أبو متعب ت�ست�شيره
مع هل التوحيد يا يـا ويا ع�شيرة
اليا منك ن ّدهت عقبان الجزيرة
طوع �أمرك في ال�صغيرة والكبيرة
فيال�سهلوال�صعبمايقولونخيره

ي��ا ول ��د ح�ل�ح��ل وح��م��اي الثغور
م��ا يكنّ القلب تظهره ال�صدور
�أ�شرقت ثم انك�شف في الوجه نور
خ��ال��ق الإن �� �س��ان رزاق الطيور
نحمد اهلل ي��وم عمتنا ال�سرور
ف��ي ل��زوم��ك ل��و ت ��ز ّورن ��ا القبور
واحتميته م��ا ت�ن��اول�ه��ا ال�شرور
ف��از ف��ي ي��وم الب َعث ي��وم الن�شور
ك��ل م�سلم ��ص��رت ل��ه وال��د برور
�ساعة ال�شدات ينطحها �صبور
درع �ن��ا ف��ي �ساعة ال�خ��اي��ن يبور
ال بغى الباغي يكبدها ال�شرور
���ص��ارم ي�ب�ت��ر م�ت�ي�ن��ات الظهور
ف��وق �شعب م��ا ذك��ر ب��ه م��ن يبور
ب��ان��ي الأم��ج��اد م�ف��رح لل�صدور
ف��ي ن�ه��ار ال�ك��ون ت�شكره الن�سور
ط �ب��وا ال �ن �ي��ران ورح ��اه ��ا ت��دور
ف ��وق ��ش�ه��ب م��ن غ�ب��اي��ره��ا تثور
قبلهم في�صل م�شارك في العبور

((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.29 :
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عيال ع��ودن ما تخوفه ال�سعيرة
خ��ال��دن م��ن ك��ل �شر اهلل يجيره
ت ّمت و�صلى اهلل على �صافي ال�سريرة

ف�ع�ل�ه��م م��ا ف �ي��ه ل� ��والت مخبور
واعذروني �إن ح�صل مني ق�صور
محمد المختار في ي��وم الن�شور
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�ضجت الأ�صوات والدمع انهمل
ّ

()1

�إبراهيم بن �سعد العريفي

م ��ا ك �ت��ب ب��ال��ل��وح م� �ل ��زوم يتم
م ��ن ت �ع��دت��ه ال �م �ن �ي��ة بال�شباب

وال �م �ن��اي��ا ف��ج���أت��ن واال �سقم
الزم� ��ن ي �ف �ن��ى ول���و ب �ع��د ال �ه��رم

م��ا ي ��دوم �إال ال��ول��ي رب العباد
ح��اك��م ي�ح�ك��م ب �ع��دل��ه م ��ا �أراد

�سامك �سبع ال�ط�ب��اق ب�لا عماد
خ��ال��ق المخلوق م��ن بعد العدم

ب ��الإذاع ��ة ف ��وق م��وج��ات الأثير
م��ا ك�ت��ب ب��ال �ل��وح م �ل��زوم ي�صير

� �ص��اب �ن��ا م��ا � �ص��اب �ن��ا �أم� ��ر كبير
واق�ت���ض��اه ال �ك��ون وان �� �ش��اه القلم

ما ي�شا الرحمن يحكم ما يريد
ع��اه��ل الإ�� �س�ل�ام ل�ل��أم ��ة فقيد

�شوف قرب الكون من حبل الوريد
خ��ال��د المحبوب محبوب الأم��م

المليك اللي ملك عر�ش القلوب
م��ن م�شارقها �إل��ى ح��د الغروب

واخ�ضعت له بالوال كل ال�شعوب
ي�شهد ال�ت��اري��خ م��ن ف��وق القمم

��ص��اب�ن��ا ب�م���ص��اب�ن��ا ع�ل�م��ن جلل
�ضجت الأ��ص��وات والدمع انهمل
ّ

وال��خ�����س��ارة ال �ث �م �ي �ن��ة وال��وج��ل
ان�ه�م��ل وان��ه��ار دم ��ع ال�ع�ي��ن دم

ك��م �سهر م��ن ليلتن وا ّن� ��ا نيام
وكم بنى �صرح الت�ضامن للأنام

وك��م غمرنا ف��ي بلدنا بال�سالم
وك ��م غ�م��رن��ا ب ��الأم ��ان وبالنعم
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�أ�س�ألك يا جابر العظم ال�سكير،
و�أ� �س ��أل��ك ت �ج��زاه ع�ن��ا ك��ل خير

�أ��س��أل��ك تنجيه م��ن ن��ار ال�سعير
يا ولي العر�ش ،يا مبري ال�سقم

و�أ�س�ألك يا الهادي البر الرحيم
ف��ي ج��وارك بالنعيم اللي مقيم

ت�سكنه ج �ن��ات ع��دن��ه والنعيم
ي��ا ك��ري��م ،وان���ت وه���اب الكرم

رب عو�ض ف��ي �إم��ام الم�سلمين
ّ
وان تبارك بالملوك الحا�ضرين

بنفحتن من في�ض جودك يا كريم
ف � ْه��د عاهلنا وع �ب��داهلل ال�شهم

ع��ا���ش ل�ل�إ��س�لام عاهلنا الف َهد
درعنا وحمى الحمى �سور الب َلد

وف�خ��رن��ا محبوبنا وال ��ي الع َهد
واح َمى الحرم
هم حماة المملكة ْ

رب تن�صرهم بن�صرك يا عظيم،
ّ
وتن�صر الإ�سالم بالن�صر المديم

ن �� �ص��رة ل�ل�ح��ق وال ��دي ��ن القويم
بكلمة ال�ت��وح�ي��د م��رف��وع العلم

وتن�صر الأ�سرة عريبين الجدود
درع��ه ال�ضافي ول�ل��داع��ي جنود

هم رجال ال�شعب وا�شبال الأ�سود
هم دروع الحرب من ع�صر القدم

�أ�سرة �آل �سعود هم �سور البالد
تابعين ال�شرع ودروب الر�شاد

هم حماة ال��دار وابطال الجهاد
ح��اك �م �ي �ن��ن ب��ال �ع��دال��ة والهمم

خاتمة قولي على الهادي �سالم
وم ��ن ت �ع��دت��ه ال�م�ن�ي��ة بال�شباب

م���س�ت�ح��ال وه ��ل ه �ط��ال الغمام
الزم� ��ن ي �ف �ن��ى ول���و ب �ع��د ال �ه��رم
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مرحوم يا ملج�أ اليتامى وال�ضعوف

()1

�أحمد النا�صر ال�شايع

�صبر على حكم الإل��ه وم��ا جرى
واللي يعرف اهلل تهون م�صيبته
الموت حق ومن وقف يومه يموت
منها خلقنا اهلل لزوم اليها نعود
قايد زم��ام المملكة عبدالعزيز
�شافالتعب�شافالكالفةوالعذاب
يم�سي ب��دار ث��م ي�صبح ل��ه بدار
لين ا�ستقرت ثم �ساد بها الأمان
�أهل الجنوب يوا�صلون �أهل ال�شمال
ث��م رح ��ل ع�ن�ه��ا و�سلمها �سعود
� �س��وا ب �ه��ا ع���دة م �� �ش��اري��ع كبار
ثم ا�ستلمها في�صل ال�شهم الحكيم
في�صل �إلى �صعبت على النا�س الدروب
في�صل ولد عبدالعزيز الفي�صلي
ثم ا�ستلمها خالد الأب الحنون
ال� �ق ��اي ��د ال� ��رائ� ��د ل�ل�ام ��ة كلها
ب�أمر الإل��ه اللي خلق �سبع �شداد
واختاره اهلل مثل �أبوه ومثل �أخوه
موته جرح �شعبه جروح ما تطيب

�أم� ��ر ق �� �ض��اه اهلل وال ي�ستنكرا
رب ج�ع��ل م ��وت ال �ع �ب��اد مق ّدرا
ٍّ
م��ا ح��د على قيد الحياة معمرا
يدري بها الجاهل ولو هو ما قرا
ب�أطرافها �ساق المردف والعرا
يا ما جهم مع طلعة ال�صبح و�سرا
ك�ن��ه ع�ل��ى ك ��ور ال��ذل��ول مو�سرا
خال العدو عن حدها ينزح ورا
والغرب و�أهل ال�شرق بالحق اخ�شرا
ونادى المنادي له برا�س المنبرا
وا�صغر م�شاريعه بها طلعة كرا
�سقم ال �م �ع��ادي كلما رد البرا
هلل على الدرب ال�صعيب وكبرا
تاريخه �أبي�ض بالقلوب ّ
م�سطرا
ال�ل��ي على �شعبه عيونه ت�سهرا
مثل ال�سحاب التي تزبر و�أمطرا
�سال ال�شعيب وفا�ض والرو�ض �أخ�ضرا
ي��ا ع ّلهم ف��ي جنة الخلد ق�صرا
تمحى الجبال وجرح خالد ما برا
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لو كل من �صيح يعو�ضه ال�صياح
�سمعت علمن ه ّز كل الم�سلمين
مرحوم يا اللي في �ضحى يوم الأحد
مرحومياملجااليتامىوال�ضعوف،
مرحوم يا راعي العدالة والن�صف،
مرحوم يا اللي كل ما قام وقعد
مرحوم يا اللي جامع كل ال�صفات
م�صيبة ي��ا عر�ضها وي��ا طولها
يا�أهللع�سىخيرالخلفخيرال�سلف
م��ا �ضاعت الدنيا وقايدنا فهد
م��ا ت��اخ��ذه ب��اهلل ل��وم��ة م��ن يلوم
�إن �ضاقت الدنيا على العالم ن�صوه
يم�شيعلىالتوحيدوالدينالحنيف
والع�ضد الأيمن بال�شدايد والرخا
والي العهد درع العروبة وال�سند
ع�ب��رت عما بال�ضماير والف�ؤاد
ت ّمت و�صلى اهلل على �س ْيد الب�شر
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�إن كان �أو�صل من ثرى الدمع الثرى
ارتجت الو�سطى وه� ّز �أم القرى
ج ��اه ال �ق��در ب�غ�ت��ة وك ��ل ب��ه درى
للعرب والإ� �س�لام والخايف ذرا
�أم ��ار ب��ال�م�ع��روف ��ض��د المنكرا
يامر على الدين وعلى الحق �شكرا
محا�سنه م��ا ه��ي تعد وتح�صرا
م��ار الم�صايب م��ا تباع وت�شرى
�آم �ي��ن ج�ع�ل��ه بالم�سير مظفرا
ما�ص الحديد اللي يعد ويذكرا
بال�شرع ما يخ�شى زري��ة من زرا
زاف���ات ذا وارد واالخ���ر �صدرا
مي�سرا
ع�سى ط��ري�ق��ه ب��ال�ح�ي��اة ّ
ع �ب��داهلل ال�ل��ي ب��ه ن�ف��وز ونفخرا
ذخ��ر ل�ع���س��رات ال�ل�ي��ال��ي يذخرا
ي ��وم ان ك��ل ع��ن ��ض�م�ي��ره عبرا
اللي عن ال�شرك وطريقه حذرا

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

�أبكي على خالد والكل يبكيه

()1

بجاد بن �شارع الرقا�ص

يا العين ،هلي الدمع بالعين هليه
�أبكي على اللي كل �شعبه م�ساويه
�أب�ك��ي على خ��ال��د وتبكي مواليه
�أبكي على خالد والإ�سالم يبكيه
ال�خ�ي��ر ك��ل ال�خ�ي��ر م ��ده بياديه
�أبكي على �صقر عزيزه مجانيه
�أبكي على اللي كل خير وجد فيه
�أب �ك��ي ع�ل��ى خ��ال��د وال �ك��ل يبكيه
�أبكي على اللي هادي الر�سل هاديه
�أبكي يا عيني ،وازرقي الدمع �صبيه
�أبكي على خالد ع�سى اهلل يجازيه
�أبكي عليه ون��ادي القد�س تبكيه
�أبكي عليه ونادي ال�صحف تبكيه
�أبكي يا عيني ،هلي الدمع هليه

على عمود الدين �ضد الأع��ادي
ق �� �ض��ى ل��وازم��ه��م ب �ل �ي��ا ف� ��رادي
وتبكي ال�شيوخ وكل من في المهادي
اللي لجمع ال�شمل داي��م ينادي
ق ��دام ال ي��ات�ي��ه ي��وم الح�صادي
ينثر دم ال�ج��وف وق��ت الهدادي
رجل المروءة وال�شرف والر�شادي
وتبكيه ح�ضر المملكة والبوادي
ن�شا على هدي النبي خير هادي
على �أبو بندر وا�صلي االجتهادي
بجنة ال �ف��ردو���س ي��وم المعادي
اللي لها ن��ادى العرب للجهادي
وتن�شر عن افعاله بكل البالدي
على مليك العدل �ضد الأع��ادي

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.155 :

365

الباب الأول :جممع الق�صائد

منته حمول كيف �أنا ميك �أرقى

()1

الأمري بدر بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز

مني ال�سالم وكان لي منك فرقا
لجلك اعيوني ب�شهب الدمع �شرقا
منته امحول كيف �أنا يمك �أرقى
حبل ال�صبر م�شدود والكف عرقى
يومك معي م��ا ذوق ب��رد وحرقا
ويومك معي لون ال�سما منك زرقا
ودعتني �شم�س ودف��ا نو�ض برقا
ك��ل ي� ��روح ورح �م��ة ال� ��رب تبقى

جمرةغ�ضاحبكلجتداخلالجوف
غيركفالح�سيتوغيركفال�شوف
والحي مثلي بتالي العمر مكتوف
وين اتق�ضب ال غدت قيظ و�شعوف
بيت العزا بعدك يبي جدر و�سقوف
وللع�شب ن��وار وللماطر اقنوف
ودعتني ح��زن وتنهات وح�سوف
كل الذي في الأر�ض ال رحت مخلوف
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وا �شيخنا

()1

الأمري بدر بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز

يا �سيدي� ،صار الحكي كنه ا�سكوت
بغيرك حروفي من ذهب ح�ص ياقوت
فاق�صى �ضميري لجلك الحزن مكبوت
وا �شيخنا اللي وان خذاه القدر فوت
محدن بنى ل�شعبه م�شاريع وابيوت
�إال �أنت يا �شم�سن ،محت كل طاغوت
عذروبك �أنك مثلنا ت�شيب وتموت
ال ل��و يموت الحب للحب تابوت
ويا �سيدي� ،صار الحكي كنه ا�سكوت

ْ
و�ش هو الق�صيد وكيف �أبلقى المعاني
�أما �أنت يعجز عن مقامك ل�ساني
و�أبيه �أنا لنف�سي وحزنك ع�صاني
عمره ا�سنين وعمر غيره ثواني
وا�سكن بقلبه �ساكنين المباني
يابو الوفاء والطيب بحر الح�ساني
وعذروبنا في حماك نلنا الأماني
جفن المحب وخلجتن في المحاني
ْ
و�شهوالق�صيدووين�أبلقىالمعاني

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد2041/9/2 ،0853 :هـ– /32يونيو2891/م� ،ص.7 :
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�شيخ ال�شيوخ

()1

الأمري بندر بن خالد بن عبدالعزيز

�أ�صبح نهاري مظلمن كنه الليل
ع �ل �ي��ك دم� �ع ��ي م �ث��ل الهماليل
�أ�سهر وعيني ك��ن فيها �سماليل
ما غير �أهوج�س والحق الويل بالويل
فرقا زعيم له على الكل تف�ضيل
عليه �شعبه ه �زّه الحزن بالحيل
�شيخ ال�شيوخ امذلل الخ�صم تذليل
ح�صن الجزيرة عن اعداة مغاليل
مرحوم يا اللي بالعدل حارب الميل
مرحوم يا اللي ي�سهر الليل ترتيل

وين �أنت يا منور علينا الجزيرة
مما جرى بيحت خافي ال�سريرة
عليك يا مولف اقلوب الع�شيرة
ك���س�ي��رة ي��ا ك�ب��ره��ا م��ن ك�سيرة
ف �� �ض��اي �ل��ه ع� � ّم ��ت ب�ل��اد كثيرة
ف��رق��اه عنده مثل ي��وم الح�شيرة
�أب��و اليتيم اللي اظروفه ع�سيرة
�ضربات كفه عن عرينه خطيرة
م �ي��زان حكمه ب��ال�ع��دال��ة يديره
ل�ل��دي��ن داي ��م ف�ي��ه ن �خ��وة وغيرة
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عيني ّ
تهل الدمع

()1

جويعد بن ح�سني الدامر

البارحة ما امرحت �أنا الليل �سهران
ويوم �إنني ما بين باكي ومر�ضان
يبكون فرقا الأب��و فعال االح�سان
�أب ��و اليتامى وال �ف �ق��ارى و�شيبان
ي��وف��د �إل��ى بيته ملوكن و�شيخان
م�شى على ح ّقن و�صدقن وبرهان
ع�ساه في الخلد وفي خ�ضر االجنان
�أقولها من �ضامري �سر و�إعالن
وخلفه رجالن من �ساليل كحيالن
�سلطان ي��ا نعم م��ن قيل �سلطان
ذك���رت رب ��ي ع��د م��ا ك��اي�ن��ن كان

عيني ته ّل الدمع والقلب محزون
ع��ذرت عيني غيرها يبكي عيون
م ��دات ج ��وده تتعب ال �ل��ي يع ّدون
والعجز والعميان ومن كان مديون
ي ��ات ��ون زوارن ل �ب �ي �ت��ه ويعطون
د��س�ت��وره ال �ق��ر�آن م��ا ه��وب قانون
�أدع ��و معي ياللي لملكه ت��زورون
�أدعي لمن عر�ضه من العيب م�صيون
فهدن وعبداهلل ع�ساهم يعي�شون
قاموا بعون اهلل على الحق يم�شون
وكاني ق�صرت القول ف�أنتم تعذرون

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.154 :
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مرحوم يا خالد ،ع�سى ما جتي النار

()1

ح�سن بن باتل العربي احلربي

بديت با�سم اهلل و�ألفت اال�شعار
مرثيتن واحت�ست من كثر االفكار
�أم�س الع�صر تقول :كبدي على نار
ق �م��ت �أت �� �ص �ب��ر و�أت��ع��ب��ر تع ّبار
يا راك��ب اللي ي��وم ّ
ق�ضيته القار
ع��ودن كبيرن وال تحمل اال�سفار
عودن كبيرن وقرب الب�شت والوار
جم�سن الى منه نوى الع�صر محدار
�إذا م�شتوا �ساعتين على اي�سار
وم�شيت تالي الليل و�أ�صبحت محتار
مهموم بالمم�شى كما الطير ال طار
خط جديد يدوفيه من زود االمتار
ال�ساع وح��ده يوم �شغلت االخبار
�سمعت علمن من مذيعين و�ش �صار
ال �ب��ارح��ة ك��ل ال�م�خ��ال�ي��ق �سهار
واهتز من ي�سكن ورا �سبع االبحار
البارحة في ثموة القلب م�سمار
والعظم يلقى له طبيبين وجبار
مرحوم يا خالد ،ع�سى ما تجي النار

مرثيتن م��ن خاطر اللي ب��دا به
وعجزت ال �أعبر وال �أكتب كتابه
من �شوفة الجثمان زاد التهابه
وتعبير دمع العين مثل ال�سحابة
جم�سن ي��ودي �شا�صين الرتكابه
ع ّقب ورا ال�سبعين واق ًفا �شبابه
وده ي� �خ ��اوي� �ن ��ا ي �ج �م��ع ثيابه
والع�صر حطيت الأوان ��ي زهابه
ا�ضبط لنا فنجال و�صافي �شرابه
وت� �ق ��ول :ق�ل�ب��ي ي�ن�ه���ش� ّن��ه ذيابه
وال�خ��ط م��ن بعده تالمع �سرابه
ت��وه ج��دي��د ويب�س ال�ل��ي م�شى به
�سمعت علمن يبكي اللي حكى به
علمن �صحيح ويبكي اللي درى به
وحتى الجبال الرا�سية مع ه�ضابه
وحتى ال��دواي��ر �سكرت والنيابة
طقه ا��س�ت��اده م��ن معاليه جابه
ويجاب للمك�سور �أح�سن طبابه
اللي رحل محدن �سمع له ا�سبابه

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد2041/9/01 ،0715 :هـ– /1يوليو2891/م� ،ص.11 :
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يا �أهلل ،يا المعبود عالم اال�سرار،
�إنك تحطه مع هل البيت االبرار
م��رح��وم ي��ا خ��ال��د� ،أب ��و ل�ن��ا بار
البارحة عفت �أدخل البيت والدار
تجمعوا عند الفهد ،كل االحرار
ويبايعونك يا الفهد �شيب و�صغار
وبايعكم اللي ماقفه �صار تذكار
عيال ال�شجاع اللي حكم كل االقطار
عبدالعزيز اللي على الحرب �ص ّبار
م�ضراب كفه ي��ودع الري�ش نثار
يا الموت ،و�شبك قمت تاخذ وتختار
وح ّنا على درب م�شوا فيه عبار
اللي خ��ذاه اهلل وعقبه لنا �صار
فهد ملكنا واعتلى ب�أعلى االوكار
�أنت الملك ولد الملك �سر واجهار
وعبداهلل ولي العهد ح ّرن و�صبار
وهو �صليب الر�أي يعجبك �إذا غار
و�إذا اعتزى بال�سيف وعج الرمل ثار
و�سلطانناالثانيعلىال�شعبماجار
النايب الثاني الى �صار ما �صار
ونايفحبيبال�شعبالىجاهق�صار
ي �ب��ذل ل�ه��م م��ال��ه وال ح��ط تجار
ما ّ
حط عند الباب حار�س ونطار
وادالل �صفرن ما يكفن عن النار

يا عالمن ما بال�ضمير ولجا به
في رو�ضتن مع النبي وال�صحابة
ال�ل��ي ل�شعبه ب��اذل��ن م��ن ح�سابه
ومن الحزن كلن واقف عند بابه
ويبايعونك يا الفهد ،من حبابه
ومن الحزن عجزوا يردون جابه
محمد عمود البيت و�أي�ضا اطنابه
ع �ب��دال �ع��زي��ز وك ��ل دول� ��ة تهابه
وثلثين عمره م��ا توقف احرابه
لوال �أبو تركي كان ي�صدي جرابه
والموت حق ومات النبي وال�صحابة
وق��ت ا�سكتوا م��ا راح منا نهابه
ف�ه��د ال�ف�ه��ود اهلل ي��رج��ع �شبابه
وجانا الفهد يا مرح ًبا مرح ًبا به
�أق��ول��ه��ا ع ��ن دي ��رت ��ي بالنيابة
وه��و �صليب ال� ��ر�أي ك�ل��ن يهابه
و�إذا اعتزى بال�سيف خطرن ق�ضابه
من فعل �أبو متعب تحطم ان�صبابه
متوا�ضعن يق�سم لهم من ح�سابه
عنده ن�سور الجو (واك�س) ورقابه
ي �ت �م��ان واال ف��اق��دي��ن القرابه
كنه م�ضيف (ثليم) من حول بابه
ام�ش ّرعن واللي يجي يا هال به
م��ا ي �ب��ردن ل �ي��ل ون �ه��ار التهابه
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و�سلمان عنده لل�ضعيفين مقدار
ومح�صلن كل ال�شجاعة الى �سار
و�أحمد �صغير وحايزن كل االفكار
يا ميرنا �أحمد ال تكثر لال�سفار
وع �ب��دالإل��ه �أق��ول �ه��ا ق��ول تكرار
وجانا وجانا هال�سنة زود االمطار
المملكة �صارت م�شاريع وانهار
مكاينن تعطي ال �م��زارع ونمار
ما �شوف فالحن ت�ضرر باالمطار
�أوالد مقرن ما يهابون االخطار
كم واح��د ال �شافهم ط��اح منهار
عيال ال�شجاع اطلب لهم طول االعمار
يا �أهلل ،تكفيهم مقادير االقدار
واهلل م��ا قلته لحاجتن وامكار
مرحومياالليمكرمال�شعبوالجار
لو ان غير الم�صطفى قبر ينزار
�آل ال�سعود وال على من مدح عار
ه��ذا وت��م القيل وابديت االغرار
ترحيبة العبري عدد ن�سل االطيار
بهل الثنا و�أه��ل المروات و�أخيار
هذا و�صلى اهلل على �سيد الأبرار
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امح�صل المق�صود في كل جابه
وجميع ماله يبذله ما ا�شترى به
و�أخ��وال �ه��م م��ن طيبين الن�سابة
�أم�ي��رن��ا م��ن ه��و يتحمل غيابه؟!
ذا حظنا م��ن ي��وم رب��ي �سعى به
وادي الرمة جا ما�شيين �أ�شعابه
وجانا زمانن راح وق��ت الزعابة
ودرك �ت��رن م�ج��ان ي�ح��رث اترابه
طلع لهم لجنة وذي من ا�سبابه
ك��م واح� ��د خ �ل��وه ي�ن�ق��ل �صوابه
ال ��ش��اف�ه��م ع�ج��ز ي ��رد الإج��اب��ة
ومن ما امتثل لل�شرع القى عذابه
يا اللي على خلقك تروف وترابه
ب�ل�اي م��ن ح ��زن بقلبي ل�ج��ا به
يا اللي مع الجيران ي�ضحك ابنابه
الزور قبر ال�ل��ي ع��زي��زن جنابه
وال�ل��ي يمدح غيرهم م��ن ذهابه
عن الكثر واخترت را�س الذوابه
واع ��داد م��ا بين اليمن واللهابه
وعد الرمل و�أعداد �ضلعان طابه
ع�ل��ى محمد ع��د ��س��اف��ي اترابه

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

�شد وارحتل
اجرب عزانا يف الذي ّ

()1

ح�سن بن حميميد ال�شلوي

يا هلل ،ياعالم ،بما في �ضمايري
اجبر عزانا في الذي �ش ّد وارتحل
بكينا على في�صل ليالي طويلة
وتقفاه �أب��و بندر ه��ذا �أم��ر مقدر
اليا راحوا �أبطال العرب ينتهي العجب
وهم نجدة الإ�سالم و�إن طال ال�سفر
هم املوكنا هم عزنا هم ظاللنا
عليهم ��س�لام اهلل م��ا الح بارق
ع�سى اهلل يثبت في بلدنا فهدنا
ح�سين ال�سجايا والعرب يرقبون له
ِ
ول ��ي ع �ه��ده ب��ال��وف��ا ي�ك�م��ل البنا
وم��ا ق��دم م��ن قومنا �إال خيارها
كما ق��ال الأول في زمانن تقدم
والنايب الثاني ذران��ا عن العرى
جي�شن تقدم به وجي�شن يدربه
بيتال�شرفما ّ
جفيومنمنالندى
و�أختم بذكر اهلل �صالتن على النبي

بحكمتك ين�ش ��ى برقها من رعودها
وتبك ��ي عل ��ى فقده �ش ��عوبن يقودها
واهلل خل ��ق بي� ��ض الليالي و�س ��ودها
واالقدار من يقدر يالقي �ص ��دودها
ي ��ا دار�س الدنيا ،ع�س ��رها وجودها
طالي ��ع ملوكن يعمي اهلل ح�س ��ودها
عن ال�ش ��م�س وال ع ��ن لوايح برودها
وم ��ا غ َّن ��ت الورقا على ظ ��ل عودها
واالع ��دا يرد ا�ش ��رورها في كبودها
مثل راقب امزونن غزيرن ح�شودها
ي ��وم الأي ��ادي ع ّزها من ع�ض ��ودها
�أمينن يعرف ال�ص ��ادرة من ورودها
ينق ��ل ثقي�ل�ات العماي ��ر عموده ��ا
لي ��ا ولع ��ت ن ��ار الحراي ��ب وقوده ��ا
ورجال العهد ما تختلف عن عهودها
بيوت ال�ش ��رف داي ��م نداها يعودها
عدد م ��ا تزاي ��د نبتها ف ��ي نفودها

((( من موقع ملتقى بني احلارثhttp://www.harthi.org/inf2/articles.php?action=show&id=62 :
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ر�ضينا بحكم اهلل

()1

حمد بن فحيمان الر�شيدي

يقطعك ي��ا دن �ي��ا ،ت��دان��ا زمانها
خذت ما خذت واللي بقا برا�سه العو�ض
يا حيف ،يا غدراتها ،خالد الملك
علىال�سيرةالح�سنةمنواليةالعهد
قبل �أم�س رايه كيف يعمل مع العدا
وال �ي��وم دارت ب��ه و َق � ّف� ْ�ت رحايله
ر�ضينا بحكم اهلل على كل ما جرى
ما دام اهلل الباقي وفيهم على البقا
عان اهلل الدار الحبيبة بفقدهم
ت�صبركما�شالتمنال�صبرمام�ضى
وينالر�سول؟الليبنىركنبالحرم
و�أ�صحابه الأك ��رام حمالة اللوا
ووينالإماماللي�شهر�سيفهالحدب
عبدالعزيز اللي نفى كلمة الجهل
اهلل ين�صر من وال حكم �شونها
ول�ن��ا البقا ب��اهلل وق �ي��ادة الفهد

ق��ام��ت تقلب م��ا عرفنا مكانها
ال �شك خانت من كثير اغدرانها
م�شبع �ضعوف النا�س حامي اركانها
وعلى منهج الفي�صل وزاد بنيانها
من كثر هيبات ال�شرف يوم �صانها
دن �ي��ا ��س��ري��ع والده� ��ا وحمالنها
وال تنفع النف�س الحنون بحنانها
المملكة تبقى قليل اخ�سرانها
طويلين الأي��دي يوم ّ
لف اكفانها
على كثر �صكات الدهر يوم خانها
ق ّوم عمود الدين واخرب اوثانها
راحوا وحكمن دورها في زمانها
ويمناه رب العر�ش بالن�صر عانها؟
وقاد الجمال الهايجة في �أر�سانها
ويمن على من كان ي�سعى ب�أمانها
ول��ي ال�ع�ه��د ك� � ّون ب��راي��ه كيانها

((( ديوان حميد بن فحيمان الر�شيدي� ،إعداد :حمد بن حميد الر�شيدي ،دار الإميان ،الإ�سكندرية ،ط،1 :
1426هـ– 2005م� ،ص.120 :
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قولوا ملن يفرح بت�شتيت �شملنا

()1

احلميدي حمد احلربي

عجيب ت�صريف الزمان عجيب
ي �غ��ري ب �ل��ذات��ه وت��ذه��ل فجايعه
يقوله اللي �ساهرن هجعة المال
فجاني رحيل القايد الرائد الذي
خالد حليف المجد والجود والندى
م��ا غ� ّرت��ه دن�ي��اه م��ا �ص ّد وا ْلتهى
�ساد �أمة الإ�سالم وارهب عدوها
ع�سى اللي اختاره يو�سع منازله
مع �صفوة الأبرار يا َمن من الفزع
�آمين قولوها معي واج�ه��روا بها
وقولوا لمن يفرح بت�شتيت �شملنا
فهد خلف خالد يوا�صل م�سيرته
ل�ب�ن��ان ي�ن�خ��ان��ا وب �غ��داد ت�شتكي
و�أنظارهم يم �أبو في�صل توجهت
هو قائد الأمة وهو م�سند العرب
وول ��ي ع�ه��ده ��س��اع��ده ف��ي مهمته
و�إخوانه اللي عزّنا في وجودهم
اهلل يثبتهم على الحق والهدى

ث��وان �ي��ه ي��دع��ن ال �ب �ع �ي��د قريب
ف�ج��اي�ع��ه منها ال��ر��ض�ي��ع ي�شيب
دمعه على �صفح الخدود �صبيب
عدله على بع�ض الملوك �صعيب
ب� ��درن م �ع��ه ن ��ور ال �ن �ج��وم يغيب
غ��ري��ب ب �م �ل��وك ال ��زم ��ان غريب
ف��ع��اي��ل��ه ل� �ل ��ي ي� ��� �س� ��أل تجيب
ف��ي ج �ن��ة ف�ي�ه��ا ال �م �ق��ام يطيب
ي ��وم ال�ح�ب�ي��ب ي��ف��ارق الحبيب
ع �� �س��ى ل �ه��ا ع �ن��د الإل � ��ه مجيب
ال ،العر�ش من عقب النجيب نجيب
بظرف من ظروف الزمان ع�صيب
ج��ارن غ��دً ا عقب ال�ج��وار حريب
م��ا غ�ي��ره �أح ��دن للجروح طبيب
ر�أي��ه ليا �ضاع ال�صواب ي�صيب
ل��ه ه��وم��ة م�ن�ه��ا ال� �ع ��داة تهيب
ك��ل �أب �ل��ج �سفر ال�ح�ج��اج عريب
والن�صر من راعي الثبات قريب

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/8/25 ،5157 :هـ– /17يونيو1982/م� ،ص.11 :
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خالد ولد من �صاحبته العظامي

()1

الأمري خالد الفي�صل

�أجهد ف��واده بالعزم وال�شجاعة
ه��ذي ��س��وات اللي طويل ذراعه
ع � ّز ال��رف�ي��ق ول�ل�ع��دو �سم �ساعه
الحاكم ال�صالح كثير الوراعة
بينه وبين المجد قرب ور�ضاعة
وبينه وبين الهون بغ�ض وقطاعة
وداع ي��ا ��ش�ي��خ ،ج��رح�ن��ا وداع ��ة

والقلب م��ا �ساير ق��وي العزايم
يمناه م��ا تلحق م��داه��ا القوايم
م��ن طلعته م��ع ب�ي��رق ال�ع��ز قايم
ما يجنحه عن ماقف الحق اليم
م��ن عهد �أب��وه وج��د ج��ده قدايم
ف��ي داره ��م واهلل م��ا ل��ه ر�سايم
خالد ولد من �صاحبته العظايم

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد2041/9/41 ،3715 :هـ– /5يوليو2891/م� ،ص.11 :
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مرحوم يا �أبو لكل اليتامى

()1

خالد بن �صالح العيادة

قال الذي ي�شكي ف�ؤاده بالأحزان
علمن �سمعته �س ّيل اليوم دمعي
نبكيك يا خالد ،ويبكيك غيرنا
وتبكيك يا خالد ،جهاتن كثيره
وتبكيك يا خالد ،جميع الأرامل
وتبكيك يا خالد ،فيا�ضن م�شيتها
مرحوم يا خالد ،ع�سى اهلل يبيحه
مرحوم يا خالد ،ع�سى اهلل يرحمه
مرحوم يا اللي النا�س ت�شهد بعدله
م��رح��وم ي��ا �أب� � � ٍو ل �ك��ل اليتامى
مرحوم يا ال�ع��ادل ،وباني بالده
مرحوم يا ب��اذل للإ�سالم نف�سه
مرحوم يا اللي النا�س تبكي افراقه
تبني المدار�س والم�ساجد به ّمتك
وطورت في عهدك مدائن كثيرة
وطورت من جدة ليا �شاطى البحر
ب�ع��ده �أب��و في�صل ون�ع��م الخليفة
ون�ع�م��ن ب �ع �ب��داهلل ول �ي��ن لعهدنا
وكل ال�سعود �أوت��اد نجدن وعزها
من �صلب وائل كلهم نعم اال�سرة
وختامها مني �صالتن على النبي

حزنن عميق وليته اليوم ما كان
ودن �ي��ا تب ّكينا وم��ن ف��وق�ه��ا فان
ويبكيك كل ال�شعب �شيبن و�شبان
وتبكيك يا خالد ،من الحزن لبنان
وتبكيك يا خالد� ،صغارن و�شيبان
حتى ال�شجر يبكيك واعلن باالحزان
يا معم الأم��ان ،في كل االوطان
رب كريم وفار�ضن خم�س االركان
ٍّ
ت�ق� ٍّ�ي ن�ق� ٍ�ي ظ��اه��رن فيه االيمان
مرحوم يا نورن على النا�س قد بان
ع�ساه بالجنة ويجزى باالح�سان
ي�شهد له التاريخ ب�صدقن وبرهان
يا من �سعى لل�شعب في كل ميدان
وتفتح م�شاريعن وتبني باال�سكان
طورتها من حد عرعر لنجران
ليا ت�ب��وك وح��ائ�ل��ن وح��د جيزان
نعم الفهد لل�شعب عادل وله �شان
ومحمد وماجد ومتعب و�سلطان
و�أحمد وعبداهلل وبندر و�سلمان
ال جا نهارن فيه حربن وعدوان
�أعداد ما ه ّبت من الريح االغ�صان
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يا �صعب ن�سيانك

()1

خ�ضري بن نايف الربّاق الثبيتي

تمر ال�سنين ويم�ضي العمر ما نن�ساك
ترىالع�شروالع�شرينماغيرتمر�ساك
يزيد الغال يا خالد الجود ،في ذكراك
ولك�سيرتنعطرةكماريحةالم�سواك
حكمت البالد بعدل وار�ضيت ذاك وذاك
تَغ ّيرمباديو�أنتمبداكهومبداك
ليا �صكت الأهوال م ّنا وجت م ّناك
ذكرنا الحكيم العادل الزاهد الن�ساك
ن�شوفكتناجينان�شوفكهناوهناك
نفت�ش عليك وبين �أحا�سي�سنا نلقاك
ع�سىجنةالفردو�سيا�سيدي،م�أواك
نقوله وال نن�سى فهدنا وال نن�ساك

ملكت القلوب و�صار يا �صعب ن�سيانك
مكانك مكانك واهلل اللي رفع �شانك
وال تنق�ص الأيام قدرك وميزانك
�سقاهامطرروحكوهتانوجدانك
وك�سبت احترام �أهلك وح ّيدت عدوانك
وال ك��ل عنوانن ي�شابه لعنوانك
وكربناالدهرفينابهالقاطعالحانك
وتمثلت للأعيان جال�س بديوانك
نب ّل التعب في ظل غر�سك وبنيانك
تداوي الجروح وتطفي النار ب�أردانك
تعاقب عليك الحور في بارد جنانك
وال هان عبداهلل وال هانوا �إخوانك

((( من موقع منتديات عطا�شىhttp://www.3tasha.com/vb/showthread.php?t=2242 :
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حامي كيان املجد

()1

خلف بن هذال العتيبي

ي � ��ردد ال �ت �ل �ف��از ف �ي �ن��ا ن �ب��ا ه��ام
ال عاد علمن جات به دار االعالم
مرحوم يا ريف الأرامل وااليتام،
ننعى وتنعاك العروبة والإ�سالم
رحمتك يا منزل تبارك واالنعام،
�أكملت ما ق�صرت في �سبع االعوام
يا م�شبع التاريخ ،ب�سطور الأقالم
ف�ه��د م�سير دف ��ة ال�ح�ك��م ق��دام
قايد م�سيرتنا على ط��ول االيام
يحيا فهد جالي عن ال�شعب االوهام
مليكنا المحبوب مفتول االكمام
حامي كيان المجد عن كل هدام
ال ح� ّل في جو ال�سما عج واكتام
ي�ف��رج المظلوم يكظم باالبهام
تهتفله�أهلال�شرقوالغربوال�شام
منه الوطن تنعم بخيرات وانعام
فهد المهم الفاهم الملهم الهام
والحمد لك حكامنا خير حكام
منا وفينا �أ�صل واو�صال واج�سام
م�شرعين الباب للخا�ص والعام

وما �أعلن به الديوان �سنة اعباده
موت الزعيم اللي نظيفن ف�ؤاده
يا اللي عليك ال�شعب يعلن احداده
وينعاك �شعب م�أمنه ف��ي بالده
في جنة الفردو�س �شربه وزاده
وفي خدمة الإ�سالم نلت ال�شهادة
م��ا ف�ي��ه نق�ص وق��اب�ل��ن للزيادة
كفو الرجل كفو العمل والقيادة
عا�ش الفهد في همته واجتهاده
نعم العو�ض نعم الملك والريادة
عون الرفيق وعوق من طال ماده
وم�شارك ال�شعب ال�سليب بجهاده
يجلي عن ال�شعب المجرد �سواده
وي�ط�ل��ق �أ��س�ي��ر م�م��رح ف��ي قياده
و�أه ��ل الجنوب وحملوه الإرادة
من البحر َل ْح َمر للخليج امتداده
عليك ي��ا رب ال �ع �ب��اد ،اعتماده
حماية ال��دي��ن الحنيف وعماده
وف�صيلة ال��دم م��ن نهار ال��والدة
فعل الجميل لهم طبيعه وعادة

((( خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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يرحمك يا را�سن مرامه بعيدي

()1

دوا�س ال�شعيلي ال�شمري

الحمد للمولى بعي�شن رغيدي
ب�شي جديدي
تظهر لنا الدنيا ٍّ
مثل �أم�س يوم �إنه تناو�شت الأيدي
ع���س��اه للجنة ع��وي��ن الوحيدي
جلدن على ال�شدات رايه �سديدي
يرحمك يا را�سن مرامه بعيدي
مقدم جموعن للفيالق عقيدي
من حكمته كل العرب ت�ستفيدي
ع���س��اه للجنة ج���وار ال�شهيدي
حيث �إنه الملك الجليل الجليدي
ودوه للمثوى الأخ �ي��ر الأك �ي��دي
عبرات من �شافه ت�سد الوريدي
خالد خذاه الموت �شان العبيدي
وهلل ل��و ت�ب�ق��ى ع�ظ��ام��ه هميدي
و�أنت الخلف ع�ساك دايم �سعيدي
يزهى بك الملك العظيم الجديدي
ال با�س يا مخلف ظنون ال�ضديدي،
ثبت الجنان �سناد را�سي و�سيدي

و�أم��ن و�أم��ان��ن في رب��وع البالدي
ي��وم ع�صيب حالكن بال�سوادي
عذب ال�سجايا من طيور الهدادي
مقدم هل الرايات �سقم المعادي
�صلفن على الطاغي رفيع العمادي
ي�شفا به الهافي �ضجيع الو�سادي
وم �ع��ززه فهد ال�ف�ه��ود الجوادي
وال�ضد ال رام��ه �سقاه النكادي
وله بالنعيم بيوت خلدن ت�شادي
جزل العطا �ضد ال��ردا والف�ساد
وحطوا عليه م�صلفحات الهوادي
ولب�سن عليه المترفات الحدادي
واخ �ت��اره المعبود رب العبادي
ف �ع��اي �ل��ه ف ��ي ك ��ل ي� ��وم ج� ��دادي
النا�س با�سمك يا بو في�صل ،تنادي
و�شعبعطاكالحبمنكا�ستفادي
يا الليث ،يا اللي فيك قلب جمادي
ف�ه��دن وم��ن ل��ه ب��ال�ب��راي��ا يالدي
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القوي ال�شديدي
بالعزم والبا�س
ّ
و�صبر على م��ر الليالي بريدي
حيث �أنت من قوم فخرهم تليدي
خذيتها بم�ص ّقالت الحديدي
غ ّنت لك الورقا بخ�ضر الجريدي
حامي الحرم كلن بفعلك ي�شيدي
يا اللي مكا�سبك الثنا والحميدي
و�ساعدك وا�سنادك �شجاعن عنيدي
عبداهلل اللي لك عوينن ع�ضيدي
به من ج�سارة خالد بن الوليدي
ث��م �صالتن للر�سول المجيدي

ونطح الم�صاعب واحترام المبادي
ه��ذي �سواتك ي��ا طليق الأي ��ادي
ومجد ي�شع�شع نوره في كل وادي
والدين والت�صميم واالجتهادي
و�صوتك يدوي في فروع الحمادي
غنوا به الركبان ج��رد الريادي
�ألهمك رب العر�ش طرق الر�شادي
�صعب المرا�س وقايد ما يقادي
�سمح اللقا الطاهر نظيف الفوادي
وف�ضايله ما تنح�صي بالعدادي
محمد ال�ل��ي ك��ان للنا�س هادي
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�أدى الأمانة

()1

را�شد بن عبدالرحمن بن كليب

يا �أهلل ،يا المعبود ،يا خالق النور،
تجبر عز �آل �سعود وال�صبر ماجور
فقيدنا المحبوب بالحق مبرور
مرحوم يا خالد ،م�شى درب ماثور
من قلب كل ال�شعب �شياب وبزور
ع�ساه بالجنة مخلد م��ع الحور
حر الحرار اللي باالفعال م�شهور
�أدى الأمانة وافيه ما بها ق�صور
موته فجيعه ي��ودع البال مك�سور
ي��وم الأح��د ن��رث��اه وال��دم��ع منثور
�أتلى العهد باللي بنى المجد مقبور
تنهل على قبره وري�ضان وزهور
في �صفحة التاريخ له مجد و�سطور
الفخر ب�آل �سعود وهم لنا �سرور
قاداتنا اللي عهدهم نور و�سرور
عبدالعزيز م�ؤ�س�س الحكم لنمور
و�سعود والفي�صل وخالد لهم طور
ع��دل الملوك بعناية اهلل مغفور

ي��ا رب ،ي��ا جابر ع��زا ك��ل �صبار
والموت حق وما م�ضى بالقدر �صار
هون عليه اهلل �صواديف االقدار
رحل من الدنيا ع�سى قبره انوار
ج��داه يدعى له من كبار و�صغار
يقطف من الأثمار في دار االبرار
بين الدول بالخير كفاف اال�شرار
ي�سعى لحل ال�صلح في كل االقطار
�ساعة �سمعنا عنه ن�شرات االخبار
نبكي ملكنا وازرق ال��دم��ع نثار
بعد الع�صر بالعود يا عل االمطار
عهده بقى بعده ب�ساتين وازهار
و�شهود �أب��و بندر فعاله واالخيار
ال � ��ر�أي هلل ث��م واف �ي��ن اال�شبار
خم�سة ملوك اللي عرفنا لهم كار
ال �ل �ي��ث الأول ل �ل �م �ع��ادي��ن قهار
ب��أدواره��م و�أفعالهم والفلك دار
واهلل يجير اللي توفي من النار
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الموت �س ّنه ما عن الموت محذور
�أ�سالفنا ك� ّل��ن ب��االف�ع��ال مخبور
بعد الملك خالد فهد مق ّدم �صقور
فهد ملكنا راي��د الحق من�صور
و�أخ��وه عبداهلل ع�ضيده ومنعور
وا�صل م�سيره في م�ساعيه م�شكور
ومحمد المعروف كالدرع مذخور
وهو حبيب ال�شعب ومقدم ال�شور
جبار في لطم العدا وافي ا�شبور
والنايب الثاني له الطيب من�شور
من �أول وتالي و�سلطان م�شهور
والأ��س��رة �صقور تع ّلت على وكور
وال�شعب واحد بين وامر وم�أمور
العهد والبيعة �سليمة من الزور
ال�سيف وال �ق��ر�آن منهج ود�ستور
و�صالة رب��ي عد ما نبت ممطور

لي جا القدر ما عد فادن االحذار
وخلف ال�سلف ع�سى لهم طول االعمار
قايد م�سيرتنا نه�ض �سر وجهار
ن�صره من اهلل والعدا منه تنهار
ولي العهد بامن ورخا مثل ما �صار
له في دروب الحق مدخل ومظهار
حالل �صعيبات الم�شاكل �إلى �شار
�سهل الجناب �أبحال و�أبحال جبار
ن�صر ال�ضعيف الى ا�شتكى �ضيم ج ّوار
�سلطانمن�صاال�ضيفويكرمالجار
بالر�أي والحكمة والأفعال تذكار
وال�ك��ل منهم من�صبه ع � ّز للدار
ك��ل ي �ق��وم ب��واج �ب��ه ع ��دة ام ��رار
وه��ي ت�ج��دد ب��ال��وف��ا م��ا ب��ه انكار
كل الجميع بدرب الأ�سالف عبار
على النبي ع��دة هماليل َل ْمطار
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املوت حق وال بهذا غرابة

()1

رجاء بن را�شد احلقان الدو�سري

يا �أهلل ،يا من�شي علينا �سحابة،
يا قاب�ضن روح النبي وال�صحابه،
ارحم حبيب ال�شعب واجزل ثوابه
واجبر عزا �شعب الوفا في �صوابه
فقيد الهدى والمجد را�س الحرابة
�سخي وفي كل المواقف �سحابة
ٍّ
ّ
نظم �ضمانن للمواطن �سخا به
ال� �م ��وت ح ��ق وال ب��ه��ذا غ��راب��ة
�أكبر عزا ال�شعب ال�سعودي بال به
بمحمد م�ضوي الفعايل نجابه
ٍ
حلحيل م��ا ينحال م��ا ينهقا به
�إلى انته�ض موتن على من �سطا به
ب�ت��اع قطاعن على م��ا ان �ت��وى به
وف�ه��د ال�ف�ه��ود ال�ل��ي ع��دوه يهابه
وفهد الفهود اللي حكم والرجا به
يحكم ب�شرع اهلل مح َّكم كتابه
ع� ّ�م ال��رخ��ا والأم���ن كله حكا به
�أه�ل ً�ا و�سهلاً بالفهد مرح ًبا به

يا �س ��امع الدعوة ،عزيز المقامي
�سامع دبيب النمل محيي العظامي
خال ��د ملي ��ك الع ��رب الكرام ��ي
المملكة ب�أق�ص ��ى يمنها و�ش ��امي
تخ�ضع �ص ��ناديدن بجال الهمامي
يعم ال�ش ��عب حتى الغالمي
غيث ��ن ّ
حت ��ى الأرام ��ل �ص ��انهنْ واليتامي
الخل ��ق تفن ��ى والبق ��ا لل�س�ل�امي
د�س ��تورها الق ��ر�آن نع ��م الكالمي
�أمع ��رب م�ش ��هور خ ��ال وعمام ��ي
�ش ��باب نار الحرب ي ��وم القتامي
له �سطوتن تبري اللحم والعظامي
حامي عقاب الخيل مروي الح�سامي
عدوانن ��ا م ��ن هيبت ��ه م ��ا تنام ��ي
مقدام الأم ��ة بالليالي الع�س ��امي
نبرا�س ��نا �ض ��د الجهل والظالمي
الفه ��د ي�س ��هر والرعي ��ة نيام ��ي
رج ��ل العدال ��ة والوف ��ا والنظامي

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.152 :

384

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

خال الغنم في جنب ذيب الذيابة
م��ن م��ال ع��ن درب��ه ينوله عقابه
وعبداهلل اللي في الوغى يعتزى به
و�سلطان درعن للوطن يرتكى به
�صفوة ح ��رار بالمالقى حرابه
وختامها ي��ا �أهلل خفف ح�سابه

يمناه ل��و ط��ال��ت جعلها حطامي
المملكة فيها ال �ع��دال��ة تمامي
�ضرغام و�سط المعركة ما ي�ضامي
مقدامنا ي��وم اللقا والزحامي
�سلة ه��ل العوجا عيال الإمامي
�أع��داد من زار الحرم كل عامي
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رحلت يا خالد

()1

زيد بن غازي بن ع�ضيب الدعجاين

يوم الأحد من فجعة العلم ج�ضيت
كنه يلوج بحاجر العين حلتيت
وه ّلت دموع العين و�أ�صبحت و�أم�سيت
يا �أهلل ،يا عالم ما �أبديت و�أخفيت،
مرحوم يا عز العرب ،ط ّيب ال�صيت
نعتا�ض باهلل ثم ع�ضودة هل البيت
رحلت ي��ا خ��ال��د ،ع��زي��زن وب ّقيت
يا ما بفعل الخير والبر و�صيت
قدت الت�ضامن للعرب ما توانيت
م�شيت حكم اهلل بعدل و�ساويت
عدلت بين النا�س وا�شبعت وارويت
مرحوم يا �شيخ ،على ال�شعب حنيت

ج�ضة قري�ص ناه�شة ن��اب ح ّية
والكبد فيها مثل حامي اللظ ّية
ك��ل��ن ي �ع��زي �ن��ي وي � �ع� ��ذل عل ّيه
تجبر ع��زان��ا ف��ي �إم���ام الرع ّية
ي��ا �أهلل ،لعله ف��ي ج�ن��ان��ن عل ّية
ال غ��اب نجمن ب��ان نجمن حل ّية
ذك��رن جميلن م��ع جميع البر ّية
ويبكيك �شعبك حا�ضره وبدو ّيه
والم�سلمين �أل�ف�ت�ه��م بال�سو ّية
لو غبت يا خالد ،فالأفعال ح ّية
وخ �ل �ي �ت �ه��ا ل �ل��ي ب � َع��دك��م و�ص ّية
نطلب لك الغفران �صبح وع�ش ّية

((( خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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يا �شعب ،ال حتزن ملوكك �سالطني

()1

�سامل بن حمدان املحرييق

يوم الأحد تاريخ واحد وع�شرين
�أظلم نهاري واختفت ر�ؤية العين
مات الحكيم اللي رفع راية الدين
خالد حبيب ال�شعب ن�سل الميامين
ي�شهر جنابه في جميع الميادين
يبكيه �شيبان وح��ري��م ووراعين
ويبكي عليه دي��ار ق��وم عزيزين
ويبكي على خالد ق�ضية فل�سطين
عطفه �شمل حتى ال�ضعوف الم�ساكين
عليه م��ن قلب يحبه �سالمين:
ودع �أب ��و ب �ن��در ق �ل��وب المحبين
كل الب�شر باعمال خالد م�شيدين
لكننا ف��ي ق ��درة ال ��رب را�ضين
اللي خلق عبده و�سواه من طين
وع�سى البقا في اللي بقى والأمل زين
م �ع��اه��دي��ن اهلل �إن � ��ا مطيعين
فهد عو�ضنا هو عذاب المعادين
اللي بم�ضمون الوفا دوم ما�شين

�أربع مية واثنين في �شهر �شعبان
واليوم اال�سود تختلف فيه االذهان
رجل ال�سالم �أو �شاكر العز ال هان
اللي لهم في �ساحة المجد برهان
واليوم ه �زّت موتته كل االوطان
ويبكيه �شعب خ ّيمت فيه االحزان
حاول على تطويرها قدر االمكان
والموقف اللي �صار في �شعب لبنان
و�أهدى لهم كل المحبة ب�سفطان
��س�لام م��ن ورد وعنبر وريحان
ومحبته تمال ج�سد ك��ل �إن�سان
ع�ساه في الجنة مقره بر�ضوان
�سبحان من يامر واليا قال كن كان
و�أ�ضفىعليهال�سمعوالعقلوالل�سان
ما غاب من نجم ظهر نجم ثم بان
ن��رف��ع والن ��ا للفهد ��س��ر واع�ل�ان
واخوانه �أهل المجد ذربين االيمان
و�إن وقفوا �صاب البال كل �شيطان
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بالهمة العليا وب��ال�ح��ق داعين
يا �شعب ،ال تحزن ملوكك �سالطين
يا �شعب ،حكامك لنه�ضتك بانين
المملكة في عهدهم فالها زين
من عقب ما كانت �شعاب وبالدين
�أع�م��ال�ه��م �أك �ب��ر دل�ي��ل وبراهين
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لل�سلم رواد وفي الحرب فر�سان
عا�شوا ملوك ما ر�ضوا لك بنق�صان
في عهدهم حققت نه�ضة وعمران
�أ�شرق �سعدها ثم �صارت لها �شان
و�صحاري يعوي بها الذيب �سرحان
فيوقتناالحا�ضروفيما�ضياالزمان

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

خري على �شعبه

()1

�سعد بن حريول ال�سبيعي

يا �أهلل ،يا المطلوب ،عالم الأحوال
�أن ترحم اللي للثقيالت �شيال
بعدلن ومعروف لنا يبذل المال
ع�ساه في الجنة له فرا�ش وظالل
واال ترى الدنيا كما �ألفي ينزال
بعزي فهد وعزي �إخ��وان وانجال
في العاهل اللي راح ما كدر البال
خالد اليا عدو م�شاهير االبطال
في دعوة الإ�سالم ما هوب مالل
دون العرب ينقل كبيرات وثقال
وفهد ملكنا اليوم حالل اال�شكال
ي �ح � ّل �ه��ا ل ��و غ �ل �ق��وه��ا ب��االق �ف��ال

ع �ل��ام ك� ��ل ال��ب�� ّي��ن��ة وال �خ �ف �ي��ة
خالد ملكنا اللي عدل في الرعية
ع��اق��ل وم�ت��وا��ض��ع بنف�س ر�ضية
ه��ي ال� ��ذي ف�ي�ه��ا ح �ي��ات��ن هنية
بين ال��رخ��ا وال �ه��ون والمكرهية
و�أه ��ل ال�ج��زي��رة كلهم بال�سوية
خيرن على �شعبه وم ��أم��ون �سيه
ع��ده م��ن �أه��ل الطيب م ّيه بمية
وا��ص��ل م�سيرة في�صل العالمية
والإ�سالم عمومن ي�شهدون البرية
ح�ل�ال �صعيبات الأم� ��ور القوية
حكيمن حليمن وال يداني الخطية

((( خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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بكت عيوين

()1

�سلطانة بنت عبدالعزيز ال�سديري

بكت عيوني يوم بالق�صر مريت
من �أق�صى ف�ؤادي بح�سرة الروح ونيت
خالد ع�ساه بجنة الخلد له بيت
�أنا �أ�شهد انه يوفي الحق ال جيت
�أبو حبيب وحاكمن ذاع له �صيت
يا ق�صر ،يا ما �شفت من خلق و�أويت
�أظلمت عقبه �آه يا ق�صر ،وا ْلويت
بك وح�شتن يا ق�صر ،في القلب حطيت
يا �أهلل ،يا المعبود ،وحدك ترجيت

ذك��رت �أب��و بندر �سموح الطاليع
على ح�سين الخلق زين الطبايع
اللي حكم بالعدل وار�سى ال�شرايع
ق�صره م��زار لكل خايف وجايع
وقلبه م�لاه الخير بالخير �شايع
وياما �شهد ن��ورك جميل الروايع
دن��ي��ا ع�ج�ي�ب��ة م �ن �ت �ه��اه��ا ل��واي��ع
حزنن ي�صاحبني غدا كالوجايع
�أح�ب��اب�ن��ا ي��ا رب ،ع �ن��دك وداي��ع

((( خالد بن عبدالعزيز� :سرية ملك ونه�ضة مملكة� ،أحمد بن زيد الدعجاين.
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رحل عن الدنيا

()1

�سليمان بن عبداهلل القرزعي

يرحم مليك بالمكارم م�شى بها
ل�ع��ل ط�ي�ب��ة ي�ب��و ب �ن��در ،منازلك
خالد على التوحيد بالدين مقتدي
رح��ل ع��ن الدنيا وق��دم للآخرة
اللي �سعى بالخير مثله له الهنا
ي��ا ل�ي��ت ل��و ن �ف��داه واهلل رقيبنا
هالوا عليه الطين بالعود وانكفوا
اهلل ي �خ �ل��ي م� ��ا ب��ق��ى ل �ل��والي��ة
عبداهلل الوالي على العهد ليثنا
يا �أهلل ،ال تق�ضي على الأ�سره بالفنا
هذا و�صالة اهلل على �صفوة المال

خالد من اللي بالمكارم ح�ضى بها
ف��ي جنة م��ا عنك ين�صك بابها
وح���ظ م��ن م�ث�ل��ه ي �ق��دم ثوابها
عدل ال�صحابة كلبوهم م�شى بها
في جنة الفردو�س ربه �سخا بها
ب�أعمارنا ن�ف��داه ل��و ين�شرى بها
وال �ك��ل م�ن��ا خ�ي��رت��ه ي�ن���زوي بها
فهد مليك و�إخ��وت��ه ينلجى بها
و�سلطان نائي والمكارم غزا بها
نح�سب ح�سابها
�آل ال�سعود اللي ّ
�أف�ضل نبي قد م�شى في ترابها
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روحه يف جنات النعيم

()1

�سليمان بن عبداهلل بن حاذور

خلد لنا الخالد من الطيب خالد
تداعت له الدنيا من العمر وانق�ضا
ت�شاهد لك الأحباب وال�شعب �آمنت
تودعك يا خالد ،من العين دمعة
ي�سمونه ال�ع��ادل وي�سمونه الوفا
وي�سمونه ال�ضرغام وال�شبل والفهد
�أم�ي��ن وم ��أم��ون و��ض��د لمن طغى
جزيتنا جزاك اهلل يا مدور الجزا،
فال تح�صي الأقالم ما تح�صي الذي
رجانا من اهلل ينزلك منزل الر�ضا
ق�ضا وانق�ضا اليوم انبايعك يا فهد،
مع الأمن والإيمان يا منبع الندى،
فهد ،يا فهد ،يا نورها و�سرورها
ع �ب��داهلل ال�ل��ي ع�ضيده ونكتفي
عاهدت والة العهد يا كا�سب الثنا،
ه���ذي ت �ح��اول �ه��ا وه� ��ذي تحلها
نبي نذكر الفزاع ال ج��اه ملتجي
�سلطان ه��دات��ه ك�ن��وز م��ن الوفا
يخليك ت�شكيل له وتبدي بما خفا
��ص�لاة رب��ي ع � ّد م��ن ح��ج وانتوى
وختمتها ب�ألف �صالة على النبي

با�سمك �إله العر�ش يرحمك خالد
ودع �ت �ن��ا ودع � ��اك واهلل �شاهد
ب��أن القدر مكتوب والقلب واحد
مليكن حكم بالعدل وال�شعب قايد
وي���س�م��ون��ه الإ�� �س�ل�ام ل�ل�ك��ل وال��د
وي �� �س �م��ون��ه ال� �ع� �ب ��اد هلل ع��اب��د
رحيم ودود م��ا �سمع ك��ل حا�سد
م��ن اهلل ي��ا خالد وال ه��وب كايد
فعايلك يا خالد ،على ال�صمت �صامد
رحمتك يا رب��ي� ،صديق الوعايد
لل�شريعة والإ�سالم �شد ال�سواعد
ع�ساكم لنا بالخير عن كل حاقد
على ع��دو ال��دي��ن ع�ض النواجد
بما�ضيه قبل ايقال للعهد عاهد
بهذا �صدر �أم��رك وه��ذاك وارد
ما تنح�صي ح�سناك بالخير واجد
�شعبه ذك��ر ف�ضله حليمن وراكد
ب�شو�ش �إل��ى �شفته يخليك وارد
وير�ضيك حالل الم�شاكل بزايد
على نبي ال�ه��دى راع��ي الفوايد
با�سمك �إله العر�ش يرحمك خالد
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نفخر بحب ملوكنا ومناري

()1

�سليمان بن عوي�س

ال� �ح� �م���د هلل ك � ��ل �� �ش���ي ه���اد
ل��وال وج ��ود ال �ع��دل م��ا ج��اء هذا
ك�ل��ن ي �ح��اول ق �� ّ��ص ع�ن��ق الثاني
ك ��ل ي� �ق ��ول� :إن � ��ه زع� �ي ��م الأم� ��ة
ما هوب ق�صده لل�شعوب ال�صالح
اللى حكم فيهم وو�صل الكر�سي
خ�ل��ى ال�م���ش��ان��ق داي �م��ن �شغاله
�أخ ��ذت م��ن ج��ارن ل�ج��اري عبرة
يبط�ش بهم في غير ما �أنزل ربي
ف��ي ح �ج��ة �أن� ��ه دار�� �س ��ن متعلم
من كتب لينين اكت�سب له كلمة
�أ��ص�ب��ح بموجبها ي�ق��د���س نف�سه
ال�م�خ�ت�ل��ف ن� ��ادر ي�ح����س بحاله
واح ��دن بنى كعبة والآخ���ر جنة
�أ�ضف على هذا الكتاب الأخ�ضر
ف ��ي راي� �ه ��م م ��ا ب ��ه �إل�� ��ه يعبد
ت� �ط ��وع ��وا ل �ل �ك �ت �ل��ة ال �� �ش��رق �ي��ة
�إليا اجتمع �شمل العرب يتوهم

ت �م �� �ش��ي م �� �س �ي��رت �ن��ا ب �ك��ل رك ��اد
ك��ان ال�ج�م��وم ال�ح��ا��ش��دات بداد
م �ث��ل ال � ��ذي ي� �ج ��ري ب �ك��ل ب�لاد
م��ا ل�ل�ج��روح ال�م��وج�ع��ات �ضماد
من �شان يعثي فوق الأر�ض ف�ساد
�أ� �ص �ب��ح زع �ي �م��ن م �ف��رط ج�لاد
ه ��ذا ان���ش�ن��ق وه� ��ذا وراه يقاد
� �ص��ار ي�ت�ع���ش��ى وي �ت �غ��دى �أف� ��راد
ال�ط�ف��ل يتيمن وال�ن���س��ا بحداد
م �ع��روف علمه قر�صنة والحاد
ما هيب من م�صدرن وال ميراد
ي� �ع ��د ن��ف�����س��ه راي� � � ��د ال� � � ��رواد
ي �ق��ول ل��ه ع �ق �ل��ه :ت� ��راك �أ�ستاد
���ص��اروا ل ��رب ال�ع��ال�م�ي��ن �أن���داد
ما له من الكتب ال�صحيحة �إ�سناد
عند ال��ذه��ب والخبث خ��ذ ع ّباد
ح��در �أم��ره��ا مثل ال�ع�ق��ور الهاد
ب�م�ه��ات��رات �أع �ل�ام زرع �أحقاد
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ل��و ك��ان ت�ستجوب زعيمن مثله
ا� �ش �ع��وب �ه��م ب��ال �ع �ي��ن م ��ا تراهم
�أم��ا ال�سعودي م��ا���ش حكم مثله
ال� �م ��وت ح ��ق م ��ا ل �ن��ا ب ��ه طاقة
ي��وم��ن ت��وف��ي ب ��ه م �ل �ك �ن��ا خالد
النا�س من �شد الهلع في �سكرة
�أ� �س �ب��اب ح��ب م�ل��وك�ن��ا مذهلنا
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غ �ي��ر ال �م �ج��اع��ة الم �ت��ه م ��ا ف��اد
من دونهم خطوا حر�س وار�صاد
ال �� �ش �ع��ب ك �ن��ه ل �ل �م �ل��وك �أح��ف��اد
م���ا ل��ل��ق��در ع��م��ا ق �� �ص��د رداد
ف �ي��ه ال � �ع� ��ذارى ج ��دع ��ن �أوالد
م��ا ه��م ��س�ك��ارى لكن �أم ��رن كاد
�أ��س��رة ع��دل وال�ط��رف منها �ساد

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

لو �شفت �شعبك

()1

�شباب ال�صوينع

غ�ن�ي��ت م��ان��ي للتماثيل م�شتاق
قالوالي:ا�صبرقلت:لل�صبرماطاق
عليك يا من هو على الطيب �سباق
رجال علم وحلم و�إح�سان و�أخالق
رج��ل عطى لل�شعب عهد وميثاق
و�شلون ما نبكيك من عمق الأعماق
حطيت �شعبك بين ف ّيه وم�شراق
و�أمنت له خوفه وكثرت االرزاق
لو �شفت �شعبك عندما ح ّل االفراق
فا�ضوا وك�ضن ال�شوارع واال�سواق
يا �شعب خالد ،راح ال �أخطا وال باق
وخلف وراه �أب��و �إل��ى الطيب تواق
يرفى ول��ه مع كل ط��ارق مطراق
ل �ل �� �ش��ر دف� � ��اع ول �ل �خ �ي��ر دف� ��اق
اخترت لك من جملة النا�س عمالق
اختار �أبو متعب ع�ضيده �إلى �ضاق
واللي خلق �سبع ال�سماوات االطباق
ما ع� ّز ق��وم بينهم بغ�ض و�شقاق

ب�ل�اي م��ن � �ش� ّ�ي ب�ك�ب��دي حرقها
مما بنف�سي دم��ع عيني �سبقها
خطم على ك��ل ال��رج��ال وفهقها
م��ا غرته بغ�ض الأم ��ور وع�شقها
ورح��ل عن الأم��ة وه��و ما �سرقها
و�أن ��ت ال��ذي نجيتها م��ن غرقها
وهزعت له خ�ضر الغ�صون بورقها
وف�صمت ع�سرات القيود وحلقها
يوم اختلط دمع العيون وعرقها
ومن كان عنده هرجة ما نطقها
روح ب��دب��رة رب �ه��ا ال �ل��ي خلقها
رج��ل جمع �شمل �أمته ما فرقها
م��ا م����س ط ��راف ال�ع�ب��اه وفتقها
ويترك مري�ضين النفو�س وحمقها
رج��ل ال��وف��ا والقافلة ه��و رفقها
ل��و م��ال��ت ال�ع��دل��ة ي�ق��وم ب�شنقها
و�أزال عن مو�سى البحور وفلقها
وال ّ
ذل ق��وم تجتمع ف��ي طرقها
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يوم الأحد

()1

�شروق امللز

ي��وم الأح��د ال ع��اده اهلل م��ن يوم
ي ��وم الأح� ��د خ � ّي��م ال �ج��و بغيوم
م��ن � �ص��اح وط ��اح م �ه��وب مليوم
بفقدالمليكالليرحلقيل:مرحوم
يا �أهلل ،يا محيي قوم ومفني قوم،
ت�ج�ع�ل��ه ب �ع��ال��ي ف ��ردو� ��س ونعوم
�أب��و في�صل تولى الحكم بعزوم
عبداهلل ولي العهد والعدو ملطوم
وال �ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي ال ق�ي��ل معدوم
يا �أهلل ،ع�سى حكمهم لنا يدوم
يا خالق العبد ،وهو كان معدوم
دنياك يا العبد� ،ضيقات وهموم
ت ّمت و�صلى اهلل على �صفوة القوم

ي� ��وم ف �ي��ه غ� ��اب ب� ��در التمامي
غيوم ح��زن وغ� ّ�م وه� ّ�م وظالمي
اهلل ي �ل��وم ال �ل��ي ل �ح��ال��ه يالمي
ه ّلت عليه العين مثل الغمامي
تجعله بجنة الخلد وح�سن المقامي
وظ��ل ظليل ي��ا محيي العظامي
يا ربي ،اجعله حكم �أمن و�أماني
قايد قوات الحر�س ب�أمن و�سالمي
هم عزنا هم درعنا في الظالمي
ي��ا خ��ال��ق ال �ن��ور ،ه��و والظالمي
يا كا�سي اللحم ،ف��وق العظامي
واهلل يح�سن لنا فيها الختامي
محمد �شفيع الخلق يوم القيامي
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تنعاك يا خالد �شعوب اجلزيرة

()1

�صالح بن �سامل العنزي

ال�صدر �ضايق والنواخر �سهيرة
علم الإذاع� ��ة م��ا ي�ك��ذب خبيره
قالوا :رحل خالد زعيم الم�سيرة
رح��ل وخ�لا الفانية ه��ي وخيره
اللي نطح عنا البالوي الع�سيرة
اللي عطا قبل الرحيل لم�صيره
يمناه بك�سب الجود ما هي ق�صيرة
عز ال�ضعافي والبيوت الفقيرة
نف�سه على كل العرب فيه غيره
�صارت فل�سطين الحزينة جديدة
عقب العيون ال�سود تم�شي �ضريرة
ب ��ذل ح�ي��ات��ه لجلها ه��ي وغيره
تنعاك يا خالد� ،شعوب الجزيرة
ال �شك بعدك محتمن الك�سيرة
ف�ه��د واله ��ا وال��ول��ي ه��و ن�صيره
و�سلطان زي��زوم الجموع الغفيرة
�سيوفهننهارالكونت�ضرب�شطيره
ات���ش��وف فرقتكم علينا كبيرة
يا خانت الدنيا �سريعن امغيرة
هاجت وفاجت بالليالي الخطيرة
�أم ��ره م��ن اهلل ه��و وح ��ده يديره

علم �سمعته ي��ا م�لا ،ك��در البال
والعلم ال بده على النا�س ينقال
لجوار والي العر�ش عداد االعمال
ع�سى �سميح الوجه للخلد نزال
اطلب ولي العر�ش يبني له ظالل
يمناه ما تبخل على م��دور المال
ً
بي�ضا ع�سى روحه تبعد عن الآل
يعطي وال يبخل كريمن وب��ذال
�شاف البالوي فوقهم دوم تنهال
تلع ّبها ال�ك�ف��ار وح�ل��ول�ه��ا ط��وال
�أطرف نظرها الرو�س والغرب دجال
مرحوم يا مقعد حظ كل من عال
لو �شفتهم وقت النبا قلت :ذهال
مثل الأ�سود الكال�شة �شيب وا�شبال
وع �ب��داهلل ال�ل��ي للثقيالت نقال
الجي�ش ب�أمره والم قتّل به �إن جال
ابيوتهم للملتجي دوم مدهال
ال �شك ن�صبر يا �شغاميم االبطال
تاخذ وال تن�شد وتمحى بها اجيال
يا ما خذت من م�صنع الجود ريبال
ه��و ال���ذي ل�ل�ك��ون وازن وع ��دال

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.137 :
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مرحوم يا �شيخ ،عال ذكر طاريه

()1

�صالح بن حم�سن اجلهني

اهلل م��ن ق �ل��ب ب��ه ال �ه��م طاويه
يا اللي بكته عيون وقلوب ترثيه
ي��ا ع�ي��ن ،كفي مدمعك ال تهليه
هذا الدهر وياله ما كثر بالويه!
ك��م غ��ال��ي �أرواح ت�ف��دي وتحميه
لو ا�ستاذنت �شعبه ماليين تفديه
يا عين ،ما لك والبكاء ال تجريه؟
قالت لي العين :البكا ما �أقدر �أخفيه
للي رح��ل وال�شعب ال زال يغليه
�أذرف عليه الدمع ذارف و�أبكيه
مرحوم يا �شيخ ،عال ذكر طاريه
العين �شافت خالد وفعل �أياديه
�س ّهل لهم درب العلم يهتدوا فيه
خالد ب��درب العلم بي�ض مباديه
خالد لذكر اهلل عظمية مراقيه
خالد ب��درب الخير خير بمعانيه
خالد بدرب ال�سلم تثمر م�ساعيه
يا �أهلل ع�سى الفردو�س جنتك تاويه

م��ن ال�ف�ج�ي�ع��ة ي ��وم ح�ل��ت علينا
ي���وم رح���ل وح� � ّن ��ا ل ��ه مودعينا
ال� �م ��وت ح ��ق و� �س �ن��ة اهلل فينا
ي��وم ي�س ّر ال�ن��ا���س و�آخ ��ر حزينا
ب ����س ال�م�ن�ي��ة �أق �ب �ل��ت م��ا درينا
ب ��أرواح �ن��ا و�أق���س��م عليها يمينا
�أم���ر ق���ض��اه اهلل وح � ّن��ا ر�ضينا
والقلب فيه ال�ح��زن منه الأنينا
خ��ال��د ع�ساه بجنة ال�صالحينا
ل��و تنفع ال�ع�ب��رات الب�ك��ي �سنينا
ح �ك��م ب �� �ش��رع اهلل دن��ي��ا ودي �ن��ا
النباء �شعبه �أب�ن��اءه المخل�صينا
يم�شي ب��ه رج��ال العلم مهتدينا
ت ��اج لأه���ل ال�ع�ل��م والقا�صدينا
ال �ط �ي��ب ال �ق �ل��ب ال �ت �ق��ي الأمينا
�أعطى �ضعيف النا�س والقادرينا
فيها الرخا �ضد الحقد وال�ضغينا
وتعطيه يا راح��م ،وق��ار و�سكينا

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.160 :
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يعو�ض الإ��س�لام في فقد حاميه
ويعو�ض ال�شعب ال�سعودي براعيه
يا من ترك دار الفنا لدار تنزيه،
مليكنا ال�ف�ه��د الخليفة �أعزيه
مليكنا ي��ا �أهلل تحفظه وتحميه
كمل م�سيرتنا على الدرب ما�شيه
مليكنا ي��ا ع��زن��ا ،ع��ز ما�ضيه
عبداهلل ولي العهد يحفظه باريه
و�أم�ي��ر جي�ش العهد ي��اهلل تبقيه
�سلطان جي�ش المملكة يفتخر فيه
نكمل م�سيرتنا بجي�ش يباريه

حامي حمى الإ�سالم والم�سلمينا
ويلهمهم ال�سلوان فيما ابتلينا
ي��ا �سابقين ح � ّن��ا ب�ك��م الحقينا
بفقيدنا اللي عظم الجرح فينا
لل�شعب وح � ّن��ا با�سمه مبايعينا
يحفظك رب ال �ك��ون للعالمينا
عبدالعزيز وان�ج��ال��ه الأكرمينا
ل��ول��ي العهد ع�ب��داهلل معاهدينا
ال �ن��اي��ب ال �ث��ان��ي ع��زي��ز علينا
ب �ج �ن��وده ال �ل��ي ل �ل �ع��دا م��ا تلينا
ع��زم ال��رج��ال ج�ن��وده القادرينا
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عز اهلل �أن فقد البطل خطب جلل

()1

عبدالرحمن ال�سليمان النانيه

اهلل م��ن ح��زن ع�ل��ى الأم� ��ة نزل
خال النواظر فجرت دمعن همل
الخالد اللي را� �س� ٍ�ي مثل الجبل
حاكم ولد حاكم بخلق اهلل عدل
تقوى و�صالح ون ّيتن مثل الع�سل
��ص��ان الأم��ان��ة لين واف ��اه الأج��ل
عز اهلل �أن فقد البطل خطبن جلل
ال �شك رب البيت ع ّو�ض بالبدل
رج� ٍ�ل تحمل من قديمن واحتمل
ْ
يا ما من الخيرات بذارعه بذل
� ً
أي�ضا خبيرن بال�سيا�سة والعمل
�إذا ادل�ه��م الجو وال ��ر�أي اجتول
و�أخ��وه عبداهلل �شجاعن لم يزل
و�سلطان مثل الغيث ب�سنين المحل
وك�ل��ن م��ن �إخ��وان��ه بميدانه فعل
هم ذخرنا من عقب خالدنا البطل
و�صلواعلىالمع�صومعندربالزلل

خ�ل�ا القلوب الم�ؤمن ��ة تعول عويل
يوم �أن �أب ��و بندر رحل عنها رحيل
من �ص� � ّكته بقع ��ا تزبن ب ��ه دخيل
ما قط يومن �ص ��ار باحاكمه يميل
عزم و�شجاعة وال�صدر ما به غليل
وال�ش ��رع د�س ��توره وال يبغ ��ى بديل
و�إن فرقة الغالي لها جرحن ي�سيل
بالفهد �أبو في�صل ع�سى عمره طويل
ما ه ��و بتوه ينق ��ل الحم ��ل الثقيل
و�إن جيت �أعدد فالعدد ما هو قليل
عند الدول م�شهور له قدرن جليل
ي�ص ��ير مثل القطب لل�ساري دليل
في كل ميقافن كما ال�سيف ال�صقيل
يب ��رد كب ��ودن فوقهن مث ��ل المليل
هم و�أ�سرته جمعن هل الفعل الجميل
يا �أهلل ،ع�ساهم دايمن ظلن ظليل
الم�صطفى اللي �شرعته ما لها مثيل

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.130 :
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حط الدفان قلوبنا عرب و�أعجام

()1

عبدالرحمن العطاوي

يا �أهلل ،يا اللي دبرة النا�س بيده
ال �م �م �ل �ك��ة م ��ن ك ��ل ب ��د وب��دي��ده
عليك يا راعي ال�سجايا الحميدة
مرحوم يا �صافي الوفا والعقيدة
ع�ل�ي��ك ك��ل ف��ي ��ض�م�ي��ره وقيدة
من ي�سمع الرادو ويقرا الجريدة
لأم�سى اخ�لاج المملكة للفقيدة
في جيرة اهلل بالجنان البريدة
يا ما عليك من القلوب الوديدة
ليعاتنا من عقب في�صل جديدة
ب��اهلل ي��ا اللي ت��ردم��ون الن�ضيدة
قبل �أم�س من نفو�س �شعبه �سعيدة
ب� ��اهلل ي ��ا � �س � ّم��اع دع� ��وة عبيده
واج�ب��ر ع��زان��ا بالفقيد بع�ضيده
ويعي�ش �أبونا راعي الأرايا ال�سديدة
الملك بحمى اهلل عرو�شه م�شيده
من مات بالفردو�س نف�سه �شهيدة

اجبر ع��زا �شعب غ��دا كله �أيتام
�سجام
�أم�سوا بعد خالد من الحزن ّ
من �صاح ب�أعلى ال�صوت ما هوب ينالم
ال�شعب له عقبك �شهيق وهمهام
نار يزيد �ضرامها ن�شر االعالم
ي �ط��وح ال ��و ّن ��ة وع��ب��رات��ه ات���وام
وال�م��وت حق وال لنا عنه مهزام
يا ث��اوي بالعود ،ينعاك اال�سالم
ذابت و�صبر نفو�سنا عقبك اهوام
وجددت حزن ما دثر �سبعة �أعوام
حط الدفان قلوبنا عرب و�أعجام
واليوم حزن من �شروره �إلى ال�شام
الترحام
اقبل لهاك ال��روح دعوا ّ
فهد ع�سى باقي حياته مية عام
محمد ال�ل��ي بالمهمات مقدام
ما دام عبداهلل على العهد �ضرغام
وم��ا ك��ر م�ع��زي ب��اق��ي فيه حكام

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد2041/8/52 ،7515 :هـ– /71يونيو2891/م� ،ص.11 :
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خالد ملكنا عز االق�صى واالدنني

()1

عبداهلل اللويحان

قالوا لي :اق�صد قلت :ما هوب ذالحين
دن�ي��ا م�صايبها ق�ل��وب المحبين
في�صل رح��ل عنا وح� ّن��ا مقيمين
با�سمك ياللي ع��ادل بالموازين
خالد ملكنا عز الأق�صى والأدنين
جعلهخلفعقبال�سلفقولوا�:آمين
وف�ه��د ول��ي العهد نعم باالثنين
هو ع�ضده الأيمن على الع�سر واللين
� ً
أي�ضا نقول :اثنين واثنين واثـنين
تنا�سلوا من �صلب يكرم عن ال�شين
عبدالعزيز اللي خذ الملك بالدين
لعلهم ع��ن اله��ب ال �ن��ار ناجين

ال���ش�ع��ر ع�ن��ي غ � ّل��ق ال �ح��زن بابه
وك ��ل ع�ل��ى م��ا ب��ه ي�ع��ال��ج �صوابه
م��ا ح ��دا ي���س��ره ق��ول��ة وا �سفابه
ع���س��اه ي�ع�ط��ى ف��ي يمينه كتابه
عقب الزعيم اللي تقافت ركابه
ندعي وعند الخالق الإ�ستجابة
ل ��ه ه �م��ة ع �ل �ي��ا ور�أي وح��زاب��ه
ما كان ير�ضى به عقيدة ر�صى به
الب� � ��ة م � �ق� ��دم ع� �ل���ى ك � ��ل الب���ة
ع��ن �أ� �س��ود المنقود بي�ض ثيابه
وم���ص��ادم الأب �ط��ال ب� ��أول �شبابه
�آمين يا من�شي المطر من �سحابة

((( �صحيفة البالد ،العدد5931/5/4 ،6394 :هـ– /51مايو5791/م� ،ص.4 :
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واقفى من الدنيا على الزهد عزام

()1

عبداهلل بن عبدالرحمن ال�سلوم

يا �أهلل ،يا مجري ت�صاريف االيام،
�سبحان من هو بالخفيات عالم
نرجيه يبقينا على دين اال�سالم
يا معتبر بالوقت ،ما طاب ما دام
دن �ي��اك ه ��ذي ك��ل ي ��وم ل�ه��ا زام
ب�شعبان في واحد وع�شرين من عام
خالد رحل ريف الأرامل والأيتام
و�أبقى لنا ذك��رى تم ّثل باالحالم
مرحوم يا وا�صل ل�شعبه واالرحام
ويحر�ص على جمع ال�شمل �شرق مع �شام
واقفى من الدنيا على الزهد عزام
وال��ي��وم ودع��ن��اه وال �ك��ل منظام
وال �ل��ي يهونها وي �ب��ري لال�سقام
فهد حكمها والفهد ن�سل حكام
من �صلب َعود له ولو مات مر�سام
�صقرالجزيرةمرويعطا�شوحيام
عبدالعزيز اللي على الخيل ما نام
وعقبه تولى المملكة كل �ضرغام
وفي�صلن�صيرالحقومذلاال�صنام

ي��ا م��دب��ر خ�ل�ق��ه ع�ل��ى م��ا يريده
رب م �ق��ادي��ر ال �م �خ��ال �ي��ق بيده
وي �ع��ز ب��ال�ت��وح�ي��د ��ص�ف��وة عبيده
قد قاله ال�سابق بما�ضي ق�صيدة
م��ا قدمت ل��ك بالرخا ت�ستعيده
�أرب��ع مية واثنين و�أل��ف تْعديده
وما مات من حب العرب هو ر�صيده
ع�سى جنان الخلد م�ث��واه عيده
مرحوم يا اللي �صادق في وعيده
يا ما احتمل جور الزمان و�شديده
ما اختار من موفور عي�شه رغيده
م�ع��ذور �شعب �صار خالد فقيده
�أن ال��ذي بعده ملك هو ع�ضيده
علم ال�سيا�سة والريا�سة يجيده
ر�سم تخاليف ال��زم��ن م��ا تبيده
و�إذا ا ْلتطم ي�سقي عدوه �صديده
حتى �صفا ملكه ونحى �ضديده
�سعود اللي بالذكر ح�صل حميده
�أنا �أ�شهد �أن الحق في�صل �شهيده

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد2041/8/62 ،5753 :هـ– /81يونيو2891/م� ،ص.32 :
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وخالد تراه لن�صرة الدين مقدام
ما غاب من نجم لمع نجم ب�سام
اليوم �أبو في�صل جال كل االوهام
وول���ي ع �ه��ده ب��ال�م�ه�م��ات ج��زام
بايعهم اللي ماقفه ع��ز واك��رام
محمد اليا �شطت وج ّفنّ االقالم
طالبك يا منزل تبارك واالنعام،
وطالبكتن�صرناعلىكلاالخ�صام
حتى نعيد القد�س من رج�س االثام
وختامها يا رب ،يا مجري االن�سام،
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و�إذا ن��وى ن�ي��ه ف�لا �أح ��د يحيده
ي �ه��دي ب �ن��وره م��ن رع ��اه ويفيده
�صياد ع�سرات الح َيل ما ت�صيده
ع �ب��داهلل ال�ل��ي م��ا ه�ن��ا���ش يكيده
محمد عمود البيت وا�سمه عميده
ال ��ر�أي تلقى عند را��س��ه �سديدة
ت�سلك بنا م��ن ك��ل درب ر�شيده
وت �ع��زن��ا م��ن ع ��زك ال �ل��ي نريده
م��ن ال �ي �ه��ود ال �ل��ي ي �ب��ون تهويده
تجبر عزا ال�شعب الوفي في فقيده

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

�سريوا بنا يا قادة العرب والدين

()1

عبداهلل بن عبدالرحمن الفهيد

مرحوم يا خالد ،حبيب الماليين
على فراقك كل �شعبك حزينين
من يعرفك ينعاك حتى البعيدين
هذا م�صير النا�س ما ح ّنا بجازعين
في جنة الفردو�س دار ال�شهيدين
وعليك يبكون ال�ضعوف الم�ساكين
ع�سى العو�ض في اهلل عالدار باقين
ن �ج��دد ال�ب�ي�ع��ة محبين را�ضين
بال�سمع والطاعة على ال�شرع والدين
�أهلاً و�سهلاً بالملوك ال�سالطين
يا مطورينه في جميع الميادين
يا جاعلين ال�شرع ،فوق القوانين
�أنتم الملوك وغيركم م�ستبدين
ا�شتراكية عميا و�أهلها م�ضلين
ونظامكم الممتد من حكمة الدين
وح ّنا جنود في �سبيله م�ضحين
ترجو جليل الملك يخذل عدا الدين
وف �ه��د ي�ن��ادي�ن��ا نطهر فل�سطين
�سمع وطاعة يالفهد ،م�ستعدين

ع �ل��ى ف��راق��ك ك��ل ع �ي��ن حزينة
وال�ل��ي �سواهم ق�سمهم �شايلينه
ع �ل �ي��ك ح�� ّن��ة ك ��ل ن �ف ����س متينة
ع���س��اك م��ن ه ��اذي ل ��دار ثمينة
م �ن���زل ع �ب �ي��د رب��ه��م طايعينه
ي �ب �ك��ون ع �ط��ف ف �ي��ك متعودينه
نم�شي وراه ��م درب �ه��م عارفينه
م��و� �ض �ح �ي��ن راي � �ن� ��ا معلنينه
ع��ل��ى ك� �ت ��اب اهلل معاهدينه
ي��ا معلمين ال���ش�ع��ب ومعودينه
على را�سها التوحيد وعلوم دينه
و�سلطانكم يخدم نظامه ودينه
ونظامهم المنهار هم وا�ضعينه
م��وه �م �ي��ن ال �� �ش �ع��ب وم�ضللينه
ه��و ع��زن��ا م��ا دام �ك��م حافظينه
و�أرواح �ن��ا ترخ�ص عل�شان دينه
ي�ساعد القايد على ن�صر دينه
وح��ن��ا ن �ل �ب��ي دع ��وت ��ه طايعينه
ن�سحق ولد �صهيون وم�ساعدينه

((( �صحيفة عكاظ ،العدد1402/10/22 ،5916 :هـ– �/11أغ�سط�س1982/م� ،ص.21 :
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�سيروا بنا يا قادة العرب والدين،
ن�صركم ال �ب��اري بكل الميادين
وح ّنا �آل المغيرة جندكم من �إلى حين
تعدادنا بالآالف في حدود ع�شرين
خ�ضنا معه درب ال�شرف بالميادين
اهلل ي�ج�ع��ل ك��ل ذا ف��ي موازين
عبدالعزيز اللي رفع راية الدين
�صان الجزيرة من يدين ال�شياطين
ال زال ع�ه��ده زاه��ر بالطم�أنين
قرن م�ضى و�أنا على تلك را�ضين
ع�ساكم القادة �إلى �ساعة الدين
اهلل يلهمنا ال�شكر ق��ول��وا� :آمين
حتى ت��دوم لنا ال�سعادة موازين
ج��ل ج�لال��ه ع��اج��زي��ن مدانين
وختامها �صلوا على م�شرع الدين

406

يا �أهل ال�سيا�سة والعقول الرزينة
ين�صركم ال�ج�ب��ار ي��ا نا�صرينه
من عهد �أخو نورة وح ّنا خادمينه
ج�ن��د ال��وف��ا ول�ع�ه��دن��ا �صاينينه
درب الجهاد وك��م فتحت مدينة
عبدالعزير ال�ل��ي يجاهد لدينه
وح��د جزيرتنا و��ص��ارت ح�صينة
ّ
وب� �ع���ده ت��ول �ت �ه��ا ي ��دي ��ن �أم �ي �ن��ة
ب��دون ان��زع��اج وال�ع��دال��ة �ضمينة
�أي�� ً��ض��ا وتغمرنا غ�ي��وم ال�سكينة
ح�ت��ى ي��رث�ه��ا م��ن خلقها بحينه
ع�سى نكون م��ن ال��ذي �شاكرينه
تعرف بها بين الأم��م �شاكرينه
ع��ن �شكر نعماه العميمة متينة
م�ح�م��د ال �م �خ �ت��ار ومنا�صرينه

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

فقيده والعظيم �أكرب فقيدة

()1

عبداهلل بن حممد الثمريي

ف �ق �ي��ده وال �ع �ظ �ي��م �أك��ب��ر فقيده
ن �ع��رف �أن ال �ن �ب��ي واف � ��اه يومه
جميع الخلق ف��ي الدنيا عواري
خ �ل �ق �ن��ا خ ��ال ��ق ال ��دن� �ي ��ا وداي� ��ع
و�إذا ح��ل الأج � ��ل م�ن�ه��ا رحلنا
م �ث��ل زرع زرع��ت��ه ف��ي البداية
رح ��ل �آدم وك ��م ج �ي��ل ورا �آدم
رح� ��ل خ ��ال ��د وف ��اج ��ان ��ا رحيله
بغيت �أف �ق��د � �ص��واب��ي والإذاع� ��ة
م�صيبتنا ف��ي �أب ��و ب�ن��در كبيرة
ب��ك��اه ال �� �ش �ع��ب ب �ق �ل��وب حزينة
م �ح �ب��ة �� �ص ��ادق ��ة ب �ي �� ً��ض��ا نقية
م� �ل� �ي ��ك ع� � � ��ادل َب � � � � ّر ب�شعبه
جميع ال�شعب مثل اب �ن��اه عنده
�إم � � � ��ام �� �ص ��ال ��ح هلل مخل�ص
ي�ح��ب ال�خ�ي��ر ف��ي ك��ل المواقف
ب���س��اط��ه ل��و منحها اهلل لخلقه
ك �ب �ي��ر ال� �ق� �ل ��ب م� �ل� �ي ��ان محبه
و���ش��ع��ب��ه ب� ��ادل� ��ه ح� �ب ��ه بحبه
ع ��دل ف�ي�ن��ا ع���س��ى ي��ج��زاه ربي

ول � �ك� ��نّ ال � �ع� ��زا ُق�� � � ّو ال �ع �ق �ي��دة
وه � ��ذي � �س �ن��ة اهلل ف ��ي عبيده
وروح ال� �ف ��رد م �ن��ا ف ��ي وري� ��ده
ل� �ن ��ا �آج� � � ��ال م��ك��ت��وب��ة �أك� �ي���دة
�إل ��ى ال�ل��ي ي�ب��دي ال�خ�ل��ق ويعيده
�إذا م � ّن��ه ن�ضج ي �ل��زم ح�صيده
وراه �أج� �ي ��ال و�أج� �ي ��ال عديدة
ع�سى في الخلد ينعم بين غيده
ب � �ي� ��ان ت� �ن� ��� �ش ��ره ث � � ّم� ��ن ت �ع �ي��ده
م�صيبة م��ا تترجمها الق�صيدة
ت �ف �ط��ر والأ� � �س� ��ى ف �ي �ه��ا ي��زي��ده
ه��ي ال�ل��ي للملك خ��ال��د ر�صيده
وال ف �� ّ��ض��ل ب ��دي ��دة ع ��ن ب��دي��دة
ي� �ع ��ام� �ل� �ه ��م م� �ع ��ام� �ل ��ة ف ��ري ��دة
ع��رف��ن��اه ب �� �س �ج��اي��اه الحميدة
َم �ج �ي��د ف��ي م��واق �ف��ه ال َمجيدة
ي�صير الخلق ف��ي ح��ال��ه �سعيدة
م�ن�ح�ه��ا دان� ��ي ال �ن��ا���س وبعيدة
وف � � � � ّ�ي ل � �ل� ��وف� ��ي ن � ��د ون� ��دي� ��ده
ب �ح��ور ال �ع �ي��ن وق �� �ص��ور م�شيدة
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ي�ب��و ب �ن��در ك�ف�ت��ك ق �ل��وب �شعبك
ك�ف��اك �أن ال�ط�ف��ل يبكيك و�أم��ه
ك �ف��اك �أن ال�ف�ت��ى ف��ي عنفوانه
ك�ف��اك ال�شيخ م��ع ثقله و�ضعفه
ب �ك��اك ال�شعب و�أب��ن��اء العروبة
ب��ك��اك الأَ ْرز وال� �ن� �ي ��ران حية
بكتك ال�ق��د���س وق �ل��وب اليتامى
بكوك اللي على الدين الحنيفي
ب �ك �ي �ن��ا وال��ب��ك��ا ت �ن �ف �ي ����س كربه
ف �ل��و ح� � ّن ��ا ب �ك �ي �ن��ا ال���ده���ر كله
ر� �ض �ي �ن��ا ب��ال �ق��در خ �ي��ره و� �ش��ره
ب�ج�ن��ة خ �ل��د ي��ا خ��ال��د ،مقامك
ع���زان ف��ي ال���ص�ب��ر م�م��ا دهانا
ت��رى ال�م��ؤم��ن �إذا جته الرزايا
تنعم ف��ي النعيم بنف�س را�ضي
وع��زان��ا ف��ي خلفكم ه��م ذران ��ا
�أم��ان �ت �ك��م ي �ب��و ب� �ن ��در� ،سليمة
ع �ظ �ي��م ع��ارف �ي �ن��ه ف ��ي حياتك
ذك� � � � ّ�ي �أل�� �م�� �ع� � ّ�ي ف � ��ذ م � ��درك
م��واق��ف��ه ال��ك��ث��ي��رات ْم �ع��روف��ة
ده�� ��اه م� �خ� � ّول ��ه لأك� �ب ��ر ق�ضية
ع � ��زاي ل �� �س �ي��دي ف �ه��د ومحمد
وع� ��زاي لأ� �س��رة ع��ا��ش��ت كريمة
المنجب
وع ��زاي لبندر النجل
ّ
وع���زاي ل�شعبنا ال�ط�ي��ب وردد:
408

وم��دام �ع��ه ال �غ��زي��رات الجويدة
لأن�� ��ك � ّأب ل �ل �ث �ك �ل��ى ال��وح �ي��دة
�صعق بالفاجعة �صعقة كويدة
ت �ك �� �س��ر خ���اط���ره واب� �ت���ل جيده
خليجه م��ن محيطه م��ع �صعيده
وم���س��اع�ي�ك��م ن���ش�ي�ط��ة ل ْت�أييده
ط �ف��ل �أو ط �ف �ل��ة م �ث �ل��ه �شريدة
لآراك ال �ك��ري �م��ات ال�سديدة
ع��ن ال �ع��اج��ز وح �ي �ل��ه م��ا تفيده
و� ��ش ال �ل��ي م��ن ب �ك��ان��ا ن�ستفيده
ع�ق�ي��دة را��س�خ��ة م��ا ه��ي جديدة
ع�سى روح��ك مع ال��روح ال�شهيدة
وهلل ح��ك��م��ت��ه ف� �ي� �م ��ا ي���ري���ده
�وي ف ��ي ال �م �ل �م��ات ال�شديدة
ق� � ّ
و�شعبك بالر�ضا نف�سه وطيدة
�أب��و في�صل و�أب ��و متعب ع�ضيده
ت�سلمها ال�ف�ه��د م��ن ي ��دك ليده
وث �ق �ت��م ف �ي��ه ح �ي��ث �إن � ��ه ول �ي��ده
ج� ��زوم وال� �ع ��زم م �ث��ل الحديدة
ح �ك �ي �م��ات ع �ظ �ي �م��ات ر� �ش �ي��دة
ي�صيد �أه��ل ال�سيا�سة ما ت�صيده
وع��ب��داهلل ع���س��ى �أي��ام��ه مديدة
و�شجاعتها على ال�ب�ل��وى عنيدة
وجميع �أن �ج��ال خ��ال��د م��ع حفيده
ف �ق �ي��ده وال �ع �ظ �ي��م �أك��ب��ر فقيده

الف�صل الثاين :ال�شعر العامي

جترب عزا الأ�سرة و�شعب ال�سعودي

()1

عبداهلل بن مريزيق احلربي

ظهر الأحد اليوم تابعت الأخبار
�ساعة �سمعت العلم نظمت اال�سطار
والقلب ك��ن بداخله ت�شتعل نار
مرحوم يا حامي العروبة واالقطار،
خالد ع�ساه بجنة يقطف �أثمار
يا القايد المغوار ,يا الوالد البار,
يا �أهلل ،يا المعبود ،يا خير مختار،
تجبر عزانا بخير ن�سل االخيار
وبعد العزا ح ّنا نبايع هل الكار
فهد مليك ال�شعب يا ن�سل االحرار،
واهلل نبايعكم على ك��ل االدوار
ح ّنا جنود الأم��ن ن�ؤمن بما �صار
والجي�ش جاهز بين مدفع ومغوار
ومعناالحر�سنفخر بهم�سروجهار
وال�شعب جاهز كله �صغار وكبار
قلته وال ل��ي مق�صد رب��ع دينار
و��ص�لاة رب��ي ع��د ه� ّم��ال االمطار

�سمعت لي علم ع�سى ما يعودي
ودم ��وع عيني ح��رق��ن الخدودي
ح�ط��وا ل��ه البنزين ول�ع��و وق��ودي
ال�ل��ي ع�ل��ى �شعبه رح�ي��م ودودي
�آم�ي��ن تقبل دع��وت��ي ي��ا ْم َعبودي
اهلل يفكك م��ن ع��ذاب اللحودي
يا اللي لمن يطلبك دايم وجودي
وتجبرعزاالأ�سرةو�شعبال�سعودي
ن�سل ال�سعود معربين الجدودي
وال �ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي ول��ي العهودي
وبوجودكم ح ّنا نتحدى اليهودي
�أم��ن البالد وما�سكين الحدودي
درع البالد و�ض ّد من هو ح�سودي
نعما بها وان جا نهار ال�صمودي
وع�ن��د الأوام� ��ر ك��ل ب��ون��ا جنودي
وال �أق�صد بها واهلل مدح وزودي
وخ ��ذوا ك�لام مثل ع��د النقودي
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واحد ي�سابق �صيحته ماء عيونه

()1

عبداهلل بن نائف بن عون

اهلل لحد يوم الأح��د كيف نن�ساه
يومن علينا �ضجة الح�شر حلياه
كل ف��زع مذهول من ح� ّر ما جاه
�أح ��دن ي ��ذاود عبرته ف��ي لهاياه
كلن كفخ قلبه وف��اخ��ت حناياه
وكلن ح�ضر للتعزيه والموا�ساه
ع� �زّى ه��ذا ه �ـ��ذا وه� ��ذاك ع��زاه
بالراحل اللي ودع ال�شعب وابكاه
م��رح��وم ي��ا م��ن ع��ز دي�ن��ه بدنياه
مرحوم يا م�سبل علينا بح�سناه
مرحوم يا ما بك من العز �شفناه
من طلعته عدوان دينه هم اعداه
واليوم نطلب لك من الرب مر�ضاه
ل�ع��ل م��ا ق ��دم م��ن ال�خ�ي��ر يلقاه
ج��زاه من �شعبن �شكر نعمة االه
وال �ي��وم ف��ات ال �ف��وت والأم� ��ر هلل
من م��ات للجنة مع الحور ملفاه
الحكم باقي من على ال�صرح مبناه
وول ��ي ع�ه��ده ��س��اع��ده ال عدمناه
اهلل يم�شيهم على الخير بهداه

على الوجيه �أ�شوف لوعة اغبونه
اهلل لحد في الكون يا عظم كونه
من عقب خالد كل نف�س محزونه
واحدن ي�سابق �صيحته ما اعيونه
ْ
مذهول روحن مابج�سمه ا�صخونه
ي�م���ش��ون ب��ال�ج�ث�م��ان وي�شيعونه
و�شاع العزا ما بيننا وي�ش لونه
ومبنى العز عقبه تداعت اركونه
ما فيه عيب �إال العدا يكرهونه
يا غيثنا اللي كف هاتف امزونه
ما فيه يومن منك �شفنا المهونة
و�أه��ل ال�شريعة كلهم ي�شكرونه
للخلد ي��ا روح���ن علينا حنونة
َروح��ن وريحانن تمايل اغ�صونه
ل��و ان خ��ال��د غ��اب م��ا يجحدونه
وال��م��ل��ك ل ��ه وراث� �ت���ن ي��ارث��ون��ه
وال �ح��ي منهم واج �ب��ه م��ا يخونه
فهد ق��دي��م الملك ج��ود اركونه
عبداهلل اللي �شد ع�ضده ب�شونه
ف��ي ك��ل درب � �ص��ال��ح ينهجونه
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يل بال�صرب والإميان ن�صرب للأحكام

()1

عبيد بن زيد الدعجاين

�أعظم نبا وافى وزارات الأعالم
يبكيه من �صلى ويبكيه من �صام
بال�صبر والإيمان ن�صبر لالحكام
مرحومياالليقامفي�صفاال�سالم
م�ساعد للعرب ف��ي ك��ل االع��وام
يدعي لجمع ال�شمل مخل�ص وعزّام
ال�شعب ف��ي عهده م��زود االنعام
منهاج خالد منهج ملوكن عظام
ويم�شىعلىمنهج�إخوانهفياالحكام
قدم �إلى ربه على ح�سن االختام
و�إذا مات خالد فالوطن فيه حكام
والنايب الثاني عمى عين االخ�صام
و�آل ال�سعود مطوعة كل من قام
واختامها �صلوا على خير الأنام

وف��اة خالد ه�زّت �أرج��ا الجزيرة
ويبكيه طفل ذاهلن في �سريره
ن ��ؤم��ن ب�ق��در ال ��رب ��ش��ره وخيره
م�ساعد للعرب �صافي ال�سريرة
بالمال وال �ق��وات وا��ص��ل م�سيره
يدعي لجمع ال�شمل في كل ديرة
في عهده الميمون زاد اتْعميره
يم�شي على منهاج �أب��وه ّب�صيره
م �ط �ب��ق ل �ل �� �ش��رع ح �ك �م��ه ي��دي��ره
ع�سى جنان الخلد دايم م�صيره
فهدن وعبداهلل �صقور الجزيرة
قايد جيو�ش الحرب يوم المغيرة
دون المحارم بال�سيوف ال�شطيرة
محمد ال �م �ح��روم ن��ار ال�سعيرة

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.156 :
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يا �شعب ،ال حتزن

()1

فراج بن فرج بن جلبان ال�سبيعي

�سبحان من يفعل على كل ما رادي
ف��اهلل يفعل م��ا ي�شا ف��ي خليقته
يا �شعب ،ال تحزن وال تبدي الجزع
وعلى الأر�ض هذي قد فنا هادي الب�شر
ف ��اهلل خ�ل�ق�ن��ا خ �ي��ر �أم� ��ة وعزنا
اهلل واه� �ب� �ن���ا ي �ق �ي �ن��ه وب ��رن ��ا
ذرا للبالد وظ ّلها ه��ي وم��ن بها
م�ث�ب�ت�ي��ن ح�ك�م�ه��م باجتماعهم
حكمها وطوعها وذل��ل خ�صومها
اللي بنى الدولة وح��دد حدودها
وطاعت له الأمة قامت بن�صرته
ح��ب ل �ع��دل��ه وارت� �ي ��اح لمن�سبه
وق�ضى حياته بين �شعبه م�شاركه
وم��ات وت��رك �شعب تحبه قلوبهم
ول�ك��ن حقيقه م��ا فنا الن��ه الذي
خلف رج��ال ينوثق في وجودهم
وال ق�صروا في حق �شعب يحبهم
وال ن��ي معددها وال ه��ي بخافية

وال للق�ضا ال جا من اهلل ردادي
وفعايله في الكون درا�س وجدادي
فكثر الجزع يفرح بغي�ض وح�سادي
وبعده خلف من �سار في �سنة الهادي
ب�إيماننا ب��اهلل وي�ب��رد لالكبادي
بحكامنا اللي ال ه ّل االمجاد روادي
من دونها كنهم طوالت االطوادي
كما للأر�ض جبالها �صارت اوتادي
عبدالعزيز اللي عن الحق ما حادي
ووحد مقا�صدر �شرعها حا�ضر �أو بادي
فيعالياله�ضبةوفيمهبطالوادي
�شعب عل�شانه بما يملك مفادي
في الر�أي والنية وفي ال�شرب والزادي
وقالوا فنا ال�صم�صيم قهار اال�ضدادي
قبل موتته خلف �صناديد االوالدي
وعلى منهج الأجداد يم�شون االحفادي
�أف�ضالهم يتعب بها كل عدادي
ت�شهد بها ابنا المملكة جمع و�أفرادي
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خ��دام دي��ن اهلل وخ��دام �شعبهم
وح ّنا عزانا اليوم في القايد الوفي
فهد فهـد ال م��ر ذك��ره تحطمت
ق��اي��د م�سيرتنا خليفة ملوكنا
�أبو ال�صغير ابن الكبير بتوا�ضعه
وح ّنا على الطاعة نبايع مليكنا
ونطلب له التوفيق من �سامك ال�سما
وعزانا كذلك في ولي عهد دارنا
ال�ل��ي على �شعبه ك�ب��ار ف�ضايله
ليث يخيف �أع��داه فعله و�سمعته
وال�ن��اي��ب الثاني فرحنا بطلعته
للمكله �سلطان من حين ن�ش�أته
وال ودي �أكثر عدهم طال عزّهم
ع�سى حيهم في ع ّز حتى يعو�ضنا
و�صلوا على ال�ه��ادي وهلل كبروا

بالعدل والإخال�ص ما مثل االجوادي
فهدحبيبال�شعبك�ساباالمجادي
نا�س على داره يحملون االحقادي
تفخر به االبنا واالبا واالجدادي
زعيمالبنامعم�سلكالخيرمنقادي
وفيه العزا لي ولمن ي�سكن بالدي
وع�سى مقبل �أيامه تجي كلها �أعيادي
عبداهلل اللي بالكرم والوفا �سادي
�أو من دونهم في وجه �صادر وورادي
ي�صيد عدوانه وال هوب ين�صادي
ونعلن به الفرحة على رو�س اال�شهادي
رعادي
غيث بال ب��رق وم��ن غير ّ
وهم فوق ما يحكيه �شاعر وق�صادي
عن اللي دفن ج�سمه بظلمة االلحادي
�سبحان من يفعل على كل ما رادي
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حزن عميق بفقد خالد غ�شانا

()1

فليان بن ما�ضي ال�سبيعي

ر ّب��اه ،يا جابر ك�سير العظامي،
ي��ا �سامع ،ت�سمع خفي الكالمي
خطب جليل والم�صايب ج�سامي
ح��زن��ن يغطي ن��اب�ي��ات العدامي
العين تبكي وال�ضماير مدامي
نبكيك يا راعي الوفا والمقامي،
�أم ��ر ال��ول��ي ن��اف��ذ ب�ك��ل الأن��ام��ي
مرحوم يا رجل العرب وال�سالمي،
فيك الخ�صال الفا�ضلة بالتمامي
نلت الأمانة قمت ب�أح�سن قيامي
�أنت الذي طيلة حياتك ع�صامي
والعدل ين�شر وا�ستتب النظامي
وال �ع�ل��م ت��رع��ون��ه ب�ك��ل اهتمامي
ت��رع��ى م�صالحنا واح�ن��ا نيامي
و�ضاعفتجهدكفيجنوبو�شامي
و�أفنيت عمرك �صامد في ت�سامي
ي��وم الم�شاكل مقبلة باحتدامي
تاقف مواقيف البطل يا الهمامي،

تجب ��ر م�ص ��يبتنا وتح�س ��ن عزانا
تذه ��ب حزن كل القل ��وب الحزانا
وحزن عمي ��ق بفقد خالد غ�ش ��انا
غطى عل ��ى الآفاق واظلم �س ��مانا
�ص ��بر جمي ��ل واهلل الم�س ��تعانا
ل ��و كان م ��ا واهلل يج ��دي بكان ��ا
م ��ا ف ��ي ح ��ي �إال ط ��واه الزمان ��ا
يا اللي على ال�شدة �ضلوعك متانا
الدي ��ن والتق ��وى ب�س� � ًّر وعالن ��ا
بع ��زم وحما� ��س وحكم ��ة واتزان ��ا
ف ��ي عه ��دك الزاهر تحق ��ق منانا
مع نه�ضة و�ص ��لت �إلى �أعلى مكانا
لي ��ن ارتفع بين الب�ش ��ر م�س ��توانا
ف ��ي عدلكم ما بي ��ن يم ��ن و�أمانا
حر�ص على توحيد �ص ��ف ا ْل َخوانا
ولك �ش ��وفة ما تكت�ش ��فها الفطانا
ف ��ي �س ��احة المي ��دان تطل ��ع بيانا
ف ��ي كل مي ��دان فعول ��ك تبان ��ا
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وال انته �إلى ا�شتد النزاع انهزامي
تنهج مناهيج الجدود القدامى
فارقتنا وال �ج��رح بالحيل دامي
ي�سقي ثرى قبرك مزون الغمامي
يكتب لك التاريخ في كل عامي
تاريخ حافل بالمزايا العظامي
واليوم �أبو في�صل باالعمال قامي
ق��اي��د م�سيرتنا ل���درب �أم��ام��ي
ويعي�ش عبداهلل ع�ضيد الإمامي
وح� ّن��ا نبيع �أرواح �ن��ا بالم�سامي
�أع���داد م��ا غنا ه ��زار الحمامي
على النبي �أزكى �صالة و�سالمي

تركب مراكيب الخطر ما تهانا
يا �صانع الأم�ج��اد ،ثبت الجنانا
ت��ف��ط��رت َل� � ْك� �ب ��اد م �م��ا ده��ان��ا
وي�سكنك رب��ك في رفيع الجنانا
ذكرى جديدة في �سطور اح�سانا
يبقي لنا م�صدر بطول الزمانا
خ�ل�ي�ف�ت��ك ب �ع��دك ي�ح�ق��ق رجانا
وح � ّن��ا على درب ��ه حثيثة خطانا
و�سلطان يك�سر را�س �شوكة عدانا
ب �ي �ع��ة وال واهلل � �ش �ه �ي��د عالنا
ور ّدد على الأغ�صان لحن الحنانا
اللي على ال��درب القويمة هدانا
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�أوالد مقرن هم حماة اجلزيرة

()1

في�ضة بنت حامد بن رقاد الرويلي

يا �أهلل ،يا اللي عالمن بال�سريرة
نجبر ع��زان��ا ف��ي فقيد الجزيرة
عيني كثير ال��دم��ع ح��رق نظيره
ل��و �أن ك�ث��ر ال��دم��ع رد الن�شيرة
َل ِ�صيح �أنا و�أذرف دموعن غزيرة
راح المليك اللي عيونه �سهيرة
مرحوم يا معطي يدينن ق�صيرة
عا�شوا جميع ال�شعب في ظل خيره
ل�ك��ن ول��ي ال�ع�ه��د ق��اد الم�سيرة
�أط�ل��ب ع�سى �أي��ام فهدنا كثيرة
وع�ب��داهلل اللي ب��ال�ل��وازم ذخيرة
ق��رم �شجاع م��ا ي��دان��ي الك�سيرة
و�سلطان فعله يعرف بكل ديرة
�أوالد مقرن هم حماة الجزيرة

يا الواحد اللي معتلي فوق ما �شيف
�أمرك ولي العر�ش ما منه تكليف
وقلبي من الفجعى كثير التراجيف
ولو يرجع اللي راح ترديد :يا حيف
ويرجع ملكنا ثانيه يرفع ال�سيف
ي�سهر على راحات �شعبن مواليف
يابو الأرامل واليتامى الم�ضاعيف
وك�ل��ن ي �ق��ول :ب�لادن��ا كلها ريف
بطل �شجاع ح��ق م��ا ه��و بتزييف
ويكفيه ربي من �شرور ال�صواديف
عند اللزوم للعدا ي�شهر ال�سيف
يجعل ع��دوه للورى يرجع مخيف
ح ّرن مقره فوق عالي الم�شاريف
�أفعالهم معروفتن دون تعريف
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عليه يبكون اليتامى املقا�صري

()1

قريان بن هندي العنزي

ال �ب��ارح��ة م��ا ب�ي��ن ح��زن وتفكير
غديت �أفكر و�أ�سخر القيل ت�سخير
من ح ّر ما بال�صدر قلت التعابير
ع �ل��م ل �ف��ان��ا ع �ل��م � �ش��ر ب�ل�ا خير
ن�شكي على اللي عالم بالمقادير
ي��وم الأح��د ه ّلت دم��وع الغنادير
وعليه يبكون اليتامى المقا�صير
اللي نقل عنهم جميع المخا�سير
خالد �سلف وح ّنا وراه المظاهير
ودي ل �ق �ب��ر زي� �ن ��وه ال �ح��واف �ي��ر
نبكي عليه وقطر الدمع تقطير
بعده عو�ضنا متعبين المناعير
ف�ه��د وع��ب��داهلل ب�ه��م ك��ل تدبير
واخوانهم مثل الحرار المواكير
من �صلب َع��ود �سد كل المعايير
ملك حكم بال�سيف ما به تناكير
وبعده �سعود الحر وافي الأ�شابير
وبعده حكم في�صل ويعطي منا�شير

وال�شعب والإ��س�لام مثلي حزينة
�أب � �ي� ��ات ل �ل��ي ي�ف�ت�ه�م�ه��ا ثمينة
قلته ودم��ع العين مثل ال�شنينة
ع �ل��م ك��ري��ه ح �ي��ل ي��ا �سامعينه
ع��ال��م خفي الأم ��ر زي�ن��ه و�شينه
وه ّلت دموع �أهل القلوب الزرينة
اللي رب��وا ب��أط��راف عطفه ولينه
وعنهم رفع قر�ض البيوت الثمينة
ول � ��و ن �ت �ل �ه��ى ب � � ّدن� ��ا مقتفينه
غير العمل م��ا راح �شي بيمينه
وال�شعب في حزنه ع�سى اهلل يعينه
�أه��ل الفعايل بال�سيوف ال�سنينة
�أه��ل ال�سيا�سة والقلوب الفطينة
وال �ح��ر ��ص�ي��دات��ه ت��راه��ا �سمينة
ي��ا م��ا ح �ك��م ن �ج��د ب�ل�ي��ا خزينة
بعرفه وحزمه لين زاح الغبينة
رب�ي��ع �شعبه بال�سنين المحينة
اللي ال�سيا�سة م�ص ّدره من جبينه

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.141 :

417

الباب الأول :جممع الق�صائد

وبعده حكم خالد وفزنا بتبا�شير
وبعده فهد ملك لنا ي�شبه الزير
والي العهد المره ينفذ يت�صدير
والنايب الثاني تبيه الجماهير
وح ّنا مع المقرن �صغار و�أكابير
وختمتها ب���ص�لاة رب ��ي وتكبير
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خ �ي��ر وال ب ��ه � �ش��ر لمواطنينه
وال �خ �ي��ر ك�ل��ه ب��ال�ف�ه��د محترينه
ع���ض�ي��ده الأي �م��ن وداي� ��م عوينه
الجي�ش والطيران الم��ره رهينة
بالفعل والمعروف وحتى ال�ضغينة
ع� �ل ��ى ن� �ب ��ي ب ��ال� �ه ��داي ��ة يعينه
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�أبو عطوف له فعول جت ّلت

()1

متعب بن عي�سى العنزي

�ساهرت ليلي وال��دم��وع ا�سته ّلت
�أب � ��و ع��ط��وف ل ��ه ف��ع��ول تج ّلت
م��رح��وم ي��ا م��ن ل��ه م��زاي��ا تع ّلت
نف�سك لكل الخير فينا تح ّلت
�أرواح� �ن ��ا ف��ي ح��ب خ��ال��د تم ّلت
مرحوم من نف�سه لنا ما ا�ستم ّلت
كبر الم�صيبة بالم�سلمين ح ّلت
ه ��ذي ه��ي الأق � ��دار ف�ي�ن��ا تف ّلت
يجبر عزانا ا�شبال ال ما تخ ّلت
منهم فهد فيه ال�شعوب ا�ستد ّلت
فيه الأم��ل والخير والنا�س ه ّلت
وعبداهلل ال�صنديد ما قال و ّلت
عبدالعزيز اللي �سماه ا�ستح ّلت

على فقيد خ�سرته ك��ل االجيال
بانت لكل اللي يبرهن باالمثال
فوق النجوم العالية ح�سن واكمال
حتى ملكت قلوبنا نزل وارح��ال
تبقى المحبة والدعى بين الأنجال
حتى الولي يجزاك في ح�سن االعمال
فقدك كل اللي على موقفك �سال
�أمر الولي ما عنه �صده ومرحال
عن واجب ما�شيه يا طيب الفال
باقي به ا�سمك ما عن المقتدى مال
مت�أكدين احياه الفعال االبطال
ي�ضرب م�ضاريب بها العادي اهتال
طيبالمفعولاللير�سمهاباال�شبال
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�آمنت باملوىل على ما دبره

()1

حممد بن �أحمد النا�صر ال�شايع

عيني تهل الدمع من ما �صابها
قالوا :عالمك ما توقف عبرتك
قلت :اتركوني يا جماعة� ،صابني
ت�ك�ف��ون خ�ل��ون��ي �أج� ��اذب عبرتي
َه ��م ل��و �إن� ��ه ن� ��ازل ل��ه ف��ي جبل
�آم �ن��ت ب��ال �م��ول��ى ع �ل��ى م��ا دب��ره
ال ح ��وال ال ق ��وة � �س��وى ف��ي ربنا
رب ،ت ��رج ��اه ال �ع �ب��اد وتلتجي
الواحد المعبود والفرد ال�صمد
�إن��ه ي�سكن عاهل العرب العظيم
العاهل ال��راح��ل بعدما �إن��ه رحل
العاهل اللي هيبته عند الدول
العاهل اللي بال�سيا�سة والدها
ال�ع��اه��ل ال�ل��ي م��ن عظايم همته
ك��م ع� ّ�م ف��ي م��ده وج��وده م��ن بلد
عم في عطفه ولطفه من عرب
كم ّ
م��رح��وم ي��ا زي��زوم نجد وعزها،
مرحوم يا اللي �سمعته عند المال

من ما بها تبكي على من�صابها
�أغ��رق��ت بدموعك جميع ثيابها
علة خفا م��ا ظ��ن تلقى اطبابها
بالنف�س ه � ّ�م وح��زن �ه��ا ينتابها
خال الجبل ي�شدي دق��اق ترابها
دبرتك يا رب المال ،نر�ضى بها
رب ال�ب��ري��ة ح�ضرها واعرابها
بحماه يوم النف�س تعطى كتابها
مح�صي �شباب الخلق مع �شيابها
ع� �ن ��ده ب �ج �ن��ات��ه وي �ف �ت��ح بابها
ك��ل ال� �ع ��ذارى �شققن ا�سالبها
عظمى و�صارت هيبته يحكى بها
خ�لا ال���ش�ي��اه �صحيبة لذيابها
�أح�ن��ت جبابرة ال ��دول بارقابها
َح َي ْت وهي من قبل ما يدرى بها
درع ال �ب�لاد و�سترها وحجابها
مرحوم يا حامي البلد وارحابها
ع ّمت نفو�س ا�صحابها واجنابها
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مرحوم يا اللي ما يهملج ناظره
ي��رع��ى م�صالح �أم �ت��ه م��ا همته
�أدى الأم ��ان ��ة ��س��ال�م��ه وم�سلمه
�أو��ص��اب�ه��ا فيها ي�سير بما ر�سم
واقفى بعد ما �أدى الأمانة كاملة
يا �أهلل ،ع�سى بارد جنابك منزله
ذي قدري و�إن كان ق�صرت ا�سمحوا
ت ّمت و�صلى اهلل على �سيد المال

ي��وم ال�ع�ي��ون بنومها ي�سرى بها
دن�ي��اه حتى م��ا ح�سب لح�سابها
في يد �أبو في�صل فهد و�أو�صى بها
وال�خ�ط��ة البي�ضا فهد ه� ّ
لا بها
وال �م��وت �سكه الزم يم�شى بها
ينعم ب�ه��ا وي�ن�ع��م بتلع ارقابها
ب �ن��ات ف �ك��ري م�ن�ك���س��ر دوالب �ه��ا
�أع ��داد م��ا �سالت جميع �شعابها
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كل العرب تبكيه يف كل الأوطان

()1

حممد بن �صالح القحطاين

يا �أهلل ،يا مطلوب ،يا عالي ال�شان،
الطف بنا مما جرى لي وما كان
�أب��و في�صل قلبي تمزق وحيران
جانا الخبر فج�أة مع وقت االذان
والعين تدمع مثلما قطر االمزان
يوم الأحد واحد وع�شرين �شعبان
مات الملك خالد من القلب تعبان
واه�ت��زت الدنيا من كل االرك��ان
والمملكة �ضاقت بها كثر االحزان
اللي حكم �شعبه بحكمه و�إيمان
ع�ساه بالجنة مع الحور االعيان
حامي حمى الإ�سالم من كل عدوان
و�ساعد الإ�سالم على مر االزمان
يا �أهلل ،تعظم �أجرنا يا حي منان،
ع�ل�ي��ه رح �م��ة رب �ن��ا ث��م ر� �ض��وان
كل العرب تبكيه في كل االوطان
وكل الدول في مجل�س الأمن �سيان
امتاز عهده بالرخا بكل ميدان

يا عالم ال�سرا ،وق�صدي وجهري
�أن��ت اللطيف المقتدر كل قدري
من علم جانا اليوم به �ضاق �صدري
واهتز قلبي وانك�سر عود ظهري
تبكي عيون من الندامة وح�سري
عام �ألف و�أربع زايد اثنين هجري
وكلن بكى من العين والدمع يجري
يوم الخبر جاها مع الفجر بدري
ع�ل��ى مليك ك ��ان للحق ن�صري
و�أر�سى القواعد لل�شريعة و�شوري
في جنة الفردو�س من فوق نهري
وقلبه مع الإ�سالم في كل دهري
عم النا�س في كل قطري
والخير ّ
واجبر عزانا بالذي و�سط قبري
في قبره اللي ريحته م�سك عطري
حتى الجزر اللي واقعة و�سط بحري
تنك�س بيارقها على ك��ل قطري
ويبذل ل�شعبه مال من غير فخري
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ق��رر م�ع��ون��ة ل �ل �م��زارع ومر�ضان
الخالد القايد حكمها ببرهان
��س�ل��م ��س�ف�ي�ن�ت�ه��ا ل �ق��اي��د ورب���ان
تلميذ في�صل في ال�سيا�سة بميزان
وعبداهلل ولي العهد ع�ضيده و�سلطان
يا �أهلل ،توفقهم على الحق �أخوان
واجعل عداهم دايم الوقت خ�سران
ه��ذا اللي واج��ب علينا بااللحان
�شعر الذي من�سوب في ن�سل قحطان
خدامكم داي��م �شيوخن و�شبان
ت ّمت و�صلى اهلل على ن�سل عدنان
و�آل ��ه و�أ��ص�ح��اب��ه ال�ل��ي ل��ه �أع��وان

وم�شى الرواتب للعجز كل �شهري
حتى توفى اليوم بلحظات عمري
فهد الملك عارف ظروف كل ع�صري
ما�سك كتاب اهلل بحكمة وب�صري
�أوالد م�ق��رن ك��ل ف��ار���س ونمري
و�أر�شدهم الطاعة مع كل �أمري
مهزوم بالخذالن ومقهور قهري
�أب �ي��ات منظومة بقيفان �شعري
�أهل ال�شجاعة كل فار�س وغمري
نفدي الملك بالروح بحرن وبري
محمد المبعوث للنا�س ب�شري
لي جاهدوا في اهلل م�شرك وكفري
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يحطه اهلل من عداد ال�صاحلني

()1

حممد بن مطر احلربي

يرحمك ربي يا �إمام الم�سلمين،
يحطه اهلل من عداد ال�صالحين
قولوا معي� :آمين يا ال�سامعين،
واهلل �أق� � ��وى ب��ال �� �ص �ب��ر ويعين
ويثبت خطى اللي بدربه �سايرين
وب �ق �ي��ادة ال�ف�ه��د ظ�� ّل العزيزين
ويعاهده �شعبه على الع�سر واللين
اهلل يقويهم على الحق والدين
حكومة ل�شعب بالق�سط وافين
الحمد هلل ب��ام��ن الملك �آمنين

يا الخالد اللي كل �شعبه ينوحه
وفي جنة الفردو�س يهبط بروحه
ع�سى الولي من الخطايا يبوحه
خ �� �س��ارة لل�شعب ك��ان��ت فدوحه
ال� �ك ��ل ب��ال��ع��دل غ ��اي ��ة طموحه
والعهد بالإيمان تر�سي �شبوحه
عهدن على �سا�س محدن يزوحه
وع��دوه��م ع�ساه تنزف جروحه
ب�لاده��م بالخير قامت �سروحه
هدى القلم وال�شرع يطلع و�ضوحه

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد2041/9/8 ،8615 :هـ– /92يونيو2891/م� ،ص.11 :
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خالد خلد بقلوب �شعبه وال مات

()1

م�ضحي بن م�ضحي العاكور الهذيلي

مرحوم يا اللي مات وال�شهر ما فات
مرحوم يا حالل كل ال�صعيبات،
هيهات �أبي �أكتب �أنا فيك هيهات
�إن جيت �أو�صف فيك عجزن الأبيات
و�إن جيت �أبي �أكتب ه ّلت العين عبرات
و�ش عاد ينفع لو زعقنا باال�صوات
فعلك �شهد بالحق ما فيه ميالت
خالد خلد بقلوب �شعبه وال مات
ريف ال�ضعيف و�سعد من جاه حدات
غيث على �شعبه وفرقاه ح�سرات
ب��دب��رة ال �خ�لاق رب ال�سماوات
ومرحومياالليماتوال�شهرمافات

باتلي ق�صير في قدوم ارم�ضاني
ريف الجزيرة من غيور الزماني
يعجز عن التعبير فيك الل�ساني
تعجز عن التعبير فيك المعاني
وليا عذلت العين دمعي ع�صاني
نبقى على ذكراك طول الزماني
ي�شهد لك اهلل والمال بالح�ساني
ذك ��راه تبقى ف��ي قلوبن حزاني
ع�سى م�صيره في نعيم الجناني
حبه لجا بين ال�ضلوع المحاني
نر�ضى بحكم اهلل على المودماني
باتلي ق�صير في قدوم ارم�ضاني
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رثائية اخلالد

()1

مطلق الثبيتي

مرحوم يا �شيخن ،ك�سا نجد نوره
يعجبك في وقت المالقى ح�ضوره
عند اللزوم للموت ي�شرع بحوره
ي�ح� ّل �صعبات الم�شاكل ب�شوره
وروح��ه على �صكات بقعا �صبوره
ع�� ّدن ْم� َر��ّ�س��ى وال�ط��وام��ي ت��زوره
وف�ع��اي�ل��ه ب�ي��ن ال��رج��ال مخبوره
ال �ح��ق ي �ب��را ل��ه وي�م���ش��ي بنوره
ريف ال�ضعيف ويحمي ال�شعب �سوره
المجد ف��ي تاجه و�ساكن وكوره
�أم��ن الحفر حتى نواحي �شروره
ف ��ي ج �ن��ة ب��ال �م �ت �ق �ي��ن معمورة

كيد العدا ومطوع ع��وج االرقاب
ويغنيك عن فزعات �أبو زيد وذياب
ما هو ليا جات المواقيف هياب
في �ساعة يكظم على ال�شفة الناب
ت�شهد له ال�صدقان وال�شيوخ االجناب
ال يعقد الحاجب وال يقفل الباب
يوم الليالي عوج والوقت ما طاب
ما �ساعة فالعمر عن منهجه غاب
في كل قطر له م�صلى ومحراب
درع الجميع ومن ترجاه ما خاب
يدعون بالرحمة �شباب و�ش ّياب
جعله يخلد م��ع م�صلي وت��واب
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مرحوم يا اللي للأمانة �صنتها

()1

ممدوح بن فرحان احل�سن

يا �أهلل� ،س�ألتك يا مر�سي جبالها،
حكمتك يا رب ،كلنا نر�ضى بها
الموت حق �سبحان من هو قالها
ي��وم الأح ��د ه� ّل��ت عيوني دمعها
مرحوم يا اللي للأمانة �صنتها
م�سكنك يا خالد ،جنات عدن عدها
بعدك هموم ال�شعب فهد �شالها
بال�صدق والإخ�لا���ص فهد قالها
و�أخ� ��وه �أب ��و متعب ول��ي لعهدها
و�سلطان نايبهم خ��ذا باردانها
وال�شعب بايعهم جنوب وغربها
�شعبكم ب��ال���ص��دق واهلل قالها

يا الواحد المعبود ،رب العالمين
يا خالق ال��روح ،ومحيي الميتين
كل النفو�س تموت لو عا�شت �سنين
تبكي على خالد �إم��ام الم�سلمين
حكمت ب�شرع اهلل الحق المبين
رب ال �ب��ري��ة ل �ع �ب��اده الم�ؤمنين
�شال الأمانة والخاليق �شاهدين
نم�شي على نهج خالد وبه مقتدين
نعم بعبداهلل ول��ي العهد الأمين
�أب� ��و ف �ه��د � �س��م ل �ك��ل الخاينين
و�شمالها وال�شرق قالوا :مبايعين
ح ّنا جنود الفهد الم��ره طايعين

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد2041/8/92 ،1615 :هـ– /12يونيو2891/م� ،ص.9 :
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يا بوي ،يا خالد

()1

منال

العين عقب مفارقك وي�ش جاها
�سوى الدموع اللي يحرق لظاها
يا بوي ،نف�سي الحزن عقبك طواها
يا بوي ،روحك ليت روحي فداها
يا ب��وي ،يا خالد ،ت��ردد �صداها
ل��و �أن روح���ك و� ّ��ص �ل��ت منهاها

و�ش حيلة العينين من عقب فرقاك
وال�ل��ي تبل ثياب �شعبك و�أبناك
ويهل دمعي ك��ل م��ا ح � ّل طرياك
و�شعبك وكل النا�س يا بوي تفداك
في �ضامري لو مت ما ظني �أن�ساك
�أفعالك تخلد وج��ودك وذكراك
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غاب نور اجلزيرة

()1

مهدي بن عبار املعني العنزي

الخ�سارة كبيرة والم�صيبة عظيمة
خيم الحزن واحزن كل نف�س كريمة
الجزيرة بفقدك يا بو بندر ،كظيمة
غاب نور الجزيرة والليالي عتيمة
كل �شعبك حزين والجزيرة يتيمة
كل �شعبك ت�ساءل :وين راعي الغنيمة
وين راح ال�شجاع اللي دروبه �سليمة
�أبو نف�س على كل ال�ضعافي رحيمة

موت خالد فجعنا باكبر م�صيبة
الم�شاعر حزينة والليالي ع�صيبة
غاب عنها قمرها هزّها في مغيبه
من رحيلك عن الدنيا تراها �صويبة
يوم �أبوها تركها ٍّ
كل اوحي نحيبه
الخبر كان مفجع كل واحد دريبه
واهلل �إن المفارق كل طرقه �صعيبة
ما تكبر على �أحد كل واحد حبيبه

((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.134 :
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املوت حق

()1

نا�صر بن زيد بن �شنار

�أم�س ال�ضحى ال عاد علمن �سمعناه
كلن �صفق بكفوف ي�سراه يمناه
يبكون فر ًقا العاهل اللي فقدناه
خالد حبيب ال�شعب يا كبر فرقاه،
�أرف ��ع ع��زاي لكل ف��رد م��ن ابناه
الموت حق ومنهج الحق نر�ضاه
من ف�ضل ربي حكمنا ما خ�سرناه
حكم ال�سعودي ودرعنا ال عدمناه
اللي حماهم م��ا ح��د ق��د تهقواه
حكم ال�سعودي نفتخر به وطرياه
عبدالعزيز اللي بنى المجد واحياه
ق�صرخطاه
والذيبفيو�سطالخال ّ
ر�سى ق��واع��ده��ا وال اختل مبناه
فهد عو�ضنا اليوم و�إخوانه �أع�ضاه
فهدن ع�سى رب��ي يعينه ويرعاه
�سور البالد و�سور من الذ بحماه
يا �أهلل ،يا اللي كل االمة برجواه
فهد تولى الحكم �أ�صله ومن�شاه

علمن حزينن فيه عبرات وحزون
ما ت�سمع اال �أ�صوات نا�سن ينوحون
�أمرن كتب في اللوح بالكاف والنون
يا كبر فرقاه ،حاكم به يمارون
وللمملكة وال�شعب ونا�سن يحجون
ق � ّف��ى وخ �ل��ف ل��ه رج ��ال ي�سدون
عيال �أخو نوره على العهد يوفون
اللي على حكم ال�شريعة يحامون
�أبطال نجد اللي على الموت يردون
�أ�سا�س ع� ّز وبال�شريعة يحكمون
وبال�سيفخالالعجليم�شيعلىالهون
خال وحو�ش البر وال�شاه يرعون
وخ�ل��ف ح��رار ف��وق مبناه يبنون
خوان الطلق للمملكة �سا�س وركون
وي��وف��ق �إخ��وان��ه ع�ل��ى م��ا يحبون
وعز الرفيق و�ضد نا�س يخونون
ي�سر طريق اللي على الحق يم�شون
حاكم ولد حاكم �شجاع وم�ضمون
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ق�ضى حياته بطول العمر واتاله
يفز قلبي ك��ل م��ا �أوح�ي��ت طرياه
�شهم �شجاع وموكر العز مرقاه
و�صلوا عدد ما ه ّل وب ّل ونثر ماه

في خدمة الدولة موا�صل وتدرون
�أحب �أبو في�صل و�أنا منه ممنون
من عا�ش في الدنيا معه عقل مازون
على النبي �أعداد ما يبهل امزون
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ميطر على قرب نزل فيه خالد

()1

نا�صر بن حممد بن �صقر ال�سياري

وطنن ت�صرح بالتعازي جرايده
رحلعنوطنان�صرةالدينوالعرب
و�أعزيك يا بندر ،و�أنا ما ْقدر العزا
مناهللنرجىال�صبرعندهونرتجي
مرحوم يا �شيخن ،به الدين والوفا
ع�سى ال�سحاب اليا ن�شا باول الحيا
يمطر على قبرن نزل فيه خالد
وع �سىاهلليعزالليم�سحدمعةالوطن
عو�ضنا ب�أبو بندر فهد �صادق الوعد
ي�شهد له التاريخ والعلم والوطن
وعبداهلل اللي با�شر والية العهد
يعي�ش �أبو متعب وقف ماقف الظفر
يا ن�صرة الإ�سالم ،ح ّنا جنودكم
وكثر الحذر بال�ضيق ما يمنع القدر
وح�ل�اة ال �ك�لام ب��رد تاليه الوله

والأرواح �شاردة والمقادير �صايده
�أعزيك يا �شعبن ،فقد �شوف قايده
عن العاهل اللي حزَّنت بي فقايده
وال لك عن اللي رب الأرباب رايده
واليا زبنه الجار يفرج �شدايده
وهبت له ال�شرقي وحنت رعايده
من الرب نرجيها وال هيب كايده
ب��از ت �ع��دى ع��ن ح�م��ان��ا �صوايده
م�شى بالر�سالة والوفا من عوايده
واليا ح�ضر في الم�ؤتمر �صار رايده
درع الفهد �سيفه ي�صادم �ضدايده
ح � ٍّر كفوفه ف��وق اال��ش�ب��ار زاي��ده
ومن يترك الماجوب ما فيه فايده
وال�شعب مربوطن وف��اه بعوايده
وطنن ت�صرح بالتعازي جرايده
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مرحوم يا �سراج الوطن

()1

الأمري نايف بن ثنيان بن حمد �آل �سعود

يوم الأح��د �صارت فجيعة للأنام
مرحوم يا عز العروبة والإ�سالم،
مرحومعدمنحجو�أعدادمن�صام
عي ًنا بتنزف دمع ما هيب تنالم
مرحوم يا محقق ل�شعبه الأحالم،
ع �ل��ك ب �ج �ن��ان ب �ه��ا ك��ل م��ا ي��رام
كل القوافي في و�صايفك تنالم
هذيالدولمنحزنهاتنك�س�أعالم
ويجبر م�صيبتنا خوانك االكرام

تنعاك يالقايد ،قلوبن ك�سيرة
مرحوم يا �سراج الوطن والجزيرة
و�أعداد عينن من فراقك �سهيرة
ف��رق��اك ي��ا خ��ال��د علينا ع�سيرة
كافة �شعوبه م��ا عليهم ق�صيرة
حيثك بتعمل ك��ل خ�ي��ر وبريرة
لو بو�صفك بالطيب يبقى كثيرة
ف �ج �ي �ع��ة ع�� ّم��ت ع �ل��ى ك ��ل دي ��رة
اللي لهم في �سيرتك خير �سيرة
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عيني ّ
تهل الدمع باملد وال�صاع

()1

هادي بن حفي�ش القحطاين

قال الذي من لوعة الحزن منالع
العه �سموم القي�ض عقب التزعزاع
�أقا�سي الأح ��زان والنا�س هجاع
عين ته ّل الدمع بالمد وال�صاع
قلبي يحنّ يلوج من بين الأ�ضالع
ول��وال �ضلوعي ينطحنه اليا زاع
من عقب خالد �ضاع مني العزا �ضاع
و��ش�ل��ون قلبي م��ا ي�ح��زن ويرتاع
ودي �أع�ب��ر عنه والقلب م��ا طاع
وقف ل�ساني وقفة القلب في �ساع
ح��ي وال ك �ن��ي ب �ح��ي ع �ل��ى القاع
مرحوم يا اللي في المهمات بتاع
مفرا�ص �صلب في المباهيم قطاع
ي��ا خالد الإ� �س�لام ،ودع��ك وداع
وال �م��وت ح��ق وال ح��د منه جزاع
وم��ا دام فهد ح��ي فالنور ينداع
مع منهج �أبي�ض وال منه مهزاع
ح��ر ع�ل��ى ح��ر ينوم�س ال �ي��ا فاع
عبدالعزيز اللي من الحق ما طاع

لوع ��ة نب ��ات لي ��ع عق ��ب النبات ��ي
حتت غ�ص ��ونه وانحنت ياب�س ��اتي
يح ��رم عل ��ى عيني لذي ��ذ المباتي
وعي ��ن تجيب ��ه مثل �ش ��ط الفراتي
�أوحي ��ه يوم ي ��دق ف ��ي الخافياتي
ال واهلل �إال راح عن ��ي فوات ��ي
و�أخاف ال �صليت ما قطب �صالتي
من يوم قالوا :قاي ��د العرب ماتي
توقف ��ت دق ��ات قلب ��ي و�ص ��اتي
ع�ض ��يت بالإبه ��ام بين ال�ش ��فاتي
ما ق ��در الوال ��ي على العب ��د ياتي
ما هوب ياخذ في المحا�ضر و�صاتي
ي�ش ��هد له التاريخ في الما�ضياتي
�شمل الجزيرة ح�ضرها والبداتي
اهلل يلهمن ��ا ال�ص ��بر والثبات ��ي
على الطبيعة ف ��ي جميع الجهاتي
م ��ن اول ��ن والي ��وم والمقبالت ��ي
عدا على العب�س ��ي وفع ��ل الزناتي
�ش ��ور الم�شير وك�س ��عة في العباتي
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ف��ي كلمة التوحيد حفز وطماع
الحكم ما جا بانتخاب وتج ّماع
ام���ص�ق�لات ف��ي ��ش�ب��اه��ا تل ّماع
وعبداهلل الجزام و�إن ذاع من ذاع
ح� �ل ��و وم� � ��ر ل �ل �م �ح �ب �ي��ن ن��ف��اع
و�إخ��وان��ه �آل �سعود ن��ور اليا �شاع
اهلل ي�ع�م��ي ك��ل ح��ا� �س��د وخ ��داع
ت ّمت و�صلى اهلل على خير �شفاع

لين ا�ستوت له عقب ذيك ال�سواتي
�إال بح ��د ال�س ��يف وام�ص ��قالتي
من نا�ش ��ته فارق �س ��بيل الحياتي
درع ح�ص ��ين والح َل ��ق مبهمات ��ي
عن ��ا ي�ش ��يل حموله ��ا الكايدات ��ي
ي�ضفي على رو�س العال ال�شامخاتي
ويدي ��م حك ��م ال�ش ��رع والبينات ��ي
�س ْيدالمالالمختارح�سنال�صفاتي
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مو�ضوعات املنا�سبات
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الف�صل الأول :يف م�ضامني ال�شعر الف�صيح

يمكن تو�صيف �شعر المنا�سبات بكونه «ال�شعر الذي ينظمه ال�شاعر في منا�سبة
()1
معينة؛ كاحتفال بتتويج ملك� ،أو حدث اجتماعي �أو تاريخي».
وال�شعراء على مر ع�صورهم لم ُيغفلوا هذا الم�ضمون ال�شعري االجتماعي ،فهو
م�ضمون يعبر عن اندماجهم بمجتمعهم ،وال �سيما �أن ال�شاعر الواعي يعنيه �أن يكون
()2
«على �صلة دائمة بمجتمعه».
وبما �أن ال�شعر االجتماعي هو «المعني بق�ضايا النا�س ،وال�ساعي -بخا�صة� -إلى
التغلب على ما يعتر�ضهم من عقبات النتظام �ش�ؤونهم ،وتطوير عالئقهم المتبادلة
المادية والروحية تطوير ًا متناغ ًما»( )3بدا من المنطقي ج ّد ًا �أن يكون هذا ال�شعر انعكا�س ًا
مبا�شر ًا �أو غير مبا�شر لجملة الأفكار ال�سيا�سية والأخالقية والجمالية للمجتمع( )4الذي
()5
ي�ستمد منه ال�شاعر مفاهيمه.
وال�شعراء �إجما ًال لهم ات�صالهم بالمجتمع ،ويدركون ق�ضاياه؛ ويعاي�شونه اجتماع ّيا،
ويقر�ؤون حالته ،وي�ستبينون مطالبه وتوجهاته )6(،ويعني لهم ذلك المفهوم ُبعد ًا
نف�س ّي ًا ي�ؤكد قوة «ارتباط ال�شاعر بمجتمعه» )7(،واندماجه معه.
((( املعجم املف�صل يف الأدب ،د .حممد التوجني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1413 ،1:ه �ـ1993-م،
.565/2
((( الأ�س�س اجلمالية يف النقد العربي ،د .عز الدين �إ�سماعيل ،دار الفكر العربي ،بريوت ،ط1974 ،3:م،
�ص.307 -306 :
((( املعجم الأدبي ،جبور عبدالنور ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1984 ،2:م� ،ص.7 :
((( ُينظر :يف علم اجتماع الأدب ،حممد ك�سرب ،وال�سعيد الورقي ،دار املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية،
1995م� ،ص.26 :
((( ُينظر :يف الأدب املقارن ،حممد عبدال�سالم ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1970 ،م� ،ص.47 :
((( ُينظر :ال�شعر واملجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية ،د .م�سعد بن عيد العطوي ،ن�شر امل�ؤلف ،الريا�ض،
ط ،2:د.ت� ،ص.4:
((( اجتاهات ال�شعر املعا�صر يف جند ،د .ح�سن الهوميل ،نادي الق�صيم الأدبي ،بريدة ،ط1404 ،1:هـ،
�ص.309 :
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والناظر في نتاج ال�شعراء الذين نظموا في المنا�سبات المختلفة ذات ال�صلة
المبا�شرة بالملك خالد -رحمه اهلل -يلم�س ح�ضور ًا قو ّي ًا متنوع ًا للأفكار الجزئية
والعامة التي كانت هاج�س ًا لديهم ،فهم ال يمدحون فح�سب ،بل يقفون على كل منجز
ي�ستحق الإ�شادة ،ديدنهم في ذلك الوفاء لقائد الم�سيرة الذي ما فتئ يبذل ما في
و�سعه في �سبيل نه�ضة �شعبه و�أمته.
ومن �أبرز المنا�سبات التي خ�صوا بها مليكهم تهنئته بعودته من رحلته العالجية،
وتهنئته وتهنئة �أنف�سهم بتوليه مقاليد الملك بعد �أخيه الملك في�صل رحمهما اهلل،
وما �إلى ذلك من منا�سبات طارئة؛ كزياراته وتفقداته ،وما يد�شنه -رحمه اهلل -من
م�شروعات و�إنجازات.
و�أبرز المنا�سبات التي �سطرها ال�شعراء في الملك خالد -رحمه اهلل -هي منا�سبة
عودته من رحلته العالجية ،فقد تعاقب ال�شعراء ي�صورون ابتهاجهم بعودته �سال ًما،
ويلهجون بالدعاء �إلى اهلل الذي َمنَّ على مليكهم بال�شفاء ،وفي �أثناء ذلك يجددون
والءهم للمليك ،وي�ؤكدون �أنهم رجاله المخل�صون في ال�شدة والرخاء.
ومن ذلك قول عبدالرحمن �سليمان رفه:
يا �صاح ،قد عاد المليك فمرح ًبا
من �شعب �أر�ض �صانها من �صانها
�صاح ،ويحك ال تكن لي عاذل
يا ِ
�أو قمت �أحدو في المحافل �شاع ًرا
إح�سا�س ُه
ف�أنا الذي قد �أَ ْر َه� َف� ْ�ت � َ
و�أب��ت عليه �سوى ال��وف��اء بعهده
وي��رى ال��وف��اء رك�ي��زة ف��ي ق�صده

()1

ول ��ه ال �ت �ه��ان��ي ب��ال���ش�ف��اء و�أك��ث�� ُر
لتكون �أر� ً��ض��ا بالمفاخر تزخ ُر
�إن قلت ��ش�ع� ًرا �أو تغنى مزه ُر
ال َت � َّ�ط� � ِب� � ْي� � ِه ���س�ل�اف�� ٌة �أو ك��وث � ُر
�أر� � ٌ�ض تخيرها الحبيب الأخي ُر
وال��ح��ر ي�ح�ف��ظ ع �ه��ده ال يغد ُر
�إن طا�ش �سهم �أو تجنى �أ�سم ُر

((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.22 :
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ي��ا خ ��ال ��د ًا ،ه ��ذا ال �ع��ري��ن ف�إنه
ن�ع��م ال�ع��ري��ن ف�لا َت � َ�د ْع� � ُه ُي َب ْع َث ُر
ل �ي��ل ب �خ� ْ�ط� ٍ�ب �أو َت� � َل� � َّب � َ�د ِع � ْث � َي � ُر
ف�ب�ن��وه �أ� �ش �ب��ال ل�خ��ال��د �إن دجى
�ستظ ّل ن�ب��را��س��ا ي���ض��يء وين�ش ُر
ي ��ا خ���ال���د ًا ،ق ��د خ �ل��دت��ك م�آثر
لقد �صور ال�شاعر بهجته ب�شفاء المليك ،وط��اف على بع�ض �صفاته البي�ضاء
يذكرها ويجليها.
ويقول د .محمد بن �سعد بن ح�سين �ضمن ق�صيدة بعنوان« :عيد ال�شفاء» ي�صف
()1
فيها بهجة ال�شعب بقدوم مليكه:
ع�ي��د ه �ن��ال��ك� ..إن �� �ش��اد وتغري ُد
وم ��وك � ٌ�ب وج �ل�ال ال��ت��اج معقو ُد
وف � ��رح � ��ة وت� �ب ��ا�� �ش� �ي� � ٌر م��وف �ق��ة
وم� �ق� � ِب� � ٌل م ��ن زم � ��ان ك �ل��ه عي ُد
ح��دا�ؤه��ا رق�صت فيه الأنا�شي ُد
و�أم� ��ة رك �� �ض��ت ف��ي ظ��ل قائدها
�أع�لام��ه خفقت وال�� ِب�� ُّر م�شهو ُد
عيد على كل دار في رب��ى وطني
�دي ت�غ�ط�ي��ه ال��زغ��اري � ُد
وال �ن��ا���س ف�ي��ه ُزراف � ��ات تدافعها
�إل� ��ى ال� �ن � ِّ
�إنه ي�صف بهجة �أمة فرحت بمقدم قائدها ،ذلك المقدم الميمون هو فرحة لكل
القلوب ،كما تفرح القلوب بالأعياد.
ويقول عبداللطيف محمد �أبو ال�سمح:
�أي� ��ا م �ل��ك ال� �ع ��رب ،ي��ا ذا ال��ذي
���ش��ف��اك الإل � � ��ه وع� ��اف� ��اك مما
وع � ��دت ك �م��ا ع� ��اد ب� ��در ال��دج��ى
ت �ت��رج��م ع��ن ��ش��وق�ه��ا الم�ستكن
ل��ك ال�ح�م��د ي��ا رب� ،أن���ت ال��ذي

()2

�رم
ُي� � َف���دِّ ي���ه ب��ال �ن �ف ����س م���ن ي��ك� ُ
�أ َل�� � � � � َّ�م ل � �ت � ��ؤج� ��ر �إذ ت �� �س �ق� ُ�م
ل �ت �ل �م��ع م� ��ن ح� ��ول� ��ك الأن � �ج� � ُ�م
وع � ��ن ح��م��د رب ه� ��و ال �م �ن �ع� ُ�م
�رم
ت � �م� ��نّ و�أن� � � � ��ت ال� � � ��ذي ت� �ك�� ُ

((( هوام�ش الذات ،حممد بن �سعد بن ح�سني.573/2 ،
(((جملة املنهل ،ال�سنة  ،43ربيع الأول وربيع الثاين1397/هـ -مار�س و�إبريل1977/م� ،ص.984 :
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وع� �ب ��دك ه� ��ذا � �س �ل �ي��ل ال �م �ل��وك
و�أن� � � � ��ت ل � ��ه ح� �ي� �ن� �م ��ا َي� ��� �س� �ق � ُ�م
و�أن� � � � � ��ت ل � �ن� ��ا ب � �ع� ��د �إب �ل��ال � ��ه
�رم
ح �ف �ظ��ت ب ��ه ال �م �ج��د ي ��ا �أك � � ُ
م� �ل� �ي ��ك ُي � � � َف � � � َّدى ب� �ك ��ل ع��زي��ز
وي� ��� �س� �ل ��م ���ش��ع��ب �إذا ي �� �س �ل� ُ�م
لأن� � ��ت ال� ��� �ص� �ب ��اح ال� � ��ذي ن� ��وره
ب� ��ه ي� ��� �ش ��رق الأُ ُف� � � � ��ق الأع � �ظ� � ُ�م
و�أن� � ��ت ال �� �س �ح��اب ال � ��ذي غيثه
�دم
ي � �ن� ��ال ال� � �ث�� ��راء ب � ��ه ال� �م� �ع � ُ
و�أن� � � ��ت الأم�� � � ��ان ل�� ��دى خ��ائ��ف
و�أن� � � ��ت الأم� � �ي � ��ن ال� � ��ذي ن �ع �ل� ُ�م
و�أن� ��ت ع�ل��ى م�سجدينا الحرام
�� �س�ل�ام و�أم � � ��ن ل��م��ن �أح� ��رم� ��وا
�إنه يترجم م�شاعر الوفاء �شع ًرا ،فيدعو للمليك ،ويب�شر ب�شفائه ،ويهنئ الأمة
الإ�سالمية ب�سالمة قائدها المحنك ،ثم يم�ضي يذكر �شيئ ًا من مناقبه الجليلة التي
جعلت الدنيا تبتهج بقدومه و�شفائه.
ولم يكن ال�شعراء ال�سعوديون وحدهم الم�ستب�شرين بقدومه و�شفائه ،فثمة �شعراء
عرب ترنموا ب�أهازيج الوفاء والبهجة� ،إذ ر�أوا فيه -رحمه اهلل -الملك ال َب َّر الد�ؤوب
على م�صالح �أمته ،ور�أوا فيه حامي الحرمين ،وال�ساهر على ق�ضايا دينه في مختلف
�أنحاء المعمورة.
ومن المده�ش ح ّق ًا �أن تجتمع قلوب الم�سلمين والعرب على حبه ،فما ثمة قطر
عربي �إال و�أ�سهم الكثير من �شعرائه بتخليد تلك المنا�سبة ال�سعيدة ،يدفعهم �إلى
ذلك حب خال�ص ،وانتماء ديني عربي ال ت�شوبه �شائبة.
ومن �أولئك ال�شعراء �أبو زيد �إبراهيم �سيد من جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة،
()1
يقول �ضمن ق�صيدة قاربت الخم�سين بيتًا:
اهلل �أك� �ب ��ر ف ��ي � �س�لام��ة خالد
ِن� َع� ٌم من الرحمن عانقها الورى
�آم��ال��ه ��ص�ب� ً�ح��ا ج��دي��د ًا ُم��زْ ِه��را
ب�شفائه � ُ��ش� ِف� َ�ي ال��وج��ود وعانقت
ت��رج��و م��ن اهلل ال���ش�ف��اء ُم َي َّ�سرا
ك��ان��ت م�لاي �ي��ن ال �ق �ل��وب بجنبه
ل��م ت��در �أع�ي�ن�ه��م م��ذا ًق��ا للكرى
وال��ع��رب والإ�� �س�ل�ام ُك� � ٌّل �ساهر
((( مواكب ال�ضياء� ،أبو زيد �إبراهيم �سيد� ،ص.6 :
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حتى �أذي ��ع على ال��وج��ود �شفا�ؤه
اهلل �أك � �ب� ��ر �إن ف ��رح ��ة �أم� �ت ��ي
ف�شبابها و��ش�ي��وخ�ه��ا ون�سا�ؤها
هم من �شغاف قلوبهم ن�سجوا له
وع�ل��ى ف��م الأك� ��وان ت��زه��و غنوة:
ي��ا خ��ال� َ�د ال��ت��اري��خ� ،إن عروبة
ور�أى ب��ك الإ� �س�لام خير مجاهد

فا�ستب�شرت دن �ي��ا و َك� � � ْو ٌن َك َّبرا
�ستظ ّل �آم� � اً�ال ت�ضيء الأع�صرا
ال �ك��ل ب��ال �ف��رح ال �ع �م �ي��م تفجرا
تاجا من الحب الم�ضيء م�ضفرا
د ُْم خ��ال� َ�د الأم �ج��اد �صبح ًا َن ِّيرا
الفتي ال ُمزْ ِهرا
بك قد ر�أت غدها َّ
وال�شعب عانق خ��ال��د ًا م�ستب�شرا

�إن ال�شاعر يرى في عودة الملك و�شفائه فرحة للعالمين ،ويعلل لذلك ب�أن المليك
رحمه اهلل -كان �أبا للم�سلمين والعرب ،فال عجب �أن يبكوا لم�صابه ،و�أن يبتهجوال�شفائه ،ثم يم�ضي يذكر �شيئ ًا من �آالئه البي�ضاء على الأمة الإ�سالمية والعربية.
ومن جمهورية �سوريا ال�شقيقة جملة �شعراء تغنوا بعودة المليك و�شفائه ،ومنهم
()1
ال�شاعر يا�سين خطاب ،يقول وا�صف ًا فرحة بالده �سوريا ب�شفاء المليك:
ويزي ��د ف ��ي خي ��رات ه ��ذا الوادي
ع ��اد الربي ��ع يني ��ر �أر� ��ض ب�ل�ادي
و ُي َن ِّب� � ُه الأ�ش ��واق ف ��ي الأكب ��ا ِد
ويعط ��ر الأن�س ��ام م ��ن نفحات ��ه
وهن ��اك طي ��ر مت ��رف الأن�ش ��ا ِد
فهنا زهور الرو�ض تعبق بال�ش ��ذى
ر�س ��مت ب ��دون �أنام ��ل وم ��دا ِد
وعل ��ى �ش ��راع ال�ص ��حو �أروع لوحة
فقلوبن ��ا ف ��ي منته ��ى الإ�س ��عا ِد
وكم ��ا الربي ��ع يع ��ود ع ��اد مليكن ��ا
بق ��دوم خالدن ��ا رح ��اب الن ��ادي
عاد ال�ص ��فاء �إلى العيون و�أ�شرقت
وت�أهب ��ت لجه ��اده المعت ��ا ِد
ودروبنا ا�شتاقت �إلى �سعي الخطى
ال ب ��د م ��ن ع ��ود �إل ��ى الآ�س ��ا ِد
مهم ��ا يغي ��ب اللي ��ث ع ��ن �آ�س ��اده
ال ب ��د م ��ن فج ��ر بهي ��ج �ش ��ادي
مهم ��ا يط ��ول اللي ��ل ف ��ي ظلمائ ��ه
((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.37 :
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ال �شيء دفع هذا ال�شاعر النبيل �إلى التغني ب�شفاء المليك غير الوفاء المح�ض
لقائد محنك امتدت يداه الحانيتان وحمايته الد�ؤوبة �إلى �سائر الأ�صقاع.
ومن �شعر المنا�سبات �أي�ض ًا تهنئة ال�شعراء ال�سعوديين والعرب للمليك بمنا�سبة
توليه مقاليد الحكم بعد �أخيه الراحل الملك في�صل رحمهما اهلل جمي ًعا ،فقد ر�أوا
فيه البديل الكفء ،والقائد الذي يجمع بين اللين والحزم ،وقر�ؤوا فيه مخايل الحكمة
والدهاء ،فعلقوا عليه �آمالهم ،وترقبوا منه �إتمام الم�سيرة ،لي�س في المملكة فح�سب،
بل في العالمين الإ�سالمي والعربي.
لقد فجع الم�سلمون والعرب بوفاة الملك في�صل ،ورثاه ال�شعراء ب�أ�صدق الق�صائد،
ولم تكد تخلو ق�صيدة منها من تعزية الم�سلمين والعرب للمليك الجديد الذي �سيتم
ما بناه �أخوه ،فكان هذا الأمل هو العزاء الذي ه ّد�أ النفو�س ،وخفف من وقع الم�صيبة
عليها.
ونطالع عدد ًا واف��ر ًا من المراثي في الملك في�صل وقد احت�شدت فيها م�شاعر
الحزن بم�شاعر الأمل؛ م�شاعر حزن على رحيل في�صل ،وم�شاعر �أمل متقد بالمليك
الجديد ،ومن تلك الق�صائد التي تعبر عن هذا الم�ضمون ق�صيدة لل�شاعر �سعود
()1
القريني ،يقول فيها:
�اه��ى
ُت � � � ُو ِّف� � � َ�ي ع� ��اه � � ٌل و� ٌأب ك ��ري� � ٌم
وداع ل �ل �ت �� �ض��ام��ن ال ُي �� �ض� َ
ٍ
ب � � ��أن �أخ � � ��اه ل �ل �ع �ل �ي��ا ارت� �ق ��اه ��ا
وه � � � � � َّونَ خ��ط�� َب��ن��ا ل� �م ��ا علمنا
َ
م���ص�ي�ب�ت�ن��ا ،ون �� �ص � ٌر ق ��د تالها
ف���أب��ك�� ْت��ن��ا ،و�أف � � َر َح � �ن� ��ا ِت�� َب��اع�� ًا
بدت في الوجه ب�شرى من �سناها
ف �م��ا �إن َه� � َّ�ل دم ��ع ال �ع �ي��ن حتى
�ستحمي م��ن ي �ل��وذ �إل ��ى ِحماها
وع� � � �زّان � � ��ا ب�� � � ��أن ل � �ن� ��ا ل� �ي ��وث� � ًا
�اه��ى
رب
ك ��ري � ٍ�م ال ُي� ��� �ض ��ام وال ُي �ب� َ
دع � ��ون � ��ا ل��ل��ف��ق��ي��د ب� �ع� �ف ��و ٍّ
وه � � � َّن � � ��أْن� � ��ا خ� �ل� �ي� �ف� �ت ��ه ع �ل �ي �ن��ا
ف� �ك� � ُّل ال� �ن ��ا� ��س م �ع �ل �ن��ة واله� ��ا
ت� �ب ��اي� �ع ��ه ت� � �م� � � ُّد ل�� ��ه �أَ ُك� � � � ّف� � � � ًا
فيخل�ص ف��ي ال��رع� َّي��ة �إذ رعاها
((( الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.255 :
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وقريب من هذا المنوال قول محمد بن عبداهلل الغامدي من ق�صيدة بعنوان:
«بيعة خالد» وقد مزج حزنه على الملك في�صل بب�شراه بالملك خالد ،م�ضيف ًا �إلى
()1
ب�شراه دعوات �صادقة ت�س�أل اهلل �أن يحفظه وي�ؤ ِّيده ،يقول:
ففي�ص � ُ�ل في ��ه ق ��د �أراد و�أ َّم�ل�ا
خالد
لق ��د َج َب� � َر المح ��زونَ بيع� � ُة ٍ
ندين لك ��م يا ق ��ادة الدي ��ن بال َوال
ف�س ��مع ًا لكم يا خال ٌد ،بعد في�ص � ٍ�ل
�إذا غاب عنا �ض ��يغ ٌم� ..ضيغ ٌم تَال
ي�ص ��ون حمانا �ض ��يغم بعد �ضيغم
بن�ص ��ر وت�أيي ��د لم ��ا ق ��د ت ََح َّم�ل�ا
رب ث ِّب ��ت خال ��د ًا و َت َو َّل� � ُه
في ��ا ِّ
ف�أك ��رم ب ��ه َب� � ّر ًا وف ّي� � ًا وعاه�ل�ا
هلل حاف ��ظ
يق ��ود زم ��ام الع ��ز وا ُ
وابتهاجا ،فهذا
ومن ال�شعراء من يعلن البيعة على ل�سانه ول�سان ال�شعب فرحة
ً
ال�شاعر من�صور �أبو م�صطفى يبايع ب�شعره ،ويعلن �أي�ض ًا عن مبايعة ال�شعب كله
()2
بال�سمع والطاعة ،يقول:
َت � ��أَ َّل� ��قُ ف ��ي ال��ج��زي��رة ب��ال � ِّت � َب��ا ِع
ب �ن��و ع �ب��دال �ع��زي��ز ��ش�م��و���س مجد
ال�سفين ب�لا �شرا ِع؟!
وم��ا �سي ُر
�ان
�إذا �أودى ه� �م ��ام ق � ��ام ث� � ٍ
ِ
لأع� � �ب � ��اء ال � �ق � �ي� ��ادة وال � ��زم � ��ا ِع
المرجى
�أخ���ال� �دُ� ،أن �ت��م الأم� ��ل
ّ
و�إخ� � ��وان ل �ك��م ب�ي����ض الم�ساعي
وف� � �ه� � � ٌد �� �س ��اع ��د ل � �ك� � ُ�م وع � ��ون
على الإخ�لا���ص والأم���ر المطا ِع
و� �ش �ع �ب �ك��م ي �ب��اي �ع �ك��م مجيب ًا
ووف��ق��ك��م �إل � ��ى خ �ي��ر ال ��دواع ��ي
رع � ��اك اهلل ل�ل��إ�� �س�ل�ام ذخ� ��ر ًا
وال تقف البهجة بالمليك الجديد عند ال�شعراء فح�سب ،بل تتجاوزهم لت�شمل
�أرجاء الوطن ،يعبر عن ذلك ال�شاعر محمد ها�شم ر�شيد ،وقد �صور بهجة المدينة
()3
المنورة بهذه البيعة ،يقول:
ما� ٍ��ض على نه ��ج الكرام وح�س ��به
عبدالعزي ��ز الف ��ذ �أك ��رم وال � ِ�د
خرج ��ت مهلل ��ة وم ��لء �ض ��لوعها
الراعد
وم�ض الب ��روق على الغمام
ِ
((( الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.233 :
((( الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.205 :
((( �صحيفة البالد ،العدد1395/4/28 ،4931 :هـ1975/5/9 -م� ،ص.4 :
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وب � �ك� ��ل ث� �غ���ر ب� ��� �س� �م ��ة وت��ح��ي��ة
ه��ي طيبة خ��رج��ت �إل �ي��ك وكلها
م�سحت مدامعها بحرقة وامق
و�أت�� ��ت ت��م�� ّد �إل� �ي ��ك ك� � ّ�ف مبايع
وت�سير خلفك في الطريق �إلى فتى
يم�ضي بنا للقد�س نم�سح جرحها
ون��ع��ي��ده��ا ل��ل��ع��رب �إ� �س�ل�ام �ي��ة
فا�سمع �صدى ال��ذك��رى بكل ثنية
وب� �ك ��ل راب� �ي ��ة ي� �ف ��وح �شموخها
وم�ل�اح��م م � ��ازال َو ْق � � � ُد �أواره � ��ا
وي��ق��ول ل �ل �ت��اري��خ :م��وع��دن��ا هنا
في ظل راي��ات الهدى قد رفرفت
ل �ت �ح �ق��ق ال� �ه ��دف ال �ك �ب �ي��ر لأم ��ة

الواعد
�أن��دى م��ن الأم��ل الرغيد
ِ
ق�صائد
ن�ب���ض��ات �أل��ح��ان وب���وح
ِ
مجاهد
ويقين محت�سب وع ��زم
ِ
ال�ساعد
�صلب العزيمة في�صلي
ِ
ماجد
خ�ضل الر�ؤى عذب الب�شائر ِ
ون� � � ّدك �أوك� � ��ار ال� �ع ��دو ال �ح��اق� ِ�د
ك��ال�ن�ج��م ب �ي��ن ك��واك��ب وف��راق� ِ�د
ي �ن �� �س��اب ب �ي��ن م �ع��ال��م وم �ع��اه� ِ�د
ب�ع�ب�ي��ر �أم� �ج ��اد وط �ي��ب �أم ��اج � ِ�د
الجاحد
كالنار يع�صف بالجهول
ِ
ال�صامد
في �أر�ض يعرب في ثراها
ِ
وتعا�ضد
ب �ت �� �ض��ا ُم��ن وت� �ك ��ا ُت ��ف
ِ
خالد
و� �ض �ع��ت زع��ام �ت �ه��ا ب�ك�ف��ي ِ

يحتفل هو ويحتفل �أه��ل المدينة المنورة ،والمدينة نف�سها بالبيعة الميمونة،
ويتكلمون على ل�سان رجل واحد ،وي�سطرون �آمالهم و�أمنياتهم في الملك الجديد،
وي�س�ألون اهلل له الت�أييد وال�سداد .ليتحقق للأمة ما ترجوه.
ومن المنا�سبات ال�شريفة التي حفلت بها الق�صائد منا�سبة الحج ،وا�ستقبال
وفود بيت اهلل الحرام ،فكان ال�شعراء يحيون �ضيوف الرحمن ،ويثنون في �أثناء ذلك
على جهود خادم الحرمين الملك خالد -رحمه اهلل -كفاء ما قدمه وبذله لراحة
الحجيج.
وال�شاعر �أحمد الغزاوي على ر�أ�س المت�صدرين لهذه المنا�سبة العظيمة؛ وله فيها عدد
من الق�صائد يلقيها �أمام المليك وبع�ض ر�ؤ�ساء الوفود في كل مو�سم حج.
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والغزاوي يتناول غالب ًا في ق�صائده تلك تمجيد اهلل �سبحانه و�شكره على ما �أ�سداه
للبالد وللم�سلمين ،ثم يعرج على الترحيب ب�ضيوف بيت اهلل ،ويدعوهم �إلى اغتنام
المو�سم بالطاعة والبر ،وينتهز الفر�صة ليحثهم �إلى الت�ضامن الإ�سالمي الذي به
تتوحد كلمتهم وتقوى �شوكتهم ،وبعد ذلك يخ�ص المليك خالد بالثناء العاطر على
جهوده البي�ضاء التي �سخرها لخدمة الحجيج معنو ّي ًا وح�س ًّيا ،وي�شمل ذلك توفير
الأمن واالطمئنان ،و�إن�شاء الم�شروعات الجبارة في الحرمين ال�شريفين.
ومن نماذج ق�صائد الغزاوي في تلك المنا�سبة قوله:
وتف�ضي بما تر�ضى �إليك ال�سرائ ُر
لك الحمد يا من فيك ت�شدو الم�شاع ُر
تالقت بها في المروتين المعاب ُر
لك الحمد والآف��اق من كل مطلع
بها ّ
م��وارده��ا م �ح �م��ودة والم�صاد ُر
اكتظ بيت اهلل وه��ي مواكب
و�أم� ��ن وف �ي��ه ت�ط�م�ئ��ن الخواط ُر
وهلل ح� ��ج ال��ب��ي��ت وه � ��و مثابة
ت��ل��وذ ب ��ه م ��ن وزره� � ��ا وت� �ح ��اذ ُر
م � �ل � �ب � �ي� ��ة هلل ج� � � ��ل ج �ل�ال� ��ه
ي �م��نّ ب��ه ذو ال �ط��ول واهلل غاف ُر
وت��رف��ل ف��ي ظ��ل م��ن العفو وارف
ُت َ�ش َّذى بها البطحاء وهي �أزاه ُر
وح���ق ل �م��ن ل� � ّب ��وا ال� �ن ��داء تحية
()1

لقد حمد اهلل و�شكره ،ثم و�صف الحجيج ،وهم يغتنمون المو�سم المبارك بالتلبية؛
رجاء العفو والمغفرة.
وبعد ذلك يدعوهم ال�شاعر �إلى ت�ضامن يجمع الكلمة ،وي�ؤلف ال�شتات ،يقول:
�أال �أي �ه��ا الإخ� � ��وان� ،إ ّن� ��ا و�أن �ت� ُ�م
لإَخ � ��وة � �ص��دق رغ ��م م��ن يت�آم ُر
ف �ه�ًل�اً ت��وا��ص�ي�ن��ا ب �ه��دي ر�سولنا
وه�ل� ًا تنا�صحنا ون �ح��ن عواب ُر
�إل� � ��ى ن � � ��زوات ك �ل �ه��ن م �خ��اط � ُر
فما �ضع�ضع الإ�سالم �إال ان�صرافنا
ون���س�ت��أ��ص��ل الآث� ��ام وه��ي مناك ُر
ح ��ريٌّ ب�ن��ا ال �م �ع��روف ن�ج�ن��ي ثماره
م �ن��اف �ع��ه م�����ش��ه��ودة ال ت �ك��اب � ُر
وم � ��ا ال� �ح ��ج �إال ط ��اع ��ة وت� �ق� � ّرب
((( �صحيفة البالد ،العدد1395/12/7 ،5107 :هـ/9 -دي�سمرب1975/م� ،ص.5 :
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ونحن لمن حجوا الوفا ُء مج�س ًما
ل�ه��م ف��ي رب��ان��ا ك��ل رح��ب وراح��ة
خلت من فتون �أو مجون وعوذت

�إذا قدموا �أو غ��ادرون��ا و�سافروا
�وع��ا وه��اج��روا
ب�م��ا ب��ذل��وا هلل ط� ً
م��ن ال �غ��ي ال َي � ْل � َغ��ى ب�ه��ا متهات ُر

وي�شير في المقطع الالحق �إلى �أهمية ا ْلتفاف الم�سلمين حول رابطة العالم الإ�سالمي،
ويذكر �شيئ ًا من �إنجازاتها ،وجهود الملك خالد -رحمه اهلل -في دعم م�سيرتها:
حثي ًثا �إلى ما فيه يقوى التنا�ص ُر
وراب �ط��ة الإ� �س�لام م ��ازال �سعيها
على ال��زي��غ والإل �ح��اد وه��و مغاو ُر
�أغارت بها في الم�شرقين وفودها
و�أل � � ��وي � � ��ة خ � �ف� ��اق� ��ة وم � �ن� ��اب � � ُر
لها في �أقا�صي الخافقين معاهد
وت ��أل �ي �ف��ه ب��ال �ح��ب م��ن ه��و ناف ُر
وم � ��ا ه� ��ي �إال خ ��ال ��د وج� �ه ��اده
ف �ك��ل �أخ � ��ي ك �ي��د ب ��ه ه ��و ع��اث � ُر
ومهما اعت�صمنا بالذي هو ربنا
بها يرهب العدوانَ من هو غاد ُر
وال ب ��د م ��ن �إع� ��دادن� ��ا ك ��ل ق��وة
وذل � ��ك م �ن��ه وع � ��ده وه� ��و ق��اه � ُر
ول��ن ين�صر الرحمن �إال ن�صيره
وال ين�سى في �أثناء ذلك م�صاب الم�سلمين الجلل في فل�سطين ،فيلتفت �إلى
الق�ضية ،وينبه �إليها ،ويتوعد المعتدين ال�صهاينة ،يقول:
فقل لبني �صهيونَ :
ف�ن�ح��ن ب��ه الأع� �ل ��ون واهلل ق ��اد ُر
بع�ض وعيدكم
�إل�ي�ن��ا وف�ي�ك��م ل��ن ُت � َغ� َّ�ب ال��دوائ � ُر
روي� ��دً ا ف� ��إن ال�ق��د���س ال ب��د عائد
روي� ��دً ا روي� ��دً ا وات��رك��وه��ا لأهلها
فقد دهمتكم ب��ال��رزاي��ا النواذ ُر
و��س�ي�ن��اء وال �ج��والن م�ن��ا �شغافنا
وم��ا منهما �إال حمانا المنا�ص ُر
ول�ي���س��ت فل�سطين ل�ك��م بغنيمة
ون�ح��ن ل�ه��ا ب�ي��ن ال�ع��ري��ن ق�ساو ُر
وكم �أزهقت فيها النفو�س وروعت
ذوات ح �ج��ال ك��ال�م�ه��ا وح��رائ � ُر
يع�شن على البلوى وه��ن �شواهق
وي�شرقن بالنجوى وه��ن زواف�� ُر
�سينتقم الجبار ممن �أ�ضاعهم
بما هم تفانوا في الجهاد و�صابروا
وما َخ� ُّ�ط برليف �سوى الآي��ة التي
بها ح�صدتهم كاله�شيم الم�ساع ُر
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ب ��ه ان �ط �ل �ق��ت اهلل �أك� �ب ��ر غ ��دوة
�أ�ضيفت �إل��ى ب��در �صحيفة مجده

م ��دوي ��ة م �ن �ه��ا ت� �خ� � ّر ال �ج �ب��اب � ُر
م �ك �ل �ل��ة ب��ال��غ��ار وه � ��ي ظ �ف��ائ � ُر

ثم يختتم ال�شاعر ق�صيدته بتهنئة الحجاج بذلك المو�سم الكريم الذي ت�ساوى
فيه فقيرهم وغنيهم ،و�صغيرهم وكبيرهم ،ثم يدعو بالبقاء والت�أييد للمليك و�أعوانه
على ما بذلوه من دعم ورعاية ،يقول:
وم��رح��ى ل�ك��م �إن ��ا ب�ك��م نتبا�ش ُر
�أال �أيها الإخ��وان ،طوبى لحجكم
لتحفظه بين ال���س��واد المحاج ُر
وي���ا ح� �ب ��ذا ،ه���ذا الإخ� � ��اء و�إن���ه
ت�ف��دي��ه ب� � ��الأرواح م�ن��ا الع�شائ ُر
وعا�ش طويل العمر عاهلنا الذي
عظيم و�أ�صحاب ال�سمو العباق ُر
وع��ا���ش ول ��ي ال�ع�ه��د ف�ه��د وحظه
�إن ق�صائد الغزاوي في هذه المنا�سبة �أ�شبه ما تكون بالمالحم؛ فهي تت�ضمن
كثير ًا من الوقفات ،والعديد من الأفكار التي ينتهز ال�شاعر المو�سم ليلقيها على
المليك ور�ؤ�ساء الوفود ،وال �شك في �أن لذلك �صدى ال ينكر يتناقله الوفود �إلى بلدانهم
بعد عودتهم ،وفي ذلك لفتة واعية من المليك رحمه اهلل؛ �إذ جعل �شاعر المو�سم من
�شعراء الف�صحى؛ ليكون لل�شعر �أثره الوا�ضح في الحا�ضرين وال�سامعين.
واليوم الوطني منا�سبة جليلة لم تغب عن ال�شعراء ،فقد �سطروا في هذه المنا�سبة
م�شاعر رائعة من الحب والوالء للوطن وقادته ،ومن جميل ما قالوا في هذا الحدث
()1
ال�سنوي ق�صيدة لل�شاعر طاهر زمخ�شري بعنوان« :فجر يوم» ،ويقول فيها:
وال� �ه ��وى ف �ي��ه ل �ل � ُم� َ�ج � ِّل��ي ج��دي � ُد
ف �ج � ُر ي���وم ب ��ه ال �م �ع��ال��ي ُت�شي ُد
فانت�شى ب��ال��ذي تفي�ض ال�صعي ُد
ف �ج � ُر ي ��وم ب��ه ال �ج��وان��ح فا�ضت
ـ ��ف ف��رق��ت م ��ن الأم���ان���ي ب �ن��و ُد
مباهجا فاقت الو�صـ
قد ك�ساها
ً
وب ��أن �ف��ا� �س��ه ت� �ه ��ادى الق�صي ُد
و��ص�ب��ا ن�ج��د بالب�شا�شة �أ�سرى
((( عبري الذكريات ،طاهر زخم�شري� ،ص.20 :
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كيف ال ي�سعف ال�صفاء القوافي
��ص��اغ�ه��ا ال �ح��ب م��ن والء تزكى
ت �ت �غ �ن��ى ب� �م ��ن �أ�� � �ش � ��اد و�أع� �ل���ى
غ��ر���س ال�ح��ب فانتظمنا �صفو ًفا
ك��ي��ف ال ت �� �ش �ع��ر ال� �ح� �ي ��اة ب���أن��ا

وه � ��ي م� � ّن ��ا م �� �ش��اع��ر وك � �ب� ��ودُ؟
م��ن ق �ل��وب ق��د ��ش��اق�ه��ا التغري ُد
وال � ��ورى م��ن ن���ش�ي��ده��ا ي�ستعي ُد
وح ��دت� �ه ��ا ع��ل��ى ي ��دي ��ه ال��ع��ه��و ُد
�إن ه �ت �ف �ن��ا ف��ك��ل ق��ل��ب عمي ُد

وبعد هذا ال�شدو ال�شجي يثني ال�شاعر على رمز هذه الوحدة ،وق ِّيم نبتتها الوارفة،
يقول:
رائ� � ��د ع� ��ن م� ��� �س ��اره ال ن �ح �ي � ُد
خ��ال��د ال �ع��رب ف��ي ط��ري��ق �سرانا
�أب� � ��د ال���ده���ر ح��و���ض��ه م� � ��ورو ُد
ك ��ل � �ص �ق��ع وف��ي��ه ل �ل �خ �ي��ر في�ض
�أخ�صبت والقفار �أ�ضحت تجو ُد
ف��ارت��وت منه �أنف�س وال�صحارى
م��ا ل �ن��ا غ �ي��ر ح �م��ده��ا م��ا نري ُد
وال� �ث� �م ��ار ال��ت��ي ق�ط�ف�ن��ا جناها
�أن��ت ي��ا َم��ن ِم��ن ف�ضله ن�ستزي ُد
ف�ل��ك ال�ح�م��د ي��ا ك��ري��م العطايا،
ومن غير هذه المنا�سبات نطالع ق�صائد �أخرى في منا�سبات طارئة مختلفة،
ومن تلك المنا�سبات زياراته -رحمه اهلل -لمناطق المملكة ،فكان ال�شعراء يهتفون
بح�ضوره ،ويحتفون ب�إطاللته ،ومن ذلك ق�صيدة لل�شاعر �أحمد الحازمي يرحب فيها
()1
بالمليك في �أثناء زيارته منطقة نجران عام 1396هـ ،يقول:
وال �ب �� �ش��ر ي�ل�م��ع وال �� �س �ن��ا ي �ت ��أ ّل��قُ
ال���س�ع��د ي�ط�ل��ع وال �م �ن��ى تتحقَّقُ
وعلى ال��رب��ا تعلو البنود وتخفقُ
وال�ك��ون يعزف وال��دن��ى في بهجة
�إ�� �ش� �ع ��اع ��ه وب� �ك ��ل ف � � ّ�ج م �� �ش� ُ
�رق
وال � � �ن� � ��ور م��ن��ب��ث��ق ب� �ك���ل ثنية
ج � ��ذالن � ��ة وب � �ك� ��ل وج� � ��ه رون� � ��قُ
وت � �ل� ��ألأت م ��ن ك ��ل ث �غ��ر ب�سمة
م�ن�ه��ا ال �ج �م��وع م��واك �ب � ًا تتدفقُ
وت �ب��رج��ت ن �ج��ران ف��ي خيالئها
ت �ه �ف��و و�أب� ��� �ص ��ار ه��ن��اك ت �ح� ُ
�دق
زم� ��ر ًا تملكها ال �� �س��رور فمهجة
((( من موقع خالد ال�سديريhttp://k-alsudairi.com/11c.h tml :
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نج ��ران تزخ ��ر بالم�ش ��اعر والوال
وت ��كاد ت�س ��بقها ال�ش ��وامخ نحوكم
والحق ��ل ف ��ي �أفنان ��ه متبخت ��ر
والبا�س ��قات غدت تمي ��ل وتزدهي
مرح ��ى وم ��ن تلق ��ى يع� � ُّج ُم َر ِّحب� � ًا
ل ��و �أن ف ��ى الإم ��كان يفر� ��ش قلبه
فان ��زل ب�أفئ ��دة بحب ��ك �أُ�ش ��ربت
وال ��كل �أل�س ��نة ترت ��ل �ش ��كركم

كل لك ��م متطل ��ع مت�ش � ُ
�وق
فرح ًا و�أو�ش ��كت ال�ص ��وامت تنطقُ
وع ��ن الزه ��ور كمائ ��م تتفت ��قُ
والم ��اء يج ��رى �سل�س�ل ً�ا يترق � ُ
�رق
وعلي ��ه عن ��وان الب�شا�ش ��ة يب � ُ
�رق
ُ
إ�ستبرق؟
ما الخ ُّز ما الديباج ما ال
ُ
ويطرق
ف ��ى محفل ي�ص ��غي �إلي ��ك
وي ��د ت�ش ��ير فخ ��ورة وت�ص ��فقُ

و�صف ال�شاعر م�شاعر الفرح وال�سرور التي غمرت المنطقة و�أهلها جراء زيارة
المليك الميمونة ،ثم راح يثني على عاهل البالد ذاكر ًا بع�ض �سجاياه وخ�صاله ،يقول:
والعاه ��ل المتوا�ض ��ع المترف ��قُ
ه ��ذا ملي ��ك الع ��رب ه ��ذا خال ��د
ه ��ذا ال ��ذي بالع ��دل ّ
بقلوبن ��ا ه ��ذا الرحي ��م الم�ش ��فقُ
وطد عر�ش ��ه
ف ��ي كل ناحي ��ة تفي� ��ض وتعب ��قُ
فالعل ��م دف ��ق والفن ��ون ج ��داول
ُد ْر حيث �ش ��ئت فلن ت ��رى ما يقلقُ
والقف ��ر ح�ص ��ن والمخاف ��ر م�أمن
ه ��ذا خليفته ��م �إذا ه ��م وفق ��وا
ه ��ذا �إم ��ام الم�س ��لمين وقطبه ��م
فتدهورت خط ��ط اليهود و�أخفقوا
هذا الذي دعم الت�ض ��امن والندى
وب ��ه َت�أَ َّل � َ�ف �ش ��ملها المتم � ُ
�زق
وب ��ه تطاول ��ت العروب ��ة وارتق ��ت
فالم ��ال ف ��ي ميدان ��ه والفيل ��قُ
وب ��ه ت�أي ��دت المواقف ف ��ي الوغى
ولج ��اره غي ��ث ُم ِ�س� � ٌّح مغ � ُ
�دق
هذا ال ��ذي ازدهر الرخاء ب�ش ��عبه
�أما ال�شاعر علي جبران �صميلي فقد انتهز زيارة المليك لمنطقة الجنوب؛ ليقارن
بين ما كان قبل الدولة ال�سعودية ،وما يكون بعد �أن توحدت �أرجاء الجزيرة تحت لواء
()1
الملك عبدالعزيز و�أبنائه رحمة اهلل على �أمواتهم ،يقول:
((( جملة املنهل ،ال�سنة� ،42 :شوال وذو القعدة1396/هـ� -أكتوبر ونوفمرب1976/م� ،ص.648 :
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ع��ب��دال��ع��زي��ز و�أن � �ت� ��م �أب � �ن� ��ا�ؤه
حملت ع��وات�ق�ك��م ر� �س��ال��ة �أحمد
�أدي� � �ت � � ُ�م ح� ��ق الأم � ��ان � ��ة ك��ام�ًل�ا
ذدت���م ع��ن الإ�� �س�ل�ام ك��ل مكابر
ب �ك� ُ�م ��س�م��ون��ا وا� �س �ت �ك��ان ل�ش�أننا
وت �ط �ل �ع��ت ك ��ل ال �� �ش �ع��وب ل��و ِّدن��ا
يا خالد الإ� �س�لام ،ع�شت مخلدً ا
والفهد �صنوك والأم�ي��ن لعهدكم
خططتما النهج الحكيم لحكمكم
وب �ن��ى ق��واع��ده��ا ال �م �ت��ان �أب��وك� ُ�م
�إن ال� �ح� �ي ��اة ب �ظ �ل �ك��م لكريمة
�آم��ال��ن��ا ف �ي �ك��م وم �ن �ك��م مجدنا
دام ��ت ب�ك��م �أف��راح �ن��ا و�سرورنا
نعطيكم ق�سم ال��وف��اء لعهدكم
ُ
فلتحي ي��ا ملك ال �ب�لاد ،معظ ًما
َ
وليحي هذا ال�شعب ي�شمخ مجده
َ

بكم ارتقى �شعب الجزيرة واعتلى
لا وت �ط �ب �ي � ًق��ا وق � � اً
ف �ع� ً
�ول �أف�ضال
وال��دي��ن ��ص��ار بكم �أغ� � ّر و�أكمال
وعنا�صر الإل �ح��اد ��س��اءت موئال
م ��ن ك� ��ان ق� �ب � ُ�ل ب� �ع� �زّه م �ت �ط � ِّوال
ترجو ر�ضا الوطن ال�سعودي م�أمال
�أب��دً ا وحبك في النفو�س م�ؤ�صال
ل�ك�م��ا وف� ��اء ال���ش�ع��ب ل��ن يتحوال
�إذ ت�أت�سون �أب��ا المعالي في�صال
ع�ب��دال�ع��زي��ز وك �ن �ت� ُ�م َم ��ن �أكمال
وال��دي��ن م��رف��وع العماد بكم عال
ب� �ك � ُ�م � �س �م��ا ب �ع��د الإل� � ��ه م �ع � ِّوال
فبكم عرفنا الأمن والجه ُل انجلى
�إن � � ��ا رع� � َّي� � ُت� �ك���م ول� � ��ن ن �ت �ب��دال
وليحيى فهد للخ�صوم مزلزال
وب�ح�ك�م�ك��م �أب� ��د ال ��زم ��ان مكلال

و�إن كانت زيارات المليك الداخلية مو�ضع احتفاء ال�شعراء ال�سعوديين ،فقد كانت
زياراته الخارجية -رحمه اهلل -مو�ضع احتفاء �شعراء تلك الأقطار � ً
أي�ضا ،ومن ذلك
ق�صيدة ترحيبية ا�ستقبل بها ال�شاع ُر الم�صري محمد �أحمد الجعار المليك -رحمه
()1
اهلل -في �أثناء زيارته لجمهورية م�صر العربية ،يقول:
ب � � � ��د ُر ال� � �ج � ��زي � ��رة ف � ��ي � �س �م��ا
ِء ال� �ن� �ي���ل ف � ��ي َت� � � � ٍّ�م َت� � � َب� � � َّدى
ي �ك �� �س��و ال� �ك� �ن���ان� � َة م� ��ن ��َ�س�� َن��ا
ِء وم� �ي� ��� �ض ��ه ن � � � ��ور ًا و�� َ��س� � ْع���دا
((( �صحيفة البالد ،العدد1395/7/13 ،4994 :هـ/22 -يوليو1975/م� ،ص.5 :
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وال � �ن � �ي� ��ل ف� ��ي ط� � ��رب ُي� �� َ��ص� � ْف� �ـ
ـ � � ِف� ��قُ م���وج���ه وي� �ط� �ي ��ب ِو ْردا
وت � �ه � �ل � �ل� ��ت �أه� � � � � � ��رام ِم� �� ْ���ص� �ـ
ـ� � � َر َت�����س��ي��ر ل �ل �ت��رح �ي��ب َو ْف� � ��دا
ت� � ��� � �س� � �ع � ��ى ت� � �ق� � �ب � ��ل راح � � � � � � ًة
م ��ن م ��اط ��رات ال �� �س �ح��ب �أَ ْن � ��دى
ل�� �م� ��ا �أط � � � � ��ل ال� � �م � ��وك � ��ب ال�� �ـ
ـ� �م� �ي� �م ��ونُ ل� �ل� �م� �ل � ِ�ك ال� �م� �ف� � َّدى
وال� ��� �ش� �ع���ب ي� �ن� �ه� �� ��ض ل �ل �ت �ح � ْي �ـ
فح ْ�شدا
ـ � َي � ِة ُم ��� ْ�ش� ِ�رق � ًا َح ��� ْ�ش��د ًا َ
ي� �ت� ��� �س ��اب ��ق الآالف ف � ��ي ا� ْ��س� �ـ
ـ� �ت� �ق� �ب���ا ِل� � ِه �� ِ��ش� �ي� �ب� � ًا و ُم � � � � � ْردا
و�إذا ال� � � ُه� � � َت � � ُ
�اف م� ��ن ال �ق �ل��و
ِب َن� َ�ظ � ْم��نَ ف��ي الإخ�لا���ص ِع ْقدا
وخ � �ط� ��رتَ ف���ي �أر� � � ��ض ال�سويـ
ـ� �� � ِ�س ف� ��أي� �ن� �ع � ْ�ت زه � � ��ر ًا و َو ْردا
و� � � �ش � � �ه� � ��دتَ دارة ف �ي �� �ص��ل
م � � ّن� ��ا ل� ��ه ال� ��رح � �م� ��ات ُت � � ْه� � َ�دى
ف� ��� �ش� �ه���دتَ روع� � � ��ة م � ��ا �أُق � �ي � �ـ
ـ� � َ�م م ��ن ال� ��� �ص ��روح وم� ��ا �أُ ِع�� � � ّدا
وع� � � ِل� � � ْم�� � َ�ت �أب� � � �ط � � � َ
�ال ال��ج��ه��ا
ِد ع �ل��ى خ��ط��وط ال� �ن ��ار �أُ� ْ��س ��دا
َ
�أي � � ��دي� � � �ه � � � ُ�م ف � � � ��وق ال � � � ِّ�ز َن � � ��ا
ِد ي � ��رون ف ��ي الأع � � ��داء � َ��ص � ْي��دا
ت � �ل� ��ك ال� � � ��زي� � � ��ارة م � �ن� ��ك ق��د
وج� � � ْه�� ��دا
زادت� � � �ه � � � ُ�م ع�� ��زم� � � ًا ُ
ول�� � ُك� � ْ�م ب� �ه ��ذا ال��ج��ي�����ش �أُ�� ْ��س � �ـ
ـ � � � � ٌد ال ي� � �ط � ��اق ل � �ه� ��ن َع � � � � ّدا
ال � � � � �م� � � � ��ال م� � �ن� � �ه�� ��ا داف� � � � ��ق
ق ��د � �ص��اح��ب ال�� � ��ر� َأي الأَ�� َ��س � � ّدا
وبعد هذا اال�ستقبال الحا�شد يودعه ال�شاعر بكل �ألم ،ويرجو له ول�شعبه التوفيق
وال�سداد ،ويذكر في �أثناء ذلك �شيئ ًا من م�آثره ،وي�شير �إلى ترقب �شعبه ووطنه �إلى
عودته �سال ًما ،يقول:
ع ��ى َر ْك�� � َب� � َ�ك الأم � �ل � ُ
ُع� � � � � ْ�د ف� � ��ي �أم � � � � � ��ان اهلل ت��ر
�اك ُج�� ْن��دا
وان� � � � ��زل ب� �ع���ر����ش ف � ��ي ال��ق��ل��و
ب ي � �ط� ��اول الأف � �ل� ��اك َم � ْ�ج ��دا
ع � ��ر� � ��ش ق� ��وائ�� �م� ��ه ال � � َم� � َ�ح � � ْب � �ـ
ـ� � َب� � ُة ِف� �� ْ��ض ��نَ � ْإخ�ل�ا�� �ص� � ًا و ُو ّدا
ال زال ب�� �ي�� �ن�� �ك� � ُ�م ِح� � �م � � ً�ى
ل� �ل ��دي ��ن وال� � ��رك� � � ِ�ن الأَ�� �َ ��ش�� � � ّدا
ُي� � � � � � ��ؤْ ِوي ال� � �ع � ��روب� � � َة ف � ��ي مفا
ِخ � � � ِ�ر ِه ف �ت �ل �ق��ى ال �ع �ي ��� َ�ش َر ْغ � ��دا
ت� �ل� �ق���ى ال � �ع � �ن� ��اي� ��ة ف� � ��ي ِظ �ل�ا
ِل الأم � � ��ن �إح� ��� �س ��ان� � ًا و ِر ْف � � ��دا
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ٍب م��ن� َ�ك َع�� � َّز ِح� �م � ً�ى و َق ��ْ��ص��دا
�اب �إل�� � ��ى َج� � َن ��ا
و�أوى ال � �ك � �ت� � ُ
�أوف� �ي� �ت���ه ف� ��ي ال �ن �� �ص��ر َع� � ْه ��دا
ف � � ��رف� � � �ع � � � َ�ت راي� � � � �ت � � � ��ه وق� � ��د
ـ� � � ُر� � ُ��س� � � ُه �إذا ع� � � � ٍ�اد َت� � � َع� � � َّدى
ولأن� � � � ��ت ك���ال� ��� �ض���رغ���ام َت�� ْ�ح� �ـ
�ارم َل� � � ُه � � ُ�م �أُ ِع � � � � � ّدا
وك � �� � �س� ��رتَ ج� �ي� �� � َ�ش ال �م �ل �ح��دي �ـ
ـ� � ��نَ ب � �� � �ص� � ٍ
ـ � ُب� َ�ك ل�ي����س ي��ر� �ض��ى ع �ن��ك ُب � ْع��دا
ي� ��ا خ� � ��ادم ال� �ح ��رم� �ي ��ن�َ�� ،ش�� ْع��ـ
ـ � � َع ال� � َ�ج� ��دِّ  ،ط � � َ
�ال ع �ل �ي � ِه ِج � � ّدا
( َو ْق�� � � � � � ُع) ال � �ك � ��آب� ��ة ي� ��ا َر ِف � � ْي � �ـ
ـ� � َم� � ِة ت �ط �ف��ئ الأ�� � �ش � � َ
�أ� � � �ش� � � ْ
�واق َو ْق � ��دا
�رق ب��ط��ل��ع��ت� َ�ك ال � � َك� � ِ�ر ْي � �ـ
لقد كان المليك الراحل -رحمه اهلل -مو�ضع احتفاء ال�شعراء ال�سعوديين والعرب
في جل المنا�سبات ،وقد �أف�صحت الق�صائد الما ّرة وغيرها عن �أن الحافز الأقوى
الذي يدفع ال�شعراء �إلى التغني ب�آالء المليك هو الحب المح�ض ،وذلك لما كان يتميز
به -رحمه اهلل -من �سماحة وتوا�ضع وحكمة وغيرة على دينه و�أمته.
و�إن كان ما �سلف من منا�سبات يندرج في �إطار البهجة وال�سرور بدء ًا وعاقبة ،فثمة
حدث �أليم َو َّل َد منا�سبة تحدث عنها كثير من ال�شعراء ،وذلك �إثر خلفية االعتداء على
ت�صد حا�سم من
الحرم ال�شريف في �شهر محرم عام 1400هـ ،وما نتج عن ذلك من ٍّ
المليك -رحمه اهلل -لتلك الفئة التي روعت الم�صلين.
و�إن ت�ألم الم�سلمون لتلك الفتنة فقد َ�س ّرهم نجاح مليكهم في الق�ضاء عليها،
و�أن�شد فيه عدد من ال�شعراء ق�صائد ت�شيد ببطولته وحكمته ،ومن تلك الق�صائد
()1
ق�صيدة لل�شاعر عبداهلل ابن �إدري�س يقول فيها:
�اب
ف�ل�ي�ب��قَ ب �ي��ت اهلل �أ�� �ش ��رف بقعة
ف ��ي الأر�� � ��ض �أم� ��ن ك �ل��ه وم �ن� ُ
�اب
ف�ي��ه ال�ق��دا��س��ة جمعت �أطرافها
وال� �ح� �ك ��م ف� �ي ��ه � �س �ن��ة وك� �ت�� ُ
ُقمع ال�ضالل ِّ
ب �ج �ن��ود خ ��ال ��د وال� ��ول� ��ي لعهده
أن�صاب
وحطمت � ُ
ب �ف �ي��ال��ق ُغ�� � ّر ال ��وج ��وه �ضياغم
�اب
ال �م �ج��د ج �ل �ب��اب ل �ه��م و�إه� � � ُ
((( يف زورقي ،عبداهلل بن �إدري�س ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ط1413 ،2 :هـ1992 -م� ،ص.21 :
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وا�ستب�سلوا وا�ست�شهدوا ما هابوا
بذلوا الدماء على الرحاب �سخية
�اب
يت�سابقون �إل��ى الوغى ودما�ؤهم
�� �ش�ل�ال ن � ��ور ن ��ا�� �ض ��خ � َ��س� � ّك � ُ
�اب
يت�سابقون �إل��ى الوغى ودما�ؤهم
ف ��ي اهلل م �� �س��ك �أذف�� ��ر وم �ل ُ
�اب
ي�ت�ب��ادرون �إل��ى ال�شهادة عزمهم
ف� ��وق ال� �ع ��زائ ��م �� �ص ��ارم غ�ل ُ
يتدافعون من الحما�س ن�شيدهم:
�اب
اهلل �أك� �ب ��ر ي �� �س �ق��ط الإره�� � � ُ
ف��ارق �ت� ُ�م ال��دن�ي��ا ال��ردي �ئ��ة ح�سبة
أو�صاب
ف��ي الخلد ال ن�صب وال � ُ
� �ش �ه��داء ب�ي��ت اهلل ط�ب�ت��م منزل
�اب
هلل ال خ � � ��ور وال ت� ��� �ص� �خ � ُ
وليكتب اهلل ال���ش�ف��اء ل�م��ن بقوا
ينجاب
ج��رح��ى ال �ب �غ��اة ول�ي�ل�ه��م
ُ
ولت�سلمي ي��ا مكتي� ،أب��د الدُّهُ ْو
م�صاب
ِر م �ن �ي �ع � ًة ال ي �ع �ت��ري��ك
ُ
ولت�شمخي ي��ا مكتي� ،أم القرى
�اب
ُت �ه� َ�دى ب��ك الأده � ��ار والأح��ق� ُ
ولل�شاعر طاهر زمخ�شري ق�صيدة طويلة يمجد فيها قدا�سة الحرم ال�شريف،
وي�صف تفا�صيل االعتداء وعواقبه ،ويثني على جهود المليك و�أعوانه في الق�ضاء
()1
على تلك الفتنة ،ومن ذلك قوله:
�دان
�أن � ��ت �أع� �ل� �ي ��ت ب��ال �م �ه��اب��ة بيتًا
دون �إ�� �ش ��راق ن� ��وره ال �ف��رق� ِ
وح� � َ�د ْت�� �ه� ��ا ع � �ب� ��ادة ال ��رح� �م � ِ�ن
وب� ��أف� �ي ��ائ ��ه ان �ت �ظ �م �ن��ا �صفو ًفا
َّ
�ان
و�إل � � ��ى ���ش��ط��ره ن ��ول ��ي وج ��وهً ��ا
ف���ي ظ�ل��ال ت �م �ت��د ب ��الإح� ��� �س � ِ
ال�شان
ن �� �س ��أل ال�ع�ف��و ي��ا ع�ظ�ي��م
ف��ل��ك اهلل ق� ��د �أن� �ب� �ن ��ا جمي ًعا
ِ
�أن� ��ت �أدرى ب �م��ا اق �ت��رف �ن��ا و�إن ��ا
�ان
ال ن� �ب ��ال ��ي م� �غ� � َّب ��ة ال �ع �� �ص �ي� ِ
�أن� � ��ت �أك ��رم� �ت� �ن ��ا ب �خ �ي��ر ج� ��وار
�وان
ك �ي��ف ال ن��زده��ي ع �ل��ى الأك � � ِ
ف�ل��ك ال�ح�م��د ق��د حفظت رحا ًبا
�ران
ن �ح��ن ف ��ي ظ �ل �ه��ا م ��ن ال �ج �ي� ِ
ول �ي��وث ال�ع��ري��ن ف��ي كبد ال�صحـ
ـ� � ��راء ف � ��رع زك � ��ا لأك � � ��رم ب��ان��ي
م��ن �أب�ي�ه��م تعلموا ال � َك � َّر وال � َف � ْر
�دان
َر ف� �ك ��ان ��وا ف� ��وار�� ��س ال� �م� �ي � ِ
ول ��واء التوحيد ف��ي قب�ضة الخا
�وان
ل� ��د وال� �ج� �ن ��د ف �ي �ل��ق الإخ� � � � ِ
((( جمموعة اخل�ضراء ،طاهر زخم�شري� ،ص.812 :
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وه ��ي ت �ب��دو رخ�ي���ص��ة بالتفاني
ك � ّل �ه��م ي �ف �ت��دي ال ��رح ��اب ب ��روح
�ان
ف �ل �ي��دوم��وا ون �� �ص��ره��م ه �ب��ة ال َّلـ
ـ� � � ِه ك� �ف ��اء ال � �ف� ��داء ل�ل ��أوط� � ِ
�ان
وح �م��اة ال ��ذم ��ار ف��ي ال �ح��رم الآ
ِم � � ِ�ن ط ��اف ��وا ب� ��أك� ��ؤ� ��س و ِدن� � � ِ
ال �ت �ه��ان��ي ب �ه��ا � �س�لاف انت�صار
�أح� � ��رزوه ع �ل��ى الأث� �ي ��م الجاني
وال �ت �ح �ي��ات ل�ل��أُل ��ى ب ��ذل ��وا الأر
�وان
واح ُز َّف � � � ْ�ت ل �ج � ّن��ة ال ��ر�� �ض � ِ
َ
تلك هي �أبرز المنا�سبات التي �سطر فيها ال�شعراء ق�صائد حبهم في مليكهم
المحبوب ،يدفعهم �إلى ذلك هاج�س ديني ،ووالء وطني ،وباعث عاطفي مل�ؤه الحب؛
ولذا لم يكن �شعر المنا�سبات في المليك -رحمه اهلل -حكر ًا على ال�شعراء ال�سعوديين
فح�سب ،فقد �أ�شاد بالمليك ومنجزاته عدد كبير من ال�شعراء العرب الذين ر�أوا
ف�أ�شادوا ،و�سمعوا ف�أثنوا.

460

املبحث الثاين

مو�ضوعات الرثاء
(ف�صيح)

الف�صل الأول :يف م�ضامني ال�شعر الف�صيح

ي�شير م�صطلح الرثاء �إلى التفجع على الأموات ،و�إظهار محا�سنهم ،والت�أمل في
فل�سفة الفناء )1(،و�أعذب الرثاء ما كان �شع ًرا ،ففي �شعر الرثاء تكون العاطفة �أكثر
()2
تياعا ،وقلما تجود القريحة بمثل هذه العواطف في غير �شعر الرثاء.
تجنيح ًا وا ْل ً
وبما �أن العاطفة قا�سم م�شترك بين الب�شر ،ف�إن الرثاء يعد من �أبرز م�ضامين
()3
ال�شعر و�أ�صدقها ،ومن �أقدرها على الرواج والقبول.
ولذا ظل �شعر الرثاء محافظ ًا على وتيرته التقليدية المعهودة دون �أن تطوله
�أيادي التجديد الم�ضموني ،كما طالت غيره من الأغرا�ض )4(،وذلك لكون التعبير
عن الفقد ي�ستلزم عاطفة �إن�سانية معلومة من �أبرز مقوماتها التفجع والت�أمل وذكر
�آالء الفقيد ،وال يمكن تغيير مقومات هذه العاطفة بمقومات �أخرى خارجة عما �سلف
خروج ًا �ساف ًرا ،و�إال لما �أ�صبح الرثاء رثاء.
والق�صائد التي رثى بها ال�شعراء الملك خالد ًا -رحمه اهلل -تناوبت على هذه
الر�ؤى؛ فثمة ق�صائد متفجعة ،و�أخرى تر�صد �آالء الفقيد و�سجاياه ،ونوع ثالث يت�أمل
فيها ال�شعراء وقع الفقد ورحلة الحياة والموت ،على �أن هناك ق�صائد جمعت بين
هذه الر�ؤى كلها �أو جمعت بين بع�ضها.
لقد كان رحيل الملك خالد -رحمه اهلل -رحي ًال م�ؤلم ًا توجع له ال�شعب والم�سلمون
والعرب ،وال عجب في ذلك ،فقد عاي�ش الفقيد -رحمه اهلل -مرحلة حرجة �أدى فيها
((( ُينظر :حركات التجديد يف ال�شعر ال�سعودي املعا�صر ،د .عثمان ال�صوينع ،مطابع الفرزدق ،الريا�ض،
ط1408 ،1:هـ1987-م.243/1 ،
((( ُينظر :تاريخ �آداب العرب ،م�صطفى الرافعي ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،ط1359 ،1 :هـ،
.104/3
((( ُينظر :فنون الأدب العربي :الرثاء ،د� .شوقي �ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1955 ،3:م� ،ص.5 :
((( احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية ،بكري �شيخ �أمني ،دار �صادر ،بريوت ،ط1392 ،2 :هـ-
1972م� ،ص ،253 :و ُينظر � ً
أي�ضا :ال�شعر احلديث يف احلجاز ،عبدالرحيم �أبو بكر ،املطبعة ال�سلفية،
القاهرة ،ط1397 ،1 :هـ1977-م� ،ص.146-140 :
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الكثير من �أهدافه بحكمة وب�صيرة ،وكان العالم الإ�سالمي والعربي ينتظر �إتمام
الم�سيرة على يديه ،ولكن الموت ا�صطفاه ،فت�ضاعفت �آالمهم مرتين :مرة لوقع
الفقد الذي ا�صطفى مليك ًا حكيم ًا متوا�ضع ًا �أحبوه بكل قلوبهم ،ومرة لتوقف �أملهم
في انتظار وحدة كان المليك بد�أها ويزمع �ضم �شتاتها.
ال اعترا�ض على القدر ،وال تحجير على ال�شعور ،هذا ما �آمن به ال�شعراء ال�سعوديون
والعرب وهم ي�سطرون مراثيهم الباكية في مليكهم الراحل.
لقد جاءت ق�صائدهم نزف ًا من الوجدان؛ �إذ ال �أ�صدق من �شعر الرثاء؛ فال طائل
ُينتظر ،وال معروف ُي�سدى ،بل هو الوفاء والحب الذي حدا بالوجدان هذا الم�سلك
�واف حفظها التاريخ كما حفظ م�آثر
ليلقي عن كاهله �أثقال الوجع والحزن في ق� ٍ
المليك -رحمه اهلل -من قبل.
الجم الذي ا�شتملت عليه قلوب ال�شعراء،
و�إنك لتعجب كل العجب من هذا الحب ّ
وهم يرثون مليكهم -رحمه اهلل -فمع قلة و�سائل الن�شر والحفظ في تلك الحقبة
زخرت ال�صحف والمجالت والدواوين ب�سيل منهمر من المراثي ال�صادقة التي
جادت بها قرائح ال�شعراء بمختلف �أجنا�سهم وثقافاتهم وتياراتهم ،وهذا في وجهة
نظر الباحث حدث نادر الحدوث بالنظر �إلى المدة الق�صيرة التي تولى فيها -رحمه
اهلل -مقاليد الحكم.
وقد يكون من العبث �أن �أحاول في هذه القراءة ر�صد الجزئيات الدقيقة لم�ضامين
الق�صائد التي ُرثي بها -رحمه اهلل -وذلك لوفرتها وتنوعها ،وال�سيما �أن المليك
القائد وال َأب والقدوة ،ولكنني �س�أقف على
رحمه اهلل -كان يعني لل�شعراء وغيرهمَ
�أبرز الر�ؤى الواردة في تلك المراثي عبر نماذج وافية دا ّلة تناول فيها ال�شعراء �أفكار
الرثاء الرئي�سة ،وهي :التفجع ،وذكر �آالء الفقيد ،وت�أمل وقع الفقد.
�أما ق�صائد التفجع فهي الغالبة بين ق�صائد الرثاء ،وال �سيما �أن اال�ستجابة
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الأولى االفترا�ضية لوقع الفراق هي التوجع منه ،يلي ذلك ذكر �آالء الفقيد بعد �أن
ينتاب النفو�س �شيء من الت�سليم والهدوء ،ثم ي�أتي ت�أمل وقع الفقد الم�شوب بنظرات
فل�سفية تجاه رحلة الحياة والموت ،وذلك بعد �أن تخو�ض النف�س �صراع ًا بين ت�صديق
الفراق وتكذيبه ،فما يلبث هذا ال�صراع �أن ُينتج ت�أمالت وت�سا�ؤالت تك�شف في �أحيان
كثيرة عن قدر �أكبر من الحزن.
لقد بكى العالم الإ�سالمي والعربي ،وال�شعب ال�سعودي بخا�صة رحيل المليك
المحبوب ،و�إن كان البكاء وقت ًيا ،ف�إن الق�صائد تخلده ،ومن الق�صائد التي ت�صور
فجيعة الفراق ق�صيدة «ال�شم�س الغاربة» لل�شاعر محمد ح�سن فقي ،وهو من �شعراء
الت�أمل المعروفين ،ولكن �صدمة الرحيل لم تترك له م�ساحة للت�أمل �أول الأمر ،ف�آثر
()1
التفجع على رحيل مليكه بطريقة لم تعهد في �شعره ،يقول �ضمن ق�صيدته:
م��ا �أ��ش� َّد ال �ف� َ
ـ ��� ِ�س وال �سيما ف ��راق الم�صائ ْر
�راق وق�ع� ًا على النفـ
َح عظيم عنها و ُت�شقي الم�شاع ْر؟!
� ُّأي ن ��ار ُت���ص�ل��ي ال �ق �ل��وب �إذا را
ل ��و ق ��درن ��ا ع �ل��ى ال� �ف ��داء لف َّديـ
الج�سوم البوات ْر
ـنا ول��و �أدم � ِ�ت
َ
ـ� � ِه ع�ل�ي�ن��ا م��ا � �ش��اءه م��ن �أوام�� � ْر
غ� �ي ��ر �أن � � ��ا ال ن �� �س �ت �ط �ي��ع ف �ل � َّل �ـ
ُه ف�ن���س�م��و م�� � ��وارد ًا وم�����ص��اد ْر
ح �ك � ُم��ه غ ��ال ��ب ع �ل �ي �ن��ا ون��ر� �ض��ا
ـ� ِ�ط � ُر م��ن رب �ه��ا عليك المواط ْر
ك��ل ع�ي��ن تبكيك ح��زن � ًا وت�ستمـ
�أما ال�شاعر ريا�ض عزالدين قويدر فقد �صور وقع الفجيعة عليه وعلى �شعره،
()2
وكيف �أنه لم يق َو على تطويعه ،وهو الذي كان رهن �إ�شارته ،يقول:
تجمد ال �ح� ُ
نغم
والقلم
�ان
و�أدم � � َع ال�ق�ل� ِ�ب وال�ع�ي�ن� ِ
�رف ال ب ��و ٌح وال ُ
ُ
خر�س الأح��زان قافيتي
والعج ُم
وكيف ال ُت ِ
وفي وفاتك يبكي ال ُع ْرب َ
وفي وفاتك ذاب الم�سلمون �أ�سى
وف��ي وفاتك تبكي َد ْع َمها الأم� ُ�م
�أق�سمت �إال �أ�صوغ الحزن ملحمة
وال�شيم
فيها البطولة وال�ت��اري��خ
ُ
((( املجلة العربية ،العدد ،56 :ال�سنة ال�ساد�سة ،رم�ضان1402/هـ -يوليه1982/م� ،ص.6 :
((( ال�شم�س وكواكب ال�صحراء ،ريا�ض عز الدين قويدر� ،ص.16 :
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ما قالها قبل �شعري �شاعر �أبدً ا
تبقى على الدهر عند ال�شامخين ُعال
هذي القوافي التي �أ�سعى لت�سعفني
فاعذر َي َر ِاع ْي �إذا ق�صرت مرثية
زلزلت �أمتنا
يا خالد العرب ،قد
َ
ورجع الوعي في الباكين �ألف �صدى
َّ
حقيقة الموت جاءت مثل �صاعقة
وكيف ال ت��ذرف الدنيا مدامعها
ج�ع�ل� َ�ت �أع�ي�ن�ن��ا غ��رق��ى ب�أدمعها
دما
لقد َب� َ�د ْل� َ�ت بها ي��وم ال ��وداع ً
وك�ي��ف ال ي�ن��دب الإ� �س�لام قائده
وكيف ال تملأ الأح ��زان مملكتي
فاج�أتهم بارتحال ه � ّز خافقهم

نغم
وال ت� ��أل���ق ف���ي �أل� �ف ��اظ� �ه ��ا ُ
�دم
وال ي �ط � ّل ع�ل��ى �إب��داع �ه��ا ال �ع� ُ
ي�شدها من ف ��ؤادي الحزن والأ َل ُم
الكلم
�إن الفجيعة تفنى عندها
ُ
الحلم
بفقدك ال �ي��وم قلنا� :إن ��ه
ُ
ال�سقم
ينعى المليك وفي �أفق ال�صدى ُ
فم
على ال�ق�ل��وب و�أع �ي��ا ب��ال�ك�لام ُ
العلم؟
وكيف ال ينحني في موتك ُ
القدم
وح ّطم الج�سم ال تم�شي به
ُ
ُ
دم
ففي عيون �شعوب الم�سلمين ُ
والكلم
وك�ي��ف ال تخر�س الأف���واه
ُ
أكم
وتحمل الحزن فيك البيد وال ُ
ال�سقم
ف�ضا َء في عي�شهم بعد النوى
ُ

و�صف َر َ�ص َد به ال�شاعر وقع الفجيعة على نف�سه وعلى �شعره وعلى ال�شعب
�إنه ْ
والأمتين الإ�سالمية والعربية.
ولل�شاعر �سميح العزة و�صف �آخر للفجيعة ي�صور فيه حاله وحال المفجوعين من
()1
�سعوديين وعرب بمن فقدوا عائلهم وحاميهم ،يقول:
�وم ��ا ب ��ه ق ��د � �ض� ّ�ج��ت ال �غ �ب��را ُء
ي��ا ي ��وم ك ��ان ال � ��روع وال �ب ��أ� �س��ا ُء
ي� ً
م� ��ن ه ��ول ��ه وج �ل�ال� ��ه ال� ��ورق� ��ا ُء
في يوم �صوحت الورود و�أخر�ست
و��س��ط الخ�ضم وح��ول�ن��ا الأن� ��وا ُء
اهلل �أك� �ب ��ر ي ��ا م �ل �ي��ك ،تركتنا
في ذا الوجود و�أن��ت نعم رجا ُء؟
م��ن ن��رت�ج��ي �أم �ل� ًا وم�ث�ل��ك ن��ادر
ي��ا للفجيعة والم�صيبة م��ذ نعى
ن��اع��ي ال�ف�ق�ي��د وت �ل �ك��م الدهيا ُء
�إن ال �ع��روب��ة ك��م ت �ن��وح بح�سرة
ف ��ي ف �ق��د رك���ن دون� ��ه ال��زع �م��ا ُء
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/9/12 ،5171 :هـ/3 -يوليو1982/م� ،ص.9 :
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فال�شام تبكي وال��ري��ا���ض مناحة
ح�ت��ى ال��رب��اط و�أخ �ت �ه��ا �صنعا ُء
رح ��ل ال�م�ل�ي��ك و�إن � ��ه ن �ج��م هوى
كم كان ي�شعل في الدجى وي�ضا ُء
وي �� �ش��اء ر ّب� ��ك �أن ي �ج��ود بروحه
عند اق �ت��راب ال�صوم ي��ا رحما ُء
فلي�سقَ قبرك يا مليك ،من الندى
ف �ع �ل �ي��ه ب ��ات ��ت ت �ن �ب��ت ال� �ح� � ّن ��ا ُء
وع� �ل� �ي ��ك رح� �م���ة رب� �ن���ا منهلة
� � �ش � ��ؤب� ��وه� ��ا ب� ��ات� ��ت ل � ��ه لأال ُء
�ص َّور فجيعته وفجيعة الجيران العرب ،ثم عاود ال�شاع َر ُ
بع�ض الهدوء ،وخ�ص
الفقيد بدعاء يعبر عن مكنون حبه له.
ولم تكد تخلو معظم الق�صائد من الدعاء للمليك الراحل؛ �سواء �أكان ذلك في
ثنايا الق�صيدة� ،أم في �آخرها ،كما �أن عددًا من الق�صائد خففت من وقع الفجيعة
باالنتقال �إلى مبايعة الملك الجديد ،وت�سلية النف�س ب�أن فيه العو�ض المنا�سب للمليك
الراحل.
وق�صائد الرثاء التي تغالب الحزن بذكر �آالء الفقيد واف��رة � ً
أي�ضا ،وبع�ضها
تن�صب على ذكر المحا�سن المعنوية
يمتزج مع ق�صائد التفجع ،على �أنها في الغالب
ّ
والإنجازات الح�سية ،ومن ذلك ق�صيدة بعنوان «في يوم الوداع» لل�شاعر عبدالكريم
()1
نيازي ،يقول فيها:
و�أ� � �س� ��ال ال� ��دم� ��وع م ��ن مقلت ّيا
ن� � �ب� � ��أ ج�� ��اءن�� ��ي ف� ��� �ش ��ق ع��ل�� ّي��ا
ف��ي ط��ري �ق��ي �أب��ك��ي ع �ل��ى �أب��و ّي��ا
ن� �ب� ��أ ر ّدن� � � ��ي ي��ت��ي�� ًم��ا � �ص �غ �ي � ًرا
ف ��ي � �ض �ل��وع��ي ول� ��م َي� � � ِ�ر َّق عل ّيا
ن � �ب � ��أ ه�� � ّزن� ��ي ف� ��أ�� �ش� �ع ��ل ن� � ��ا ًرا
كيف �أم�سى تحت التراب ثو ّيا؟!
لم �أ�صدق ما قيل في النعي عنه
وبعد هذه التوطئة يقف ال�شاعر على �شيء من م�آثر المليك الراحل ومواقفه،
يقول:
((( �صحيفة الندوة ،العدد1402/8/23 ،7077 :هـ/15 -يونيو1982/م� ،ص.16 :
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م� �ل ��ك �� �ص ��ال ��ح ك���ري���م ع �ط��وف
َه � � � ُّم ل� �ب� �ن ��ان ك � ��ان ي � ��أك� ��ل منه
وف�ل���س�ط�ي��ن ل ��م ي� �ف ��ارق �أ�ساها
داع� � ًي ��ا ل �ل �ج �ه��اد ف ��ي ك ��ل �أر����ض
في ب�لاد الأف�غ��ان في قلب �أَ ِر ْي ِت ْر

***

و� �ش �ه �ي��د ف ��ي ال �خ �ل��د ي��رت��ع ح ّيا
ك� � �ب � ��دً ا ح � � ��رة وق � �ل � � ًب� ��ا �أب�� � ّي� ��ا
دوم � � ��ا �أَ� ِ��س� � ّي ��ا
م �ق �ل �ت �ي��ه ف� �ك ��ان ً
ج��ا���س ف�ي��ه ال�م���س�ت�ك�ب��رون عت ّيا
َي� ��ا ي �ع �ي��ن ال �م �ج��اه��د الأل �م �ع � ّي��ا

الف � �ت � �ق� ��ادي� ��ه ب � �ك� ��رة وع�����ش�� ّي��ا
ال ت �ل��وم��وا �إذا �سفحت دموعي
ك ��ل م ��ا ز َّي� � ��نَ ال �ف �ت��ى ال �ع��رب � ّي��ا
خ� ��ال� ��د م� �ن� �ب ��ع ال�� ��وف�� ��اء وف��ي��ه
ـ� � � � ِه و ِل� � � � � ٌّ�ي هلل ب�� ��ر ال� �م� �ح� � ّي ��ا
ك �ل �م��ات ال � �ق� ��ر�آن ت��م�ل��أ �سمعيـ
ط��اه��ر ال�ن�ف����س � �س �ي��دً ا عبقر ّيا
رح� � ��م اهلل ق� � ��ائ� � ��دً ا ن �� �ش �م � ًّي��ا
منحا �سن ّيا
ال ي� � ��رد ال � ��وف � ��ود �إال ِر َوا ًء
ك��م حبا المعتفين ً
ولل�شاعر عبداهلل بن رباح ال�شريف رثائية ي�سرد فيها طائفة من �صفات المليك
()1
المعنوية ،يقول:
فانظر �إل��ى العبرات كيف ت�سي ُل
ب �ك��ت ال �ع �ي��ون ت ��أ� �س � ًف��ا وتوج ًعا
ت �ب �ك��ي ال� ��دي� ��ا ُر ل �ف �ق��ده وط��ل� ُ
�ول
تبكي مليك ال�ع��رب تبكي خالدً ا
�وم ��ا �أ َل�� � َّم� � ْ�ت ب ��ال� �ك ��رام يقي ُل
تبكي ال��ذي من ك��ان للعثرات �إن
ي� ً
ـ �م �ع��روف ف��ي ح��زن عليه ُ
يطول
ولقد بكاه الجود والإح���س��ان والـ
ُ
مطلول
ت �ب �ك��ي ع �ل �ي��ه ف��دم �ع �ه��ا
وبكت عليه المكرمات وكيف ال
نُ بمثل خ��ال� َ�د ف��ال��زم��ان ُ
بخيل
ع�� ّز ال�ل�ق��اء ب��ه ف�ل��ن َي � َه� َ�ب الزما
حتف الأن��وف ي�صول ثم ُ
يجول؟
م� ��اذا �أق � ��ول ول�ل�ق���ض��ا �أحكامه
بعد ال���ش��روق �إل��ى ال�غ��روب ُ
ه��ي حكمة ال�ب��اري ٌ
تميل
مليك �شم�سه
((( دمعة الوفاء يف رثاء املغفور له جاللة امللك خالد ،عبداهلل رباح ال�شريف ،مطبعة الغرابليَ ،ع َّمان ،د.ت،
�ص.15 :
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ح� �ك � ُ�م الإل � � ��ه م��ن��اف��ق وج� �ه � ُ
�ول
ر�ضه
ه��ي ��س�ن��ة اهلل وم ��ن ل��م ُي ِ
النجم الم�ضي َء �أُ ُ
فول؟
اهلل �أك �ب��ر ك �ي��ف غ � َّي �ب��ه ال �ث��رى؟
كيف اعترى َ
ُ
هُ � ِ�رع��ت ت�ش ّيعه م�لائ�ك� ُة ال�سما
جبريل
ن �ع��م ال���وف���و ُد �أم��ي��ره��ا
ُ
وغ��دت ت�ح� ّ�ف ب��ه ال�ق�ل��وب ونع�شه
محمول
ف ��وق الأك � ��ف �أم��ام��ه��ا
ُ
ن�ع����ش ت�ظ� ِّل�ـ� ُل� ُه ال�م�ح��ام��د والثنا
والتبجيل
وال�ف���ض��ل والإج��ل��ال
يرى ال�شاعر في رحيل المليك رحي ًال للمكارم والإح�سان؛ �إذ كان -رحمه اهلل-
منب ًعا لكل نبل وف�ضيلة.
وقد عنون ال�شاعر عبداهلل بن عبدالإله خطيري رثائيته بنداء للمليك�« :أبا
الح�سنات» ،وراح يذكر ما ت�سنى له من �صفات نبيلة م�أثورة عن الفقيد رحمه اهلل،
()1
يقول:
وك� � َّ�ل ال��ح� ِ�ب وال �ع �ط� َ�ف المبينا
المرجى
ف�ق��دن��ا ال�خ��ال��د ال�م�ل��ك
ّ
ف �ك��م ب��ال �ح��ب �أق� � ��ررت العيونا
�أب ��ا الح�سنات ،خ��ال � ُد ُق� � َّر َعين ًا
ه �ن��ا َء ال�صالحين المح�سنينا
ه� �ن���ا ًء ب��ال��ف��رادي�����س ال��ع��وال��ي
ف� � ُد ْو َن� � َك� � ُه ج � ��زا َء ال�صالحينا
غر�ست الخير في الدنيا كري ًما
ي �ث �ي� ُ�ب ب �ه��ا الإل� � ��ه ال�شاكرينا
ِج� �ن ��ان ت�ح�ت�ه��ا الأن � �ه� ��ار تجري
وف �خ � ًرا ق��د رف �ع��ت ب�ه��ا الجبينا
ل ��ك ال ��وق� �ف ��ات م �ح �م��دة ون �ب�ًلً
وع َّرج ال�شاعر بعد ذلك �إلى ا�ستعرا�ض طائفة من مواقف المليك ال�سيا�سية التي
َ
�شهدت له بالحكمة والحمية الدينية ،يقول:
�سعيت �إل��ى ال���س�لام بخير جهد
ف �� �س��ل ل �ب �ن��ان ي �خ �ب��رك اليقينا
ف�� َم��ن ق ��د �أط� �ف� ��أ ال��ن��ي��ران فيه
وي�ط�ف�ئ�ه��ا �إذا ع� ��ادت جنونا؟
ل��وق��ف ال �ح��رب ت�ب�ت�ل��ع البنينا؟
َوم � ��ن ب� ��ذل ال��ج��ه��ود مك َّثفات
ل ��وج ��ه اهلل رب ال �ع��ال �م �ي �ن��ا؟
َوم ��ن �سكب ال �ن��دى م��ن راحتيه
ج�م�ع��ت ب �ه��ا ال ��رج ��ال م�ؤلفينا
وع� �ن ��د ب �ل��اغ م� �ك ��ة ك� �ن ��ت ف� � � ّذ ًا
((( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد ،عبداملجيد بن حممد العمري� ،ص.67 :
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ف� �ك ��ان ��ت واق� � � ًع � ��ا ل �ل �ن��اظ��ري �ن��ا
�أح� �ل���ت الأم� �ن� �ي���ات �إل�� ��ى فعال
وق ��دم ��ت ال� �ح� �ل ��ول ل �ه��م معينا
ب�ح�ث��ت م���ش��اك��ل ال��دن �ي��ا �شعو ًبا
ت� ��داوي ف��ي ال � ��دروب المتعبينا
ك ��أن��ك م��ذ خلقت قطعت عهدً ا
ويلتفت ال�شاعر بعد ذلك �إلى عدد من منجزات المليك الداخلية المتمثلة في
الم�شروعات العمالقة التي �أ�شادها رحمه اهلل ،يقول:
�امى ف ��وق و�ص ��ف الوا�ص ��فينا
نه�ض ��ت م ��ع الب�ل�اد نهو� ��ض ع ��ز
تَ�س � َ
�أحل ��ت الج ��دب � ً
ف َه � َّ�ب النا� ��س فيه ��ا زارعين ��ا
أر�ض ��ا ذات زرع
�ش ��را ًبا �س ��ائ ًغا لل�ش ��اربينا
وم ��اء البح ��ر ق ��د �ص ��يرت عذ ًب ��ا
و�ص ��رنا بالنت ��اج م�ص ��درينا
ودوالب الم�ص ��انع ف ��ي ا�س ��تباق
و�ص ��نت الدي ��ن وال�ش ��رع المتين ��ا
حوي ��ت المج ��د كن ��زًا �أي ك ن ��ز
ف ��زدت ر�ص ��يدك الغال ��ي الثمينا
�أ�ض ��فت �إل ��ى التلي ��د طريف مجد
لي�س ��تلموا الأمان ��ة قادرين ��ا
وربي ��ت ال�ش ��بية خي ��ر جي ��ل
تعاظ ��م �أن يه ��ز و�أن يلين ��ا
ي ��رى الجب ��ل الأ�ش � ّ�م ل ��ه ثب ��وت
وط ��ود اهلل يحي ��ى الم�ؤمنين ��ا
و�أن الدي ��ن ملتج� ��أ �أمي ��ن
ولعل ما يميز هذه ال�صفات للمليك الراحل هو ربط ال�شاعر لها بح�سن المق�صد؛ �إذ
يرى �أن المليك لم ينجز تلك الإنجازات �إال ون�صب عينيه خدمة دينه و�شعبه و�أمته.
�أما ال�شعراء الذين لم يروا �آثار نه�ضة المليك الح�سية والمعنوية في بالده ف�إنهم
�سمعوا عنها ،وعرفوا عنها الكثير ،يقول ال�شاعر م�صطفى ال�سروجي وا�ص ًفا ما
()1
عرفه:
ع��رف��ن��اه ي �ح �م��ل ع �ن��ا الهموما
ع��رف �ن��اه ��ش�ه�م� ًا ع �ط��وف � ًا كريما
وي� �ح� �م ��ل ق� �ل� �ب� � ًا ن� �ق� � ّي� � ًا �سليما
عرفناه يخ�شى ال�سميع الب�صير
ع��رف��ن��اه ل �ل��دي��ن خ �ي��ر ال ��دع ��اة
ول�ل�م���س�ل�م�ي��ن � �ص��دي �ق � ًا حميما
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/9/8 ،5168 :هـ/29 -يونيو1982/م� ،ص.11 :
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ع ��رف� �ن ��ا ال � �ت � �ف� ��ا�ؤل ف� ��ي وج �ه��ه
ع ��رف� �ن ��اه دوم�� � � ًا م� �ث ��ال ال ��وف ��اء
ع��رف��ن��اه ي ��دع ��و �إل � ��ى الإت� �ح ��اد
ع ��رف� �ن ��اه ي �� �س �ع��ى ب� �ك ��ل ات� �ج ��اه
ع� ��رف � �ن� ��ا ب� � ��ه م � �ل � �ك � � ًا ع� � � ��اد ًال
يوا�سي المري�ض ويعطي الفقير
�� �ص� �ف���ات ت� �ح� �ل ��ى ب� �ه���ا خ ��ال ��د

ف�ك��ان الطبيب ي ��داوي ال�سقيما
�أب � � � ًا ح��ان��ي�� ًا و� �ش �ق �ي �ق � ًا رحيما
ون�ب��ذ ال�خ���ص��ام وي ��أ� �س��و الكلوما
لن�سلك درب ال �ه��دى م�ستقيما
حري�ص ًا على ال�شعب َب � ّر ًا رحيما
ويحمي ال�ضعيف ويرعى اليتيما
ف��ك��ان الإم� � ��ام وك� ��ان الزعيما

يق ّر ال�شاعر �أن تلك ال�صفات والمنجزات جعلت من المليك الراحل -بكل جدارة-
�إمام ًا لأمته ،وزعي ًما لها.
والنوع الأخير والأقل من الرثاء هو رثاء الت�أمل ،ومن خالله ي�ستغرق ال�شعراء في �أثر
الفقد بنوع من التعمق ،ويتفكرون في رحلة الحياة والموت عبر نموذجهم المرثي.
ومعظم نماذجه تجيء في ب�ضعة �أبيات من الق�صيدة ،ومنه قول ال�شاعر عبداهلل ابن
()1
�إدري�س:
ف�ل�ل��ه ن���ش�ك��و وج��دن��ا المتحرقا
وها �أنت �أدلجت الرحيل عن الدنا
�وع��ا ك��ي ت��دوم وت�ألقا
ول��و �أن ه��ذا ال �م��وت يقبل فدية
فديناك ط� ً
وكل �سيح�سوها ح�صي ًفا و�أحمقا
ول�ك��ن ه��ذا ال �م��وت ك ��أ���س مريرة
وي �� �ش �ع��رن��ا �أن ن���س�ت�ع� ّد ونلحقا
ي��ذك��رن��ا م��وت الحبيب م�صيرنا
ذئ� ��اب ف�ي�ه�ت��اج ال�ق�ط�ي��ع تمزقا
وم ��ا ن�ح��ن �إال ك��ال�ق�ط�ي��ع تهيجه
ي�ع��ود ج�ف��ول ف��ي ال�ن�ب��ات محدقا
وم� ��ا ه ��ي �إال ب��ره��ة �أو هنيهة
� �س��واه م �ج��ال �أن ن ��رود ون�سبقا
�إذا ك��ان طب ًعا للحياة فهل لنا
ف�ي��ا راح �ل� ًا ،ع�ن��ا رح �ي� ً
عليك �سالم اهلل ما ال�صبح �أ�شرقا
لا م�ؤبدً ا
ت��روح وت�غ��دو ف��ي الجنان محلقا
�إل��ى الخلد في دار البقاء منع ًما
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/8/28 ،5160 :هـ/20 -يونيو1982/م� ،ص.9 :
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�إنه يت�أمل نتيجة الموت ،وي�ستعر�ض عواقبه ،وكيف �أن الموت رحلة ال بد منها،
ولذا ف�إن العزاء في العاقبة الح�سنة ،وهي عاقبة مرجوة للمليك رحمه اهلل.
ومن �أف�ضل النماذج التي ت�صور هذه الر�ؤى في ن�ص كامل ق�صيدة تفعيلية لل�شاعر
غازي الق�صيبي قالها بعد �أن ّ
خف عنه وقع الفراق؛ حيث افتقد �سماع حديثه ،والنظر
�إليه ،بعد �أن كان ملء ال�سمع والب�صر ،يقول الق�صيبي مت�شح ًا الب�ساطة في ق�صيدة
«�سالما يا �أبا بندر» ،و�س�أوردها كاملة؛ لكونها تف�صح عن الر�ؤى الت�أملية
بعنوان:
ً
()1
بجالء:
()1

�سالما يا �أبا بندر،
ً
كعرف ال�شيح والقي�صوم والعرعر
كعطر الليل في نجد
كما يتنف�س العنبر
م�ضى يوم
م�ضى يومان
�أو �أكثر
ولم تظهر
�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
�س�ألنا عنك في الديوان
في البر وفي المعذر؟
فقالوا :لم يجئنا اليوم
قالوا� :إنه �أبحر
�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
((( املجموعة ال�شعرية الكاملة ،غازي الق�صيبي ،مطبوعات تهامة ،جدة ،ط1408 ،2:هـ1987 -م� ،ص.793 :
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�أتعرف �أن غيث المزن في الأجفان
قد �أمطر؟
ف�أنبت في حنايا الروح
ما �أ�ضنى وما �أ�سهر
و�أينك يا �أبا بندر؟
()2

وه ّز �ضلوعي المنظر
ر�أيتك في خ�شوع الموت
ال �أنقى وال �أطهر
وحيدً ا في رحاب اهلل
ال عر�ش وال ع�سكر
يل ّفك ِب�شتك الأ�صفر
ف�سبحان الذي �أحيا
و�سبحان الذي �أقبر
و�سبحان الذي يجمع كل النا�س
في المح�شر
()3

�سالما يا �أبا بندر،
ً
من الرجل الذي �أدرك لما مت
�أن الطفل لم يكبر
وماذا يكتب ال�شعراء
وفي كل الوجوه بكاء
وفي كل القلوب بكاء؟
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�أبا الفقراء وال�ضعفاء والب�سطاء
ك�أن الحزن �شاعرنا
ونحن ق�صائد ع�صماء
()4

�أتعرف �أننا ا�شتقنا؟
جل�سنا اليوم في الديوان
يعزي بع�ضنا ً
بع�ضا
وي�س�أل بع�ضنا ً
بع�ضا؟
�أح ًّقا لن يجيء اليوم
كالعادة يا �إخوان؟!
ولن يجل�س كالعادة
للمظلوم والمفجوع والأ�سيان؟
�أح ًّقا لن ي�صلي الظهر كالعادة
في الديوان؟
�أح ًّقا �إنه �ألقى الع�صا
وارتاح من عبء الم�سير
و�أغم�ض الأجفان؟!
وكف الخافق الواني عن الخفقان؟
�صمتنا كلنا �أل ًما
ولم تنطق �سوى الأ�شجان
()5
وها قد جاءنا رم�ضان
ف�أين الموعد اليومي
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والجل�سة والإفطار؟
و�أين الدوحة الخ�ضراء
والأع�شاب والأطيار؟
و�أنت بب�سمة ال ِب ْ�شر
التي ال تعرف الأكدار
تالطفنا تداعبنا
نق�ص روائع الأ�سمار
وت�س�أل ذا
متى عاد من الأ�سفار؟
وت�س�أل ذاك
عما جاء في الأخبار؟
وت�س�ألني� :أما تبت عن الأ�شعار؟
�أ ُم ُّر اليوم قرب الدار
تفرق مجمع ال�سمار
فال �أ�سمع غير ال�صمت
ي�ستر�سل في الأوكار
وال �أب�صر غير الجدب
ي�ستر�سل في الأزهار
ف�أبحث عنك في التذكار
وداعا يا �أبا بندر،
ً
كبير بعدك الحزن
ورحمة ربنا �أكبر

()6
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وبما �أن الأوائ��ل ن�صوا على �أن الأ�شياء تتميز ب�ضدها ف�إنني �س�أ�سوق رثائية
()1
الق�صيبي الأولى «وا خالداه» التي قالها لحظة �سماعه نب�أ وفاة الملك ،يقول:
وا خالداه و�ضج الجرح في كبدي
يبكون منك وقد ناحوا على ملك
يطوف وجهك في روحي ف�أ�ساله:
ف� ��أي ��ن ن �ظ��رت��ه ب��ال �ح��ب طافحة
و�أين ب�سمته الح�سناء؟ هل �سقطت
يغ�ص ال�شعر من �ألم
وا خ��ال��داه ّ
ويخطر الموت فوق البيد عا�صفة
هُ � ِ�رع��ت ب�ع��دك ل�ل��ذك��رى معطرة
وغبت في الأم�س عل الأم�س ي�سعفني
فلحت لي وجدار الموت منت�صب
�أراك رغم �ضباب البين يا رج ًال
ه��ل كالب�ساطة ت��اج ع��ز الب�سه؟
وا خالداه وعاد النا�س وان�صرفوا
ت �ب��ارك اهلل ن �ج��ري ك�ل�ن��ا ُز َم� ��ر ًا
فقل لمن يع�شق الدنيا� :أتخطبها

***

***

أحد
ف�سرت بالجرح ال �ألوي على � ِ
�أم� ��ا �أن� ��ا ف�ب�ك��ائ��ي ح��رق��ة ال��ول� ِ�د
�د؟
ب��اهلل قل لي � َأه��ذي فرقة الأب� ِ
الرغد؟
ك��أن�م��ا ه��ي ب���ش��رى ث��رة
ِ
الكمد؟
�شم�س النهار على ليل من ِ
كما تذوب عيون ال�شوق من َ�س َه ِد
من الدموع فنا ِد ال�صبر يا بلدي
بالب�شر �صافية كالقطر نبع َد ِد
غد
�إذا �أفقت ولم �أب�صرك �صبح ِ
حتى لأو��ش��ك �شوق ًا �أن �أم��د يدي
ب ��ه ت ��زاي ��د ُم� � ْل � ٌ�ك وه���و ل ��م ي ��ز ِد
هل كالبراءة عر�ش ثابت ال َع َم ِد؟
و�أن��ت في القبر لم تبرح ولم َت ُع ِد
ال�صمد
نحو المنون وال يبقى �سوى
ِ
تلد؟!
وهي الولود وغير الموت لم ِ

من الظاهر �أن الق�صيدة التفعيلية ال�سالفة حملت الر�ؤى الت�أملية بجالء ،في حين
�أن هذه الق�صيدة امتزج فيها التفجع مع بع�ض النظرات الت�أملية ،وهذا برهان على �أن
((( املجلة العربية ،العدد ،57 :ال�سنة ال�ساد�سة� ،شوال1402/هـ� -أغ�سط�س1982/م� ،ص.8 :
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الق�صائد الأولى التي تعقب نب�أ الوفاة تنحو منحى التفجع ب�شكل �أظهر� ،أما الق�صائد
التي ينظمها ال�شعراء بعد ذلك فتجيء وهي �أكثر هدو ًءا ،و�أقدر على ا�ستيعاب الر�ؤى
الت�سا�ؤلية التي ت�شكلها الذكريات والتجارب.
لأجل ذلك جاءت مراثي الت�أمل قليلة مقارنة ب�سواها؛ �إذ �إن ال�شعراء ا�ستجابوا
لنب�أ الوفاة ا�ستجابة عاطفية �سريعة ،ف�أملى عليهم الحزن حروفه ،و َز َّو َده��م الألم
بمداده ،وذلك كله ي�ؤكد �أن الملك خالد -رحمه اهلل -يمتلك محبة عارمة في قلوب
�شعبه و�أمته ،هذه المحبة لم تمهل ال�شعراء -حتى المعروفين بالنزعة الت�أملية-
ليطوفوا بعواطفهم في ردهات الت�أمل ،بل تركوا عواطفهم على �سجيتها لتقول ما
تقول.
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كما احتفى �شعراء الف�صحى بالمنا�سبات المتعددة التي �شرفت بالملك خالد
رحمه اهلل -احتفى �أي�ض ًا ال�شعراء العاميون بكل منا�سبة ر�أوا فيها �أن الوفاء هو�سيد الموقف ،فقالوا فيه من الق�صائد ما يعبر عن مكنون حبهم لمليكهم الذي تميز
ب�صفات حميدة �أنطقت ال�شعراء بكل ما هو ح�سن وجميل.
وكانت عودة الملك خالد من رحلته العالجية من �أبرز المنا�سبات التي تناولوها،
وعلى غرار �شعراء الف�صحى راحوا ي�صدحون بمباهجهم وفرحتهم بعودته الميمونة،
مقدمين �شكرهم هلل على ما منّ به عليهم وعلى �أبناء �أمتهم؛ �إذ ر ّد عليهم مليكهم
�سليم ًا معافى.
ومن ذلك قول ال�شاعر بالل الفهد محمد:
ع��اد ن��ور ال ��دار وارت ��اح ال�ضمير
ن�ح�م��د ال �م �ع �ب��ود رب ��ي بال�سالم
بالنيابة م��ن �صغير وم��ن كبير
ل��ه تحية خ��ا��ض�ع��ة ب�ك��ل احترام
يحفظه للدين وه��و �أع�ل��ى قدير
ع � ��ل رب ك� �ل� �ف ��ه ف� �ي� �ن ��ا �إم� � ��ام
محمر الجنبين من خ�شن ال�سرير
ع�شت ي��ا ح��رُ ،ح ��رم ل��ذ المنام
بال�سهر والبع�ض في حلم غرير
يجتلد كالليث ف��ي جنح الظالم
م��ن ق�ل��وب م�خ�ط��ره منهم تطير
ي ��ا دم� � ��وع ،ه �ل �ت��ه ع� �ي ��ون ه ��رام
موثق التحكيم وال ��ر�أي الب�صير
ا� �ش �ه��دوا ��ش�ع�ب��ه ب�ح�ب��ه م��ا يالم
ت �م��ت ال �ف��رح��ة وراي�� ��ة ت�ستنير
ف��رح��ة ال �ع��ودة ب�ن��ت ف��وق��ه خيام
في ر�ضانا دا�سوا الدرب الخطير
ي��ا عريب المجد ،ب��اج��داد قدام
مرح ًبا حيتك م��ن نجد وع�سير
م��رح� ًب��ا حيتك م��ن ��ش��رق و�شام
رح �ب��وا �أه���ل ال��وف��ا ب��وف��د غفير
مرح ًبا من �سادني البيت الحرام
نحمد ال���ش��اف��ي ع�ل��ى خ�ي��ر كثير
زال ع �ن��ا وان �ج �ل��ى ع �ن��ا القتام
ه ��ادي الخلقين ل �ل��درب المنير
وال���ص�لاة مني على خير الأن��ام
()1

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/20 ،1799 :هـ/8 -مايو1977/م� ،ص.8 :
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لقد �صور ال�شاعر فرحته ب�شفاء المليك وعودته �سال ًما ،حامدً ا اهلل و�شاك ًرا ف�ضله؛
�إذ طم�أن قلوب جميع �أبناء المملكة �صغيرهم وكبيرهم ممن ذرفوا الدموع خو ًفا
وفرحا بعودته ،وا�صلاً هذا ال�شكر بالدعاء له بطول العمر وال�سالمة.
عليهً ،
وعلى نحو هذه الغبطة يعبر ال�شاعر خلف بن منوخ ال�شراري عن م�شاعر الفرحة
()1
بقوله:
خالقنا المعبود مر�سي جبالها
با�سم الولي نبدا على كل الأوقات
ونظم من الأ�شعار و�أح�سن مقالها
�أعبر الفرحة من ال�شعر ب�أبيات
واليوم عيد �أب�شوف حامي جالها
ه��ذا ملكنا ع��اد وال �ي��وم حفالت
ون �ج��اه رب��ي م��ن �أم��را���ض �شالها
و�شفاه ربي والمر�ض زال ما بات
تن�صر �أ� �س��ود قا�ضبين زمالها
يا �أهلل ،يا معبود ،يا رب ال�سماوات،
ال�ل��ي ب�ن��وا �أم �ج��اد م��ا �أح��د نالها
تن�صر �آل �سعود �أه��ل ال�شهامات
ب��وح��دة ج��زي��رت�ن��ا وح��ل �شكالها
�أمجادهم ي�شهد لها جمع اال�شتات
وت���ش�ه��د ل�ه��م �أت�لال �ه��ا و�سهالها
ت�شهد له في نجد ق�صور منيفات
و�صف ال�شاعر فرحته بعودة المليك ،ودعا له ،ولبناة مجد المملكة الذين بهم
تعت ّز النفو�س ،وت�شمخ الأب�صار.
ويقول ال�شاعر عبداهلل بن حم ّير ال�سابر الدو�سري م�صو ًرا مظاهر الفرحة
()2
وال�سرور ،ومجددًا عهد الوفاء والوالء:
�سالم �سرى موالي حييت مرح ًبا
على الرحب والترحيب يا العاهل الغالي
�سالم يا اللي قاد �شعبه �إلى العال
و�أعلى منازلهم على كل منزالي
���س�ل�ام ي ��ا ال��ل��ي اح��ت��ل واعتلى
عر�ش القلوب و�سادها عدله الوالي
َهناك يا م��والي ،واهناك بالفرح
وهناقدومكللوطنب�أح�سن الحالي
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/21 ،1800 :هـ/9 -مايو1977/م� ،ص.8 :
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/19 ،1798 :هـ/7 -مايو1977/م� ،ص.8 :
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واحمدت ربي عاد موالي مت�شالي
�ألفيت و�ألفى النور لل�شعب ب�أكمله
وحتى الطبيعه عبرت بالتبهاللي
تبا�شهل وهلل �شعبك وزاد وابتهج
من الفرحة الكبرى لقيناك حفالي
موالي ،ع ّمت فرحة ال�شعب واحتفى
جزيل العطايا مد الم��ال بامالي
ف�ل�ل��ه ح �م��د م��ا نح�صيه بالوفا
و�أ�ضفىعلينابال�سعدح�سنواقبالي
ن�شربيرقالفرحةعلىال�شعببالهنا
لب�ستال�سالمةفيقدومكوترحالي
نحييك يا م��والي ،ونقول :يا هال
و�أق��ول في موالي زينات االمثالي
من الفكر باختيار المعاني وجزلها
تعبير عن وفدي وتعظيم و�إجاللي
�أ�صوغها من خاطر جا�ش بالغنا
مهنين يا موالي ،في �شوفك الغالي
وفد الدوا�سر في مقامك ت�شرفوا
وننقل لمولى ال�شعب م�شاعر �أهالي
ن �ب��دي ل�ك��م � �ص��ادق والن ��ا وحبنا
فرحة وبهجة وم�شاعر فيا�ضة بالدعاء والحمد وال�شكر تنطلق من فم ال�شاعر
لتعبر عن فرحة ال�شعب بهذه المنا�سبة التي لمثلها تفرح القلوب ،وتزول الهموم.
وت�ستمر مثل هذه النفحات ال�شعرية التي تعطر الأ�سماع ،وت�سطر الم�آثر في كل
الأ�صقاع ،ومن ذلك قول ال�شاعر عبداهلل بن محمد ال�سياري مهن ًئا الأمير بندر
()1
ب�سالمة والده:
�سليم على الرجلين يم�شي ومتعافي
�أهنيك ي��ا م ��والي ،ب��رج��وع �سيدي
لكالحمدياالمعبود،ياالواحدال�شافي
واهني جميع �أف��راد �شعبه بعودته
زعيم العرب في كل االحوال ين�شافي
هال مرح ًبا بابو العرب� ،سيد العرب
وج َمع�شملهمعقبالتفرقواالحالفي
هو اللي بعث تاريخ يعرب وجدده
ح�شا م��ا يغيرها ل ��زوم بها يافي
هو الوافي لو ياعد ولو قال كلمته
من المجد والتعليم �ساف على �سافي
وهو اللي بنى لل�شعب �صرح و�ش ّيده
رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
وهو اللي لنا ح�صن ح�صين من العدا
لياليه �صارت كلها �أف��راح واريافي
وه��و ال�ل��ي بتفكيره وراي ��ه ودبرته
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/28 ،1807 :هـ/16 -مايو1977/م� ،ص.2 :
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رف��ع م�ستوى �شعبه وق��وى عزيمته
كريم وال في ذاك �شك من المال
�أخ ��ا ه�م��ة عليا بعيد ع��ن ال��ردى
�أبو بندر اللي كل ف�ضله على العرب
نجا من لجا له والتجى له من العدم
�أب ��ون ��ا ح �م��ان��ا ع ��ن ع���دو ي�ضرنا
عما عين من ي�سعى للإ�سالم بالردى

وعفاعنخطاياهموت�سديداال�سالفي
و�شجاع الى من حل بالدار رجافي
ح�شا ما �سلك من خلقته م�سلك هافي
على النا�س معروفه كما الغيث هتافي
�صديق ال�صديق وللعدو �سم االتالفي
�شملنا بعطف منه مع عدله ال�ضافي
�أعيذه بمن نزّل تبارك واالعرافي

كلمات تحكي وفاء �شعب محب لمليكه ،مقدر لعطائه� ،شاكر لعنايته ،وما ذاك �إال
لهمته العالية ،و�صدق رعايته ل�شعبه الذي يبادله المحبة.
ومن �شعر المنا�سبات �أي�ض ًا تهنئات ال�شعراء للمليك بمنا�سبة توليه مقاليد الحكم
بعد وفاة �أخيه الملك في�صل رحمهما اهلل؛ �إذ كان خير خلف لخير �سلف.
لقد رثى ال�شعراء بكلمات دامعة فقيدهم الملك في�صل -رحمه اهلل -ووجدوا في
خليفته الملك خالد العزاء ،فانبثق ن�سيم الأمل من رم�ضاء الفقد ،وراح ال�شعراء
يرثون الفقيد ،ويهنئون المليك و�أنف�سهم بالعهد الجديد الذي يقدمون فيه نذور ال�سمع
والطاعة والوالء لقائد الم�سيرة ،الذي �سار على درب �أ�سالفه من بناة المجد.
يقول ال�شاعر عبداهلل العجالن منتق ًال من مرارة الفقد �إلى الأمل الجديد الذي
()1
�أحال الأمل نو ًرا ي�شع من طيب �سيرة الملك خالد و�سريرته:
ف��ي ق�ل��ب ك��ل م�سلم ل��ه �سالمي
ب��ان��ي ج��زي��رت �ن��ا وف��ات��ه �صوابي
وال �ن��وم للعين الحزينة حرامي
ن�ب�ك�ي��ه زف�� ��رات وزود التهابي
من دون دين اهلل �سيف ح�سامي
علم م��ن �أع�ل�ام التقى م��ا يعابي
في م�صلحة �شعبه �سهر ما ينامي
ب ��ذل ل �ن��ا م��ن ح �ي��ن ت ��وه �شبابي
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1395/3/24 ،2996 :هـ�/5 -إبريل1975/م� ،ص.5 :
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داوم على الخيرات حتى الم�آبي
اهلل ي�ط�ه��ر م�ن���زل��ه بال�سحابي
ال ج��ا نهار فيه ك�شف الح�سابي
ع�ل�ي��ه ي �ن �ه��ال ال��ر� �ض��ا وال �ث��واب��ي
زول ��ه ينزه بالعفو م��ن العذابي
يا �أهلل ،عدد من حج بيتك وانابي
زود عليها ع��د ح ��رف الكتابي
وت�ح�ف��ظ ل�ن��ا خ��ال��د ب�ج��اه مهابي
خير الخلف خالد عزيز الجنابي
�أول ق� ��رارات� ��ه ب ��دق ��ة � �ص��واب��ي
ل��ه وال ��ي ال�ع�ه��د ف�ه��د لل�صعابي
دول ��ة ه��ل التوحيد دي��ن االداب ��ي
ث��م ال�صالة ع��داد نبت الروابي

لين ال�ق��در �أع�ل�اه ب�أعلى مقامي
وي��زي��ن ق�ب��ره بالنفل والخزامي
ي�ح�م��اه رب��ي م��ن جميع االثامي
ب �ح��ق م��ن �أق �� �س��م ب���أل��ف والم��ي
وي�سكن ال�ف��ردو���س م��ع الكرامي
و�أعداد من �صلى الفري�ضة و�صامي
رح�م�ت��ك ل��ه ي��ا من�شي الغمامي
وت� �م ��د ف ��ي ع� �م ��ره ب �ع��ز دوام� ��ي
في عهد خالدنا ح�شا ما ن�ضامي
طبق خطط في�صل بحزم و�صرامي
ال جت مواقف لل�ساي�سة قطامي
حموا حماها من جنوب و�شامي
ع �ل��ى ن �ب��ي ال �خ �ي��ر �أت��ل��ى كالمي

ملك متزن الخطى ،حكيم الر�أي ،مهيب الجناب ،نا�صر للمظلوم ،هذا هو الملك
الذي وجد فيه ال�شعب عزاءه ،وتجاوز به محنته.
وبمثل هذا التمازج البريء يلقي ال�شاعر عبداهلل ال�سعود ال�صقري كلماته المهنئة،
()1
مجددًا البيعة للملك خالد:
ف��وق الجزيرة فخرها من بلدها
بالفخر والإك �ب��ار عهدن ب��دوا به
ب��ال�خ��ال��د ال��راي��د ب��وال��ي عهدها
��ص�ب��ح ج��دي��د ت��وه��م ��ص�ب�ح��وا به
وا�ستب�شري بالخير جالك �سعدها
كفي ع��ن الأح ��زان �أي��ام العروبة
كثر البكا م��ا ف��اد ثكلى بولدها
كفي دم��وع��ك وا�صبري لخطوبه
م��ا دام خ��ال��د ب��ال��وج��ود وفهدها
ما مات في�صل والخليقة �سموا به
((( �آالم و�آمال ،عبدالعزيز بن حممد الأحدب ،مطابع حنيفة للأوف�ست ،الريا�ض1397 ،هـ� ،ص.12 :
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�أن�ت��ي ع��زي��زة وال �ع��دو لها نكدها
ما دام با �آل �سعود باقي نجوبه
ك��ل ال�ج��زي��رة بايعت ف��ي عهدها
ما دام خالد والجميع اهتفو به
وحي الفهد والي العهد هو �سندها
حي الملك نجل الملك رحبوا به
وال �ن��اي��ب ال�ث��ان��ي نه�ضها بيدها
حي الملك خالد جميع ارتجوا به
ال��دول��ة اللي م��ن عرفها حمدها
كل ال�سعود �أ�سعدوها �شرفوا به
حكم ال�شريعة بالعدالة مهدها
من عهد مقرن بالكتاب احكموا به
عبدالعزيز اللي بنى له عمدها
ننهج على منهاج درب م�شوا به
بالنه�ضة ال�ل��ي ك��ل ح� ٍّ�ي �شهدها
وج��دد لها الفي�صل ومهد دروبه
با الدين والدنيا عمى من ح�سدها
مع منهج الإ�سالم نور اهتدوا به
نعم الخلف لأعظم �سلف من حفدها
وال �ي��وم بالخالد وك ��اد امحبوبه
عزوا ال�شريعة هم �أهلها ومددها
هم قادة الإ�سالم وهم ارتقوا به
ومن �شعر المنا�سبات � ً
أي�ضا التهنئة باليوم الوطني ،يقول ال�شاعر �سعد بن حمد
()1
ابن �شنار:
ذك��رى من التاريخ مجد ابوانها
ال �ي��وم ي��وم المملكة ع�ي��د �سعيد
�أروى �شباة ال�سيف م��ن َخ ّوانها
عبدالعزيز اللي موحدها �أكيد
�أر�سى قواعدها �ضبط �سي�سانها
وحرر جزيرتنا عن اللي ما يفيد
وه��و �صغير ال���س��ن م��ن �شبانها
من دار �أبو جابر طلع رايه �سديد
�صبيان نجد ْم َ�شرهبه لأوطانها
ب�أبطال في خو�ض الوغى واهلل �شهيد
وال��راي��ة الخ�ضرا رف��ع ني�شانها
زحف على العر�ض وقلبه من حديد
وال�ت�ف��وا ال�شيخان ه��و �سلطانها
و�أع �ل��ن بحكمه للقريب وللبعيد
واهلل ع��وي�ن��ن ل��ه ع�ل��ى عدوانها
خذ الحكم بال�سيف رده من جديد
�أه��ل ال�سيا�سة قا�ضبين عنانها
وعياله الأح���رار مطوعة العنيد
ل��ي م��نّ ح��ارب دول��ة ه � ّد �أركانها
وفي حكم �أب��و بندر تطورنا يزيد
((( من موقع جمال�س حمافظة احلريقhttp://al7ariq.com/vb/showthread.php?t=200 :
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ذكر ال�شاعر �أمجاد الأبطال من بناة الوطن ،ثم �أ�شاد بالمليك الذي �سار على
نهج والده و�إخوانه رحمهم اهلل.
ومن المنا�سبات التي هن�أ بها ال�شعراء الملك خالد رحمه اهلل منا�سبة العيد ،وفيها
()1
يقول ال�شاعر عبداهلل ال�سعود ال�صقري مهن ًئا المليك بعيد الفطر المبارك:
عيد رم�ضان اللي على الحول عايد
العيد �شرف مرح ًبا حي ذا العيد
اهلل ي �ع �ي��ده ب��ال���س�ع��د وال �ف��واي��د
عيد �سعيد بعد ��ص��وم وتحاميد
ع�ي��د ال �ت�ل�اوة وال �ع �ط��ا والعوايد
عيد التهجد وال�شفع والتغاريد
ب��أع�لام�ن��ا و�أق�لام �ن��ا والجرايد
�أه��دي التهاني والتباريك و�أ�شيد
�أه��ل الثنا وق��ت الرخا وال�شدايد
للعالم الم�سلم جميع الأجاويد
حكامن �آل �سعود رو���س البدايد
و�أثني التهاني ب�أ�شرف القول و�أزيد
بقيادة الخالد على ال�شعب قايد
وال�شعب كله بالتهاني وتوحيد
والن�صر يبرى له بالإ�سالم رايد
م ��ع ك ��ل ع� ��ام زود ق� ��وة وت ��أي �ي��د
واهلل ي �ح �ق��ق ل �ل �ع��رب ك ��ل كايد
واهلل يعيد العيد بالن�صر ت�أكيد
بالم�سجد الأق�صى فل�سطين عايد
بالعيد الآخ��ر يحتفل كل �صنديد
��ش��ذاذ �صهيون ال�ع��دو واللحايد
عيد رم�ضان وعيد دحر الرعاديد
بالعيد يوم الن�صر والأم��ن �سايد
كل الوطن ع� ّ�م الفرح والأنا�شيد
ب��ال��دي��ن وال��دن�ي��ا والإي��م��ان زايد
ع �ي��د ��س�ع�ي��د ل �ل �ع��روب��ة وتجديد
ق�صيدة م�شحونة بالحب والوفاء ،وفي �أبياتها ثناء عاطر على قائد الم�سيرة الذي
بذل نف�سه لخدمة دينه و�أمته.
ومن �شعر المنا�سبات كذلك قول ال�شاعر خلف بن هذال العتيبي بمنا�سبة حفل
()2
تخريج �إحدى الدفعات الع�سكرية:
((( جملة اليمامة ،العدد1395/6/28 ،371 :هـ1975/10/3 -م� ،ص.52 :
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1399/1/21 ،2351 :هـ/21 -دي�سمرب1978/م� ،ص.15 :
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خ��ال��د ح�ب�ي��ب ال�م�م�ل�ك��ة راعيها
رجل الوفا بعد ال�شفا الر�ضه لفا
ووط � ��د ّ
�أه �ًل �ااً ب �م��ن �أم� ��ن ّ
وط ��ن
�صان العهود وح�صن �أقطار الحدود
ق ��اي ��د م �� �س �ي��رت �ن��ا ب��ط��ل �أم �ت �ن��ا
حامل لوا التوحيد في الفجر الجديد
خ ��ال ��د م �خ �ل��د ل��ل��ع��رب عزتها
ب �ق��ت ح �ي��ات��ه وان� � ��ورت �ساعاته
يوم الربوع وم�شهد �آالف الجموع
�أ�صوات بالأفراح يحملها ال�صباح

ف���ض�ل��ه ج�م�ي��ع ارع �ي �ت��ه �شاملها
وال �� �ش �ك��ر ع �ل��ى غ �ي �ب �ت��ه �سهلها
بالحق ح�صن عر�ضها مهملها
ب �� �ش��روط �ه��ا وح��ق��وق��ه��ا كملها
ه��و ح��ام��ي ال��راي��ة وه ��و حاملها
ك� �ل ��ل ج � �ه� ��وده ل� �ل� �ع ��رب كللها
� �ش��ري �ع��ة الإ��� �س�ل��ام م���ا بدلها
ب��ج��اه م ��ن ك �ت��ب ال �� �س �م��ا نزلها
ن� � � ��ردد الأ�� � � �ص � � ��وات ون �ع �ل �ل �ه��ا
م��ع الن�سيم المنطلق نو�صلها

يمزج ال�شاعر حبه لمليكه بذكر بع�ض �إنجازاته الميمونة في المملكة ،وفي العالم
العربي ،والعالم الإ�سالمي ،وكيف �أنه كان -رحمه اهلل -ينطلق �إلى ذلك بوازع ديني
يملي عليه �أن ي�سهم في �شتى المواقف الفاعلة.
ومن �شعر المنا�سبات الترحيب بالمليك في �أثناء زياراته لمناطق المملكة ،ومن
ذلك قول ال�شاعر عبدالرحمن بن محمد الفهادي بمنا�سبة زيارة الملك خالد لمدينة
()1
نجران عام 1396هـ:
واع��داد ما �أحيا وانبتت من عود
واع ��داد ما هل المطر
ْ
يا مرح ًبا ْ
واع���داد َج� ّم��ن ف��ي غ��زي��ر ْاع��دود
واعداد موجات البحر
ْ
ويا مرح ًبا ْ
واع � ��داد م��ا ه � ّب��ت ه �ب��وب النود
واع��داد ما ن�سن�س هوا
ْ
ويا مرح ًبا ْ
وال �ل��ي ط�م��ع فيها رج��ع م�ضدود
خالد حماها م��ن جميع الإعتدا
ون ��ور ي�ق��دي م��ن ال�ل�ي��ال��ي ال�سود
خالد حبيب ال�شعب عوق المعتدي
وف�ه��د و�إخ��وان��ه للمليك اع�ضود
و�أوالد م� �ق ��رن الب� ��ه � �س��د الب��ه
((( من موقع خالد ال�سديريhttp://k-alsudairi.com/11h.html :
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ال �صار من ج��ور الزمن م�ضهود
�أوالد مقرن �سيف من يلجي بهم
وال��ل��ي ل �ج��ا م��ن دول��ت��ه مطرود
و�أخ��وان نوره ن�صر من يلجي لهم
ت �ع �ط �ي��ه ق���وات���ن وزود ْاج� �ن ��ود
تعطيه ما تح�سب نقاي�ص مالها
ت�ب�غ��اه ل�ع��ل اهلل يحقق مق�صده
وان� �ج ��اد ح �ظ��ه م ��ا ت �ب��ي م���ردود
و�أوالد م��ق��رن ع ��زوت ��ن وايليه
م��ن بيت ي�شهر ب��ال�ك��رم والجود
ت��ذك��ر ف�ع��اي�ل�ه��م �إال ج ��ات ريبه
�إل��ي��ا خ �ل��ط ع � ّ�ج ال��رم��ك ب ��ارود
وت�ع��رف عدالتهم على طيب نية
وح �ب��ل ال�شريعة داي �م��ن ممدود
ومن ذلك � ً
أي�ضا قول ال�شاعر محمد الحمد المطلق الغفيلي بمنا�سبة زيارة الملك
()1
رحمه اهلل -مدينة ينبع البحر:يا مرح ًبا بالمليك وفهده الغالي
ق��دوم�ك��م ع�ي��د دي��رت�ن��ا وبهجتها
ينبع رمت عن ج�سدها ثوبها البالي
وا�ستبدلته ب�ث��وب ال�ع��ز نه�ضتها
في ثغر الإ�سالم �شوف الخير متوالي
في عهد خالد تباري به �شقيقتها
اجبيل �شيد بها �صرح البنا عالي
وال �خ �ط��وة ال�ث��ان�ي��ة بينبع تثبتها
هذي م�شاريع تبنى لخير االجيالي
وبترولنا يمد خطه لين فر�ضتها
وم�صانعن �شيدت بالعزم والمالي
للعز وال�م�ج��د ث��روت�ن��ا تخططها
ومحطتن حولت ماي البحر حالي
عذبن قراحن وزاد الكهربا جتها
�أعمالكم وا�ضحة ما هي باالقوالي
وال هي دعاية حقيقتها ب�شوفتها
بالأم�س كانت �صحاري قفرها خالي
واليوم في �شامخ العمران نظرتها
بالعلم والجد حتى �أعطت نتيجتها
بايدي �شبابن طموحن لجل االعمالي
وحين ي��زور المليك دول��ة �صديقة ف ��إن ال�شعراء يت�أهبون ال�ستقبال عودته
بق�صائدهم ،وهذه ق�صيدة لل�شاعر را�شد بن عبدالرحمن بن كليب يرحب فيها
()2
بعودة المليك من دولة باك�ستان:
((( جملة املنهل ،ال�سنة ،46 :حمرم1400/هـ -نوفمرب1979/م� ،ص.41 :
((( جملة اليمامة ،العدد1396/10/29 ،422 :هـ�/22 -أكتوبر1976/م� ،ص.66 :
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ال��واف��ي المخل�ص �إل ��ى �سادتنا
�أه�ل ً�ا و�سه ًال مرح ًبا م��ن �شعبك
م��ن ق�ل��ب واح���د وال��وف��ا عادتنا
�شعبك يرحب بك ب�صوت واحد
�أ�� �ش ��واق� �ن ��ا ل���ك ف ��رح ��ة هزتنا
ي ��ا م��رح�� ًب��ا ون� �ك ��رر الترحيبة
دار ال �� �س�لام بح�ضنها �ضمتنا
م��ن باك�ستان ال��ى ب�ل�ادك عايد
ي���ا راف� � ��ع ب��ي��ن ال � � ��دول راي �ت �ن��ا
و�أن��ت الزعيم اللي حميت حماها
ت �ن �� �ش��ر ل ��ك االف � � ��راح وت���أي��دن��ا
ك��م م��ن ب�ل�اد زرت �ه��ا وا�شتاقت
ت�سعى ل�ح��ل ال�صلح ب�ي��ن �أمتنا
من جودك انت وفق خ�صايل جودك
ت �� �ص��ال��ح اال�� �س�ل�ام ه ��و رايتنا
وت� ��أي ��د الإ�� �س�ل�ام وال �م��ا� �ش��ي به
وال �� �س �ن��ة ال� �غ ��را وه� ��ي وحدتنا
د� �س �ت��ورن��ا ال� �ق ��ر�آن ف��ي ميدا ّنا
�أ���س�����س ق ��واع ��ده ��ا ع �ل��ى ملتنا
م��ن ع�ه��د اب��و ت��رك��ي ل�ن��ا ر�ساها
ن� �ع� �ج ��ز ن��ك��م��ل��ه��ا وال غ��رت �ن��ا
ع �ب��دال �ع��زي��ز ول� ��و ت �ع��د افعاله
ب�م�ل��وك م��ن �صلبه وه��م قادتنا
ر� �ّ�س ��ى م �ب��ان��ي دول� �ت ��ه وا ّم �ن �ه��ا
� �ص��رح ال�م�ب��ان��ي � �ش��اد لعروبتنا
ا�س�س وفي�صل �شيد
عبدالعزيز ّ
وال �ح��ي منهم خ�ط��وت��ه خطوتنا
اللي رح��ل منهم �سلف للحا�ضر
وف �ه��د ول ��ي ال �ع �ه��د ه��م عزوتنا
ي�ع�ي����ش اب���و ب �ن��در م�ل�ك�ن��ا خالد
ولل�شاعر نف�سه ق�صيدة �أخرى يحيي فيها المليك بعد عودته من بع�ض دول �أوربا،
()1
يقول:
بالملك خ��ال��د وه��م ي�ستقبلونه
ك��ل �شعب المملكة ق��رت عيونه
ين�شر الإ�� �س�ل�ام ل�ل��ي ي�سمعونه
ي �ح �ف �ظ��ه رب� ��ي ب �ح �ل��ه وت��رح��ال��ه
ع��د م��ا ه��ل ال��وب��ل وان�ح��ت مزونه
م��ع ق��دوم��ه ي��ا ه�لا ي��ا م��رح� ًب��ا به
ق ��اي ��د الأم� � ��ة زع� �ي ��م ي� ��أي ��دون ��ه
م��ن �أوروب ��ا ع��اد خالد بال�سالمة
ك �ل �ه��م ي� ��زوره� ��م وي � ��زاورون � ��ه
ال�م�ل��ك زار ال � َب�لا ِدي��ن ال�شقيقة
والجميع ب�ج��ود خ��ال��د ي�شكرونه
ك��م ب�ل�اد زاره���ا ذرب ال�سجايا
((( جملة اليمامة ،العدد1391/1/3 ،430 :هـ/24 -دي�سمرب1976/م� ،ص.72 :
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وال�سبب ما له هدف غير الت�ساوي
ال �ع��رب والم�سلمين وك��ل م��ا في
ع ��ادة �آل ��س�ع��ود ح �ك��ام العدالة
كل �شعب المملكة وال�شرق الأو�سط
ب ��ال ��رج ��ال وم � ��ال ال� �ع ��ز وم �ع��زه
من ي�سالمهم لقا عطف ومعروفه
ي�شهد ال�ت��اري��خ لملوك الجزيرة
الملك عبدالعزيز �أ�س�س قواعد
هكذا تخطيط �أبو تركي وفي�صل
والملك خالد على التخطيط الأول
ن ��ورن ��ا و�� �س ��رورن ��ا م ��ع ك ��ل دول ��ة
ب��ال��زع��ام��ة وال�شهامة يقتدى به
ل��ي ب ��دا ب ��ال ��ر�أي ر�أي� ��ه � �س��دادي

وال �ت �خ��اوي وال�ت���ض��ام��ن يدركون
بالحياة �إخ ��وان فيما يق�صدونه
م��ن دع��اه��م ل �ل��زي��ارة يوا�صلونه
وال �خ �ل �ي��ج وك ��ل ع��ان��ي يكرمونه
م��ن ت��ذرى ف��ي ذراه��م ين�صرونه
وال�ع��دا م��ا ح�صلوا غير المهونة
كل الأم��ة ح�سودهم ما يجحدونه
لل�شرف وارث م�ل��وك ينه�ضونه
ب��ال �ع��دال��ه ك ��ل درب ينهجونه
ف��ي ط��ري��ق ال �ح��ق ل�ل��ي يرغبونه
راي �أب ��و ب �ن��در ��س��دي��د ياخذونه
وال��رج��ال ه��ل المعرفة يعرفونه
في �صالح ال�صالحين يطبقونه

ومن �شعر المنا�سبات التنديد باعتداءات الحرم عام 1400هـ ،والإ�شادة بجهود
المليك في مواجهة تلك الفتنة والق�ضاء عليها ،يقول ال�شاعر عبداهلل بن محمد
()1
الفقيه:
�سهرتني بالحزن يا ليل ،كنك م�ش ّوم
�أخبار ما تن�سى حتى تقوم القيامة
يوم الثالثا من �أول �شهر المحرم
غالق �شهر �أربعطع�ش في ح�سابه
�صلى �إمام الحرم للفجر حتين �سلم
والنا�س كلن دعا ربه ويرجى ح�سابه
قامت ع�صابة وفيهم واحد ْيتكلم
يقول�:أناامحمدالمهديوين�شركذابه
هلل وكبر وقرر وارتجل في خطابه
وقام يتدجل ويتهدد ويقتل ويظلم
اهللي�سخطعلىالكذابفيماادعىبه
ماهو بمهدي كذب يدجل على النا�س مجرم
((( من موقع دواوين �شعراء اجلنوبhttp://www.ruba3.com/vb/archive/index.php/t-29612.html :
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مت ��ى خل ��ق مه ��دي الك ��ذاب ومت ��ى تعل ��م
ل ��و كان مه ��دي ه ��داه اهلل تع ّل ��م وع ّل ��م
ع�ص ��ابة �إبلي� ��س يتحي ��ل عليه ��م ويحك ��م
قتلوا نفو�س ��ن بريئة في الحرم وانجل الدم
م ��ا يح�س ��بون �أن رب البي ��ت بال�س ��ر يعلم
و�ص ��ل الخبر للملك و�أر�سل ل�سلطان وا ْفهَم
وج ��ا الحر�س جي� ��ش عبداهلل بق ��وة تحزم
وق ��ام ناي ��ف وزي ��ر الداخل ��ي وح ��وم
تجن ��دوا دول ��ة �آل �س ��عود تجني ��د محك ��م
وغاب ��ت �أجي ��ال مك ��ة ف ��ي جيو� ��ش تالحم
و�أ�ص ��بح جهيم ��ان والكذاب مه ��دي معجم
وي ��وم ثان ��ي تخب ��وا داخ ��ل القب ��و مظل ��م
خم�سة ع�شر يوم تحت القبو في اله ّم والغ ّم
الم ��وت خ ّي ��م عليه ��م داخ ��ل القب ��و خ ّي ��م

كنه كما ام�س ��يلمة كذاب عقله �صغا به
لكن ك ��ذاب ما حد �ص ��دقه في جوابه
في عزمهم يقلبون الدين �شر انقالبه
خ�سر جهيمان والمهدي ومن اقتدى به
من عاند اهلل لب�س ثوب الف�شل وارتدى به
و�أقبل وزير الدفاع بجي�ش مثل ال�سحابة
�أحزاب عبداهلل قل :يا حيلي ذا الحزابه
كما يحوم ال�صقر في نايفات اله�ضابة
وتفاحموا للحرم والجي�ش مثل الذيابه
مثل النهار الذي جا للنبي وال�صحابه
حتى اختبوا في منارات الحرم وارتقابه
ماحد يكلم وال يتبا�ص ��رون الع�ص ��ابة
ما واحدن ذاق منهم قطرة الما �شرابه
مث ��ل القبر ال ختم لح ��ده وهايل ترابه

�سرد ال�شاعر تفا�صيل الحادثة الأليمة ،ثم ع َّرج على ذكر �سيا�سة المليك في
احتوائها ومواجهتها ،وهي ال �شك فتنة ر�أى فيها �أ�صحابها ر�أي ًا فرد ّي ًا خاط ًئا ،ولكن
اهلل �سلم منها بالده وعباده.
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ال ريب في �أن فقد ملك مثل الملك خالد -رحمه اهلل -حدث ي�ؤلم نفو�س �شعبه
ومحبيه ،وفقد جليل ت�سيل له العبرات ،تلك هي الحال التي �أ�صبح عليها ال�شعب
ال�سعودي بخا�صة ،وق��د انبرى ال�شعراء ي�صورون وق��ع نب�أ الموت عليهم وعلى
�إخوانهم.
وال�شعراء العاميون ك�شعراء الف�صحى تنازعتهم في التعبير عن م�صابهم ثالثة
�أفكار عامة ،وهي :التفجع على الفقيد ،وذكر �آالئه ،وت�أمل �أثر الفقد والتفكر في
رحلة الحياة والموت.
�أم��ا التفجع فقد كان �أب��رز هذه الأفكار اً
تناول ،فالم�صيبة عظيمة ،والذهول
م�سيطر على العقول �أول الأمر ،ي�صور ذلك ال�شاعر عبداهلل بن نائف بن عون هذا
()1
الم�صاب:
على الوجيه �أ�شوف لوعة اغبونه
اهلل لحد ي��وم الأح��د كيف نن�ساه
اهلل لحد في الكون يا عظم كونه
يومن علينا �ضجة الح�شر حلياه
من عقب خالد كل نف�س محزونة
ك��ل ف��زع م��ذه��ول م��ن ح��ر م��ا جاه
واحدن ي�سابق �صيحته ما اعيونه
�أح ��دن ي ��ذاود عبرته ف��ي لهاياه
ْ
مذهول روحن مابج�سمه ا�صخونه
ك�ل��ن ك�ف��خ قلبه وف��اخ��ت حناياه
ي�م���ش��ون ب��ال�ج�ث�م��ان وي�شيعونه
وكلن ح�ضر للتعزية والموا�ساة
و��ش��اع ال�ع��زا م��ا بيننا وي�ش لونه
ع� �زّى ه ��ذا ه �ـ��ذا وه� ��ذاك ع��زاه
ومبنى العز عقبه تداعت اركونه
بالراحل اللي ودع ال�شعب وابكاه
م��ا فيه عيب اال ال�ع��دا يكرهونه
م��رح��وم ي��ا م��ن ع��ز دي�ن��ه بدنياه
يا غيثنا اللي كف هاتف امزونه
مرحوم يا م�سبل علينا بح�سناه،

((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/8/25 ،5157 :هـ/17 -يونيو1982/م� ،ص.11 :
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ما فيه يومن منك �شفنا المهونة
مرحوم يا ما بك من العز �شفناه
و�أه ��ل ال�شريعة كلهم ي�شكرونه
من طلعته عدوان دينه هم اعداه
ل�ل�خ�ل��د ي��ا روح� ��ن ع�ل�ي�ن��ا حنونه
واليوم نطلب لك من الرب مر�ضاة
َروح��ن وريحانن تمايل اغ�صونه
ل �ع��ل م��ا ق ��دم م��ن ال �خ �ي��ر يلقاه
ل��و �أن خ��ال��د غ��اب م��ا يجحدونه
ج��زاه م��ن �شعبن �شكر نعمة االه
وال��م��ل��ك ل ��ه وراث � �ت� ��ن ي��ارث��ون��ه
وال �ي��وم ف ��ات ال �ف��وت والأم� ��ر هلل
وال �ح��ي منهم واج �ب��ه م��ا يخونه
م��ن م��ات للجنة م��ع ال�ح��ور ملفاه
ٌ
و�صف دقيق لوقع النب�أ على ال�شاعر ،وكيف �أنه هو وغيره من محبي المليك فقدوا
�إح�سا�سهم باالتزان لحظة �سماع النب�أ.
وبالحرقة واللوعة تعبر كلمات ال�شاعر هادي بن حفي�ش القحطاني عن ذلك
()1
الفقد المر ،فيقول:
ل��وع��ة ن �ب��ات ل�ي��ع ع�ق��ب النباتي
قال الذي من لوعة الحزن منالع
حتت غ�صونه وانحنت ياب�ساتي
العه �سموم القي�ض عقب التزعزاع
يحرم على عيني لذيذ المباتي
�أقا�سي الأح ��زان والنا�س هجاع
وعين تجيبه مثل �شط الفراتي
عين تهل ال��دم��ع بالمد وال�صاع
�أوح �ي��ه ي��وم ي� ّ
�دق ف��ي الخافياتي
قلبي يحنّ يلوج من بين الأ�ضالع
ال واهلل �إال راح ع �ن��ي ف��وات��ي
ول��وال �ضلوعي ينطحنه اليا زاع
و�أخاف ال �صليت ما قطب �صالتي
من عقب خالد �ضاع مني العزا �ضاع
من ي��وم قالوا قايد العرب ماتي
و��ش�ل��ون قلبي م��ا ي �ح��زن ويرتاع
ت��وق �ف��ت دق � ��ات ق �ل �ب��ي و�صاتي
ودي �أع�ب��ر عنه والقلب م��ا طاع
ع�ضيت ب��الإب�ه��ام بين ال�شفاتي
وقف ل�ساني وقفة القلب في �ساع
ما قدر الوالي على العبد ياتي ما
ح��ي وال ك �ن��ي ب �ح��ي ع �ل��ى القاع
هوب ي�أخذ في المحا�ضر و�صاتي
مرحوم يا اللي في المهمات بتاع
((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.109 :
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ي�شهد له التاريخ في الما�ضياتي
مفرا�ص �صلب في المباهيم قطاع
�شمل الجزيرة ح�ضرها والبداتي
ي��ا خ��ال��د الإ� �س�ل�ام ،ودع��ك وداع
اهلل يلهمنا ال���ص�ب��ر والثباتي
وال �م��وت ح��ق وال ح��د م�ن��ه جزاع
وتظل حرق الفقد ت�شتعل في النفو�س كجمرة ملتهبة ،وت�صور مثل هذه الأحا�سي�س
()1
ق�صيدة للأمير بدر بن عبدالمح�سن بن عبدالعزيز ،يقول:
مني ال�سالم وك��ان لي منك فرقا
جمرة غ�ضا حبك لجت داخل الجوف
لجلك اعيوني ب�شهب الدمع �شرقا
غيركفالح�سيتوغيركفال�شوف
منته امحول كيف �أن��ا يمك �أرقى
والحي مثلي بتالي العمر مكتوف
حبل ال�صبر م�شدود والكف عرقى
وين اتق�ضب ال غدت قيظ و�شعوف
ي��وم��ك معي م��ا ذوق ب��رد وحرقا
بيت العزا بعدك يبي جدر و�سقوف
ويومك معي لون ال�سما منك زرقا
وللع�شب ن ��وار وللماطر اقنوف
ودعتني �شم�س ودف��ا نو�ض برقا
ودعتني ح��زن وتنهات وح�سوف
ك��ل ي� ��روح ورح��م��ة ال� ��رب تبقى
كل الذي في الأر�ض ال رحت مخلوف
وهذا الحزن الذي طغى على ال�شعب ال�سعودي كان له امتداد بلغ العالم الإ�سالمي
()2
والعربي ،يعبر عن ذلك ال�شاعر عبداهلل بن محمد الثميري:
ع�سى في الخلد ينعم بين غيده
رح� ��ل خ ��ال ��د وف ��اج ��ان ��ا رحيله
ت �ف �ط��ر والأ� � �س� ��ى ف �ي �ه��ا ي��زي��ده
ب� �ك ��اه ال �� �ش �ع��ب ب �ق �ل��وب حزينة
ه��ي ال �ل��ي للملك خ��ال��د ر�صيده
م �ح �ب��ة �� �ص ��ادق ��ة ب �ي �� ً��ض��ا نقية
وف � � � � ّ�ي ل � �ل� ��وف� ��ي ن�� ��د ون � ��دي � ��ده
و�� �ش� �ع� �ب ��ه ب� ��ادل� ��ه ح� �ب ��ه بحبه
ِب � ُ�ح ��و ِر ال�ع�ي��ن وق �� �ص��ور م�شيده
ع� ��دل ف �ي �ن��ا ع �� �س��ى ي� �ج ��زاه رب��ي
وم��دام �ع��ه ال �غ��زي��رات الجويدة
ي�ب��و ب �ن��در ،كفتك ق �ل��وب �شعبك
لأن�� ��ك � ّأب ل �ل �ث �ك �ل��ى ال��وح��ي��دة
ك �ف��اك �إن ال�ط�ف��ل يبكيك و�أم��ه
((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.98 :
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1402/8/26 ،3575 :هـ/18 -يونيو1982/م� ،ص.23 :
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�صعق بالفاجعة �صعقة كويدة
ك �ف��اك ان ال �ف �ت��ى ف��ي عنفوانه
ت �ك �� �س��ر خ���اط���ره واب� �ت���ل جيده
ك �ف��اك ال�شيخ م��ع ثقله و�ضعفه
خليجه م��ن محيطه م��ع �صعيده
ب �ك��اك ال���ش�ع��ب و�أب� �ن ��اء العروبة
وم���س��اع�ي�ك��م ن���ش�ي�ط��ة ل ْت�أييده
ب� �ك ��اك الأَ ْرز وال� �ن� �ي ��ران حيه
ط �ف��ل �أو ط �ف �ل��ة م �ث �ل��ه �شريدة
بكتك ال �ق��د���س وق �ل��وب اليتامى
لآراك ال��ك��ري��م��ات ال �� �س��دي��دة
بكوك اللي على الدين الحنيفي
ع��ن ال �ع��اج��ز وح �ي �ل��ه م��ا تفيده
ب �ك �ي �ن��ا وال� �ب� �ك ��ا ت �ن �ف �ي ����س كربه
�إن فقد المليك م�صاب ت�ألم له ال�شعب ال�سعودي ،و�شعوب دول الجوار ،وكل �شعب
م�سلم في مختلف �أنحاء الأر�ض.
ويلي التفجع لدى ال�شعراء فكرة ذكر �آالء الفقيد -رحمه اهلل -فعلى �أعتاب فجيعة
الفقد ي�صف ال�شعراء م�آثر فقيدهم ،ويدعون له بالرحمة والمغفرة جزاء ما حبا به
ال�شعب من اهتمام ورعاية ،وجميل ما القوه من عناية و�إح�سان.
ومن جميل هذه الق�صائد ما قاله الأمير خالد الفي�صل ،بعد �أن هد�أ عنه الروع،
()1
فراح ي�سرد بع�ض ًا من �سجايا المليك و�صفاته ،يقول:
وال�ق�ل��ب م��ا �ساير ق��وي العزايم
�أج�ه��د ف��واده بالعزم وال�شجاعة
يمناه م��ا تلحق م��داه��ا القوايم
ه��ذي � �س��وات ال�ل��ي ط��وي��ل ذراع��ه
م��ن طلعته م��ع ب�ي��رق ال�ع��ز قايم
ع��ز ال��رف�ي��ق ول�ل�ع��دو ��س��م �ساعه
ما يجنحه عن ماقف الحق اليم
ال�ح��اك��م ال�صالح كثير الوراعة
م��ن عهد �أب ��وه وج��د ج��ده قدايم
بينه وبين المجد قرب ور�ضاعة
ف��ي داره���م واهلل م��ا ل��ه ر�سايم
وبينه وبين الهون بغ�ض وقطاعة
خالد ول��د من �صاحبته العظايم
وداع ي��ا � �ش �ي��خ ،ج��رح �ن��ا وداع ��ه
ي�صفه بطول الباع واالقتدار ،وبوفائه و�صدقه مع عزة متناهية و�صالح وورع،
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/9/14 ،5173 :هـ/5 -يوليو1982/م� ،ص.11 :
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وين�سبه �إل��ى ذروة المجد ،وبغ�ضه للدنايا ،وتلك �صفات و�سجايا يعرفها الداني
والقا�صي عن المليك رحمه اهلل.
()1
ولل�شاعر مطلق الثبيتي ق�صيدة يقف فيها على �صفات �أخرى:
مرحوم يا �شيخن ،ك�سا نجد نوره
كيد العدا ومطوع ع��وج االرقاب
يعجبك في وقت المالقى ح�ضوره
ويغنيك عن فزعات �أبو زيد وذياب
عند اللزوم للموت ي�شرع بحوره
ما هو ليا جات المواقيف هياب
ي�ح��ل �صعبات الم�شاكل ب�شوره
في �ساعة يكظم على ال�شفة الناب
ت�شهد له ال�صدقان وال�شيوخ االجناب
وروح��ه على �صكات بقعا �صبوره
ال يعقد الحاجب وال يقفل الباب
ع� � ّدن ْم � َر��ّ�س��ى وال �ط��وام��ي ت��زوره
يوم الليالي عوج والوقت ما طاب
وف�ع��اي�ل��ه ب�ي��ن ال��رج��ال مخبورة
ما �ساعة فالعمر عن منهجه غاب
ال �ح��ق ي �ب��را ل ��ه وي �م �� �ش��ي بنوره
في كل قطر له م�صلى ومحراب
ريف ال�ضعيف ويحمي ال�شعب �سوره
درع الجميع ومن ترجاه ما خاب
المجد ف��ي ت��اج��ه و�ساكن وك��وره
يدعون بالرحمة ِ�شباب و�شياب
�أم��ن الحفر حتى نواحي �شروره
جعله يخلد م��ع م�صلي وت ��واب
ف���ي ج �ن��ة ب��ال �م �ت �ق �ي��ن م �ع �م��ورة
يثني على عدل المليك ورحمته وكرمه في رعيته ،وعلى حكمته في �سيا�سة �أمور
بالده الداخلية والخارجية ،ثم يدعو له بالمغفرة والرحمة.
ويتوالى ذكر م�آثر الملك خالد ،وهي م�آثر غزيرة وافرة كل �شاعر ي�أخذ منها
()2
بطرف ،يقول ال�شاعر �شباب ال�صوينع:
قالوا لي :ا�صبر قلت :لل�صبر ما طاق
مما بنف�سي دم��ع عيني �سبقها
عليك يا من هو على الطيب �سباق
خطم على ك��ل ال��رج��ال وفهقها
رجال علم وحلم و�إح�سان و�أخالق
م��ا غرته بغ�ض الأم ��ور وع�شقها
رج��ل عطى لل�شعب عهد وميثاق
ورح��ل عن الأم��ة وه��و ما �سرقها
((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.113 :
((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.100 :
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وهزعت له خ�ضر الغ�صون بورقها
حطيت �شعبك بين ف ّيه وم�شراق
وف�صمت ع�سرات القيود وحلقها
و�أم�ن��ت له خوفه وكثرت الأرزاق
ي��وم اختلط دم��ع العيون وعرقها
لو �شفت �شعبك عندما حل االفراق
ومن كان عنده هرجة ما نطقها
فا�ضوا وك�ضن ال�شوارع واال�سواق
روح ب��دب��رة رب �ه��ا ال �ل��ي خلقها
يا �شعب ،خالد راح ال اخطا وال باق
�أ�شاد ال�شاعر بعطاء المليك المعنوي والمادي ،ووقف على بع�ض منجزاته التي
�أحالت مخاوف النا�س �أم ًنا.
ويركز ال�شاعر عبيد بن زيد الدعجاني على م�آثر المليك في �شعبه ،وفي ال�شعوب
()1
الأخرى التي امتدت لها �أياديه البي�ضاء ،يقول:
مرحوم يا اللي قام في �صف الإ�سالم
م�ساعد للعرب �صافي ال�سريرة
م�ساعد للعرب ف��ي ك��ل الأع ��وام
بالمال وال �ق��وات وا��ص��ل م�سيرة
يدعي لجمع ال�شمل مخل�ص وعزام
يدعي لجمع ال�شمل في كل ديرة
ال�شعب ف��ي ع�ه��ده م��زود االنعام
ف��ي عهده الميمون زاد اتْعميره
منهاج خالد منهج ملوكن عظام
يم�شي على منهاج �أب��وه ّب�صيره
ويم�شى على منهج �إخوانه في االحكام
م �ط �ب��ق ل �ل �� �ش��رع ح �ك �م��ه ي��دي��ره
قدم �إل��ى ربه على ح�سن االختام
ع�سى جنان الخلد داي��م م�صيره
�إنها م�آثر خالدة الأثر لملك خالد ال�صيت ،ومن تكن تلك �صفاته فح ٌّق على ال�شعر
�أن ي�ستلهم منه كل معنى جميل.
والمت�أمل لمراثي الملك خالد -رحمه اهلل -في ال�شعر العامي يجد ح�ضور ًا كبير ًا
لفكرتي التفجع ،وذكر �آالء الفقيد ،وبالمقارنة مع مراثيه في ال�شعر الف�صيح ف�إننا
نجد فكرة ت�أمل الموت ،والتفكر في �أثر الفقد �ضعيفة الح�ضور ،و�إن وجدت فهي
م�شوبة بالفجيعة.
((( مراثي امللك ال�صالح خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عبداهلل املجيويل النفيعي� ،ص.156 :
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ومن �أخل�ص رثائيات الت�أمل ق�صيدة لل�شاعر خ�ضير بن نايف الب ّراق الثبيتي قالها
بعد وفاة المليك بزمن ،فقد ا�ستذكر �سيرته -رحمه اهلل -وعدله بين �شعبه ،فهاجت
()1
�أ�شجان ال�شاعر ،و�سطر ق�صيدة عذبة مل�ؤها الوفاء ،يقول فيها:
تمر ال�سنين ويم�ضي العمر ما نن�ساك
ملكت القلوب و�صار يا �صعب ن�سيانك
ترى الع�شر والع�شرين ما غيرت مر�ساك
مكانك مكانك واهلل اللي رفع �شانك
وال تنق�ص الأيام قدرك وميزانك
يزيد الغال يا خالد الجود ،في ذكراك
�سقاها مطر روحك وهتان وجدانك
ولك �سيرتن عطرة كما ريحة الم�سواك
وك�سبت احترام �أهلك وح ّيدت عدوانك
حكمت البالد بعدل و�أر�ضيت ذاك وذاك
وال ك��ل عنوانن ي�شابه لعنوانك
تَغ ّير مبادي و�أنت مبداك هو مبداك
ليا �صكت الأهوال م ّنا وجت م ّناك
وكربنا الدهر في نابه القاطع الحانك
وتمثلت للأعيان جال�س بديوانك
ذكرنا الحكيم العادل الزاهد الن�ساك
نب ّل التعب في ظل غر�سك وبنيانك
ن�شوفك تناجينا ن�شوفك هنا وهناك
نفت�ش عليك وبين �أحا�سي�سنا نلقاك
تداوي الجروح وتطفي النار ب�أردانك
تعاقب عليك الحور في بارد جنانك
ع�سى جنة الفردو�س يا �سيدي ،م�أواك
راح ال�شاعر ي�ستعر�ض عهد المليك الراحل بعد �أن �ألمت به الذكريات البي�ضاء
في ع�صر الرخاء والنماء والعطاء ،فبكى ذلك الزمن الجميل ،ورثى المليك بعبارات
باكية ،ثم دعا له بالمغفرة والجنة.

((( من موقع منتديات عطا�شىhttp://www.3tasha.com/vb/showthread.php?t=2242 :
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�أبعاد املعاين
(ف�صيح)

الف�صل الأول :يف بنية ال�شعر الف�صيح

تنبه النقاد �إلى �أهمية المعاني ،ور�أى بع�ضهم �أنها «تحل من الكالم محل الأبدان،
والألفاظ تجري معها مجرى الك�سوة» )1(،و�صورها ناقد �آخر بقوله« :اللفظ ج�سم ،وروحه
()2
المعنى ،وارتباطه به كارتباط الروح بالج�سم ،ي�ضعف ب�ضعفه ،ويقوى بقوته».
أ�سباب تعود �إلى تغير مفهوم ال�شكل،
و�أي�ض ًا ف�إن النقد المعا�صر احتفى بالمعاني ل ٍ
وات�ساع مفهوم الم�ضمون )3(،و�أن القيمة ال�شعرية المثلى تكمن في مراعاة الأحا�سي�س
المن َّوعة داخل �صياغاتها المتعددة ،ومن ثم ف�إن ال�شاعر الموفق من ينتقي لتجربته
()4
معان في �صياغات جميلة.
ما ينا�سبها من ٍ
وقد انتقى �شعراء الخالديات لتجاربهم ال�شعرية معاني منا�سبة ات�سمت في
مجملها بالو�ضوح ،ومنهم �شعراء لم يكن الو�ضوح ديدنهم الدائم ،ويمكن �إجمال
دواعي الو�ضوح فيما يلي:
� -1أن ال�شعراء كانوا يرغبون في الو�صول �إلى �أكبر �شريحة ممكنة من المتلقين
الذين يعنيهم الملك خالد -رحمه اهلل -ويتابعون ما يقال فيه.
� -2أن طبيعة �شعر المنا�سبات تقت�ضي �شيئ ًا من المبا�شرة.
� -3أن المراثي ظلت محافظة على تلقائيتها؛ لكونها تعبير ًا عن وجدان �إن�ساني،
ولذا لم يكن من الم�ست�ساغ �أن يوغل ال�شعراء في الذين رثوا الملك خالد -رحمه
اهلل -في ردهات العمق والغمو�ض ،وهم يريدون ت�صوير م�شاعرهم الحزينة كما
يح�سون بها ،ومن ثم ينقلونها �إلى الآخرين.
((( كتاب ال�صناعتني� ،أبو هالل الع�سكري ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار
الفكر العربي ،ط1971 ،2 :م� ،ص.75 :
((( العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،ابن ر�شيق القريواين ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار
اجليل ،بريوت ،ط 1401 ،5 :ه .124/1 ،
((( ُينظر :م�شكلة املعنى يف النقد احلديث ،د .م�صطفى نا�صف ،مكتبة ال�شباب ،القاهرة� ،ص.50 :
((( ُينظر :يف النقد الأدبي ،د� .شوقي �ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1988 ،7:م� ،ص.164 :
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هذا كله دفع �شعراء الف�صحى في خالدياتهم �إلى تداول المعاني القريبة الوا�ضحة،
واجتنبوا -قدر الإمكان -ما ي�ستوجب ال�شرح الداللي �أو حتى المعجمي.
ولم يقف حر�صهم على الو�ضوح الداللي فح�سب ،بل ان�سحب ذلك الحر�ص على
و�ضوح المفردات من جهة �أخرى ،فال يكاد القارئ لمجموع ال�شعر الف�صيح يقع على
�ألفاظ ت�ضطره �إلى الرجوع �إلى المعاجم اللغوية �إال فيما ندر ،وال �أنكر �أنني كنت قد
�أخذت على نف�سي �أن �أف�سر الألفاظ التي تحتاج �إلى �إي�ضاح ،وكنت �أظن الأمر �شا ًّقا،
ولكنني بعد �أن توغلت في تلك الق�صائد جمع ًا وقراءة لم �أقع �إال على نزر ال يكاد
يذكر منها.
و�أ�ستطيع �أن �أق��ول� :إن مجمل الخالديات الف�صيحة ال ت�ستع�صي على متو�سط
الثقافة ،وربما اقترب منها من هو دون ذلك.
ومن الم�ستح�سن �أن �أقف على نموذج جاءت على منواله معظم الخالديات من
()1
حيث الو�ضوح والقرب ،يقول ال�شاعر ح�سن �إ�سماعيل:
الح َك ْم
يا �أم��ة التوحيد ،يا خير ال َأم� ْ�م،
�إن الت�ضامن حكمة ف��وق ِ
اهلل �أك� � �ب � ��ر رب � �ن� ��ا وم �ل�اذن� ��ا
نعت�ص ْم
�إن���ا ب�ح�ب��ل اهلل ج�م� ًع��ا ِ
تنف�ص ْم
وم �ح �م��د ه ��و ن �ع �م��ة ال� �ب ��اري لنا
جمع القلوب ب��وح��دة ال ِ
ي��ا رب�� ،ص� ِّ�ل على النبي م�سل ًما
والعج ْم
�شمل الإخ��اء مع العروبة َ
ال ف�ضل ف��ي ل��ون على �أجنا�سها
الح َر ْم
فبالل �أذن لل�صالة من َ
ال�ن��ا���س ف��ي الإ� �س�لام خلق واحد
الملتز ْم
والف�ضل �أول ��ى بالتقي
ِ
ه��ذي دي��ار الدين ت�سطع بالهدى
ف��ي �أربعين ت��وح��دت تحت الع َل ْم
و�أق� ��ول :ف��ي دار ال �ك��رام تجمعوا
م��ع خالد فخر العروبة وال�ش َي ْم

((( �صحيفة البالد ،العدد1395/7/5 ،4987 :هـ/14 -يوليو1975/م� ،ص.5 :
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م� �ل ��ك �أع � � ��ز اهلل ف��ي��ن��ا ملكه
ه��و للجميع �إم��ام �ه��م ورج��ا�ؤه��م
ال �ق��د���س ت�ب�غ��ي م��ن ل �ق��اك��م قوة
وك��ذا فل�سطين الجريحة ترتجي
ه��ب��وا ج �م �ي � ًع��ا ف ��ي ي �ق �ي��ن ثابت
ال��ع��ل��م ن � ��ور ف� ��ي ك��ت��اب��ك رب �ن��ا
�أ����س ال���ش��ري�ع��ة ف��ي ع �ل��وم كتابه
يا �إخ��وة الإ� �س�لام ،هيا فاجمعوا
ق��د �آن ل�ل�إ� �س�لام ينه�ض واث ًبا
�أن �ق��ول :كنا ب��ال��زم��ان وم��ا م�ضى
�أح�ل�ام� �ن ��ا ال ل ��ن ت �غ �ي��ر واق� � ًع ��ا
ال��دي��ن ف��ي الت�شريع دي��ن تراحم
الع�ضو ف��ي الإ� �س�لام �أ��ص��ل بنائه
م �ت �ع��اون��ون ع �ل��ى ال �ت �ق��ى ب � � ًّرا به
يا م�سلمون� ،أت��وا لخير �شعوبهم
ال ،ل��ن ي �ك��ون ب��أر��ض�ن��ا ع��ري وال
�� �ش� �ت ��ان ب� �ي ��ن ت� ��وك� ��ل وت� ��واك� ��ل
ي��ا رب ،ن ��ور ب��ال �ك �ت��اب طريقنا
ي��ا رب��ن��ا� ،إن� ��ا ق���ص��دن��ا بالهدى
يا ربنا ،فاحفظ بف�ضلك خالدً ا

يحمي الحمى ويفي�ض مدرار الك َر ْم
ي���س�ت��دف�ع��ون ب�خ�ي��ره ��ش��ر الن َق ْم
المعت�ص ْم
فعدونا يخ�شى القوي
ِ
منكم جمي ًعا وقفة فيها َّ
ال�ش َم ْم
اهلل ين�صر في الجهاد من اغت َن ْم
ف �ت �ب��ارك ال��رح �م��ن ع�ل��م بالق َل ْم
الح َك ْم
ومن الر�سول حديثه �أوفى ِ
تنتظ ْم
�أرق ��ى ال�ع�ل��وم بجامعات ِ
ملتط ْم
فالعلم في بحر الحقيقة ِ
�إن التقدم في النهو�ض من ال ِق َد ْم
في الحلم ال يجنى الموا�سم من َح ُل ْم
ينف�ص ْم
و�إذا تداعى الع�ضو فينا ِ
ف ��إذا ا�ستقام المرء فينا ن�ست ِق ْم
قت�س ْم
ال لي�س ب��ال �ع��دوان �إث � ًم��ا ُي َ
ال ��دي ��ن ت �� �س �ل �ي��م ل� ��رب منت ِق ْم
ظ�م��أ وج�ه��ل ف��ي حمانا �أو َ�س َق ْم
�إن ال �ت��وك��ل �آف� ��ة ف �ي �ه��ا ال� �ن � َ�د ْم
واجعل لنا التوفيق نو ًرا في ُّ
الظ َل ْم
فا�سلك بنا خير الم�سالك في ال ِق َ�س ْم
واجعله للإ�سالم كال�صرح ال َأ�ش ْم

معان وا�ضحة ال تكاد تخفى على �أح��د ،ولو قيلت على م�سامع العرب بمختلف
ٍ
ثقافتهم لما �أ�شكل عليهم �شيء منها.
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على �أن لل�شاعر نف�سه ق�صائد �أخرى في م�ضامين وجدانية وت�أملية لم تكن على
هذا الم�ستوى من الو�ضوح ،ولكنه ا�ضطر في ق�صيدته تلك �إلى االقتراب من �سامعيه
وقارئيه؛ لكون الق�صيدة موجهة �إل��ى المليك -رحمه اهلل -وجمهوره ،فكان من
الأن�سب �أن يخاطب الجمهور بما ينا�سبه.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن للمعاني الواردة في الخالديات قراءة �أخرى
غير ق��راءة الو�ضوح ال�سالفة ،وهي ق��راءة تت�صل بالتقليد والتجديد ،وما يوظفه
ال�شاعر في معانيه من �أفكار� ،سواء �أكانت من ابتكاراته الخال�صة� ،أم من �إفاداته
من ال�شعراء الآخرين.
وفي هذا الم�سار يمكنني �أن �أطمئن �إلى �أن �شعراء الخالديات لم يخرجوا عن
الم�ألوف في �شعر المنا�سبات و�شعر الرثاء؛ �إذ جاءت معانيهم متداولة مطروقة،
وكانت �أفكارهم امتداد ًا لأفكار �سابقيهم ممن نظموا في الم�ضامين نف�سها.
ففي �شعر المنا�سبات كانت �أفكار المديح المعروفة هي ال�سائدة ،ومعظم �شعراء
الخالديات �ساروا على نهجها ،فهم يمدحون المليك -رحمه اهلل -بكونه �صاحب
�إنجازات واف��رة ،وي�سردون �شي ًئا منها ،ثم يثنون على �صفاته المعنوية؛ كالكرم
وال�شجاعة والتقى وحب الخير والرحمة ،وفي �أثناء ذلك يعلقون عليه �آمالهم الكبيرة
في رفعة الأمة العربية والإ�سالمية ،ومن ذلك قول ال�شاعر ال�سوري يا�سين خطاب
()1
بمنا�سبة عودة المليك من رحلته العالجية:
ع� ��اد ال �م �ل �ي��ك ل �� �ش �ع �ب��ه وب �ل�اده
وغ ��دا ب ��أر���ض الأه� ��ل والأج � ��دا ِد
و�أت� ��ى ال���ض�ي��اء م�ب���ش� ًرا بقدومه
ف�����س��رت ب�����ش��ائ��ره ب��ك��ل ف � � ��ؤا ِد
ف���ي ك���ل ب��ي��ت ف ��رح ��ة ب�شفائه
وال���ش�ع��ب م��وف��ور ال�ه�ن��اء ينادي
هيا ا��س�ج��دوا هلل �سجدة �شاكر
ه �ي��ا ن �� �س �ب��ح ل �ل��رح �ي��م ال� �ه ��ادي
�أر�أي � ��ت ك�ي��ف اهلل ي �ج��زل ف�ضله
من بعد �سبع قد م�ضين �شدا ِد؟
�أر�أي � ��ت ك�ي��ف اهلل �أك� ��رم �شعبنا
ب���ش�ف��اء ع��اه��ل �أم �ت��ي وب �ل�ادي؟
�أن� ��ت الإم�� ��ام ل��دع��وة الإر�� �ش ��ا ِد
ي��ا خ��ال��د الإ� �س�لام� ،أن��ت رجا�ؤنا
((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.37 :
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ي��ا خ��ال��د ال �ع��رب الأك�� ��ارم ،كلنا
مكافحا
�أنت الذي تم�ضي النهار
ً
ع �م��ل ب �� �ص �م��ت ال ت �ب �ج��ح خلفه
ت� ��أب ��ى ال �خ �ل��ود ل ��راح ��ة �أو ل��ذة
هلل درك ي� ��ا م��ل��ي��ك ب�ل�ادن���ا،
يوما �سوف �أعمل جاهدً ا
ما قلت ً
ل �ك �ن �م��ا الإن � �ج� ��از ي ��رف ��ع ر�أ�� �س ��ه
و�إذا ان�ت�ه��ى ي��وم م���ض��يء حافل
هلل ت���س�ج��د ف ��ي خ �� �ش��وع �سائ ًال

�� �ش ��وق لأغ � �ل� ��ى م �ن �ق��ذ وع� �م ��ا ِد
ل�ت�ن�ي��ر درب ال �ج �ي��ل والأح� �ف ��ا ِد
ع��م��ل د�ؤوب وا�� �س���ع الأب � �ع� ��ا ِد
كال�سيف ي��أن��ف م�سكن الأغما ِد
ل� ��ك ف� ��ي رب� ��ان� ��ا م��ن��ة و�أي � � ��ادي
�وم��ا ُان��ظ��روا لجهادي
�أو ق�ل��ت ي� ً
ف��ي �أر� �ض �ن��ا ط���ودًا م��ن الأط� ��وا ِد
ف��ي ال�ل�ي��ل ك�ن��ت ك ��أزه��د الزها ِد
م� ��والك خ �ي��ر ال��ع��ون والإم� � ��دا ِد

ي�صف قدوم المليك من رحلته العالجية بقدوم ال�ضياء بعد طول ظالم ،وي�صف
� ً
أي�ضا فرحة الم�سلمين والعرب بقدومه معافى ،ثم يقف على بع�ض منجزات المليك،
وي�سرد �شيئ ًا من خ�صاله و�صفاته؛ كالهمة العظيمة ،والزهد ،وتقوى اهلل ،والكرم،
وقد كان في �أثناء ذلك يعلق على المليك �آمال الأمة الإ�سالمية التي تنتظر تحقيقها
على يديه.
وهذا كله جميل ح�سن ،ولكنه يندرج �ضمن ما قيل مثله وما قد يقال ،و�أكثر النقاد
يتغا�ضون عن مثل هذه التعالقات المعنوية في �شعر المنا�سبات.
وفي الرثاء جاءت �أفكارهم منعك�سة عن �أفكار �شعر الرثاء من �أقدم ع�صوره،
فبكوا المليك -رحمه اهلل -وتفجعوا لم�صابهم فيه ،و�أثنوا كذلك على خ�صاله
الحميدة ،وثمة من حمله ذهول الفقد �إلى ت�أمل رحلة الحياة والموت ،وفي ت�ضاعيف
()1
كل ذلك �أفكار جزئية ال جديد يذكر فيها ،ومن ذلك قول ال�شاعر محمود عارف:
منعاك يا خالد الإ�سالم ،قد ُ�ص ِع َق ْت
به الجزيرة من بدو ومن َح َ�ض ِر
ه��ز الم�شاعر حتى ل��م يعد َج َلد
على احتمال الأ�سى من واقع ال َق َد ِر
((( �صحيفة البالد ،العدد1402/8/22 ،7066 :هـ/14 -يونيو1982/م� ،ص.4 :
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على المحاجر في تهطال من َه ِم ِر
بالحزن يجمع بين العبء َّ
وال�ض َر ِر
ج��اءت مفاج�أة من ق�سوة ال ُّن ُذ ِر
ال�سحب َ
والمط ِر
منعاك كالبرق بين ْ
في ال�شرق والغرب قد عادوا بال َو َز ِر
حتى يرى فوق ما يبغي من َ
الوط ِر
لخدمة ال�شعب ..للإ�سالمَ ..
للب�ش ِر
منت�ص ِر
خ�ضراء عالية في كف
ِ
مبتد ِر
وال��ح��ب م�ن�ب�ع��ه �إي� �م ��ان ِ
تعنو �إلى اهلل في الآ�صال وال ُب ُك ِر
بالح�سنيين وقرب الكوثر ال َع ِط ِر
تجزي بها النا�س موفور ًا من ال ِب َد ِر

ال�شعب يبكي على منعاك� ،أدم ُعه
حتى الأرامل والأطفال قد �شعروا
والنا�س قد زلزلوا من هول فاجعة
من الخليج �إلى �أر�ض المحيط بدا
الم�سلمون جميع ًا في م�ساجدهم
كنت) ملجا كل ذي طلب
فكنت (مذ َ
َ
العر�ش عندك �شيء �أن��ت تبلغه
للدين ف��ي طاعة الرحمن رايته
وال �ح��ب ت�م�ن�ح��ه ل�ل�ن��ا���س قاطبة
ف �م��ا ر�أي� �ن ��اك �إال زاه � ��د ًا و ِرع � � ًا
في جنة الخلد تلقى اهلل مت�شح ًا
قدمت َك� َّف� َ
�اك من ِم َن ٍح
ِك� َف��ا َء ما
ْ
�ص َّور ال�شاعر وقع الفجيعة على النا�س في الجزيرة العربية والعالم العربي
والإ�سالمي ،وكيف �أبكت كبيرهم و�صغيرهم ،ثم راح ي�سرد بع�ض دواعي بكائهم
عليه ،مثل �إخال�صه في خدمة دينه و�شعبه و�أمته ،وما ات�صف به -رحمه اهلل -من
زهد نادر ،وكرم منقطع النظير.
وعلى هذا المنوال جاءت الخالديات بمنا�سباتها ورثائياتها ،وهو منوال نا�سب
هذين الم�ضمونين ،و�أكد ما ذهب �إليه عدد من النقاد من كون الم�ضامين التقليدية
ال يعيبها �أن تت�ضمن معاني و�أفكار ًا تقليدية.
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لأهمية اللغة ب�صفتها عن�صر ًا فن ّي ًا في ال�شعر ا�شترط النقاد الأوائ��ل للبنية
اللغوية �شروط ًا ت�ضمن لها الجمال وال�صواب م ًعا ،ك�أن تكون الألفاظ بعيدة عن
الوح�شية والعامية ،و�أن تجري على العرف العربي من غير �شذوذ ،و�أن تكون معتدلة
الحروف )1(،وفي التراكيب اللغوية عابوا على بع�ض ال�شعراء رداءة ال�صياغة ،وهلهلة
()2
البناء ،و�سوء الربط بين اللفظ ومعناه ،وتكلف ال�شاعر نظم ما ال يح�سن.
وفي الع�صر الحديث ر�أى بع�ض النقاد �أن «في كل ق�صيدة عربية عظيمة ق�صيدة
ثانية هي اللغة» )3(،ولذا ربط ناقد �آخر بين القدرة ال�شعرية واللغة ربط ًا ال تقوم
الق�صيدة �إال به ،بحيث لو ُج ِّرد ال�شاعر منهما �أو من �إحداهما لما بقي هنالك من
()4
فكرة �شعرية.
وهناك درا�سات نقدية واف��رة عنيت بدرا�سة اللغة ال�شعرية ،وكل درا�سة لها
طريقتها الخا�صة في التعامل مع هذا العن�صر الحيوي الذي يقوم به ال�شعر ،ومن
�أف�ضل الطرق لدرا�سة الخالديات الف�صيحة هي طريقة حديثة دارجة تجمع بين
الأ�صالة والمعا�صرة.
وفيها يتناول الباحث درا�سة اللغة عبر م�ستويين ،هما الم�ستوى النحوي ،والم�ستوى
الأ�سلوبي.
�أ -الم�ستوى النحوي:
ي�شير �أحد علماء البالغة الأوائل �إلى �أهمية مراعاة الأنظمة النحوية بقوله« :ال
ترى كالم ًا قد ُو�صف ب�صحة نظم �أو ف�ساده� ،أو ُو�صف بمزية وف�ضل فيه� ،إال و�أنت
((( ُينظر� :سر الف�صاحة ،ابن �سنان اخلفاجي ،حتقيق :علي فودة ،ط1932 ،1 :م� ،ص.82 -60 :
((( ُينظر :ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،حتقيق :د .مفيد قميحة ،بريوت ،ط1405 ،2:هـ� ،ص.37 -21 :
((( ديوان ال�شعر العربي� ،أدوني�س (علي �أحمد �سعيد) ،دار املدى ،دم�شق1996 ،م.15/1 ،
((( ُينظر :عن اللغة والأدب والنقد :ر�ؤية تاريخية ور�ؤية فنية ،د .حممد �أحمد العزب ،املركز العربي للثقافة
والعلوم ،بريوت� ،ص.366 :
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تجد مرجع تلك ال�صحة ،وذلك الف�ساد ،وتلك المزية ،وذلك الف�ضل� ،إلى معاني
()1
النحو و�أحكامه ،ووجدته يدخل في �أ�صل من �أ�صوله ويت�صل بباب من �أبوابه».
وفي مو�ضع �آخر يقرر �أن ال�سبيل �إلى ذلك ال يت�أتى �إال بـ «�أن ت�ضع كالمك الو�ضع
الذي يقت�ضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه و�أ�صوله ،وتعرف مناهجه التي ِنهجت،
()2
فال تزيغ عنها ،وتحفظ الر�سوم التي ُر ِ�سمت لك ،فال تخل ب�شيء منها».
ومثل هذه المراعاة لقواعد النحو ال تك�شف عن مراعاة �شكلية فح�سب ،بل �إنها
مراعاة يتعلق عليها مدلوالت �أخرى ال تتم �إال بااللتزام الدقيق ب�أنظمة النحو.
ومعظم �شعراء الخالديات التزموا ب�أنظمة النحو التزام ًا ح�س ًنا من حيث ال�شكل
والداللة ،وثمة من خرج عن االلتزام ال�شكلي ،ووقع في ال�ضرورات ال�شعرية.
وبما �أن الخروج عن النظام النحوي في الخالديات كان �شكل ّي ًا داخلاً في ال�ضرورات
ال�شعرية التي تو�سع في بع�ضها اللغويون والنقاد ،ف�إنني �أجد من ال�ضروري �أن �أ�صنف
ال�ضرورات ال�شعرية �إلى �أنواع بح�سب ب�شاعة عيبها وي�سره ،وهي على ذلك كما يلي:
 �ضرورة مقبولة ،وهي التي يخرج فيها ال�شاعر عن جزئية نحوية ت�ساه ًال منهلكثرة وجودها في ال�شعر العربي ،وذلك و�أ�شهر �صورها� :صرف الممنوع من ال�صرف،
ومنع الم�صروف من ال�صرف.
 �ضرورة كريهة ،وهي غال ًبا تت�صل بالنظام ال�صرفي؛ حيث يزيد ال�شاعر في بنيةالكلمة� ،أو ينق�ص منها ،فالزيادة مثل :العالء والر�ضاء ،وهو يق�صد العال والر�ضا،
�أما النق�صان فمثل :ال�سما والبيدا ،وهو يق�صد :ال�سماء والبيداء.
 �ضرورة مرفو�ضة ،وهي ما خرج فيها ال�شاعر عن قواعد النحو المقررة جه ًال�أو ع ًمدا ،وذلك مثل :رفع المن�صوب ،وجر المرفوع ،ون�صب المجرور...
((( دالئل الإعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين ،حتقيق :حممود حممد �شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط،3 :
1413هـ1992 -م� ،ص.83 :
((( ال�سابق� ،ص.81 :
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والخالديات في جملتها ال تخلو من هذه الأن��واع ،على �أن �أكثرها ح�ضور ًا يكاد
ينح�صر في النوعين الأولين.
ومن نماذج ال�ضرورات الكريهة قول ال�شاعر �أحمد قنديل:
�ات
ه���ذي ال�� َع�� ِل�� َّي�� ُة م �ك � ٌة ف ��ي عزها
� � �ص� ��وام� ��ة ق � ��وام � ��ة ال� �ل� �ي�ل ِ
ه ��ذي ال�ح�ب�ي�ب� ُة ط�ي�ب� ٌة بحنينها
�ات
وح� �ن ��ان� �ه ��ا ل��ل�����ض��م ل��ل��ث��م� ِ
()1

حيث ن َّون (مكة وطيبة) وهما ممنوعتان من ال�صرف للعلمية والت�أنيث.
ومن نماذج منع الم�صروف من ال�صرف قول ال�شاعر �إبراهيم فطاني:
القروم
ح � َم� َ�ل ال �ع��ب َء ف��ي ث�ب��ات
ل ��م ي �م��ت ف �ي �� �ص � ٌل وخ ��ال� � ُد فينا
ِ
العليم
ن��رت �ج �ي��ه م ��ن ال���س�م�ي��ع
�إن ف��ي خ��ال� َ�د ال �م �ل �ي� ِ�ك لخير ًا
ِ
()2

فـ(خالد) في البيتين يلزمه التنوين ،ولكن ال�شاعر منعه من ذلك ،وعامله معاملة
الممنوع من ال�صرف ،وهذا وارد في الخالديات وغيرها بكثرة.
ومن نماذج النوع الثاني من ال�ضرورات قول ال�شاعر محمد ح�سن بنجر:
�أي �سعد �سما �ضيا و�شروقا؟
�أي ي� ��وم ك �ي��وم �ن��ا؟ �أي وق ��ت؟
()3

وقال محمد بن عبداهلل المعلمي:
ف��اط��رب ال�ي��وم ي��ا ف� ��ؤادي ،وردد:

()4

�أق� �ب ��ل ال �� �س �ع � ُد وال��ه��ن��ا واف��ان��ا

لقد حذف ال�شاعران الهمزة من المفردتين (�ضياء) و (هناء).
((( �صحيفة عكاظ ،العدد1397/5/12 ،3987 :هـ�/30 -إبريل1977/م� ،ص.16 :
((( الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.150 :
((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.122 :
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1398/12/30 ،2330 :هـ/30 -نوفمرب1978/م� ،ص.9 :
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ومن غريب الحذف ما يكون في �أول الكلمة ،كقول ال�شاعر �سعد الحميدين:
عَ ْ�ض� � ُد ُه الفه� � ُد َم ��ن غي� � ُر فه � ٍ�د
اك
ل �ب�لادي �أَ ْع � َ�ط ��ى ب� � ِ
�دون َم َ�س ِ

()1

يريد بـ (م�ساك) �إم�ساك ،وحذف الهمزة في �أول الكلمة �أب�شع من حذفها في
�آخرها؛ ذلك �أن حذف الهمزة من �آخر الكلمة لهجة عربية يراد بها التخفيف من
نبر الكلمة� ،أما حذفها من �أول الكلمة فيوقع في لب�س.
وفي البيت �ضرورة �أخرى ،وهي �إدخال حرف الجر الباء على (دون) ،وهذا من
الأخطاء ال�شائعة.
ومن هذا الباب �أن يزيد ال�شاعر المفرد َة ما لي�س منها ،كقول ال�شاعر �أحمد
()2
عبدال�سالم غالي:
وت �ظ �ل��م ك �ي��ف ي�ل�ت�م����س ال �ن �ج��ا ُء
ت� �م ��ر ب� �ن ��ا ال� �ل� �ي ��ال ��ي ح��ال��ك��ات
ف��ن��ل��ق��ى ف� �ي� �ه ��م م � ��ا ن��رت �ج �ي��ه
وم �ن �ه��م َي� �م�ل��أ ال ��دن� �ي ��ا � �س �ن��ا ُء
وقول ال�شاعر توفيق �أبو العينين �سمري:
�أعطى الغناء لمن يكون قد اف َت َق ْر
�أن �ع��م ب�م��ا �أع �ط��اه� ُ�م م��ن ف�ضله
()3

حيث ق�صد ال�شاعر الأول بـ (ال�سناء) ال�سنا ،وهو ال�ضوء ،ولم يق�صد الرفعة وعلو
ال�ش�أن ،كما دل على ذلك بيته الذي قبله ،وق�صد ال�شاعر الثاني بـ (الغناء) الغنى،
وهو الثراء ،فجاء ال�شاعر الأول بزيادته لأجل الوزن والقافية� ،أما ال�شاعر الثاني
فا�ضطره �إلى ذلك الوزن فقط.
((( الثالثاء احلزين ،عبدالعزيز �أحمد �شكري� ،ص.253 :
((( جملة املنهل ،ال�سنة ،48 :رجب و�شعبان1402/هـ -مايو ويونيه1982/م� ،ص.384 :
((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.52 :
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وهذا كله كريه على كثرته لدى جملة من ال�شعراء بعامة ،ولدى �شعراء الخالديات
بخا�صة.
�أما النوع الثالث من ال�ضرورات (ال�ضرورات المرفو�ضة) فقليل ،وقد ا�ستبعدت
نماذجه في �أثناء فرزي للق�صائد والأبيات ،وذلك �أنني ا�شترطت �أن �أ�ستبعد من
الخالديات الف�صيحة ما فيه خروج �سافر عن قواعد اللغة الرئي�سة.
ب  -الم�ستوى الأ�سلوبي:
ويق�صد به مراعاة ال�شاعر لأول��وي��ات التقديم والت�أخير ،والف�صل والو�صل،
والإيجاز والإطناب ،والحذف من عدمه ،وهذه كلها تحمل ِق َيم ًا بالغية متى جاءت
()1
في محلها.
على �أن التزام ال�شاعر بال�شكل االفترا�ضي للجملة غير معيب ،ويكمن العيب في
مخالفته ذلك مخالفة مل ِب�سة لغير داللة.
وقد �أ�شرتُ �سابق ًا �إل��ى �أن معظم �شعراء الخالديات راع��وا مقت�ضى الحال؛ لكون
ق�صائدهم تهدف �إلى الو�ضوح ،وال �سيما �أن جمهور الملك خالد -رحمه اهلل -جمهور
متنوع الثقافات ،ولذا جاء م�ستواها الأ�سلوبي اعتياد ّي ًا ال ا�ستعرا�ض في �أ�ساليبه.
وللتمثيل على ذلك �س�أورد ق�صيدة كاملة دالة على �سواها في هذا الم�ضمار ،يقول
()2
ال�شاعر �أحمد بن �إبراهيم الغزاوي:

((( ُينظر :البنى الأ�سلوبية :درا�سة يف �أن�شودة املطر لل�سياب ،ح�سن ناظم ،املركز الثقايف العربي ،الدار
البي�ضاء ،ط2002 ،1 :م� ،ص.145 :
((( جملة املنهل ،العدد ،39 :جمادى الثانية ورجب1398/هـ -مايو ويونيو1978/م.
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ي ��ا ح��اف��ظ�� ًا هلل ف ��ي �إخ� �ب ��ا ِت� � ِه،
�آت� � � ��اك م� ��ا ل� ��م ي � ��ؤت� ��ه ل��م��ت�� ّوج
وح� ��دت� ��ه و�أط� �ع� �ت ��ه ف� ��ي ك� ��ل ما
ّ
و� �س �ل �ك��ت ن �ه��ج م �ح �م��د مت�أ�س ًيا
وملكت �أف �ئ��دة ال��ذي��ن ب��ه اقتدوا
�أع� �ظ ��م ب �خ��ال��د ن �ج��دة وه��داي��ة
وت� �ح� �ي ��ة ل� �ل ��واف ��دي ��ن وم ��رح� � ًب ��ا
قد يمموا البيت العتيق حوا�س ًرا
ي��رج��ون رح �م �ت��ه وق ��د و�سعتهم
ت��ح��دو ب �ه��م �آالم� �ه���م مكظومة
من حيث ما هم �أقبلوا وا�ستقبلوا
ت��رك��وا وراء ظ �ه��وره��م دنياهم
ف� ��أث ��اب� �ه ��م غ� �ف ��ران ��ه ورف���اه���ه
�أي � ��ان م��ا ح �ل��وا وح �ي��ث توجهوا
والأم � ��ن م��م��دود ال � ��رواق ون ��وره
وقد اطم�أنوا في الفجاج وفي ال ُّر َبا
حيث ال �ح��دود ت�ق��ام دون ه��وادة
ط � ��رق م� �م� �ه ��دة وم� � ��اء �سل�سل
�أه�ل ً�ا بكم ف��ي المروتين وحبذا
خال�صا
ما الدين �إال �أن يمح�ض
ً
ه �ي �ه��ات �أن ن��رت��اب ف �ي��ه و�إن �م��ا
وجميع م��ا ف��ي الأر� ��ض يفنى كله
وهو الكفيل بن�صرنا ما �ضوعفت
وع ��د ب��ه ال��وح��ي ال�م�ن���زل ثابت
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ب�شراك بالمذخور من مر�ضا ِت ِه
ف �� �ش �ك��رت��ه وح� �ب ��اك ح ��ق ت �ق��ا ِت � ِه
و� �ص��ى ب��ه ال �ف��رق��ان ف��ي �آي ��ا ِت� � ِه
ب��ال��را��ش��دي��ن ال � ُغ � ِّر خ�ي��ر هدا ِت ِه
ورف��ل��ت ف��ي ��س�ي�م��ائ��ه و�سما ِت ِه
وب �ط��ول��ة ح�ظ�ي��ت ب �ك��ل �صفا ِت ِه
�إذ ه��م �ضيوف اهلل ف��ي رحبا ِت ِه
م�ت�ج��ردي��ن م��ن ال �ه��وى وهنا ِت ِه
وجميعهم ح �ف��دوا �إل ��ى نفحا ِت ِه
وت �ح �ث �ه��م �آم ��ال� �ه ��م ف���ي ذا ِت� � � ِه
وج ��دوا ال�ك��رام��ة كلها ب�صال ِت ِه
وت �ه��اف �ت��وا ُط� � � ًّرا �إل� ��ى رح �م��ا ِت � ِه
ورع� ��اي� ��ة ف ��ي ظ ��ل خ �ي��ر وال ِت� � � ِه
وردوا حيا�ض البر م��ن خيرا ِت ِه
م � �ت � ��أل� ��ق ب� �ح� �م ��ات ��ه وح�� ��دا ِت� � � ِه
م��ن ك��ل ع� � ٍ�اد ك � ّ�ف ع��ن ن ��زوا ِت� � ِه
وال �ع��دل م�ب���س��وط ع�ل��ى جنبا ِت ِه
وح� �ف ��اوة ب��ال��وف��د ف ��ي رح�ل�ا ِت� � ِه
ه��ذا الت�ضامن في جزيل هبا ِت ِه
هلل ب��ال �م �� �ش��روع م ��ن ط��اع��ا ِت�� ِه
ه��و بالتقى وال ��ذود ع��ن حرما ِت ِه
ح� � ًق ��ا وي��ب��ق��ى وج� �ه ��ه ل �ع �ف��ا ِت � ِه
م�ن��ا ال �ج �ه��ود ل�ن���ص��ره ب�أ�سا ِت ِه
مهما امترى الإلحاد في غ�شيا ِت ِه

الف�صل الأول :يف بنية ال�شعر الف�صيح

ول �ئ��ن م�ن�ي�ن��ا ب��ال �غ��رور وب ��الأُل ��ى
ح �ت��ى اب�ت�ل�ي�ن��ا ب � ��الأذى وب �ك��ل ما
ف � � ��اهلل ج � ��ل ج�ل��ال� ��ه م�� �ت�� ��أذن
م��ا ث��ال��ث ال�ح��رم�ي��ن م�ن��ا �ضائع
هو في ال�شغاف من القلوب و�إنما
ك��ل ام ��رئ م�ن��ا وم�ن�ك��م �شاخ�ص
� �س �ي �ع��ود لل��إ� �س�ل�ام وه���و مطهر
ويقيننا ه��ذا ن�صو�ص �أحكمت
وال�صبر مقترن به الن�صر الذي
م�ه�م��ا اع�ت���ص�م�ن��ا ب ��الإل ��ه ف�إنه
وم ��ع ال �ت��راح��م وال�ت�ن��ا��ص��ح كلنا
َ
فلنخ�ش خ��ال�ق�ن��ا ون�ح�ف��ظ دينه
ف�م��ن المعا�صي ك��ان ك��ل بالئنا
ون �ج��ات �ن��ا م��ن ك��ل خ �ط��ب داه��م
ب��ال�ب��ر وال �ت �ق��وى وب��ال �ح��ب ال��ذي
طوبى لكل �أخ��ي ه��دى في موقف
ول�ي�ح�ف��ظ اهلل المهيمن خالدً ا
ول� �ي� �ح ��ي ف� �ه ��د ��ِ��ص� � ْن���وه وول� �ي ��ه
وليقبل ال��رح �م��ن منكم حجكم

�ضلوا وه��ام��وا ف��ي دج��ى ظلما ِت ِه
ي�غ��ري ب��ه ال�شيطان ف��ي نزغا ِت ِه
ب� �ع ��ذاب ��ه ل �ل �م �ع �ت��دي وع� �ت ��ا ِت� � ِه
نغ�ص م��ن ح�سرا ِت ِه
ك�لا ون�ح��ن ّ
ي�م���ض��ي ب �ن��ا ق ��در �إل� ��ى غ��اي��ا ِت � ِه
ي ��رن ��و �إل� �ي ��ه ب ��روح ��ه و���ص�ل�ا ِت�� ِه
ب��اهلل ذي الجبروت رغ��م �شنا ِت ِه
في الم�سجد الأق�صى وفي بركا ِت ِه
ه ��و م ��ن ه �ب��ات اهلل ف ��ي �آي ��ا ِت� � ِه
لن�صيرنا ول ��ه ال �ع�لا ب�صفا ِت ِه
ح ��زب ل��ه ف��ي دح ��ر ك��ل ع��دا ِت�� ِه
وليحمنا الرحمن من �سخطا ِت ِه
وب �ه��ا ت �م��ادى ال �غ��ي ف��ي �إع �ن��ا ِت � ِه
ه��و ف��ي ات �ب��اع ر��س��ول�ن��ا وعظا ِت ِه
ت �ه��دى ال �ق �ل��وب ب��ه �إل ��ى ميزا ِت ِه
كالعر�ض في جمع وف��ي عرفا ِت ِه
ل�ل�م���س�ل�م�ي��ن م�� ��ؤي� ��دً ا ب �ك �م��ا ِت � ِه
ال�صيد ف��ي عزما ِت ِه
وب�ن��و �أب �ي��ه ِّ
وي �م��دك��م ب��ال �ع��ون ف��ي ط��اع��ا ِت � ِه

نلحظ �أن الق�صيدة �سارت على النهج االفترا�ضي في �أ�ساليبها ،ولم تت�ضمن
تقدي ًما وت�أخير ًا �أوقعا في لب�س ،وجاءت كلها ب�أ�سلوب الو�صل �إال في بدايات بع�ض
الأبيات؛ لكون الق�صيدة تقليدية ،ال ت�أبه بالنظام ال�صارم للوحدة الع�ضوية ،ولي�س
في الق�صيدة حذف مق�صود ،وال �إيجاز يلفت النظر ،وال �إطناب يريد به ال�شاعر
الت�أكيد على �أمر بطريقة بالغية.
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وعلى هذا الم�ستوى جاءت معظم الخالديات لتحقق هدف الذيوع واالنت�شار،
و�أع��رف بع�ض �شعرائها من ذوي االهتمام بالمظاهر الأ�سلوبية في ق�صائدهم،
ولكنهم في خالدياتهم تخففوا منها ،و�سلكوا م�سالك ال ت�ستع�صي على متو�سطي
الثقافة.
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املبحث الأول

�أبعاد املعاين
(عامي)
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بما �أن الم�شاعر مادة �إن�سانية م�شتركة ف�إن ال�شعر العامي ال يكاد يختلف في
م�ضامينه عن م�ضامين ال�شعر الف�صيح ،و�إن كان من اختالف في بع�ض الم�ضامين
فما ثمة اختالف يذكر في الم�ضامين التقليدية ،و�أعني �شعر المنا�سبات ،و�شعر
الرثاء.
أن�ص على �أن �شعراء العامية في مثل هذه الم�ضامين �أكثر الت�صاق ًا
وي�سوغ لي �أن � ّ
بال�شعر العربي في بداياته الأول��ى ،فهو لديهم يجيء فطر ّي ًا عفو الخاطر دون �أن
يحت�شدوا له بثقافات غير �شخ�صية قد يكت�سبها غيرهم من غير بيئته.
�إن ما قاله ال�شاعر الجاهلي والإ�سالمي والأم��وي في منا�سبة �أو مرثية ال يكاد
يختلف في معانيه و�أفكاره عما قاله �شاعر عامي في الع�صر الحديث في الغر�ضين
نف�سيهما ،وال �شك �أن االختالف الأكبر يمكن ا�ستجال�ؤه في �أنظمة اللغة والبناء.
وعلى هذا ،فال مزيد يمكن الوقوف عليه في معاني �شعراء الخالديات العاميين،
ولكن يجدر �أن نقف على جملة من معانيهم و�أفكارهم؛ ليتحقق للقارئ ما ُق ِّرر
�سل ًفا.
و�إن كان الو�ضوح هو �أبرز �سمة ات�صفت بها الخالديات الف�صيحة ،ف�إن ال�سمة
نف�سها تح�ضر بقوة في الخالديات العامية � ً
أي�ضا ،غير �أنني �أ�شير �إلى �أن هذا الو�ضوح
في الخالديات العامية منوط ببيئة المتلقي؛ فبقدر اقتراب بيئة المتلقي من بيئة
ال�شاعر العامي يكون الو�ضوح �أظهر و�أج��ل ،وبقدر ابتعاد بيئة المتلقي عن بيئة
ال�شاعر ً
تقل درجة الو�ضوح.
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وهذه �صفة خا�صة لل�شعر العامي الذي يكت�سب مقوماته اللغوية من بيئته ال�ضيقة
زمان ًا ومكا ًنا ،بخالف ال�شعر الف�صيح الذي يت�سع لمقومات لغوية ف�سيحة الزمان
والمكان ،ومن َثم يخت�صر �ستة ع�شر قرن ًا ل�سان �أهله واح��د ،ويطوي �إليه رقعة
جغرافية وا�سعة من �أق�صى المغرب �إلى ما وراء �ضفاف الخليج ،ومن �أق�صى ال�شام
حتى بحر العرب.
و�إن تجاوزنا العائق الزماني للخالديات العامية لكونها قريبة العهد ف�إن العائق
المكاني �سي�شكل بع�ض الحواجز لغير �أهل الجزيرة العربية ،ولذا فو�ضوح معاني
الخالديات �أو غمو�ضها �سيكون التعويل فيه �إلى ابن البيئة قبل �أي �شيء.
وبهذا االح�ت��راز يمكنني �أن �أق��رر باطمئنان �أن الخالديات العامية خلت من
الغمو�ض المعنوي خل ًّوا تا ًّما ،بل �إن معظمها جاء �شديد المبا�شرة قريب المتناول �إلى
الحد الذي يمكن و�صفها فيه بالنثر المنظوم المحتفظ ببع�ض مزايا ال�شعر.
ومن النماذج الدالة على غيرها في هذا ال�سياق قول ال�شاعر �إبراهيم بن �سعد
()1
العريفي داع ًيا للمليك بال�شفاء:
ي��ا م��دي��ر ال �ك��ون ،ي��ا رب الأن ��ام
نبتدي با�سماك في مبدا الكالم
ي��ا ّ
من�شي النا�شيات م��ن الغمام
ي��ا عليم ب��ال��ذي يخفي ال�ضمير،
ج��ل ��ش��ان��ك ال ي �ه��ان وال ي�ضام
يا �سميع ،ويا مجيب لمن دعاك،
خ��ال��د ال�م�ح�ب��وب دام ل�ن��ا دوام
ا�شف المليك
يا مكافي ،يا م�شافيِ ،
ن �ف �ح��ة ت��ب��ري��ه م���ن ك���ل الأالم
ثم �أ��س��أل من دواك وم��ن �شفاك
مبرئ م��ن عبدك �أي��وب ال�سقام
�أن��ت ع�لام الخفا و�أن��ت الطبيب
من بطون الحوت في بحر الظالم
ومخرج ذا النون من هول عظيم
قدرتك تحيي الرميم من العظام
�أ�س�ألك له بال�شفا يا م�ستجيب،
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/21 ،1800 :هـ/9 -مايو1977/م� ،ص.8 :
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م��ن رب ��وع �إن �ج �ل �ت��را ع�ب��ر ال ��والم
��س��رن��ا م��ن ف ��وق م��وج��ات الأثير
يا علوم الخير� ،سيري بالهمام
تنقل الب�شرى م��ن ال��دن�ي��ا بخير
ب�ط�ي��ب ب��ال��ه واب �ت �ه��ال��ه ي ��وم قام
عمت الب�شرى الكبير ولل�صغير
واتجه للق�صر ب�أح�سن ما يرام
ي��وم ق��ام وي��وم ��س��ار م��ن ال�سرير
وك ��ل �شعبه ي��رت�ج��ي رد العالم
ك � ��ل ي� � ��وم ل� �ل� �ت� �ق ��دم ب � ��ازدي � ��اد
وع��ن ق��دوم��ه ف��ي ب�لاده بال�سالم
ع��ن �شفاه وع��ن عفاه وع��ن بطاه
نرتجي عقب البطا �شوف الإمام
ط��ال��ت ال��م��دة وط� ��ال الإن �ت �ظ��ار
م�ج�م�ل�ي��ن ب��ا� �ش �ت �ي��اق واح� �ت ��رام
ويرتجيه ال�شعب ح�ضره والبداة
وال �ح��رار بظلها ��ض��رب ال�سهام
والريا�ض الناعمات من المروج
ب �ي��ن ق �ط �ع��ان م �غ��ات �ي��ر وج �ه��ام
وال �خ �ب��اري وال �ح �ب��اري ب��ه ت�سير
م �ج��زي��ات ب��ال �ف�لا م �ث��ل الأرام
ر ّت� ��ع ف �ي��ه ال �خ�لاي��ا ال �م��رزم��ات
ولكي يظهر لغير ابن البيئة الخليجية مقدار و�ضوح معاني الأبيات �س�أنثر ما قاله
ال�شاعر بلغة ف�صحى ،يقول:
نبتدئ ب�أ�سمائك يا ربنا ،في بداية الكالم ،يا مدير الكون ،ويا رب الأنام ،ويا عليم ًا
بالذي يخفي ال�ضمير ،ويا من�شئ ال�سحب ،ويا �سميع ًا ومجيب ًا لمن دعاك جل �ش�أنك
ا�شف المليك خالد ًا المحبوب؛ ليدوم
الذي ال يهان وال ي�ضام ،يا مكافئ ،ويا �شافيِ ،
لنا ،و�أ�س�ألك �أن تمنحه �شفا ًء يبرئه من �آالمه ،ف�أنت العالم بعلته ،و�أنت الطبيب الذي
�أبر�أت نبيك �أيوب من �أ�سقامه ،و�أنت مخرج نبيك يون�س من بطن الحوت ،ف�أ�س�ألك
ال�شفاء له يا مجيب الدعاء ،فقدرتك تعيد الحياة للرميم من العظام� ،أبهجنا يا رب،
لن�سمع عبر موجات الأثير من �إنجلترا نب�أ الب�شرى ب�سالمته و�شفائه ،فقد فرحنا
كل الفرح لما علمنا �أنه ا�ستطاع التحرك والقيام ،وننتظر عودته �سال ًما �إلى �شعبه؛
ليعمهم التقدم واالزده��ار ،لقد طالت مدة انتظارنا �إي��اه ،و�ألحت علينا الأ�شواق
بر�ؤيته ،فجميع �شعبه من حا�ضرة وبدو ينتظرونه بكل لهفة ،حتى الريا�ض المونقة
والأرا�ضي ال�صلبة والطيور والكائنات البرية ،كلها تنتظر رجوعه ب�شوق عارم.
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معان ،وال يجد فيها ابن البيئة ما
هذا هو مجمل ما ا�شتملت عليه الأبيات من ٍ
ي�شكل عليه ،وفي �إعادة نثري لها يت�ضح �أي�ض ًا لغير ابن البيئة الخليجية مقدار قرب
المعاني وو�ضوحها.
ومن غير هذا الإجمال في المعاني يح�سن بنا �أن نقف �أي�ض ًا على طبيعة الأفكار
الجزئية الواردة في الخالديات العامية عبر م�ضموني المنا�سبات والرثاء.
ففي �شعر المنا�سبات ترد الأفكار الجزئية ،وقد ت�ضمنت جملة من الثناء على
منجزات المليك -رحمه اهلل -وو�صفه بكل ما هو ح�سن من تقى و�شجاعة وحكمة ،وثمة
�إلحاح خا�ص على الكرم والإ�شادة ب�أياديه البي�ضاء على �شعبه و�أمته ،ي�صحب ذلك
دعاء متنوع ب�أن يمد اهلل في عمر المليك ،و�أن يجنبه �شرور �أعدائه المترب�صين.
ومن ذلك نموذج يقترب من معظم النماذج ،وهو لل�شاعر عبداهلل بن محمد
()1
ال�سياري ،يقول �ضمن ق�صيدته التي يحيي فيها المليك:
زعيمالعربفيكلالأحوالين�شافي
هال مرح ًبا بابو العرب �سيد العرب
هو اللي بعث تاريخ يعرب وجدده
وجمع �شملهم عقب التفرق واالحالفي
هو الوافي لو ياعد ولو قال كلمته
ح�شا م��ا يغيرها ل��زوم بها يافي
وهو اللي بنى لل�شعب �صرح و�ش ّيده
منالمجدوالتعليم�سافعلى�سافي
رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
وهوالليلناح�صنح�صينمنالعدا
لياليه �صارت كلها �أفراح واريافي
وه��و اللي بتفكيره ور�أي��ه ودبرته
رفع م�ستوى �شعبه وق��وى عزيمته
وعفا عن خطاياهم وت�سديد اال�سالفي
كريم وال في ذاك �شك من المال
و�شجاع الى من حل بالدار رجافي
�أخ��ا همة عليا بعيد ع��ن ال��ردى
ح�شاما�سلكمنخلقتهم�سلكهافي
�أبو بندر اللي كل ف�ضله على العرب
على النا�س معروفه كما الغيث هتافي
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/28 ،1807 :هـ/16 -مايو1977/م� ،ص.2 :
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نجا من لجا له والتجى له من العدم
�أب��ون��ا ح�م��ان��ا ع��ن ع ��دو ي�ضرنا
عماعينمني�سعىللإ�سالمبالردى
فال مثل خالد جابت البي�ض �أو بعد
وختم الكالم �أزكى �صالة على النبي

�صديق ال�صديق وللعدو �سم االتالفي
�شملنا بعطف منه مع عدله ال�ضافي
�أعيذه بمن نزّل تبارك واالعرافي
يجود الزمان بمثل خالد باالو�صافي
عدد ما �سرى برق وما �شيف ك�شافي

عبر ال�شاعر في تحيته للمليك بعدد من عبارات الترحيب الحا ّرة ،ثم �ساق جملة
من الخ�صال الحميدة للمليك ،وما �أنجزه ل�شعبه و�أمته ،ومالحظ �أن هذه الأفكار
الجزئية مما هو وارد وم�ألوف في �شعر المنا�سبات بف�صيحه وعام ّيه ،ولكن ال�شاعر
�أ�ضاف فكرة جزئية �أخيرة ال عالقة لها بالمليك وال الم�ضمون ،وهي فكرة جزئية
ح�سنة اعتاد ال�شعراء العاميون اختتام ق�صائدهم بها ،وهي فكرة ال�صالة على
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �صالة مقرونة ب�صورة تعبر عن �أكبر عدد ممكن
من التكرار.
وفي المراثي تتوالد الأفكار الجزئية في �سياقاتها الم�ألوفة في معظم ق�صائد
الرثاء؛ كالتعبير عن الحزن والبكاء ،وو�صف �صدمة الفجيعة ،ثم الثناء على المليك
رحمه اهلل -بذكر �سجاياه المعنوية والح�سية ،يلي ذلك الدعاء للمليك بالرحمةوالمغفرة.
وقد يكتفي ال�شاعر بالوقوف على بع�ض هذه الأفكار ،ولكنه ال يكاد يخرج عنها
�إلى غيرها.
ومن ق�صائد الرثاء التي تقف على �أكثر تلك الأفكار ق�صيدة لل�شاعر �سالم بن
()1
حمدان المحيريق ،يقول فيها:
�أربع مية واثنين في �شهر �شعبان
يوم الأح��د تاريخ واح��د وع�شرين
((( �صحيفة الريا�ض ،العدد1402/9/22 ،5178 :هـ/13 -يوليو1982/م� ،ص.10 :

535

الباب الثالث :قراءة يف البنية الفنية

�أظلم نهاري واختفت ر�ؤي��ة العين
مات الحكيم اللي رفع راية الدين
خالد حبيب ال�شعب ن�سل الميامين
ي�شهر جنابه في جميع الميادين
يبكيه ِ�شيبان وح��ري��م ووراعين
ويبكي عليه دي��ار ق��وم عزيزين
ويبكي على خالد ق�ضية فل�سطين
عطفه �شمل حتى ال�ضعوف الم�ساكين
ع�ل�ي��ه م��ن ق �ل��ب ي�ح�ب��ه �سالمين
ودع �أب���و ب �ن��در ق �ل��وب المحبين
كل الب�شر باعمال خالد م�شيدين
لكننا ف��ي ق ��درة ال ��رب را�ضين
اللي خلق عبده و��س��واه من طين

واليوم الأ�سود تختلف فيه االذهان
رجل ال�سالم �أو �شاكر العز ال هان
اللي لهم في �ساحة المجد برهان
وال�ي��وم ه��زت موتته كل االوط��ان
ويبكيه �شعب خيمت فيه االحزان
حاول على تطويرها قدر االمكان
والموقف اللي �صار في �شعب لبنان
و�أه��دى لهم كل المحبة ب�سفطان
��س�لام م��ن ورد وع�ن�ب��ر وريحان
ومحبته تمال ج�سد ك��ل �إن�سان
ع�ساه في الجنة مقره بر�ضوان
�سبحان من يامر واليا قال كن كان
و�أ�ضفى عليه ال�سمع والعقل والل�سان

و�صف ال�شاعر فجيعته بنب�أ موت المليك -رحمه اهلل -وعلل لذلك ب�أفعال المليك
البي�ضاء ،وعاد مرة �أخرى ي�صف وقع النب�أ على م�شاعر الآخرين كبار ًا و�صغار ًا،
رجا ًال ون�ساء� ،سعوديين وعر ًبا ،وعاد للتعليل نف�سه من كون المليك ذا م�آثر جميلة،
ومواقف بي�ضاء؛ لذا هم يبكونه ب�ألم وح�سرة ،واختتم رثاءه بالدعاء للمليك بالجنة،
وبالت�سليم بعدل الخالق عز وجل.
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من المتعذر في ال�شعر العامي االحتكام �إلى مرجعية لغوية متفق عليها ،وال ي�سعف
في هذا الجانب �إال الوقوف على البعد الأ�سلوبي ب�صفته يت�ضمن جم ًال تراعي نمط ًا
نلم ب�شيء من الم�ستويات
�شعر ّي ًا له �أنظمته الم�ألوفة ،ويمكننا في الوقت نف�سه �أن ّ
الأخرى التي تت�ضح بها بع�ض وجوه النظام اللغوي في ال�شعر العامي.
وابن البيئة الناظر في الخالديات العامية يجد �أنها ت�سير �أ�سلوب ّي ًا على معظم
�أ�صول النهج الأ�سلوبي القديم في ال�شعر ،وال �سيما في الق�صائد الف�صيحة ذات
النبر المبا�شر �أو الخطابي.
وعلى هذا ،فالخالديات العامية جاءت تلقائية الأ�سلوب ،فما من ت�صنع يذكر
في النظم ،وال تكلف في التراكيب ،وال �أبالغ حين �أزعم �أن الطبيعة الأ�سلوبية لل�شعر
العامي �أقرب �إلى التلقائية من ال�شعر الف�صيح ،وذلك �أن ال�شاعر العامي ال يراعي
�أنظمة نحوية مح�سومة ،وال يتج�شم عناء البحث عن تراكيب توافق وزنه وقافيته ،كما
يتج�شمها �شاعر الف�صحى؛ �إذ ب�إمكان ال�شاعر العامي �أن يت�صرف في بنية الكلمات
والتراكيب ح�سب قواعده هو ،وهي قواعد ُي َع ّد ال�شاعر العامي مرجع ًا فيها ،ويمكن له
�أن ي�أخذ من مرجعيات البيئات المجاورة ،ومن مرجعيات اللغة الف�صحى متى �شاء
ذلك.
فمث ًال ي�ستطيع ال�شاعر العامي �أن ين ِّون بع�ض المفردات �إذا احتاج �إلى ذلك،
وله �أال ينونها �أو حتى يحركها متى ا�ضطر �إلى ذلك ،فله �أن يقول( :مكهْ) و(مك َِة)
و(خالد) و(خالدن).
و(خالد)
و(مكتن)،
َِ
ْ
ومن ذلك قول �إبراهيم بن �سعد العريفي:
خ��ال� ِ�د ال�م�ح�ب��وب دام ل�ن��ا دوام
يا مكافي ،يا م�شافي ،ا�شف المليك
خالد عا�ش دام لنا المليك
وفليعي�ش لنا الفهد �شهم ح�سام
عا�ش ْ
()1

((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/21 ،1800 :هـ/9 -مايو1977/م� ،ص.8 :
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وقول من�صور بن خالد الجودي:
خ��ال��دن م��ن ك��ل ��ش��ر اهلل يجيره
()1

واعذروني �إن ح�صل مني ق�صور

فقد ت�صرف ال�شاعران مع مفردة (خالد) بما يقت�ضيه الوزن � اًأول ،ثم اللهجة
التي تت�سع لأي ت�صريف �شكلي ي�سير ي�ؤدي �إلى فهم المراد.
هذا على م�ستوى المفردة� ،أما على م�ستوى التركيب فالغالب �أنهم ي�سيرون على
نهج الجملة الف�صيحة من حيث التقديم والت�أخير ،ومن حيث التزام الو�صل ،وعدم
اللجوء �إلى الحذف ،وهذا كله مقارب لما م ّر في ال�شعر الف�صيح.
وهذه ق�صيدة لل�شاعر عبداهلل بن محمد الثميري تو�ضح كيف �أنها على طولها
()2
راعت الأ�سلوب التلقائي في �أبنيتها وتراكيبها ،يقول:
ال�ح�م��د ل�ل��ي خ�ل��ق دن �ي��ا ودبرها
�سبحانه اللي خلق خلق و�صورها
الواحد اللي عمر هالكون ويديره
وارزاق خلقه على ما راد قدرها
وال�شكر للي �شفى خالد وهنانا
فال�شعب في فرحة عمت وما اكبرها
ال�شعر يعجز ي�صور فرحة الأمة
عقب الذي ح�س خاطرها وكدرها
�أي� � ��ام م� � � ّرت ع �ل �ي �ن��ا ك �ل �ه��ا م��رة
ما �صاب خالد جميع النا�س عورها
ل �ع��ل م��ا � �ص��اب وال ��دن ��ا وراي��دن��ا
هو امتحان لجل هالنف�س نقهرها
واهلل لطف ب�أمة ال�سنة و�صبرها
فال�صبر يجزى عليه الم�ؤمن ال�صادق
ل��وال ول��ي العهد بالخير ب�شرها
كادت تمزق قلوب ال�شعب في لحظة
وارجع نف�سها لها من يوم خبرها
�أ� �ص��در ب�ي��ان �إل��ى الأم ��ة وطمنها
قلبك حنون على الأ�سرة وتذكرها
واهديت يمنى على �شعبك على بعدك
والع�سكريين � ً
أي�ضا مثل ت�شكرها
ك��ل الم�ساجين ت�شكر كفك البي�ضا
�شي تعدى ح��دوده ف��ي ت�صورها
ج �ت �ه��م زي� � ��ادة ول��ك��ن م ��ا تحروها
((( ترانيم العودة ،فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر� ،ص.92 :
((( �صحيفة اجلزيرة ،العدد1397/6/24 ،1803 :هـ/12 -مايو1977/م� ،ص.2 :
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وب��ال�م��ؤت�م��ر ف��ي رب��وع النيل يمناكم
و�أفريقيا ربعت من و�سمك ال�شامل
ذا و�أنت عنا بعيد الدار في لندن
رب��اك ليث على ال�شيمات والهمة
�أ�سطورة ق�صته لو ما ح�ضرناها
جاها وه��ي توها هزله وجوعانة
وال �ب��دو ع ��دوان ك��ل ي��اخ��ذ الثاني
وعجالن في مخدعه والنا�س من حوله
لكن مرام البطل ما �شي من دونه
ن��وى ورب��ي ن��وى بالن�صر والعزة
وظهر يبي حكم �أبوه وعاد وهو يافع
العقل يخلق مع ابن ادم وال يك�سب
وق��ام رب��ع على ال���ش��دات �سطايه
فاللقمة اللي تجي بالغ�صب ما تم�ضي
فالمرتزق ما يفيدك حزة ال�ضيقة
وعبدالعزيز ادرك الحكمة وحكمها
ع�شره عن الف من اللي ما لهم غاية
ما جا يبي الحكم لجل الحكم ذاته
من نا�صر الدعوة ال�سمه و�آزرها
وه ��ذا ح�ف�ي��ده بعثه اهلل ونجانا
وبنى لنا مملكة انظر لحا�ضرها
�إال ال �ف �ت��ى ل �ي �ل��ة ل �ي�ل ً�ا تغ�شاها
عزم و�صمم ورام المجد وادرك له
وغ��زا القبايل ودوخ �ه��ا وهداها

�سحبه ابمركم مندوبك امطرها
واحيا عروق هبوب ال�صيف كوثرها
ا�سمك ور�سمك مع العالم ت�صدرها
عبدالعزيز الذي بال�سيف حررها
قلنا :خيال الب�شر وا�سع ويقدرها
وبكل قريه تومر فيهم اق�شرها
ق�ب��اي��ل ج��اه�ل��ة و�إب �ل �ي ����س غررها
والدار بال�سور والحرا�س �سوكرها
ما يقبل الذل ليث من غ�ضنفرها
ومعه �أربعين على كيفه تخيرها
وقاد ال�سرية وهو في �س ّنه ا�صغرها
وال� � ُع���ود غ ����ض ول �ك �ن��ه ت�سورها
تم�شي ورا رايته طوع وال اجبرها
ولو هو يبي زود جند كان ما اكثرها
نف�سه ذليلة ووخوف الموت طيرها
وهو حكيم خذ الحكمه بجوهرها
واهل العقيدة �إله الكون ين�صرها
لكن دع��ا دع��وة اج ��داده وكررها
�إال محمد ع�سى ي��روي��ه كوثرها
من مظلمات الجهل بالحق ن ّورها
من حط �سا�س لها و�أعلى تدبرها
وروح��ه على كفه اليمنى وي�سرها
وحكم بحكم ال�شريعة ثم �شمرها
لين اذعنت له وجت له قود بك�شرها
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وحد جزيرة كبيرة واخ�ضع العا�صي
واهلل كتب له على نيته و�أعطى له
وفاو�ض جميع الدول و�أدرك مطاليبه
�أهدافه �أو�ضح من ال�شم�س بظهيرتها
ا�صدق مع اهلل يكون اهلل في �صفك
�أ�صبحت رمز العرب في وقتنا الحا�ضر
حتى غدت مملكتنا تقهر الحا�سد
ال َّر ْجل يامن على بيته �إذا �سافر
وينام نوم الهنا في �أفقها الوا�سع
�أنعم بخلدك حكمنا بعدك الفي�صل
يا ما ويا ما من ال�سا�سات دانوا له
الفرخ من بي�ضته يطلع على طبعه
م�شى على درب �ك��م ع�ساه للجنة
�أحياالت�ضامنمعالعالمعلىالتقوى
وحارب مذاهب دخيلة في �شريعتنا
و�أف��ري�ق�ي��ا زاره ��ا ي��ا حبها زورة
وال�شاهد انور ونمر ال�شام والعالم
بخام�س حزيران يعرف كيف حالتهم
ق�ل��ب م��وازي��ن ه��ال�ع��ال��م بتفكيره
خا�ض المعارك �سيا�سية وحربية
ال� �ل ��ي ي���وال���ي ل��ن��ا ت �ف �ت��ر �آالت� ��ه
ر ْكبوا ال�سياكل بهولندا وبلجيكا
وفاقوا على حالة يرثي لها الراثي
�أنعم بخلدك وفي�صل عقبه الخالد
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دعوه جديدة لدين الرب ين�شرها
ما خا�ض له معركه �إال وحا�صرها
فالداهية داهية لو ما تح�ضرها
ما جا بقوانين مو�ضوعه وحررها
من راق��ب اهلل كفاه اهلل منكرها
وح��دت ق��وم لهيب ال�ن��ار �سعرها
وهي عزيزة وال حد يوم يقهرها
حجرها
ويم�شي وحيد الخال في و�سط ّ
وترعى الموا�شي ولو ما كان �سيرها
�أدهى الدواهي و�أذكاها و�أ�شطرها
وي��ا ما وي��ا ما ت�صيدها وحيرها
غ�شيم يا اللي فراخ البوم �ص ّقرها
ودعوة نبي الب�شر للعالم �أظهرها
وب�ل��غ تعاليم رب��ه ف��ي مع�سكرها
�سم بو�سط الد�سم والنا�س يبهرها
�سعى لخطة طويلة لين قررها
يدريمنالليجيو�شالن�صرع ّبرها
وفي عا�شر ال�صوم يعرف كيف غيرها
والحق ما جابته خطبة بمنبرها
و� ً
أي�ضا اقت�صادية بترولنا �أقدرها
وال�ل��ي ي�ع��ادي لنا م��ا ع��اد دورها
يوم الكبر غرها وال�شر دهورها
وذبوا لنا رو�سهم كابر عن اكبرها
خ��ال��د زم��ان��ه بتقوى اهلل طورها

الف�صل الثاين :يف بنية ال�شعر العامي

خال الجزيرة عرو�س ال�شرق في ع�صره
حتى القرى والهجر في البر ع ّمرها
ال �ع �ل��م ه ��و وال �ع �م��ل ه �م��ه وتفكيره
واهل التجارب يقربها ويه�صرها
والع�صر ع�صر الف�ضا والنا�س طاروا له
وال بد نلحق وناخذ دربنا اق�صرها
و�إذا ح�صل قايد توفر الجندي
والحمد هلل يقود النا�س عنبرها
يقودها الملهم المخل�ص �أبو بندر
ن ��ادر ْم�� َن�� ّدر �إذا ع��دي��ت ن ّدرها
كم كف بي�ضا ل�شعب مدها خالد
مرا�سم الخير من يمناه �صدرها
وكم كف بي�ضا لجاره مدها خالد
يا حظ من هو لدار الليث جاورها
لبنان من �ساعده من حل م�شكلته
من �ضمد جروح بيروت وج ّبرها
�إال عظيم ال�ه��دف لطام عدوانه
حامي ب�لاد ول��ي العر�ش طهرها
تعي�ش يا ذخرنا ،وال�شعب من حولك
والليلة اللي تح�س ال�شعب ن�سهرها
�أخل�صت و�أخل�ص وبان الحب بقدومك
م� ��ودة � �ص��ادق��ة م ��ا ق ��ط زوره���ا
بال�صين �شفته و�شعبك �شافك بعينه
وه ّلت دموع الفرح والهم غادرها
والد لفا منزله و�ش واجب عياله
�إال ت �ق��دم مهجها ل��ه وتنذرها
وت��وج��ت فرحة و�صلك لنا �سالم
ب�أحلى الهدايا وبانف�سها وباكبرها
زودت كل الرواتب زادك المولى
لفته كريمة لك التاريخ �سطرها
ح�سنت و�ضع لنا�س واح��د واحد
ح�سرها
نا�سغالالعي�شوالحاجات ّ
ه ��دي ��ة ج ��زل ��ة م ��ن وال � ��د حاني
ما �شاف من م�صلحة �إال وبادرها
جزاك ربي بما يجزي به �أحزابه
فيمناك يمنى بها الخيرات تنثرها
اهلل يديمك على �شعبك وجيرانك
يا مكرم ال�شعب ،والجيران بديرها
وي�سلم ولي العهد والنايب الثاني
ويعي�ش �شعبكعلىالنعمةوي�شكرها
لو ت�أملنا الق�صيدة بيتًا بيتًا لوجدنا �أن الأبيات تم�ضي على النهج الأ�سلوبي
التقليدي ،ولو �أردنا تحويلها �إلى الف�صيح لم نكد نقع �إال في �إ�شكال عدم ف�صاحة
بع�ض المفردات ،وه��ذا كله م�ؤ�شر يدل على �أن ال�شاعر ينحو ب�أ�سلوب ق�صيدته
المنحى الم�ألوف من حيث الو�ضوح ،واالبتعاد عن تكلف المهارات الأ�سلوبية التي لن
تخدم ق�صيدته في مثل م�ضمونها هذا.
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وبنظرة �أخرى البن البيئة �إلى مجموع ال�شعر العامي يت�ضح جل ّي ًا �أن �أ�ساليبها
التركيبية دانية وا�ضحة ،وال تكاد تختلف عن الق�صيدة ال�سالفة.
وال يعني هذا �أن �شعراء العامية ال يلج�ؤون �إلى الأ�ساليب البالغية ذات البراعة
التركيبية والداللية ،بل يلج�ؤون �إل��ى ذل��ك في م�ضامين �أخ��رى ،لي�س من بينها
الخالديات بمنا�سباتها ورثائياتها.

544

اخلامتة

اخلامتة
�إقرار طفولة
وبعد هذا التطواف الذي ا�ستغرق �أربعة ع�شر �شهر ًا �آن لي �أن �أق ّر ب�أنني عدت �إلى
عاما حين كنت ابن �سبع �سنوات ،وعاي�شت منجزات لم �أكن
الوراء ثمانية وع�شرين ً
�أدركها ،وعهد رخاء لم �أ�ستوعبه �آنذاك ،وفجيعة لم �أذرف لها دمعة.
ال �أذكر �سوى م�شاهد تلفازية باكية ُي ِ�ش ِّيع فيها العالم مليك ًا عظيم ًا �أحبوه �إلى مثواه
الدنيوي الأخير ،كنت �أرى الوجوه من حولي �ساهمة �شاحبة ،و�أرى عبرات من حولي،
أياد حانية تربت
و�أ�سمع ن�شيج ًا خافتًا وعال ًيا ،ف�أ�س�أل ب�إ�صرار ،وتتحول �إجاباتهم �إلى � ٍ
على كتفي مرة ،وتم�سح ر�أ�سي بعطف وخوف مرة �أخرى.
�أدركت الآن كل �شيء ،وع�شته كما عا�شوه ،وهلل در ال�شعر كيف َي ْخ ُلد ،وت َْخ ُلد معه
الذكريات!
رحم اهلل مليك الخير والعطاء ،و�أجزل له الأجر والمثوبة ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه،
و�أبقى له ذكر ًا يليق بما قدمه في الدارين� ،إنه �سميع مجيب.
فواز
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ال�سنة( ،43 :ق�صيدتان) ،ربيع الأول ورب�ي��ع ال �ث��ان��ي1397/ه �ـ -مار�س
و�إبريل1977/م.
ال�سنة� ،43 :شوال1397/هـ� -أكتوبر1977/م.
ال�سنة ،44 :محرم1398/هـ -دي�سمبر ويناير 1977/و 1978م.
ال�سنة ،45 :ذو القعدة وذو الحجة1399/هـ� -أكتوبر ونوفمبر1979/م.
ال�سنة� ،45 :شوال1399/هـ� -سبتمبر1979/م.
ال�سنة ،45 :محرم1399/هـ -دي�سمبر1978/م.
ال�سنة ،46 :محرم1400/هـ -نوفمبر1979/م.
ال�سنة ،47 :ذو الحجة1401/هـ� -أكتوبر1981/م.
ال�سنة( ،48 :ق�صيدتان) ،رجب و�شعبان1402/هـ -مايو ويونيه1982/م.
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 -11جملة اليمامة:
العدد1395/6/28 ،371 :هـ1975/10/3 -م.
العدد1396/10/29 ،422 :هـ�/22 -أكتوبر1976/م.
العدد1391/1/3 ،430 :هـ/24 -دي�سمبر1976/م.
ج) ال�شبكة العنكبوتية:
 -1موقع خالد ال�سديريhttp://k-alsudairi.com :
 -2موقع دواوين �شعراء الجنوبhttp://www.ruba3.com :
 -3موقع قاعدة معلومات الملك خالدhttp://www.kingkhalid.org.sa :
 -4موقع قبيلة بلعبيدhttp://www.balobid.com :
 -5موقع مجال�س بني الحارثhttp://www.bnialharth.com :
 -6موقع مجال�س قبيلة هذيلhttp://www.hothle.com :
 -7موقع مجال�س محافظة الحريقhttp://al7ariq.com :
 -8موقع منتديات عطا�شىhttp://www.3tasha.com :
 -9موقع منتديات قبيلة الظفيرhttp://www.aldhfeer.com :
 -10موقع منتديات قري�شhttp://alqurashi1.com :

 -2املراجع:
�أ) املطبوع:

1 .1االتجاه الإ�سالمي بال�شعر ال�سعودي :درا�سة �أدبية تاريخية مع تراجم
لل�شعراء ونماذج من �شعرهم ،خليف �سعد الخليف ،ن�شر الم�ؤلف ،الريا�ض،
ط1408 ،1 :هـ1988-م.
2 .2اتجاهات ال�شعر المعا�صر في نجد ،د .ح�سن الهويمل ،ن��ادي الق�صيم
الأدبي ،بريدة ،ط1404 ،1:هـ.
3 .3الأ�س�س الجمالية في النقد العربي ،د .عز الدين �إ�سماعيل ،دار الفكر
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العربي ،بيروت ،ط1974 ،3:م.
4 .4البنى الأ�سلوبية :درا�سة في �أن�شودة المطر لل�سياب ،ح�سن ناظم ،المركز
الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء ،ط2002 ،1 :م.
5 .5تاريخ �آداب العرب ،م�صطفى الرافعي ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة،
ط1359 ،1 :هـ.
6 .6حركات التجديد في ال�شعر ال�سعودي المعا�صر ،د .عثمان ال�صوينع ،مطابع
الفرزدق ،الريا�ض ،ط1408 ،1:هـ1987-م.
7 .7الحركة الأدبية في المملكة العربية ال�سعودية ،بكري �شيخ �أمين ،دار �صادر،
بيروت ،ط1392 ،2 :هـ1972 -م.
8 .8دالئ��ل الإع�ج��از ،عبدالقاهر الجرجاني ،تحقيق :محمود محمد �شاكر،
مطبعة المدني ،القاهرة ،ط1413 ،3 :هـ1992 -م.
9 .9دليل الأدباء� ،إعداد :دار المفردات ،ن�شر الدار ،الريا�ض ،ط2008 ،1:م.
1010دليل الكاتب ال�سعودي� ،إعداد :الجمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون،
مطابع الفرزدق ،الريا�ض ،ط1404 ،1:هـ1984 ،م.
1111ديوان ال�شعر العربي� ،أدوني�س (علي �أحمد �سعيد) ،دار المدى ،دم�شق1996 ،م.
�1212سر الف�صاحة ،ابن �سنان الخفاجي ،تحقيق :علي فودة ،ط1932 ،1 :م.
1313ال�شعر الحديث في الحجاز ،عبدالرحيم �أب��و بكر ،المطبعة ال�سلفية،
القاهرة ،ط1397 ،1 :هـ1977-م.
1414ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،تحقيق :د .مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1405 ،2:هـ.
1515ال�شعر والمجتمع في المملكة العربية ال�سعودية ،د .م�سعد بن عيد العطوي،
ن�شر الم�ؤلف ،الريا�ض ،ط ،2:د.ت.
1616العمدة في محا�سن ال�شعر و�آداب��ه ،ابن ر�شيق القيرواني ،تحقيق :محمد
محيي الدين عبدالحميد ،دار الجيل ،بيروت ،ط1401 ،5 :هـ.
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1717عن اللغة والأدب والنقد :ر�ؤية تاريخية ور�ؤية فنية ،د .محمد �أحمد العزب،
المركز العربي للثقافة والعلوم ،بيروت ،د.ت.
1818فنون الأدب العربي :الرثاء ،د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،ط،3:
1955م.
1919في النقد الأدبي ،د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1988 ،7:م.
2020في الأدب المقارن ،محمد عبدال�سالم ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1970 ،م.
2121في علم اجتماع الأدب ،محمد ك�سبر ،وال�سعيد ال��ورق��ي ،دار المعرفة
الجامعية ،الإ�سكندرية1995 ،م.
2222كتاب ال�صناعتين� ،أب��و هالل الع�سكري ،تحقيق :علي محمد البجاوي-
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكر العربي ،ط1971 ،2 :م.
2323ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بيروت ،ط1414 ،3:هـ.
2424م�شكلة المعنى في النقد الحديث ،د .م�صطفى نا�صف ،مكتبة ال�شباب،
القاهرة ،د.ت.
2525معجم الأدب��اء والكتاب� ،إع��داد� :شركة الدائرة للإعالم ،مطبعة مرامر،
الريا�ض ،ط1410 ،1:هـ1990 -م.
2626المعجم الأدبي ،جبور عبدالنور ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1984 ،2:م.
2727معجم البابطين لل�شعراء العرب المعا�صرين� ،إع��داد :م�ؤ�س�سة جائزة
عبدالعزيز �سعود البابطين ل�ل�إب��داع ال�شعري ،ن�شر الم�ؤ�س�سة ،ط،2:
2002م.
2828معجم ال�شعراء ،كامل الجبوري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،1:هـ-
2003م.
2929معجم ال�شعراء ال�سعوديين ،عبدالكريم الحقيل ،مطابع �أ�ضواء المنتدى،
الريا�ض ،ط1424 ،1:هـ2003 -م.
3030المعجم المف�صل في الأدب ،د .محمد التونجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
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ط1413 ،1:هـ1993-م.
3131المو�سوعة الأدبية ،عبدال�سالم طاهر ال�سا�سي ،نادي الطائف الأدبي ،ط،1:
1414هـ1993 -م.
ب) ال�شبكة العنكبوتية:
 -1موقع قاعدة معلومات الملك خالدhttp://www.kingkhalid.org.sa :
 -2موقع ويكيبيديا :المو�سوعة الحرةhttp://ar.wikipedia.org :
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وجه الجنوب من ال�سرور تهلال ��������������������	154
علي جبران ال�صميلي
خالد العرب �أيهذا المرجى �������������������������	156
ف�ؤاد الرفاعي
فرحة العودة ��������������������������������������������	159
في�صل زين العابدين.
اليوم الوطني �������������������������������������������	160
في�صل بن محمد المبارك.
تهنئة ������������������������������������������������������	161
محمد �أحمد الجعار.
هالل رم�ضان في رحاب المليك�������������������	163
محمد �أحمد الجعار
مدافع الفطر �شاقتنا �أغانيه ������������������������	164
محمد �أحمد المقو�سي

559

الباب الثالث :قراءة يف البنية الفنية

ِ�ص ْنو الليث �����������������������������������������������	165
 77محمد �إ�سماعيل جوهري.
 78محمد �أمين يحيى�.أنت الم�ؤمل ����������������������������������������������	166
تهنئة المليك المفدى���������������������������������	167
 79محمد بدر هبري
الحمد هلل ������������������������������������������������	168
 80محمد التوم القباني.
خالد الإ�سالم�������������������������������������������	169
 81محمد ح�سن بنجر.
 82محمد ح�سن بنجر
يا مليك البالد �أه ًال و�سه ًال�������������������������	170
القلب يخفق بال�سرور وبالمنى ���������������������	172
 83محمد ح�سن بنجر
القمة والقاعدة�����������������������������������������	174
 84محمد ح�سن فقي.
عيد ال�شفاء����������������������������������������������	176
 85محمد بن �سعد بن ح�سين.
يا خالد العرب������������������������������������������	177
 86محمد بن �سعد الدبل.
 87محمد بن عبداهلل بن زربان الغامدي .بيعة خالد ������������������������������������������������	179
 88محمد عبداهلل المعلمي
يا ابن عبدالعزيز عدت ف�أه ًال ���������������������	180
خالد يفديك الأبناء �����������������������������������	182
 89محمد عطية �شبكة.
فرحة اللقاء ���������������������������������������������	183
 90محمد بن علي ال�سنو�سي.
هنا خالد �������������������������������������������������	184
 91محمد العيد الخطراوي.
�شفا�ؤك ب�شرى ������������������������������������������	185
 92محمد المجذوب.
تحية المغرب لل�سعودية ������������������������������	186
 93محمد بن محمد العلمي.
القلب الكبير ��������������������������������������������	190
 94محمد محمود خاطر.
�سل الروابي ���������������������������������������������	192
 95محمد محمود خاطر.
 96محمد محمود دعب�س.
ح�صن العرب �������������������������������������������	194
هذه طيبة وهذا �صداها������������������������������	196
 97محمد ها�شم ر�شيد
تحية المدينة المنورة لقائدها البطل الخالد��	199
 98محمد ها�شم ر�شيد
 99محيميد ال�سعد المن�صور	�أرى الأر�ض تلب�س ثوب الجمال ���������������������	201
فرحة عودة الملك �������������������������������������	203
 100معو�ض عو�ض �إبراهيم.
و�أتى �شعبه �أغر معافى �������������������������������	204
 101معو�ض عو�ض �إبراهيم
الأمل المرجى ������������������������������������������	206
 102من�صور �أبو م�صطفى.
 103هادي بن محيي الخفاجي	�أتى العيد والعام الجديد وخالد �������������������	207
موعد مع الأفراح ��������������������������������������	210
 104يا�سين خطاب
العهد الجديد �������������������������������������������	212
 105يحيى �إبراهيم الألمعي.

560

الف�صل الثاين :يف بنية ال�شعر العامي

فرحة ال�شفاء �������������������������������������������	213
 106يحيى �إبراهيم الألمعي.
تحية�������������������������������������������������������	215
 107يحيى �إبراهيم الألمعي.
هتاف العودة ��������������������������������������������	217
 108يو�سف فرج.
المبحث الثاني� :شعر الرثاء (ف�صيح) 219..................................................................
�ص
عنوان الق�صيدة
م ال�شاعر
�سر بالرعية للأمام �����������������������������������	221
�	1أبو تراب الظاهري.
بناة الملك �����������������������������������������������	223
�	2أحمد جبر.
جراح و�شفاء ��������������������������������������������	226
�	3أحمد عبدال�سالم غالي.
ت�أ�سو الجرح ���������������������������������������������	229
�	4أحمد بن عثمان الب�سام.
نفثة محزون���������������������������������������������	231
�	5أحمد مو�صلي.
بكت البالد و�أظلمت �أرجا�ؤها ����������������������	232
 6را�شد بن �صالح بن خنين
لمثل حكمك يبكي ال�شعب من حكموا ������������	233
 7ريا�ض عزالدين قويدر
� 8سعيد بن �إبراهيم العيد�.إنك منا العين ������������������������������������������	236
حيوا المليك���������������������������������������������	237
� 9سميح العزة.
تحية ورثاء�����������������������������������������������	239
 10طه البركاتي.
رثاء وعزاء ����������������������������������������������	240
 11عبدالرحمن ح�سن الميداني.
كيف �أبكيك؟ ��������������������������������������������	241
 12عبدالعزيز ر�سالن.
 13عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى�.أرقت ولم تهن�أ لعيني مراقد ������������������������	242
ما زلت حيا ����������������������������������������������	243
 14عبدالعزيز بن محمد �آل ال�شيخ.
 15عبدالكريم عبداهلل نيازي.
في يوم البيعة �������������������������������������������	244
في يوم الوداع �������������������������������������������	245
 16عبدالكريم عبداهلل نيازي.
رحل الحبيب مودعا بدموعنا ����������������������	247
 17عبداهلل بن ح�سن النهاري.
خالد الندى����������������������������������������������	249
 18عبداهلل بن حمد ال�شبانة.
دمعة الوفاء ���������������������������������������������	251
 19عبداهلل بن رباح ال�شريف.
الموت حق والفناء مقدر �����������������������������	253
 20عبداهلل بن �سعد العماني الدو�سري.
 21عبداهلل بن عبدالإله بن حامد خطيري�.أبا الح�سنات ��������������������������������������������	254
حكمت فلم تزرع �سوى الحب والهنا ��������������	256
 22عبداهلل بن عبدالعزيز ابن �إدري�س.
لك الوفاء ������������������������������������������������	258
 23عبداهلل بن محمد با �شراحيل.
وما مد يمناه الح�صان لريبة �����������������������	260
 24عبداهلل بن محمد بن خمي�س.
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39
40
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42
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ب�شراه في َك َنف الإله ����������������������������������	262
عبداهلل بن محمد الزازان.
الخالد الماجد �����������������������������������������	263
عبدالمح�سن بن �أحمد الما�ضي.
نب�أ �أق�ض بم�ضجعي������������������������������������	264
علي �أحمد عبداهلل مظفر.
بكت القلوب ���������������������������������������������	266
علي بن �صالح الغامدي.
الوداع الع�صيب ����������������������������������������	268
علي ها�شم ر�شيد.
مات المليك وقد �أدى ر�سالته�����������������������	270
عمر يو�سف عبدربه
وا خالداه�������������������������������������������������	271
غازي الق�صيبي.
�سالما يا �أبا بندر ��������������������������������������	272
غازي الق�صيبي
رثاء خالد ������������������������������������������������	276
مانع �سعيد العتيبة.
غاب المليك العاهل الأواه���������������������������	278
محمد بن �أحمد العقيلي
ال�شم�س الغاربة�����������������������������������������	280
محمد ح�سن فقي.
�سلف وخلف ���������������������������������������������	282
محمد خير عرقو�سي.
ع َل ٌم هوى �������������������������������������������������	284
محمد بن �سعد بن ح�سين.
محمد بن �سعد الدبل�.إيماننا باهلل ���������������������������������������������	285
زرعوه في كبد الثرى ����������������������������������	286
محمد بن �سعد الم�شعان.
لواء الحق ������������������������������������������������	287
محمد عبدالعزيز �شلبي.
نب�أ زلزل الحجاز ونجدا �����������������������������	288
محمد بن عبداهلل المعلمي.
الأمين ب�إخال�ص و�إتقان������������������������������	290
محمد محمود خاطر
محمود عارف	�إلى جنة الخلد يا خالد�������������������������������	293
الملك الوالد ��������������������������������������������	294
مريم البغدادي.
م�صطفى ال�سروجي	�إلى جنة الخلد يا خالد ًا �����������������������������	296
مطلق بن مخلد الذيابي�.أنتم الغيث �����������������������������������������������	297
رثاء جاللة الملك ال�صالح الم�صلح��������������	299
مفرج ال�سيد
خالد الذكر����������������������������������������������	301
مقبل بن عبدالعزيز العي�سى.
اهلل �أكبر �إن نجما قد هوى ��������������������������	302
من�صور �سالم زنفلي
نطقت بف�ضلك هذه الأعمال������������������������	303
نور الدين عي�سى

562

الف�صل الثاين :يف بنية ال�شعر العامي

الف�صل الثاني :ال�شعر العامي 305................................................................................
المبحث الأول� :شعر المنا�سبات (عامي) 307...............................................................
�ص
عنوان الق�صيدة
م ال�شاعر
يا مليك العرب يا فخر ال�شعوب �������������������	309
�	1إبراهيم بن �سعد العريفي
بالإيمان ��������������������������������������������������	311
�	2أحمد بن عبداهلل ال�سعد.
قيادة و�شعب���������������������������������������������	312
�	3أحمد بن عبداهلل ال�سعد.
على دربك يا بو بندر ���������������������������������	313
�	4أحمد بن عبداهلل ال�سعد.
تمت الفرحة���������������������������������������������	314
 5بالل الفهد محمد.
خالد عريب الجد ��������������������������������������	315
 6حنيف بن �سعيدان المطيري.
وت�شهد لهم في نجد ق�صور منيفات ��������������	316
 7خلف بن منفوخ ال�شراري
يوم الربوع وم�شهد �آالف الجموع ������������������	318
 8خلف بن هذال العتيبي
ترحيب����������������������������������������������������	320
 9را�شد بن عبدالرحمن بن كليب.
كل �شعب المملكة قرت عيونه�����������������������	322
 10را�شد بن عبدالرحمن بن كليب.
 11را�شد بن نا�صر ال�سويلم�.أنت �أبونا �������������������������������������������������	324
هو راعي العوجاء ��������������������������������������	325
 12زيد بن نا�صر المليحي ال�سبيعي.
بيرق خالد �����������������������������������������������	326
� 13سريحان بن مرزوق الحارثي.
حالل العقود ��������������������������������������������	328
� 14سعد بن حمد بن �شنار.
حاكم ال�شعب بالعدل ���������������������������������	329
� 15سعد بن حمد بن �شنار.
في حكم �أبو بندر تطورنا يزيد ���������������������	330
� 16سعد بن حمد بن �شنار
الملك وال�شعب والد وولدانا�������������������������	331
� 17سعد بن عبداهلل الكثيري.
بمنا�سبة عودة ملكنا خالد ��������������������������	332
� 18سعد بن محمد القر�شي
� 19سعيد بن محمد بامزعب بلعبيد�.أبو بندر ملكنا ������������������������������������������	333
خالد َحماها���������������������������������������������	334
 20عبدالرحمن بن محمد الفهادي.
بالعيد الآخر يحتفل كل �صنديد �������������������	335
 21عبداهلل ال�سعود ال�صقري
حي الملك نجل الملك رحبوا به �������������������	336
 22عبداهلل ال�سعود ال�صقري
في�صل وخالد �������������������������������������������	337
 23عبداهلل العجالن.
نحييك ونقول :يا هال���������������������������������	338
 24عبداهلل بن حم ّير ال�سابر الدو�سري.
يا �سعدنا يا حظنا �������������������������������������	340
 25عبداهلل بن فهد الحامد.
فرحة العودة ��������������������������������������������	341
 26عبداهلل بن محمد الثميري.
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نفحة �شعرية ��������������������������������������������	345
 27عبداهلل بن محمد ال�سياري.
يا اهلل با�سمك ������������������������������������������	347
 28عبداهلل بن محمد الفقيه.
 29عبداهلل بن م�ستور الم�سعودي�.أجمل تحية ����������������������������������������������	349
خالد تولى ال�شعب �������������������������������������	350
 30عبداهلل بن م�سيب الجروان العنزي.
علم لفاني زيد القلب بهموم ������������������������	351
 31عم�شاء الدغيلبية العتيبية.
مرحبا يا خالد �����������������������������������������	352
 32مبارك ال�سعد العبدالعزيز.
تحية �شعرية ���������������������������������������������	353
 33محمد الحمد المطلق الغفيلي.
 34محمد بن فهيد القريني	�أر�سى بيوت العز في الجزيرة ����������������������	354
�شفناك ترفع للجماهير يمناك ��������������������	355
 35م�سلط بن عبداهلل ال�سبيعي.
يا �أهال يا مرحبا ���������������������������������������	356
 36من�صور خالد الجودي.
المبحث الثاني� :شعر الرثاء (عامي) 359....................................................................
�ص
عنوان الق�صيدة
م ال�شاعر
�ضجت الأ�صوات والدمع انهمل ��������������������	361
�	1إبراهيم بن �سعد العريفي
مرحوم يا ملج�أ اليتامى وال�ضعوف ���������������	363
�	2أحمد النا�صر ال�شايع
 3بجاد بن �شارع الرقا�ص	�أبكي على خالد والكل يبكيه ������������������������	365
منته محول كيف �أنا يمك �أرقى ��������������������	366
 4بدر بن عبدالمح�سن بن عبدالعزيز.
وا �شيخنا �������������������������������������������������	367
 5بدر بن عبدالمح�سن بن عبدالعزيز.
�شيخ ال�شيوخ���������������������������������������������	368
 6بندر بن خالد بن عبدالعزيز.
عيني تهل الدمع����������������������������������������	369
 7جويعد بن ح�سين الدامر.
 8ح�سن بن باتل العبري الحربي
مرحوم يا خالد ع�سى ما تجي النار ��������������	370
اجبر عزانا في الذي �شد وارتحل �����������������	373
 9ح�سن بن محيميد ال�شلوي
ر�ضينا بحكم اهلل ��������������������������������������	374
 10حمد بن فحيمان الر�شيدي.
قولوا لمن يفرح بت�شتيت �شملنا ��������������������	375
 11الحميدي حمد الحربي
خالد ولد من �صاحبته العظايم��������������������	376
 12خالد الفي�صل
مرحوم يا �أبو لكل اليتامى ���������������������������	377
 13خالد بن �صالح العيادة
يا �صعب ن�سيانك ���������������������������������������	378
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نبذة عن امل�ؤلف
د .فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون
•من مواليد مدينة الريا�ض1395 :هـ 1975 -م.
•تلقى مراحل تعليمه الأولى في مدار�س الريا�ض.
•تخرج في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن �سعود في الريا�ض عام1418 :هـ-
1997م.
• ُعين معيد ًا في الكلية نف�سها في ق�سم الأدب عام1419 :هـ1998 -م ،فمحا�ضر ًا عام1422 :هـ-
2002م ،ف�أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا عام1426 :هـ2005-م.
•ح�صل على الماج�ستير من ق�سم الأدب بعنوان�« :شعر عبداهلل �شرف :درا�سة مو�ضوعية وفنية»
عام1422 :هـ2002 -م.
•ح�صل على الدكتوراه من الق�سم نف�سه بعنوان�« :شعر المر�أة ال�سعودية :درا�سة في الر�ؤية والبنية»
عام1426 :هـ2005 -م.
•من �أعماله النقدية والإبداعية:
�1 .1شعر المر�أة ال�سعودية :درا�سة في الر�ؤية والبنية.
2 .2فائت الأمثال :مقاربة �أدبية �ساخرة.
3 .3الخالديات -غرر الق�صائد في الملك خالد :جمع ًا وقراءة.
4 .4عمالق �صناديد :درا�سة نقدية (تحت الطبع).
5 .5ديوانان �شعريان (تحت الطبع).
•من ن�شاطاته الأدبية والعلمية:
1 .1الم�شاركة في عدد من الأم�سيات ال�شعرية الداخلية والخارجية ،وتمثيل المملكة العربية
ال�سعودية في بع�ض الفعاليات ال�شعرية والثقافية.
2 .2الإعداد والتقديم لجملة من البرامج الأدبية والثقافية في و�سائل الإعالم المختلفة.
3 .3الإ�سهام المتنوع مع ال�صحافة والإذاعة والف�ضائيات محل ّي ًا وعرب ّيا.
4 .4ع�ضو في عدد من اللجان العلمية والجمعيات المتخ�ص�صة داخل المملكة وخارجها.
•العنوان:
�ص.ب 5762 .الريا�ض 11432
المملكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض
جامعة الإمام محمد بن �سعود  -كلية اللغة العربية  -ق�سم الأدب
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�إ�ضاءة
�سعى الم�ؤلف في ه��ذا الم�شروع �إل��ى جمع ما قيل في جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز �آل
�سعود -رحمه اهلل تعالى -من ق�صائد ف�صيحة وعامية ،و�أردفه بقراءة موجزة وقف فيها على �أبرز
مالمح البنية الم�ضمونية والفنية ،وهي قراءة مب�سطة وجهها لمحبي ال�شعر وهواة االطالع من غير
المتخ�ص�صين.
وقد تك ّون الم�شروع من مقدمة ،وثالثة �أبواب تحتها �ستة ف�صول ،وتحت الف�صول اثنا ع�شر مبحثا،
وملحق يت�ضمن تراجم ال�شعراء ،وثبت بالم�صادر والمراجع ،وفهر�س الق�صائد والمو�ضوعات.
وجاء الباب الأول بعنوان( :مجمع الق�صائد) ،وت�ضمن الف�صل الأول منه ما ُجمِ ع من ال�شعر
الف�صيح ،وق�سمه الم�ؤلف �إلى مبحثين ،هما �شعر المنا�سبات ،و�شعر الرثاء ،وخ�ص�ص الف�صل الثاني
لما ُجمِ ع من ال�شعر العامي ،وفيه �أي�ض ًا مبحثان عن �شعر الرثاء ،و�شعر المنا�سبات.
وكان الباب الثاني بعنوان( :قراءة في البنية الم�ضمونية) ،وفي الف�صل الأول منه تناول الم�ؤلف
م�ضامين ال�شعر الف�صيح تحت مبحثين ،هما :مو�ضوعات المنا�سبات ،ومو�ضوعات الرثاء� ،أما الف�صل
الثاني فتناول فيه م�ضامين ال�شعر العامي بالتق�سيم نف�سه.
والباب الثالث عنوانه( :قراءة في البنية الفنية) ،ووقف الم�ؤلف في الف�صل الأول منه على بنية
ال�شعر الف�صيح ،وا�ستعر�ض �أبرز مالمح البنية من خالل مبحثين هما� :أبعاد المعاني ،وم�ستويات
اللغة ،وفي الف�صل الثاني تناول بنية ال�شعر العامي عبر مبحثين يحمالن الو�صف ال�سالف.
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