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اإهداء

على �ضفاف اخللود

َق��ْل��ِب��ي َخ����َف����َق����اِن  ِف����ي  ِح�������ْرَت  َم����ا  اإذا 
َوِف������ي اآَم��������اِق َع���ْي���ِن���ي َوْه�������َي َت�������ْذِرْف

َع����اِن����ي َوَل�������ْم َت�����ْع�����ِرْف َح���ِق���ْي���َق���َة َم����ا اأُ
َت�����ْع�����ِرْف ْوَراَق  الأَ َه���������ِذِه  ����ْب  َف����َق����لِّ

���َي���ْج���ِرُف���َك ال���َح���ِن���ْي���ُن اإل������ى  َزَم������اٍن ����سَ
���ْيٍء، َوال���َح���ِن���ْي���ُن ال���َح���قُّ َي���ْج���ِرْف ُم�������سِ

����ُر »َخ������اِل������َد« الآَث�����������اِر َح���ّي���ًا َوُت����ْب���������سِ
َواأَْط�����������َراُف ال���ُخ���ُل���ْوِد اإَل�������ْي���ِه َت���ْط���ِرْف

����ُم����ْو ِف�����ي َط������َه������اَرِة ِذْك������َرَي������اٍت َوَت���������سْ
َوِم������ْن َن���ْب���ِع ال���تُّ���َق���ى َوال�����ُج�����ْوِد َت���ْغ���ِرْف

����اِرْي����ِخ َت���ْزُه���و ���ْف���َح���َة ال����تَّ َوَت����ْل����َم����ُح ����سَ
ِب���َم���ْن ِب���ال���ُم���ْن���َج���َزاِت َل���َه���ا ُي����َزْخ����ِرْف

ال���َم���َن���اَي���ا َدائ������������َرَة  اأَنَّ  َوُت���������������ْدِرُك 
ْف ��رِّ ْك����َر ال��ُم�����سَ َت��������ُدْوُر، َوَت�����ْت�����ُرُك ال����ذِّ

فواز اللعبون
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املقدمة

املقدمة 

الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على نبينا محمد، وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعين، وبعد:

فهذا م�سنف �سعيت فيه اإلى جمع ما قيل في جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز 
اآل �س���عود -رحمه اهلل تعالى- من ق�سائد ف�س���يحة وعامية، واأردفته بقراءة موجزة 
وقفت فيها على اأبرز مالمح البنية الم�س���مونية والفنية، وهي قراءة مب�سطة وجهتها 

لمحبي ال�سعر وهواة الطالع من غير المتخ�س�سين.

عنوان امل�ضروع وداللته:
»�خلالديات«: وهو عنو�ن عام و�سفي يف قالب �لتورية، ويت�سمن �لن�سبة �إىل 

�سيئني:
الأول: الق�سائد المنظومة في جاللته من�سوبة اإلى ا�سمه.

الثاني: الق�سائد المنظومة فيه المنعوتة بالخلود؛ لكونها موؤهلة فنيًّا.
»غرر الق�سائد في الملك خالد: جمعًا وقراءة«: وهو عنوان تف�سيلي، و)الُغَرر( 
ة في اللغة بيا�ض في الجبهة، ومعناها هنا مجازي ي�س���ير اإلى جمال  ة، والُغرَّ جمع ُغرَّ
الق�س���ائد واإ�س���راقها، و)الق�سائد( يراد بها ما نظمه ال�س���عراء ال�سعوديون والعرب 
في جاللته من �س���عر ف�سيح اأو عامي تنطبق عليه ال�س���روط الفنية، �سواء اأكان ذلك 
اأ جمعه من تلك الق�سائد،  في اأثناء حياته، اأم بعد مماته، و)جمعًا( ت�سير اإلى ما تهيَّ
مة، و)قراءًة( ت�سير اإلى ال�ستعرا�ض الموَجز لأبرز  وعر�س���ها وفق اآلية منطقية منظَّ
المظاهر المعنوية واللغوية التي ت�س���طبغ بها تلك الق�س���ائد، ومناق�ستها عبر بع�ض 

طة. النماذج مناق�سة نقدية مب�سَّ
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اأهم اأهداف امل�ضروع:
1- الوفاء لم�سيرة جاللته القيادية وال�سيا�سية والإن�سانية.

2- جمع �ستات الق�سائد الف�سيحة والعامية المنظومة في جاللته.

3- اإبراز الق�سائد الموؤهلة فنّيًا من بين ق�سائد �سعيفة ل ترقى اإلى حد ال�سعر، 
ول اإلى قدر جاللته.

4- الإ�سهام في اإثراء المكتبتين: الأدبية، والتاريخية.

منهج امل�ضروع:
في جمع الق�س���ائد اعتمدُت المنهج الم�س���حي القائم على ا�س���تيفاء كل ما اأتيح 
���ا، ابتداء من ع���ام 1384ه�، وذلك  ل���ي جمع���ه من الم�س���ادر المتنوعة محلّيًا وعربيًّ
حين ُعين -رحمه اهلل- نائبًا لرئي�ض مجل�ض الوزراء، فولّيًا للعهد في ال�س���نة نف�س���ها، 
فمبايعته ملكًا على البالد �س���نة 1395ه�، حتى �س���نة 1404ه�، وهي ال�سنة الثانية من 

وفاته رحمه اهلل؛ اإذ َيِرُد اأن ي�ستمر ن�سر بع�ض الق�سائد خالل هذين العامين.

اأما في القراءة فقد اعتمدت المنهج الو�س���في القائم على ر�س���د اأبرز الظواهر 
المعنوية واللغوية، ومن ثم مناق�ستها بال�سرح والتحليل عبر جملة منتخبة من النماذج 

ال�سعرية.

وبما اأن هذا الم�س���روع موجه اإل���ى الجمهور بمختلف م�س���اربه الثقافية، وميوله 
الذوقية، ويهدف -من �س���من اأهدافه- اإلى جمع �س���تات كل م���ا ُنِظم في جاللته من 
ق�سائد روعيت فيها �سروطها الفنية الخا�سة، فقد راأت موؤ�س�سة الملك خالد الخيرية 
اأن ي�س���اف ال�س���عر العامي اإلى هذا المجموع، وبخا�سة اأن لهذا ال�سكل ال�سعري جولة 
م�س���هودة في هذا الم�س���مار، ومراعاة لختالفات النوعين ف�سلُت بينهما في الجمع 

والقراءة.

اخلالديات
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واأ�سير هنا اإلى بع�ض ال�سوابط التي التزمت بها في هذا الم�سروع:

1- اكتفيُت في انتخاب مادة هذا الكتاب بالنماذج ال�س���ائدة �سكاًل وفّنًا للنوعين 
الف�سيح والعامي مما تعارف عليه الأكثرية من نقاد كل نوع وجمهوره، وا�ستبعدُت منهما 
ما خرج عن ذلك، مثل: الن�سو�ض التي لم ُتْبَن على وزن، والن�سو�ض التي تتكرر فيها 
الك�سور، والن�سو�ض التي لم ُتَراَع فيها �سوابط القالب ال�سكلي عمودّيًا كان اأم تفعيلّيًا، 
والن�سو�ض التي يغلب عليها النظم الباهت والتكلف الظاهر، وا�ستبعدُت من الف�سيح 

ما انُتِهَكت فيه قواعد اللغة ب�سكل ظاهر ينم عن جهل، اأو خلط بين النوعين.

2- اإ�س���الح الأخطاء الواردة في الق�س���ائد مما يكون �س���ببه في الغالب اأخطاء 
طباعي���ة، اأو اأخطاء في النقل، والمفردات اأو الجمل الناق�س���ة اأو غير الوا�س���حة في 
الم�س���در الأ�س���لي حاولت اإتمامها بما يوافق الوزن والمعنى، وو�س���عت اإ�سافتي بين 

قو�سين معقوفين ) (.

3- �سبط ما ُي�ْسِكل من المفردات بال�سكل، و�سرح ما يحتاج اإلى �سرح من األفاظ 
ال�سعر الف�سيح.

4- اإذا تكررت ق�س���يدتان في م�سدرين اأخذت بالم�سدر الأقدم تاريخًا؛ لكونه 
اأقدر على نقل التجربة ال�سعورية كما هي، ول �سيما في ق�سائد الرثاء.

5- ترتيب الق�س���ائد داخل الف�سول وفي الفهر�س���ة وفق اأ�سماء �سعرائها ح�سب 
الترتي���ب الألفبائ���ي )الهجائي(، والعتبار لال�س���م الأول، فالثان���ي، فالثالث...، ول 
اعتب���ار في الترتي���ب لالألقاب العلمية وال�س���رفية اإن ُوجدت، ول بو�س���ف )ابن( بين 
الأ�س���ماء، واإن كان ل�ساعر واحد اأكثر من ق�س���يدة في المبحث نف�سه رتبت ق�سائده 

ح�سب حروف رويها.

6- توثي���ق بع����ض الق�س���ائد والتراجم من ال�س���بكة العنكبوتية لكل م���ا تعذر لي 
توثيقه من المطبوع.

املقدمة
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7- التعريف الموجز بال�سعراء الذين تي�سر لي الوقوع على تراجم لهم من خالل 
جملة من كتب التراجم المعا�سرة، واأفردت تراجمهم في ق�سمين )ل�سعراء الف�سيح 
والعامي( في ملحق اأخير، واأدرجت اأ�سماءهم ح�سب الترتيب الألفبائي )الهجائي(، 
والعتبار لال�سم الأول، فالثاني، فالثالث...، ول اعتبار في الترتيب لالألقاب العلمية 

وال�سرفية اإن ُوجدت، ول بو�سف )ابن( بين الأ�سماء.
وقد تكّون م�سروعي من مقدمة، وثالثة اأبواب تحتها �ستة ف�سول، وتحت الف�سول 
اثنا ع�س���ر مبحًث���ا، وملحق يت�س���من تراجم ال�س���عراء، وثبت بالم�س���ادر والمراجع، 

وفهر�ض الق�سائد والمو�سوعات.
وجاء الباب الأول بعنوان: )مجمع الق�س���ائد(، وت�س���من الف�س���ل الأول منه ما 
ُجِمع من ال�سعر الف�سيح، وق�سمته في مبحثين، هما: �سعر المنا�سبات، و�سعر الرثاء، 
وخ�س�ست الف�س���ل الثاني لما ُجِمع من ال�سعر العامي، وفيه اأي�سًا مبحثان عن �سعر 

الرثاء، و�سعر المنا�سبات.
وكان الباب الثاني بعنوان: )قراءة في البنية الم�س���مونية(، وفي الف�س���ل الأول 
منه تناولت م�س���امين ال�سعر الف�س���يح تحت مبحثين، هما: مو�سوعات المنا�سبات، 
ومو�سوعات الرثاء، اأما الف�سل الثاني فتناولت فيه م�سامين ال�سعر العامي بالتق�سيم 

نف�سه.
والباب الثالث عنوانه: )قراءة في البنية الفنية(، ووقفت في الف�س���ل الأول منه 
على بنية ال�س���عر الف�سيح، وا�ستعر�ست اأبرز مالمح البنية من خالل مبحثين، هما: 
اأبعاد المعاني، وم�س���تويات اللغة، وفي الف�سل الثاني تناولت بنية ال�سعر العامي عبر 

مبحثين يحمالن الو�سف ال�سالف.

م�ضروعات �ضابقة م�ضابهة:
م���ن خ���الل اقتفائي الآث���ار القريبة م���ن فكرة الم�س���روع وم�س���مونه، واغتنامي 

القنوات الآتية:

اخلالديات
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- اإف���ادات عدد من النقاد والأدباء واأ�س���اتذة الجامعات، وغيرهم من المهتمين 
بهذه ال�سوؤون.

- اإف���ادات جمل���ة من ال�س���عراء الذين تمكنت من التوا�س���ل معهم ممن خ�س���وا 
جاللته ببع�ض ق�سائدهم.

- اإفادات اأمناء الأندية الأدبية، اأو بع�ض من�سوبيها في كل من:

نادي الريا�ض، ونادي جدة، ونادي مكة المكرمة، ونادي المدينة المنورة، ونادي 
الطائف، ونادي ال�سرقية، ونادي الق�سيم، ونادي حائل، ونادي تبوك، ونادي الباحة، 

ونادي اأبها، ونادي جازان.

- قوائم الر�س���ائل العلمية في الجامعات المحلية والخليجية والعربية بوا�س���طة 
الفهار�ض المطبوعة، والُمْدَمَجة اآليًّا.

- مح���ركات البح���ث العالمية، اإ�س���افة اإلى المحركات المتخ�س�س���ة المرتبطة 
ب�سبكات الجامعات والمكتبات العامة والتجارية ودور الن�سر، ومن اأهمها:

مركز الملك في�س���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 اأم الق���رى، ومكتب���ة الجامعة الإ�س���المية، ومكتب���ة جامعة 
الملك عبدالعزيز، ومكتبة جامعة الملك في�س���ل، ومكتبة جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.

من خالل ذلك كله تبين اأن فكرة الم�سروع القائمة على جمع ما ُنظم في جاللته 
خالل مراحل حياته الفاعلة لم َي�س���بق اإليها اأحد حتى تاريخه، وعدا ذلك اأ�س���ير اإلى 

ما يلي:

املقدمة
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اخلالديات

ثمة درا�سة اأكاديمية بعنوان: »ال�سعر العربي في الملك خالد بن عبدالعزيز: درا�سة 
مو�سوعية وفنية«، للدار�ض: اأحمد 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�سلت مع الدار�ض، وزودته بما لدي، 
وزودني -�س���كر اهلل له- بنبذة من خم�س���ين �س���فحة عن م�سادر ال�س���عر العربي في 
المل���ك خالد، وقد ا�س���تعر�ض الدار�ض ف���ي نبذته تلك عددًا من الدواوين ال�س���عرية، 
والإ�س���دارات الجمعية، واأعدادًا من ال�س���حف والمجالت التي وردت فيها ق�س���ائد 
ف�سيحة تخ�ض جاللته، واأورد لبع�ض الق�سائد التي وقع عليها مقتطفات من اأبياتها، 

تت�سمن الإ�سارة اإلى الملك خالد رحمه اهلل.

وهذه الر�س���الة كما يف�س���ح عنوانها تهدف اإلى درا�س���ة ال�سعر العربي الذي قيل 
ف���ي جاللته وهو مل���ك، اأي من عام: 1395ه� حت���ى عام: 1402ه�، كما اأن الر�س���ائل 
رة ب� )درا�سة مو�سوعية وفنية( لي�ض من مهامها التدوين، واإنما تنتهج  العلمية الموؤطَّ
المنهج الو�س���في في الر�س���د والتتبع، من خالل ما يمكن الوقوف عليه من ن�سو�ض، 
وبع���د ذلك يوظ���ف الدار�ض نماذج جزئية من هذه الن�س���و�ض عبر مقاطع يثبتها في 
ر�س���الته؛ ليطبق عليها درا�سته المو�سوعية، ودرا�سته الفنية، وهاتان الدرا�ستان هما 

محور البحث واأ�سا�سه.

وف�س���اًل عن هذا العمل الأكاديمي اأ�س���ير اإلى اإ�س���دارات جمعية اعتنى معدوها 
بجمع ما اأتيح لهم في منا�سبات مختلفة، واأهمها:

1- ترانيم العودة، اإعداد: فوزان عبدالهادي الحجيلي وناجي محمد عبدالقادر، 
نادي المدينة المنورة، ط:1، 1379ه�.

ويقع في )157( �س���فحة من الحجم المتو�سط، ويت�سمن )57( ق�سيدة ما بين 
ف�سيح وعامي، وكلها قيلت بمنا�سبة عودة الملك خالد من اإحدى رحالته.
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2- الرث���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 )80( �س���فحة من الحجم المتو�س���ط، ويتاألف من ثالثة ف�سول، 
وقد اأُفِرد الف�سل الأول بالوقوف على �سيرة جاللته في )21( �سفحة، وُخ�ضَّ الف�سل 
الثاني بالمراثي البالغ عددها )33( ق�س���يدة ف�س���يحة، وُعِر�َض في الف�س���ل الثالث 

عدد من �سور جاللته النادرة في حدود )15( �سفحة.

3- مراثي الملك ال�س���الح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، جمع واإعداد: عبداهلل 
بن معي�ض النفيعي، مطابع دار الحارثي للطباعة والن�سر، الطائف، ط:1، 1408ه�.

ويقع في )161( �س���فحة من الحجم المتو�س���ط، ويتاألف م���ن ثالثة اأبواب، وقد 
ت�سمن الباب الأول نبذة عن حياة جاللته حتى �سفحة )22(، واقت�سر الباب الثاني 
عل���ى المراثي الف�س���يحة عبر )35( ق�س���يدة، اأما الباب الثال���ث فاخُت�ضَّ بالمراثي 

العامية التي بلغت )42( ق�سيدة.
واأ�س���ير اإلى اأن هذه الإ�س���دارات، وغيرها ت�س���منت جهدًا طيب���ًا، على اأن بع�ض 
الن�سو�ض الواردة فيها ل تنطبق عليها اأو�ساف ال�سعر، ومهما يكن من اأمر، فاإن هذه 
الإ�سدارات اندرجت ببع�ض ق�سائدها في م�سادر هذا الم�سروع، حين تعذر الو�سول 
اإلى المظان الأ�س���لية لتلك الق�س���ائد، اأو الأكثر اأ�س���الة، وقد حفظت لأ�سحاب تلك 

الإ�سدارات حقوقهم المعنوية والأدبية بالإحالة الموثَّقة الدقيقة.
ه���ذا، ولم يب���َق لي غير التما�ض القبول، فما قمت به جهد ب�س���ري معر�ض -دون 
ريب- للخطاأ وال�سهو والنق�ض، وح�سبي من ذلك كله اأنني بذلت ما فيه الو�سع، واإنما 
التوفيق بغلبة ال�سواب مع �سدق الجتهاد، على اأنني اآمل ممن ي�ستدرك علّي فائتًا اأو 

خلاًل اأن ينبهني اإليه؛ لأتالفاه -باإذن اهلل- في طبعة قادمة.
د. فو�ز بن عبد�لعزيز �للعبون

dr.fa@hotmail.com 

1430/9/10هـ

املقدمة
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الف�ضل االأول: ال�ضعر الف�ضيح

خالد فينا)1(
�إبر�هيم د�ود فطاين

ف��ي�����س��ٌل وخ����ال����ُد فينا ي��م��ت  ل���م 

 

فهد ال�سعب  وف��ي  في�سل  يمت   لم 
مليكي ي����ا  خ����ال����دًا  ي����ا  ف����ع����زاًء 

 

 م��ن ب��الد الإ���س��الم م��ن ك��ل �سوب
ُي���الق���ي اأن  ل��ف��ي�����س��ل  داع�����ي�����اٍت 

 

ك رب��ي وْه�����ي ت���دع���و ب�����اأن ُي����ِم����دَّ

 

 ول����ف����ه����د ول�������ي ع����ه����دك ت���دع���و
و���س��ب��رًا ال�����س��ع��ود  اآَل  وع�������زاًء 

 

خير فال�سبر  ���س��ع��ُب،  ي��ا  وع����زاًء 

 

لخيرًا ال��م��ل��ي��ِك  خ���ال���د  ف���ي  اإن 

 

���ْر ب��ن��ا خ���ال���دًا، ل��ع��ز الأم���ان���ي ����سِ

 

وارفع العلَم  وان�سِر  الجي�َض  ��ِم  َدعِّ

 

ل�سعب ال���ن���ق���يَّ  ق��ل��ب��ك  واف���ت���ت���ح 

 

���ي���ب���ه و����س���ب���اب �����ْف ل�������سِ وت�����ع�����طَّ

 

����ل ع������زاءن������ا وال���ت���ه���ان���ي وت����ق����بَّ

 

المعالي ل�����واء  راف����ع����ًا  وْل�����َت�����ُدْم 

 

اأزرًا ي�������س���ّدك  ف���ه���ُدن���ا  وْل�����َي�����ُدْم 

 

و�����س����الة الإل��������ه ت��غ�����س��ى ن���ب���ّي���ًا

ح��َم��َل ال���ع���بَء ف��ي ث��ب��ات ال��ق��روِم

 

والفهوِم ُن��ب��ل��ه  ف���ي  ت�����س��ام��ى  َم���ن 

 

َق����ْت ك����الأدي����ِم ف����ي ق���ل���وب ت����م����زَّ

 

الَحطيِم ح��ول  ت��ط��وف  ق��ل��وب  م��ن 

 

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

 

القويِم ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ل��ت�����س��ي��را 

 

رح���ي���ِم ربٍّ  لأم�������ر  وام�����ت�����ث�����اًل 

 

وب������ه ي���ن���ج���ل���ي ������س�����واد ال���غ���ي���وِم

 

العليِم ال�����س��م��ي��ع  م���ن  ن��رت��ج��ي��ه 

 

الكريِم اأخ��ي��ك  ُخ��َط��ى  ���ْم  وَت���َر����سَّ

 

للعلوِم واْل����َت����ِف����ْت  ال���ح���ق  راي�����ة 

 

���س��ل��ي��ِم ب���ق���ل���ب  وده  م���خ���ل�������ض 

 

������ْف ب�������اأرم�������ل وي����ت����ي����ِم وت������ل������طَّ

 

كالن�سيِم رق���ي���ق���ًة  خ���ال�������س���اٍت 

 

ك���ل ع��ط��ف كريِم ال�����س��ع��ب  ت��م��ن��ح 

 

النجوِم ف��وق  الأم��ج��اد  ابتناء  ف��ي 

 

القويِم للطريق  النا�ض  ه��دى  ق��د 

 

�ض:  1975م،  1395ه���-  ط:1،  جدة،  الأ�سفهاين،  دار  �سكري،  اأحمد  عبدالعزيز  احلزين،  الثالثاء   )1(
.150
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موالي اأهل)1(
�إبر�هيم عبد�لرحمن �خلفاجي

َغِم النَّ غريدة  يا  ال�سدو  اإلى  عودي 

 

مبتهًجا ال�سعب  هذا  القلب  وهنئي 

 

هدى طْبِت  ال��غ��راء،  مكة  يا  واأن��ت 

 

ي ويا مفخرتي �سبه الجزيرة يا ِعزِّ

 

له ف���اإن  م��ع��ب��ودي  اهلل  ف��ي  �سك   ل 
 ف��ال�����س��ك��ر هلل م���ن ���س��ع��ب ي���وؤي���ده
ب��ع��د غيبته ت��ج��ّل��ى  ال��م��ل��ي��ك  ع���اد 

 

ِدنا توجُّ م��ن  ع��ي��ن  ط��رف��ة  ك��ل  ف��ي 

 

تلهفنا م���ن  ث��غ��ر  ه��م�����س��ة  ك���ل   ف���ي 
لنا ال���ك���رام  ول��ل��ع��رب   للم�سلمين 
وهم ال��وف��اء  ولل�سعب  ال���ولء   ل��ك 
بها ي��م��ّن  ال��ح��ب نعمى ل  ه��ذا ه��و 

 

لنا ال�سنين  مد  في  عمرك   اأط��ال 
موئلهم ال�سعد  وع���ّز  ال�سعود  اآل 

 

بحكمته بنا  جنَّ ال�سهم  والفي�سل 

 

ده ف��ال��ي��وم ي���وم ال��ه��ن��ا دوم����ًا ن����ردِّ

 

�َسِم ولت�سُكِبي اللحن محموًل على النَّ

 

قد بات يهتف في ال�ساحات والِقَمِم

 

َلِم الظُّ في  النور  منك  �سّع  معطارة 

 

م��ا ح���ّل وادي����ك اإل خ��ال��د ال��َك��َرِم

 

َقِم ال�سَّ ح��ال��ة  اأزال����ت  ال�سفاء  ي��د 

 

���َع���ِم وال���نِّ الآلء  م���ن  الإل�����ه  ع����ون 

 

يا خالد الدهر، في عدل وفي ِحَكِم

 

َيَنِم ل��م  الأع��م��اق  م��ن  اإل��ي��ك  �سوقا 

 

لالأَُمِم يبقيك  اأن  اهلل  اإل��ى  دع��وى 

 

وال����َح����َرِم اهلل  ل��ب��ي��ت  اآٍت  ل��ك��ل 

 

قد عاهدوا اهلل بالإخال�ض في الَكِلِم

 

الِق�َسِم في  التقدي�ض  له  الإل��ه  اإل 

 

وال���َك���َرِم ل��ل��ت��اري��خ  والآل  وال��ف��ه��د 

 

اللُُّجِم في  حّك  ما  اإذا  عبدالعزيز 

 

َدِم والنَّ والت�سكيك  ال�سعف  مواطن 

 

َغِم النَّ غريدة  يا  ال�سدو  اإلى  عودي 

 

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 5535، 1397/5/20ه�- 8/مايو/1977م، �ض: 7.
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حديث البحر)1(
�إبر�هيم عبد�هلل مفتاح

����ْدَوُه وِغ���َن���اُه اأُْل����ِه����َم ال�����س��ع��ُر �����سَ

 

القوافي ذراه�����ا  اإل����ى   وت�����س��ام��ت 
��ا ك��وؤو���سً ال���وج���وه  ع��ل��ى  واأدارت 

 

عطًرا ي��ع��ب��ق  ال��ق�����س��ي��د  وت���ه���ادى 

 

 ب���ي���ن زه������ر اأك����م����ام����ه ت��ت��ن��دى
تناجي ال��غ�����س��ون  ع��ل��ى   وط���ي���ور 
والأم��ان��ي بالمنى  ال��رح��ب   فعلى 
مقاما طبتم  ال��ب��الد،   م�ست�ساري 
ا�ستياًقا العباب  في  الموج  رق�ض 

 

ِب�ْسًرا ي��ح��م��ل  ال��ن�����س��ي��م  وت���ه���ادى 

 

تعذلوني ل  ال��ب��الد،   م�ست�ساري 
اأمنيات عمقنا  البحر  ف��ي   نحن 
جمعتنا اأن����ن����ا  ل����و  ع��ل��ي��ن��ا   م����ا 
ال�سْط� �سوف يحلو لنا المقام على 

 

���ا و����س���ي���غ���دو ح���دي���ث���ن���ا ����س���اع���ريًّ

 

ِبْكًرا م����ازال  ال�����س��ف��اف  ه���ذا  اإن 

 

للمعالي اأح�������س���ان���ه  وب�������س���وق 

������ى ف���ل���ن ي���خ���ي���َب َرَج�������اُه وَت������َرجَّ

 

���َذاُه ف���ي رب��ي��ع ���س��اق ال���زم���ان ����سَ

 

��َب��اُه ف����اأع����ادت اإل�����ى ال���وج���ود ���سِ

 

وت���و����س���ى ���س��ح��ر ال���ب���ي���ان ُخ���َط���اُه

 

وري�����ا������ض ت��م��ي�����ض ف����ي َم����ْغ����َن����اُه

 

�َسَناُه ال��ع��ي��ون  ي�سبي  �سل�سبياًل 

 

ج����اءن����ا ي���وم���ن���ا ال������ذي َن�����ْه�����َواُه

 

ف����ي ����س���ف���اف ي���ب���ثُّ���ك���م َن�����ْج�����َواُه

 

واأ�����س����اخ����ت ج���زي���رت���ي ِل����ِغ����َن����اُه

 

وع����ط����اُء ال��م��ل��ي��ك ف����ي ُي���ْم���َن���اُه

 

���َب���اُه اإن���م���ا ن��ح��ن ف���ي ال��م��ن��ى اأَ����سْ

 

وق����ل����ي����ل م�����ن ال������الآل������ي ُم�����َن�����اُه

 

�َسَناُه نجلو  ال�سفاف  ف��ي  جل�سة 

 

ُروؤاُه ال��م�����س��اء  ل��ن��ا  وي���ب���دي  �����ِط 

 

و����س���ي���روي ���س��ف��اف��ن��ا ُم���ْب���َت���َغ���اُه

 

ت�����س��ت��ه��ي ال��ح��ب وال������روؤى َع��ْي��َن��اُه

 

واْل�����ِت�����َي�����اٍع اإل������ى ال���ع���ن���اق َي�������َداُه

الأدبي، ط:1، 1397ه ،  املنورة  املدينة  نادي  ن�سر  وناجي عبدالقادر،  فوزان احلجيلي  العودة،  ترانيم   )1(
�ض: 147.
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 ي���ا وف�����ود ال��م��ل��ي��ك، اإن�����ي ر���س��ول
القوافي ع��لَّ��م��ت��ن��ي  ال�����س��وق  ل��ه��ف��ة 

 

وت���م���ن���ى ل�����و ا����س���ت���ط���اع ع���ط���اًء

 

الأم���ان���ي اإن  ال��م��ل��ي��ك،  وف�����ود   ي���ا 
غدونا ق���د  اإن  ال��ج��ن��وب   وت���زي���د 
ي���وًم���ا اأَنَّ  ج���ن���وب���ه  ل����و  وَط��������ٌن 

 

ْه� والطُّ وال��ر���س��ال��ة  ال��وح��ي  ع��ب��ق 

 

فت�سامى ف��ج��ره  الأف�����ق  ف���ي  ���س��عَّ 

 

ه���ا ه���و ال���غ���ار م���ا ي�����زال ط���روًب���ا

 

ك��ل��م��ا م���ر يوما ��ْي��د  ال�����سِّ م��وط��ن 

 

الخوالي وال��ع�����س��ور  ال��ده��ر   حقب 
تمنى ك������لٌّ  وال����ع����اب����ث����ون  ج������اء 

 

وبع�ٌض الأم���ان���ي  ين�سج  بع�سهم 

 

داوى ح���ي���ث  ب���ع���زم���ه   ف����اأت����اه����ا 
ام��ت��داًدا العظيم  الفي�سل  واأت���ى 

 

والمواني ���س��اخ��ب  وال��م��وج   ع��ا���ض 
ف���ت���ح���دى ال����ري����اح وال�����َي�����مُّ ط����اٍغ

 

���ا وم�������س���ى ف��ي�����س��ل ال����ب����الد وَل���مَّ

 

 ف��ب��ك��ت��ه الأم�����ج�����اد ح���ي���ن ت�����وارى
وف����ه����د: ي���ج���ي���ب  خ����ال����د   واإذا 
لعهد ال��م�����س��اب  ب��ع��د   فابت�سمنا 
ن���دع���و هلل  الأك�����������ف  ورف�����ع�����ن�����ا 

َناُه �سَ اأ���س��ك��و  الخ�سم  ف����وؤاد  م��ن 

 

ف��ط��غ��ى م���وج���ه وج���ا����س���ت ُح����الُه

 

َوَه�������َب ال�����س��ع��ر ع���م���َق���ُه وَم�������َداُه

 

���س��اه��م��اٌت ت��رج��و ال��م��ل��ي��ك َع��َط��اُه

 

م���ث���ل اأب����ه����ا وك���ال���ري���ا����ض ُرَب�������اُه

 

اُه وَّ الأَ ���س��م��ال��ه  ف����ي  ���ِم���َع���ْت  ����سُ

 

����ِر وال��ق��دا���س��ات ك��ل��ه��ا ف���ي َث�����َراُه

 

وَع�����َن�����ْت ف���ي���ه ل����الإل����ه ال����ِج����َب����اُه

 

َراآُه اإن  اآي������ة  م����ن  ُت���ت���ل���ى  ح���ي���ن 

 

ُذَراُه ���مِّ  ����سُ ف����وق  ال��م��ج��د  ���س��م��خ 

 

ط����ال ب��ال�����س��وق ����س���وُق���ه وَع����َن����اُه

 

ِرَداُه ي���م���د  اأن  ب����ال����خ����ي����الت 

 

ُمْمَتطاُه وال���ه���وى  ال��ح��ق��د  ج��ع��ل 

 

َه����َواُه ال�����س��داَع  ي�ستكي  م��ن  ك���لَّ 

 

لأب����ي����ه وال�������س���ب���ل ي���ح���دو اأََب���������اُه

 

��َراُه ���سُ َيخ�سى  وال��رك��ب  غ��ارق��ات 

 

 وت����ه����ادى ���س��ف��ي��ن��ه ح���ي���ث ت���اه���وا
َت����ْرَت����ِو ال��ع��ي��ُن م���ن ���س��ن��ا ُروؤْي�������اُه

 

�����َف�����اُه ون����ع����ت����ه ق���ل���وب���ن���ا وال�����������سِّ

 

ن���ح���ن ل��ل�����س��ع��ب درع������ه وِح����َم����اُه

 

ظ���ل���ل���ت���ن���ا غ�������س���ون���ه وَج������َن������اُه

 

��اُه اْرَت�����سَ فيما  النعيم  ي��دي��م  اأن 
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ال�ضمو�س)1(
�أبو بكر عمر �سامل عمر

���ت���ي اأ���س��دق��ائ��ي، اع����ذرون����ي اأح���بَّ

 

نف�سي ي��غ��م��ر  ال��ع��ظ��ي��م   ف��ال�����س��رور 
عميًقا ت  ُغ�سْ الق�سيد  خ�سم  في 

 

ْت َح�سَّ م�ساعَر  من  الحرف  اأُْل��ِه��ُم 

 

 اأح���م���ل ال��ح��ب ف���ي ج���وان���ح م���الأى
ا حقًّ ال�����س��دق  يحمل  ل  �سعر  ك��ل 

 

�سمو�ض م���ن  اأ���س��ع��ة   وق�����س��ي��دي 
ن�سوًجا وال��ف��ه��وم  ال��ن��ف�����ض  يمنح 

 

نف�سي بنجواك  طابت  ب���الدي،   ي��ا 
 ي��ا ب����الدي، ي��ا ن��غ��م��ة، ف��ي روؤاه����ا
 ي���ا ع���رو����ض ال���رم���ال م���ا اأن����ت اإل
����ى الإل�������ه رب���اه���ا اأن������ت م����ن َو�����سَّ

 

اإليها ال�����س��الم  اأف�����س��ى  م��ن   اأن����ت 
بقلب �سمًعا  ال��وج��ود  اأ�سغى  حيث 

 

اأم�سى ال��ُي��ْم��ن  ه��و  فها  ب���الدي،  ي��ا 

 

غِليٍّ باأغلى  الحياة  فيه  طالعتنا 

 

فمرحى ال��ع��ظ��ي��م  ال���خ���ال���د   اإن�����ه 
فعادت ع���دت  ال��ق��ل��وب،  مليك  ي��ا 

غنائي ب���دي���ع  ف���ي  ت��ل��ع��ث��م��ُت  اإن 

 

م�سائي ِب�ْسرًا  وفا�ض  �سبحي  طاب 

 

انتقائي ف��ي  م�سرًفا  ال���درَّ  اأنتقي 

 

 ب�����وج�����ودي وع����زت����ي وان���ت���م���ائ���ي
م��ع��ط��ي��ات م���ج���ل���الت ال�����س��ف��اِء

 

ف���ه���و ق������رد ب���م���ن���ط���ق ال���ب���ب���غ���اِء

 

ف���ي ���س��ن��اه��ا م��ع��ال��م الإه����ت����داِء

 

�����������ادًة ب���ال���ذك���اِء ل��ل��ت�����س��ام��ي وقَّ

 

 و���س��م��ا ف��ي��ك م��ن��ط��ق��ي وغ��ن��ائ��ي
ب����الإب����اِء م����زه����ًرا  ال���ح���ب  اأورق 

 

�سناِء م��ن  وم�����س��ة  ال��ك��ون  ب��ه��ج��ة 

 

ب�������س���ي���اج م�����س��ع�����س��ع ب�����ال�����رواِء

 

ب��ح��دي��ث اأع���ظ���م ب���ه م���ن ن�����داِء!

 

م�����س��رئ��ب ال���ج���ن���ان ل���الأ����س���واِء

 

بالعطاِء م���غ���دًق���ا  الأف������ق  ي���م���الأ 

 

نعماِء م���ن  ال���ح���ي���اة  ت��ف��ي�����ض  م���ا 

 

الح�ساِء ف��ي  روح���ه  لل�سعب  اأن���ت 

 

ل����ق����ل����وب ح���ي���ات���ه���ا ب���ال�������س���ف���اِء

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 151.
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نف�ًسا ب��ال��ح��ب  ي��ف��دي��ك  ف���رد  ك���ل 

 

ن�سيد اأح��ل��ى  عبدالعزيز،  اب��ن   ي��ا 
قلب نب�سة  ك��ل  ال�����س��ع��ب،  اأب����ا   ي��ا 
النف� اإل���ى  اأح���ب  ول  اأ���س��ه��ى   لي�ض 
ج��م��ال ال����الآل����ي  م���ن  ي��خ��ف��ى  اأَو 

 

المعالي رم���ز  لأن����ت  م��ل��ي��ك��ي،   ي���ا 
 ن���ح���ن ب���ال���ح���ب اأم������ة ق����د ت���اآخ���ت
مجد، ابت�سامة  يا  ال�سعب،  اأب��ا   يا 
التحايا ال��ق��ل��وب  م��ن  ت��ه��دى   ل��ك 
خير ن���ب���را����ض  ل���ل���ب���الد   ف���ل���ت���دم 
 واإل�������ى ال���ف���ه���د ي��ن��ت��م��ي ك����ل حب
 و�������س������الم ل����ك����ل ح������ر ����س���ري���ف

ال���ف���داِء؟ ن��ف�����ض  ع��ل��ي��ك  ت��غ��ل��ى  اأَو 

 

ع��زف��ت��ه ال���ق���ل���وب ل��ح��ن ال���وف���اِء

 

ه������ي ت������ردي������د غ���ب���ط���ة وث�����ن�����اِء

 

��������ِض واأح����ل����ى م���ن ع������ودٍة ول���ق���اِء

 

اأي�������ن ح���ل���ت ت�������س���ع ب������ال������الآلآِء؟

 

ح���ي���ث ت���ب���ن���ي م���ك���م���اًل ل���ل���ب���ن���اِء

 

ف���اأ����س���ادت ���س��روح��ه��ا ب����الإخ����اِء

 

ي�����ا ����س���ل���ي���ل ال�����ع�����زة ال���ق���ع�������س���اِء

 

ال�سماِء ن��ح��و  الأك������ف  راف����ع����ات 

 

بالرخاِء ���س��اف��ًي��ا  ال���ن���ور  ي��ر���س��ل 

 

دم�����ت ذخ�������ًرا ل���ل���ع���زة ال�����س��م��اِء

 

م���خ���ل�������ض ل���ل���ب���الد ل���الأن���ق���ي���اِء
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من عمق هذا ال�ضعب اأ�ضرق خالد)1(
�أبو زيد �إبر�هيم �سيد

)من جمهورية م�سر �لعربية(

���را ف����ْج����ٌر ب��������اآلء الإل��������ه َت���َف���جَّ

 

 من عمق هذا ال�سعب اأ�سرق خالد
ال���ذي ال��م��ل��ك  اإن�����ه  اأك���ب���ر   اهلل 
محمد دي������ن  اإن  اأك����ب����ر   اهلل 
�سواطًعا بال�سمو�ض  يطلع  زال  ما 

 

 ي���ا ي����وم ب��ي��ع��ة خ���ال���د، ل��م��ا ت��زل
خالٌد يهتف:  ال�سعب  كل  فال�سعب 

 

اأرواح�����ن�����ا ه������ذه  وراءك   اإن�������ا 
اأم����ة م����ن  ب��ي��ع��ة  ي�����س��ه��د   واهلل 
 وت��ل��ف��ت ال���ت���اري���خ ي��ب�����س��ر اأم���ة
ة و����س���رت ب��دن��ي��ان��ا ال��ب�����س��ائ��ر ث���رَّ

 

هامر بغيث  ال��دن��ي��ا   ف��اخ�����س��رت 
الذي بالملك  الآم���ال   واخ�سرت 
بمياهه ه���اط���ل  ه����ذا   غ���ي���ث���ان: 
�ساكًرا ه��ّل��ل  ال��ن��ب��وي  والم�سجد 

 

لخالد ال���دع���اء  ط����اب   وب��ط��ي��ب��ة 
�سوته تعالى  الأق�سى   والم�سجد 
حامال ل��الأم��ان��ة  خ��ال��ُد  دام  م��ا 

 و���س��ب��اح اآم�����ال اأ����س���اء واأزه�����را
را َكبَّ و���س��ع��ٌب  ال��دن��ي��ا  ف��اأ���س��اءت 

 

وا�ستاأثرا م��ح��ب��ًة  ال��ق��ل��وب  م��ل��ك 

 

نّيرا ال�����س��وام��خ  بالقمم  زال  م��ا 

 

 وي��ع��م ب��ال��ن��ور ال��ب��ري��ة وال����ورى
را م�سطَّ ال�سعوب  بتاريخ  مجًدا 

 

ومظفرا ق��ائ��ًدا  بالم�سيرة  �سر 

 

�����ى ترى ل���ك ف��دي��ة ون��ف��و���س��ن��ا اأنَّ

 

���را ك���ان���ت م���ث���اًل ل���ل���وف���اء ُم���َن���ظَّ

 

فغ�سنفرا غ�سنفًرا  الكماة  تلد 

 

اأن��ه��را واٍد  ب��ك��ل  ���س��ال  وال��غ��ي��ث 

 

واأزه��را بالثمار  اأورق   وال�سخر 
اأكبرا غ��ي��ًث��ا  ل��الإ���س��الم  ك���ان  ق��د 

 

 وب��خ��ال��د ت��ج��د ال��م��ك��ارم اأغ����زرا
اأثمرا الأخ��ّوة  في  في�سَل  فغرا�ض 

 

ال��ق��رى اأم  وف����ي  ف��ه��د  ����ه  وول����يِّ

 

يتغيرا ول����ن  ب�����اٍق  ف��ي�����س��ٌل  ه���و 

 

نتطهرا اأن  �سهيون  م��ن  ب���ّد  ل 
)1( مواكب ال�سياء، اأبو زيد اإبراهيم �سيد، مطابع الفرزدق، الريا�ض، د.ت، �ض: 6.
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 ل ب����د م����ن ي�����وم ي�����س��ل��ي خ��ال��د
ب���الدن���ا اإن  ال���ت���اري���خ  خ���ال���د   ي����ا 
والهدى وال��ح�����س��ارة  ال��ن��ب��وة   مهد 
م�سيئة فهي  ال��ك��ون  عيون  فَتَحْت 

 

رَف���َع���ْت ل����واء ال��ح��ق ف��ي دن��ي��ا بها

 

ترى ف��ال  الظالمين  عهود  وَط���َوْت 

 

ك���ل جهالة ال��ع��ل��م  ب��ن��ور  ��َل��ْت  َغ�����سَ

 

 ن�سرت على الأر�ض ال�سالم وقد غدا
 وال��ن��ا���ض ف��ي ع���دل ت��راه��م اإخ���وة
جالله ج����ّل  ل��ل��رح��م��ن  وال���ح���ك���م 

 

الذي غر�ض  يا  الأم��ج��اد،  خالد   يا 
 ع��ب��دال��ع��زي��ز اأب����وك م��ن ع���زت به
ق���د ه����ّب م���ن ن���ج���ٍد ل��ن��ج��دة اأم���ة

 

جمعهم ت��ف��ّرق  اأح���ق���اد  ف��ال��ن��ا���ض 

 

 ف�����اإذا ال���ب���الد ت���وح���دت وت��اآل��ف��ت
زم��ام��ه��ا ي���ق���ود  ب��م��م��ل��ك��ة   واإذا 
خ��ال��د ����س���الم���ة  ف����ي  اأك����ب����ر   اهلل 
وعانقت ال��وج��ود  ��ِف��َي  ���سُ ب�سفائه 

 

بجنبه ال��ق��ل��وب  م��الي��ي��ن   ك���ان���ت 
�ساهر ُك����لٌّ  والإ�����س����الم  وال���ع���رب 

 

�سفاوؤه ال��وج��ود  ع��ل��ى  اأُذي����ع  ح��ت��ى 

 

اأم���ت���ي ف����رح����ة  اإن  اأك����ب����ر   اهلل 
ون�ساوؤها و���س��ي��وخ��ه��ا   ف�����س��ب��اب��ه��ا 
له ن�سجوا  قلوبهم  �سغاف  من   هم 

م�ستب�سرا رّب������ه  وي����ذك����ر  ف���ي���ه 

 

را ل��ل��ك��ون ���س��ب��ٌح ب���ال���ه���داي���ة َن�����وَّ

 

ك��ان��ت معبرا ل��ل��ك��ون  ال��ت��ي   وه���ي 
تحّيرا الظالم  في  وج��ودا  وَه���َدْت 

 

ت�سّعرا وال��ج��ح��ي��م  ال��غ��واي��ة  ل��ي��ل 

 

قي�سرا اأو  ب��ب��اأ���س��ه  يتيه   ك�����س��رى 
ت�سّمرا الوجود  في  �سالًل  وَمَحْت 

 

اأخ�سرا ربيًعا  بها  الحياة  ج��دب 

 

افترى م��ن  وخ���اب  بينهم  ف��رق   ل 
للورى اأَْم�����ٌن  ال��رح��م��ن  ف�سريعة 

 

���را ق���د ك����ان ل��ل��دن��ي��ا ع���ط���اء َخ���يِّ

 

 ه���ذه ال��ب��الد ول��ل�����س��ري��ع��ة اأظ��ه��را
��را ك���ان���ت ط���ع���اّم���ا ل��ل��ع��دو ُم��َي�����سَّ

 

منكرا غريًبا  اأ�سحى  قد  والعدل 

 

اأكبرا ح�سًنا  اهلل  ل�سرع  وغ���دت 

 

للذرى ت�سامت  وق��د   عبدالعزيز 
الورى عانقها  الرحمن  م��ن  ِن��َع��ٌم 

 

اآم���ال���ه ���س��ب��ًح��ا ج���دي���دًا ُم���ْزِه���را

 

را ُمَي�سَّ ال�����س��ف��اء  اهلل  م��ن  ت��رج��و 

 

اأع��ي��ن��ه��م م���ذاًق���ا للكرى ت���دِر  ل��م 

 

را َكبَّ وَك������ْوٌن  دن��ي��ا  فا�ستب�سرت 

 

الأع�سرا ت�����س��يء  اآم����اًل  �ستظل 

 

را تفجَّ ال��ع��م��ي��م  ب��ال��ف��رح  ال���ك���ل 

 

را م�سفَّ الم�سيء  الحب  من  تاًجا 
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ت��زه��و غنوة: الأك�����وان  ف��م   وع��ل��ى 
ع��روب��ة اإن  ال���ت���اري���خ،  خ���ال���َد  ي���ا 

 

مجاهد خير  الإ���س��الم  ب��ك   وراأى 
 وال��ف��ه��د ���س��اع��دك ال��ي��م��ي��ن وق���وة
 واأخ�������وك ع���ب���داهلل م���ن غ��ن��ى به
��دًا ي��ا خ��ال��َد ال��ت��اري��خ، دم���َت م��وؤيَّ

 

را َنيِّ �سبحًا  الأم��ج��اد،  خ��ال��َد  ُدْم 

 

الُمْزِهرا الفتيَّ  غدها  راأت  قد  بك 

 

م�ستب�سرا خ��ال��دًا  ع��ان��ق  وال�سعب 

 

���را ����ا وف����ك����را ن���يِّ ت���ل���ق���اه اإخ����ال�����سً

 

را ُتْح�سَ ل��ن  ل��ه  واأم���ج���اد  َح���َر����ٌض 

 

للورى ذخ���رًا  العر�ض  رب  ورع���اك 
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اإن امل�ضاعر كلها يف غبطة)1(
�أحمد بن �إبر�هيم �لغز�وي

اإخ���ب���اِت���ِه ف����ي  ح���اف���ظ���ًا هلل،  ي����ا 

 

اآت���������اك م�����ا ل�����م ي�����وؤِت�����ه ل���م���ت���ّوج

 

وّح�����دت�����ه واأط����ع����ت����ه ف����ي ك����ل ما

 

ًيا متاأ�سِّ م��ح��م��د  ن��ه��ج  و���س��ل��ك��ت 

 

اقتدوا ب��ه  ال��ذي��ن  اأف��ئ��دة   وم��ل��ك��ت 
 اأع���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

 

حوا�سًرا العتيق  البيت  يمموا  ق��د 

 

و�سعتهم وق����د  رح��م��ت��ه   ي���رج���ون 
مكظومة اآلم����ه����م  ب���ه���م   ت���ح���دو 
وا�ستقبلوا اأقبلوا  هم  ما  حيث   من 
دنياهم ظ��ه��وره��م  وراء   ت���رك���وا 
 ف����اأث����اب����ه����م غ����ف����ران����ه ورف����اه����ه
هوا توجَّ وح���ي���ث  ح���ل���وا  م���ا  اأي�����ان 

 

 والأم������ن م���م���دود ال������رواق ون����وره
َبا وقد اطماأنوا في الِفجاج وفي الرُّ

 

ت��ق��ام دون ه���وادة ال��ح��دود   ح��ي��ث 
�سل�سٌل وم�������اٌء  م���م���ه���دٌة  ط������رٌق 

مر�ساِتِه م��ن  بالمذخور  ب�سراك 

 

ف�����س��ك��رت��ه وح���ب���اك ح���ق ُت���ق���اِت���ِه

 

و����س���ى ب���ه ال���ف���رق���ان ف���ي اآي����اِت����ِه

 

ب��ال��را���س��دي��ن ال���ُغ���رِّ خ��ي��ر ه��داِت��ِه

 

ورف���ل���ت ف���ي ���س��ي��م��ائ��ه و���س��م��اِت��ِه

 

�سفاِتهِ! ب��ك��ل  ح��ظ��ي��ت  وب��ط��ول��ة 

 

رحباِتِه ف��ي  اهلل  �سيوف  ه��م  اإذ 

 

م��ت��ج��ردي��ن م���ن ال���ه���وى وه��ن��اِت��ِه

 

نفحاِتِه اإل����ى  ح��ف��دوا  وجميعهم 

 

وت���ح���ّث���ه���م اآم����ال����ه����م ف����ي ذاِت������ِه

 

ب�سالِتِه ك��ل��ه��ا  ال��ك��رام��ة  وج����دوا 

 

ا اإل�����ى رح���م���اِت���ِه وت���ه���اف���ت���وا ُط������رًّ

 

ورع�����اي�����ة ف����ي ظ����ل خ���ي���ر ولِت������ِه

 

خيراِتِه م��ن  ال��ب��رِّ  حيا�ض  وردوا 

 

م����ت����األ����ق ب���ح���م���ات���ه وح������داِت������ِه

 

م���ن ك���ل ع����اد ك����ّف ع���ن ن����زواِت����ِه

 

جنباِتِه ع��ل��ى  م��ب�����س��وط  وال���ع���دل 

 

وح����ف����اوٌة ب���ال���وف���د ف���ي رح���الِت���ِه

 

)1( اأحمد الغزاوي واآثاره الأدبية، د. م�سعد بن عيد العطوي، ن�سر املوؤلف، ط:1، 1406ه�- 1986م، �ض: 
.1710
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ب��ك��م ف��ي ال��م��روت��ي��ن وحبذا  اأه���ال 
ا خال�سً يمح�ض  اأن  اإل  الدين  ما 

 

واإن���م���ا ف��ي��ه  ن���رت���اب  اأن   ه��ي��ه��ات 
كله يفنى  الأر�����ض  ف��ي  م��ا   وجميع 
�سوعفت ما  بن�سرنا  الكفيل   وه��و 
ل ثابت ال��م��ن�� ��زَّ ال���وح���ي  ب���ه  وع����د 

 

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�����الل�����ه م�����ت�����اأذن

 

م��ن��ا �سائع ال��ح��رم��ي��ن  ث��ال��ث   م���ا 
واإنما القلوب  من  ال�سغاف  في   هو 
�ساخ�ض وم��ن��ك��م  م��ن��ا  ام����رئ   ك��ل 
مطّهر وه����و  ل���الإ����س���الم  ���س��ي��ع��ود 

 

اأحكمت ن�����س��و���ض  ه���ذا   وي��ق��ي��ن��ن��ا 
الذي الن�سر  به  مقترن   وال�سبر 
 م��ه��م��ا اع��ت�����س��م��ن��ا ب����الإل����ه ف��اإن��ه
كلنا وال��ت��ن��ا���س��ح  ال��ت��راح��م   وم���ع 
دينه ون��ح��ف��ظ  ف��ل��ن��خ�����َض خ��ال��ق��ن��ا 

 

ك���لُّ بالئنا ك���ان  ال��م��ع��ا���س��ي  ف��م��ن 

 

 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
موقف ف��ي  ه��دى  اأخ��ي  لكل   طوبى 
ال��م��ه��ي��م��ن خ��ال��ًدا ول��ي��ح��ف��ظ اهلل 

 

����ْن����وه وول����ّي����ه ول���ي���ح���ي ف����ه����ٌد �����سِ

 

م��ن��ك��م حجكم ال��رح��م��ن  ول��ي��ق��ب��ل 

هباِتِه ج��زي��ل  ف��ي  الت�سامن  ه��ذا 

 

ط���اع���اِت���ِه م����ن  ب���ال���م�������س���روع  هلل 

 

حرماِتِه ع��ن  وال����ذود  بالتقى  ه��و 

 

����ا وي���ب���ق���ى وج����ه����ه ل���ع���ف���اِت���ِه ح����قًّ

 

م��ن��ا ال��ج��ه��ود ل��ن�����س��ره ب��اأُ���س��اِت��ِه

 

غ�سياِتِه في  الإل��ح��اد  امترى  مهما 

 

ظلماِتِه دج��ى  ف��ي  وه��ام��وا  �سلوا 

 

نزغاِتِه ف��ي  ال�سيطان  ب��ه  ي��غ��ري 

 

ب����ع����ذاب����ه ل���ل���م���ع���ت���دي وُع����ت����اِت����ِه

 

ح�سراِتِه م��ن  ن��غ�����ض  ون��ح��ن  ك��ال 

 

ي��م�����س��ي ب��ن��ا ق����در اإل�����ى غ���اي���اِت���ِه

 

ي���رن���و اإل����ي����ه ب����روح����ه و����س���الِت���ِه

 

�سناِتِه رغ��م  ال��ج��ب��روت  ذي  ب��اهلل 

 

بركاِتِه وفي  الأق�سى  الم�سجد  في 

 

اآي����اِت����ِه ه���و م���ن ه���ب���ات اهلل ف���ي 

 

ب�سفاِتِه ال��ع��ال  ول���ه  ل��ن�����س��ي��ُرن��ا 

 

ح����زب ل���ه ف���ي دح����ر ك���ل ع���داِت���ِه

 

�سخطاِتِه م��ن  الرحمن  وليحِمنا 

 

وب��ه��ا ت���م���ادى ال���ِغ���ّي ف���ي اإع��ن��اِت��ِه

 

وعظاِتِه ر���س��ول��ن��ا  ات��ب��اع  ف��ي  ه��و 

 

ت��ه��دى ال��ق��ل��وب ب���ه اإل����ى م��ي��زاِت��ِه

 

عرفاِتِه وف��ي  جمع  ف��ي  كالعر�ض 

 

�����ًدا ب���ُك���م���اِت���ِه ل��ل��م�����س��ل��م��ي��ن م�����وؤيِّ

 

عزماِتِه ف��ي  ��ي��د  ال�����سِّ اأب��ي��ه  وب��ن��و 

 

وي���م���دك���م ب���ال���ع���ون ف���ي ط���اع���اِت���ِه
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ع���ي���د ب����ه ت��ت�����س��اع��ف الأف���������راُح

 

هانئًا �سعيدًا  به  الحجيج  اأ�سحى 

 

مكبرًا ف��ي��ه  ال���غ���ف���ران  ي�����س��ت��ق��ب��ل 

 

����اُن����ه����م اأم����الَك����ه ب���اه���ى ب���ه���م ديَّ

 

وازده���ى مكة  بطن  منهم  واك��ت��ّظ 

 

 وت����اآل����ف����وا وت����ع����ارف����وا وت���ع���اون���وا

به واع��ت�����س��م��وا  اهلل  بعفو   ظ��ف��روا 
كلِّها المنا�سك  ف��ي  ُه���ْم  وك��اأن��م��ا 

 

ال���ذي وال�������س���ك���ران هلل   ب��ال��ح��م��د 
وزم���زٍم الحطيم  ع��ل��ى  يتهافتون 

 

���اق���ة وق���ل���وب���ه���م م����ن ب���ه���ج���ة خ���فَّ

 

اأعماقها م���ن  ب��ال��ت��وح��ي��د  وت���ل���جُّ 

 

محيطة وه��ي  الأوزار  م��ن   تخ�سى 
مثابًة ال���ح���رام  ب��ال��ب��ي��ت  وت��ط��وف 

 

 وك���اأن���م���ا الأن���ف���ا����ض م��ن��ه��ا ج���ذوة
 ن��زل��ت بها الأح����داث وه��ي ك��وارث
ك���وك���ب �����ق  ت�����األَّ م�����ا  اأك�����ب�����ر  اهلل 

***

***

والأرواُح الأج�������س���ام  وم���ن���اط���ه 

 

ي��زه��و ب���ه الإم�������س���اء والإ����س���ب���اُح

 

وت��ف��ي�����ض م��ن��ه م�����س��اع��ر وب���ط���اُح

 

تتاُح والأم���ن���ي���ات  ف��ا���س��ت��ب�����س��روا 

 

��الُح)1( و���سَ وال�سفا  ح��راء  منهم 

 

ف���ي���م���ا ب����ه ي��ت��ح��ق��ق الإ������س�����الُح

 

ف����ي ك����ل م����ا ه����و ط���اع���ة وف�����الُح

 

ال����ف����واُح ن�����س��ي��م��ه  ي��ط��ي��ب  اأرٌج 

 

ه����و ل��ل��ع��ب��اد ال����واه����ب ال���م���ّن���اُح

 

ف���ي ن�����س��وة م��ن��ه��ا ال��ق��ل��وب ُت����راُح

 

ك�����ادت ت��ط��ي��ر وم����ا ل��ه��ن ج��ن��اُح

 

����ُت الإل����ح����اد وْه�����و ل��ق��اُح وُت����َب����كِّ

 

ب���الأر����ض والأخ���ط���ار وه���ي ج���راُح

 

تمتاُح ول��ل��ه��دى  ال��ن��ج��اة  ت���رج���و 

 

الأت����راُح بها  عبثت  م��ا  ف��رط  م��ن 

 

���س��ت��ى وم��ن��ه��ا ال��ق��ه��ر والأق�������راُح

 

�سباُح وا���س��ت��ه��ل  ل��ي��ل  وان���ج���اب 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 44، حمرم/1398ه�- دي�سمرب ويناير/1977 و 1978م، �ض: 58.
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با ال�سَّ ه����ّب  ك��ل��م��ا  اأك���ب���ر  اهلل 

 

ال��ْس� ب��ي��ت��ه  ��م  ت��ي��مَّ م���ا  اأك���ب���ر  اهلل 

 ول��ي��ن��ع��م ال��ح��ج��اج ب��ال��ف��وز ال���ذي
انطوى اإذا  بالباقيات   ولي�سعدو 

خالد ال��م��وف��ق  ال��م��ل��ك  ول��ي��ه��ن��اأِ 

 

الورى في  وهي عبء  الأمانة   حمل 

 ه��و ع��اه��ل الإ���س��الم وه��و عظيمه
وق����الده ن�����س��ح��ه  ي���ب���ذل  زال   م���ا 
م�سهودة ك��ل��ه��ا  ال���م���واق���ف   ول����ه 

ال���ذي اإل  ج���ه���ُره  م���ا  ه  ����س���رُّ م���ا 

 

ُه �َسنَّ م���ا  ال��م��ق��ت��ف��ي  وه���و  ك��اأب��ي��ه 

 

ُخلَِّدْت الماآثر  ذي  في�سَل  كاأخيه 

 

���س��واب��غ نعمة ف���ي  ف��ه��ٌد  ول��ي��ح��َي 

 

م���وح���د ك������لَّ  اهلل  ول���ي���ن�������س���رنَّ 

***

***

***

***

***

لقاُح وه��ي  الغيث  م���زون  وه��َم��ْت 
�َ�����اج�����دون واأخ����ب����ت����وا واأراح��������وا

 

ه���و ف���ي ال��م��ع��اد ذخ���ي���رة وَرب�����اُح

 

ه�����ذا ال�����وج�����ود وك����ل����ه ����س���ي���راُح

 

ف�ساُح وه��ي  البي�ض  الأي����ادي  رب 

 

������اُح ���ال وج���ب���ي���ن���ه و�������سّ م���ت���ه���لِّ

 

وب�����ه ال��م�����س��اع��ي ك���لُّ���ه���ن ن���ج���اُح

 

ك���ف���اُح وْه������و  اهلل  ف����ي  وج����ه����اده 

 

�سحاُح وه��ي  الأث��ب��ات  بها  لهجت 

 

�سالُح وه��و  ال��رح��م��ن  ب��ه  ير�سى 

 

الجحجاُح ال��م��ل��ه��م  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 

���اُح ���مَّ واع���ت���ز م��ن��ه��ا ���س��ع��ب��ه ال���طَّ

 

���اُح �������سَّ وب���ن���و اأب���ي���ه ال����ق����ادة ال���نُّ

 

�سالُح العالمين  ف��ي  ال��ه��دى  ول��ه 
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ُح ن�سبِّ ال��ع��ال��م��ي��ن  رّب  ب��ح��م��دك 

 

وح����ده ب��ال��ت��ك��ب��ي��ر هلل   ون���ه���ت���ف 
بكرة بالم�ساعر  اأف�سنا  غ���داَة 

 

وفيه تزاحمت الأ�سحى  بعيٍد من 

 

جالله ج���ّل  وال��رح��م��ن  اهلل  ه��و 

 

الأُلى المالئكة  لّبوا  بمن  يباهي 

 

عباده ع��ن  ر���س��وان��ه  وي�����س��ّده��م 

 

واأقبلت الجباه  كل  ط��اأط��اأت   وق��د 
�سراعة ف��ي  ب��ه  وت�ستهدي   تثوب 
 ت��ك��اد ب��ه��ا ال��ن��ج��وى ت��ح��ل��ق رفعة
 ك�����اأن م��اآق��ي��ه��ا وق����د ن���زف���ت بها
لدكارنا ف��ر���س��ة  اإل  ال��ح��ج   وم���ا 
الهوى م��ن  نف�ض  ك��ل  فيها   تطهر 
ح�سناتنا ���س��غ��اف��ة  ب��ه��ا  َت���ُخ���بُّ 

 

ت�ستحثُّنا غيبها  ف��ي  واآج��ال��ن��ا 

 

لنا وما  نفنى  ثم  نحيا  نحن    بها 
 وما اأح�سن الدنيا اإذا ما ت�سربلت
عبادة! ع�سو  الإن�ساَن  اأ�سعد  وما 

 

حباكم حلوا  الإ�سالم،  مع�سر  فيا 

ون�سدُح قانتين  ن�سدو  وبال�سكر 

 

ونفرُح خ�سوع  ف��ي  اإل��ي��ه  ون�سعى 

 

نفلُح ن��ح��ن  ب���ه  ب��غ��ف��ران  وف���زن���ا 

 

ُيم�سُح والركن  البيت  في  مناكبنا 

 

وي�سفُح كثير  ع��ن  ويعفو  ك��ري��م 

 

يجنُح ال��ب��ري��ة  ف��ي  خير  ك��ل  بهم 

 

تكبُح الجوامح  فيه  موقف  ل��دى 

 

وت�سبُح ت��ل��وذ  ال��ت��ق��وى  م��ع  اإل��ي��ه 

 

بها الذنب مغفور بها الوزر يكفُح

 

وتطمُح وترجو  الأعلى  المالأ  اإلى 

 

ت�سبُح ه���ي  ب���ه  ب��ح��ر  م��دام��ُع��ه��ا 

 

وت�سنُح مليًّا  ال��ذك��رى  تنفع  بها 

 

وت�سلُح وتقوى  بالتقوى  وت��زدان 

 

وت��ي��ئ�����ض م��ن��ا ال�����س��ي��ئ��ات وت��ب��رُح

 

ون�سبُح نم�سي  فيه  خير  كل  اإل��ى 

 

نربُح نحن  وما  ك�سبناه  ما  �سوى 

 

تبحبُح وه���ي  اهلل  دي���ن  ه��و  ب��م��ا 

 

بها �سوف يجزى بالذي هو يكدح
تنجحوا فيه  ما  كل  عن  تهنوا  ول 

)1( اأحمد الغزاوي واآثاره الأدبية، د. م�سعد بن عيد العطوي، �ض: 1693.
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اأهيبوا بمن �سّقوا الع�سا اأو تمردوا

 

الذي حزبه  من  اهلل  عباد   وك��ون��وا 
ن�سيحة ع��ل��ي��ن��ا  م���ا  ن�����وؤدي   ب��ه��ذا 
خا�سئ وال�سرك  التوحيد  مع   فاإنا 
غيره ال��ت��وب  يقبل  ل  م��ن   برحمة 
اأمة خير  ب��ال��ه��دى  جميًعا  األ�سنا 

 

عتاقها ال�سياحي  هام  على   اأنافت 
ح�سارة العالمين  في  بها   اأ�ساءت 
ومغرًبا �سرًقا  التاريخ  ع��رف  وم��ا 

 

نوا تمكَّ وح��ي��ث  ح���لُّ���وا  م���ا  واأي�����ان 

 

 وم���ا ك���ان ه���ذا غ��ي��ر ه���دي محمد
وتنازعوا ���روا  م���اذكِّ ن�����س��وا  ف��ل��م��ا 

 

تتابعت ال��ع��ظ��ات  ب��ع��د  ل��ن��ا   ول��ي�����ض 

خالد اإن��ك  ب�سراك  ال��ه��دى،  اإم���اَم 

 

م�ساعر الأخ�سبين  في  ازينت   بك 
م�ساجع بالحجيج  اطماأنت   بحيث 
�سرادق عليهم  وللنعمى   اأف��ا���س��وا 
الخنا�ض من كل جانب  وقد رجموا 
مواكًبا الحرام  البيت  اإلى  واأف�سوا 

 

فاح البي�ض منهم قلوبهم كاأن ال�سِّ

 

واأق�سموا فيه  اهلل  بتقوى   توا�سوا 
باأ�سره ا  ُط���رًّ الإ���س��الم  ههنا  ه��ُم 
اأجل �سهدوا بين المح�سب من منى

***

تتو�سُح بكم  الوثقى  ال��ع��روة  اإل��ى 

 

المرجُح وهو  المن�سور  الغالب  هو 

 

واأف�سُح بياًنا  اأه���دى  ب��ه��ا   واأن��ت��م 

 

ترجُح ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم  م��وازي��ن��ن��ا 

 

ي�سمُح ه���و  وم���ن  غ��ف��ار  ه���و  وم���ن 

 

بها اعتز دين اهلل والأر���ض ترزُح؟

 

اأو�سُح ه��ي  اأو  كال�سم�ض  واآث��اره��ا 

 

وق����د ب��رئ��ت م��م��ا ي�����س��ي��ن وي��ق��دُح

 

ك��اأم��ث��ال��ه��ا ف��ي��م��ا ب���ه ه���ي ت��م��دُح

 

ين زُح والجور  العدل  �سروح  اأقاموا 

 

يتزحزُح ل  اهلل   وح����ي  ه���و  ب��م��ا 

 

حوا وتقدَّ اآ���س��اره��م  بهم  اأح��اط��ت 

 

ُح ���رَّ ���س��وى دي��ن��ن��ا ن��ح��ي��ا ب���ه وُن�������سَ

 

ِلُح ُت�سْ اأن���ت  وم��ا  تحبوه  اأن���ت  بما 

 

يمرُح الوفد  بها  مي�سور  الحج  بها 

 

اأبطُح ��ر  وك��بَّ ج��م��ع  ب��ه��م  و���س��ال��ت 

 

مرحرُح رح��ل  والر�سوان  اهلل  من 

 

ُح يتبجَّ ول  ي���غ���وي  ل  ف����اأط����رق 

 

تتلفُح ب��ه��م  ن�����س��وى  واأ����س���واق���ه���م 

 

يجرُح ال��ه��م�����ض  ب���ه  م��م��ا  م���ع���وذة 

 

ليفلحوا مخل�سين؛  يحفظوه   ب��اأن 
ي�سرُح ب��م��راآك  منهم  ام���رئ  وك��ل 
وف��ي ع��رف��ات ك��ل م��ا ���س��اق يف�سُح
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وتمهدت وا���س��ت��وت  اأزي��ح��ت   ج��ب��ال 
ًدا معبَّ �سهاًل  ع��اد  َح���ْزن  ك��ل  بها 

 

ن�سارة ال��رب��ي��ع  ك����اأف����واف   ب��ي��وم 
ف��ي��ه حدائٌق ال��خ��ي��ف  رواب����ي  ك���اأن 

 

 تمي�ض بها الأعطاف وهي من الحيا
دلل����ة ل���ل���َق���ُب���ول  اإل   ه����ي  وم�����ا 

 

ويرفهوا يحبروا  اأن  لهم   فطوبى 
وع�����س��ي��ًة ب����ك����رًة  ي���ت���ن���ادوا  واأن 

 

وع��ده ري���ب  ل  اهلل  ن�سر   ه��ن��ال��ك 

عيده اأن��ت  ال��ذي  العيد  لك   وطوبى 
 وط��وب��ى وم��رح��ى ل��ل��ذي��ن ت��واف��دوا
غبطة الموا�سم  فيك  ب��رح��ت   ول 
���س��رور ونعمة ف��ي  وف��ه��د   وع�����س��ت 

***

ُت�َسلَُّح الج�سور  اأعتى  حولها  وم��ن 

 

ُت�سفُح هلل  ال���ُب���ْدن  دم����اء  وف��ي��ه��ا 

 

��ُح وف��ي��ه ال����غ����وادي ب���ال���ري���اح َت��َل��قَّ

 

���ُح م��ن��م��ن��م��ة وال����زه����ر ف��ي��ه��ا ُي���َف���تَّ

 

ت���ه���ادى وت���ذك���و ب��ال�����س��ذى وت��رن��ُح

 

ُح ��������ى ب���ه���ا َت������َت������َروَّ واآي����ات����ه����ا اأنَّ

 

ويفرحوا بالم�سجدين  ينعموا   واأن 
اإلى الم�سجد الأق�سى بهم �سوف يفتُح

 

ُح ُي����َط����وَّ ي����وًم����ا  اهلل  ع�����دو  وف���ي���ه 

 

وتطفُح تنمو  الخيرات  لنا  وفيك 

 

ين�سُح والحب  الإ���س��راق  مع  اإليك 

 

وينفُح الحنيف  ال��دي��ن  بها  ي�سود 

 

ُح ُتَو�سَّ المبين  بالن�سر  زل��ت  ول 
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حتية وفود حجاج البيت احلرام)1(
�أحمد بن �إبر�هيم �لغز�وي

الم�ساعُر ت�سدو  فيك  من  يا  الحمد  لك 

 

مطلٍع كل  من  والآف���اق  الحمد  لك 

 

مواكٌب وه��ي  اهلل  بيت  اك��ت��ّظ  بها 

 

م��ث��اب��ة وه�����و  ال���ب���ي���ت  ح����ج   وهلل 
ج����الل����ه ج�����������ّل  هلل  م����ل����ب����ي����ة 

 

وارف العفو  م��ن  ظ��ّل  ف��ي  وت��رف��ل 

 

تحية ال����ن����داء  ل���ب���وا  ل��م��ن   وح����ق 
َل����ُدْن ملك م��ا ت��اج��ه م��ن زخ��ارف

 

والهدى ال�سماحة  اإل  خ��ال��د   وم��ا 
وفي�سٌل ع��ب��ُدال��ع��زي��ز  ب��ه  َت������َراأَّى 

 

 ه���م ا���س��ت��خ��ل��ف��وه م��وق��ن��ي��ن ب��اأن��ه
اأمانًة العظيم  ال��ع��بء  حمل  وق��د 

 

ال��ن��ا���ض م��لء جفونها  ت��ن��ام ع��ي��ون 
�سحائًبا ي���داه  تهمي  ب��رح��ت  وم��ا 

 

مواهًبا للم�سلمين  ب��ه��ا  يفي�ض 

 

ه����وادة دون  اهلل  ح�����دود   اأق������ام 
زن������اُدُه واٍر  ال��ع��ه��د  ول����ي  وف���ه���د 

 

الذي والمثل  المن�سود  الأم��ل  هما 

ال�سرائُر اإليك  تر�سى  بما  وتف�سي 

 

المعابُر المروتين  في  بها  تالقت 

 

والم�سادُر م��ح��م��ودة  م���وارده���ا 

 

واأم�����ن وف��ي��ه ت��ط��م��ئ��ن ال��خ��واط��ُر

 

ت���ل���وذ ب���ه م���ن ِوْزره��������ا وت���ح���اذُر

 

غافُر واهلل  ال��ط��ول  ذو  ب��ه  ي��م��ّن 

 

اأزاه��ُر وه��ي  البطحاء  بها  ى  ُت�َسذَّ

 

ول���ك���ن���ه ال���ف���رق���ان وه�����و ي��ف��اخ��ُر

 

�سوائُر وه��ي  الأم��ث��ال  ت�سرب  ب��ه 

 

الأك���اب���ُر والأُب�������اة  ال�����س��ع��ود  واآل 

 

�سائُر اهلل  ب��ه  ير�سى  م��ا  ك��ل  على 

 

ت���ق���لَّ���ده���ا ب���ال���ح���ق وه�����ي م��غ��اف��ُر

 

�ساهُر وه��و  ج��اه��ًدا  عليهم  ويحنو 

 

َوْباًل لي�ض للغيث حا�سُر هي الغيث 

 

وم��ا ���س��ّن ي��وًم��ا ب��ال��ذي ه��و ذاخ��ُر

 

النواظُر الم�سلحين  في  به  وقرت 

 

ب��م��ا ه���و ي��ن��ه��ى ع��ن��ه اأو ه���و اآم���ُر

 

حا�سُر هو  ومن  البادي  يحتذي  به 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 5107، 1395/12/7ه�- 9/دي�سمرب/1975م، �ض: 5.
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اأذى ول  وب���ذل   ، َم����نٌّ ول  ���س��خ��اء 
به ال�سعب في النعماء يختال راغًدا

واأن��ت��ُم اإّن����ا  الإخ������وان،  اأي��ه��ا  األ 

 

ر�سولنا ب��ه��دي  ت��وا���س��ي��ن��ا   ف��ه��ال 
 فما �سع�سع الإ�سالم اإل ان�سرافنا
ثماره نجني  المعروف  بنا  ح��ريٌّ 

 

ب وت���ق���رُّ ط���اع���ة  اإل  ال���ح���ج  وم����ا 

 

ًما مج�سَّ الوفاُء  حجوا  لمن  ونحن 

 

 لهم ف��ي رب��ان��ا ك��ل رح��ب وراح��ة
وعوذت مجون  اأو  فتون  من   خلت 
و�سانها ب��ال��م��ك��رم��ات   ت��ع��ه��ده��ا 
ًدا ممرَّ �سرًحا  للعلم  بها  و���س��اد 

 

واإي���م���ان���ه���م ب����اهلل ت���ن���دكُّ دون���ه

 

معاقل ُط���ّرًا  الإ���س��الم  لبني  ه��ُم 

 

اأنفقت ال��ري��الت  ماليين   األ���وف 

م���ازال �سعيها الإ���س��الم   وراب��ط��ة 
 اأغارت بها في الم�سرقين وفودها
معاهد الخافقين  اأقا�سي  في   لها 
وج���ه���اده خ���ال���د  اإل  ه����ي   وم�����ا 
ربنا هو  بالذي  اعت�سمنا   ومهما 
اإع����دادن����ا ك���ل ق��وة ب���د م���ن   ول 
ن�سيره اإل  الرحمن  ين�سر  ول��ن 

***

***

ول���ك���ن���ه الإي�����ث�����ار وه�����و ي���ث���اب���ُر

 

�ساكُر  هلل  وه����و  وي��ب��ن��ي  ي�����س��ي��د 

يتاآمُر م��ن  رغ���م  ���س��دق  لإَخ�����وة 

 

عوابُر ون��ح��ن  تنا�سحنا  وه����الَّ 

 

اإل������ى ن�������زوات ك��ل��ه��ن م��خ��اط��ُر

 

مناكُر وه���ي  الآث����ام  ون�ستاأ�سل 

 

ت��ك��اب��ُر ل  م�������س���ه���ودة  م��ن��اف��ع��ه 

 

و�سافروا غ��ادرون��ا  اأو  قدموا   اإذا 
ب��م��ا ب��ذل��وا هلل ط��وًع��ا وه��اج��روا

 

متهاتُر ب��ه��ا  َي��ْل��َغ��ى  ل  ال��غ��ي  م��ن 

 

اأب���و ب��ن��در ع��ن ك��ل م��ا ه��و �سائُر

 

ومنه البوادي اغدودقت والحوا�سُر

 

�سماريخ ر�سوى وهو كالبحر زاخُر

 

ُمظاهُر جي�ٌض  العرباء  وللعرب 

 

يحايُر وه����و  اهلل  وف����د  ل��ت��رف��ي��ه 

 

التنا�سُر يقوى  فيه  ما  اإلى  حثيًثا 

 

مغاوُر وه��و  والإل��ح��اد  الزيغ  على 

 

����اق����ة وم����ن����اب����ُر واأل�������وي�������ة خ����فَّ

 

نافُر م��ن ه��و  ب��ال��ح��ب  وت��األ��ي��ف��ه 

 

ف��ك��ل اأخ�����ي ك���ي���ٍد ب���ه ه���و ع��اث��ُر

 

غادُر هو  من  العدواَن  يرهب  بها 

 

وذل�����ك م��ن��ه وع�����ده وه����و ق��اه��ُر
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وعيدكم بع�َض  �سهيون:  لبني  فقل 
ب��د عائد ال��ق��د���ض ل  ف����اإن  روي�����ًدا 

 

لأهلها وات��رك��وه��ا  روي�����ًدا  روي�����ًدا 

 

�سغافنا م��ن��ا  وال���ج���ولن   و���س��ي��ن��اء 
بغنيمة  ل��ك��م  ف��ل�����س��ط��ي��ن  ول��ي�����س��ت 
عت وروِّ النفو�ض  فيها  اأُزهقت  وكم 

 

�سواهق وه��ن  ال��ب��ل��وى  على   يع�سن 
اأ�ساعهم م��م��ن  ال��ج��ب��ار   �سينتقم 
التي الآي���ة  �سوى  برليف  َخ��طُّ  وم��ا 

 

غ����دوة اأك����ب����ر  اهلل  ان��ط��ل��ق��ت   ب����ه 
مجده �سحيفة  ب��در  اإل��ى   اأ�سيفت 

لحجكم طوبى  الإخ����وان،  اأي��ه��ا   األ 
����ذا ه�����ذا الإخ��������اء واإن�����ه وي�����ا ح����بَّ

 

الذي عاهلنا  العمر  طويل   وعا�ض 
ه ف��ه��د وحظُّ ال��ع��ه��د  ول���ي  وع���ا����ض 

***

***

ق����ادُر  واهلل  الأع����ل����ون  ب���ه  ف��ن��ح��ن 
اإل��ي��ن��ا وف��ي��ك��م ل��ن ُت���َغ���بَّ ال���دوائ���ُر

 

ال��ن��واذُر ب��ال��رزاي��ا  دهمتكم  ف��ق��د 

 

المنا�سُر حمانا  اإل  منهما  وم��ا 

 

ق�ساِوُر ال��ع��ري��ن  ب��ي��ن  ل��ه��ا  ون��ح��ن 

 

وح���رائ���ُر ك��ال��م��ه��ا  ح��ج��ال  ذوات 

 

وي�����س��رق��ن ب��ال��ن��ج��وى وه���ن زواف���ُر

 

 بما هم تفانوا في الجهاد و�سابروا
الم�ساعُر كاله�سيم  ح�سدتهم  بها 

 

م����دوي����ة م��ن��ه��ا ت���خ���رُّ ال��ج��ب��اب��ُر

 

م��ك��ل��ل��ًة ب���ال���غ���ار وه������ي  ظ��ف��ائ��ُر

 

نتبا�سُر ب��ك��م  اإن����ا  ل��ك��م  وم���رح���ى 

 

المحاجُر ال�����س��واد  بين  لتحفظه 

 

الع�سائُر م��ن��ا  ب�������الأرواح  ت��ف��دي��ه 

 

العباقُر ال�سمو  واأ���س��ح��اب  عظيم 



الباب االأول: جممع الق�ضائد

40

حولية عيد االأ�ضحى ال�ضعيد 1399هـ)1(
�أحمد بن �إبر�هيم �لغز�وي

ويظهُر ي��زه��و  الإ���س��الم  ب��ه  عيد 
ربنا ب��ر���س��وان  الدنيا  ت�سرق  ب��ه 
عر�سه اأمالك  الرحمن  به  يباهي 
وكلهم عنهم  ب��ال��غ��ف��ران  وي��ع��ل��ن 
ببيته ال��م�����س��ل��م��ون  ي��ت��الق��ى  ب���ه 
يقارفوا لم  اأنهم  لو  كما  وع���ادوا 
عباده ي��ك��ون��وا  اأن  ع��اه��دوه  وق���د 
ٍة ِمنَّ اأع��ظ��م  الرحمن  م��ن  عليهم 
م�سوا في �سبيل اهلل بالبر والتقى
اأدركوا كيد ال�سياطين بعدما وقد 
تبا�سروا للذين  ح��ّق��ًا  العيد  ه��و 
بالح�سى �سيرجم  اإبلي�ض  كل  به 
وك�������ل ت�����ق�����يٍّ م����ه����ت����ٍد م��ت��ط��ل��ع
والهوى والزيَغ  الإلحاَد  اأَِم��َن  وقد 
يمينه ف���ي  م���ن���ارة  وم�����س��ب��اح��ه 
محمد الأن���ب���ي���اء  خ��ي��ر  و���س��ن��ة 
عقوبٍة مح�ض  فهي  العواري  فاأما 
ج��ل جالله اهلل  ي��ع��ذن��ا  ل��م  وم���ا 
وم��ا م��ن م��ع��اٍذ غ��ي��ُره م��ن بالئنا

تظفُر ب��ال��ع��ف��و  اهلل  وف����ود  وف��ي��ه 
تكبُر وه���ي  الأ�����س����وات  وت��رت��ف��ع 
وبّكروا وا�ستقاموا  ���دوه  وحَّ بمن 
وي�سكُر ي��ل��ح  ال��ك��ب��رى  ب��ن��ع��م��ت��ه 
روا وتطهَّ حوله  م��ن  ف��وا  َط��وَّ وق��د 
ي�ستُر هو  ال��ذي  يجنوا  ولم  اأثامًا 
تاأثروا فيما  الر�سد  ي�ستبينوا  واأن 
ويخفروا ي�سلوا  اأن  اإل  ذن��ب  ول 
غيروا حيث  من  اء  الَبكَّ وبالندم 
وتخوروا عميانهم  ب��ه��م  اأح����اط 
تقهقروا هم  بعدما  اإليه  وفا�سوا 
ُر ُي�َسعَّ الجحيم  ن��ار  وف��ي  وُي��خ��َزى 
ُر اإلى الخلد بالفردو�ض منهم ُيَب�سَّ
يزفُر وهو  ع�سيانه  عن  واأعر�ض 
ُر ال��ف��رق��ان وه��و م�سطَّ ك��ت��اب ه��و 
ُر ُتَكفَّ ال�����س��ي��ئ��ات  وم��ن��ه��ا  وف��ي��ه��ا 
ُر ُي����َغ����رَّ �����س����وؤول  اأو  ج���ه���ول  ل��ك��ل 
ُر ُتَكوَّ فهي  وال��ب��اأ���س��اء  ال�سر  م��ن 
َي����ْق����ُدُر ه����و  ب���م���ا  اإل  واآلم�����ن�����ا 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 45، ذوالقعدة وذو احلجة/1399ه�- اأكتوبر ونوفمرب/1979م، �ض: 75.
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وا�ستقامة ���س��ادق  متاب  م��ن  فهل 
وه���ل م��ن ذي���اد وازدي�����اد لموقف
وعلمه ال���غ���ي���وب  ع����الم  اهلل  ه���و 
ال���م���رء ماله ع���ن  ُي��غ��ن��ي  ل  وث��م��ة 
ول��ك��ن��ه��ا الأع���م���ال ت��زك��و ودون��ه��ا
��ِق�����ضْ م��ا ه��و حقه ف��ه��ّي��ا اإل��ي��ه َن��تَّ
واإن������ه ك���ل���م���ح  اإل  اأم���������ره  وم������ا 
ح م�سبِّ �سليم  ق��ل��ب  ذي  ك��ل  ه��ن��ا 
تالقَيا جميعًا  والدنيا  الدين  هنا 
بف�سله ع��زي��زًا  ن�سرًا  �سين�سرنا 
تنجلي ث����م  ن���ب���وة  اإل  ه����ي  وم�����ا 
ح�سابنا اقترفنا  كنا  بما  ون��ح��ن 
وب��ي��ن ال��خ��ل��ي��ج وال��م��ح��ي��ط ولوؤن����ا
اإخ���وة لنا وك��ل بني الإ���س��الم ه��م 
وم��ا ه��م ���س��وان��ا ف��ي ال��م��ودة بيننا
وبجهرنا ن��ا  ���س��رِّ ف��ي  ل��ه��م  ون��دع��و 
واأداوؤه واج������ب  الإخ��������اء  وح�����ق 
ف�����اإن ل���م ن��ك��ن م��م��ن ي�����راه ف��اإن��ه
مثله �سيء  ل  القدو�ض  الملك  ه��و 
ل م��ت��ط��وِّ خ���ال���ق  رح���ي���م  روؤوف 
اأف����ا�����ض ع��ل��ي��ن��ا ه����دي����ًا ورح���م���ة
التجاوؤنا اإل  الخير  كل  الخير  وما 
جميعها وال�سماء  اإل  الأر����ض  وم��ا 

***

ال�����س��وء ينكُر؟ ب��ه  ب��م��ع��روف  واأم���ر 
به الخير ُيجَزى بل به ال�سر ُيْحَذُر؟
تح�سُر والنا�ض  الكون  بكل  محيط 
���ُر ُت���وؤَثِّ ع��ظ��ي��م��ًا ول ح��ت��ى ال��ب��ن��ون 
ُر ُتَحقَّ ال��ك��اذب��ات  الأم���ان���ي  جميع 
ع��ل��ي��ن��ا وغ�����ال ف���ال���ن���وائ���ب اأك���ث���ُر
وياأمُر العباد  في  يق�سي  �ساء  بما 
ُر يتب�سَّ م��ن�����س��ف  ب�����س��ي��ر  وك����ل 
الإل����ه وي�سهُر ي��ر���س��ى  ب��ه  م��ا  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ك��ل ب���اٍغ وه���و ب��ال��ط��ول اأق���دُر
ويدحروا المجرمون  فيها  ويخذل 
ويغفُر ي��ع��ف��و  وه����و  ع��ل��ي��ه  ي�����س��ي��ر 
نتنا�سُر ب���ه  ت�����س��ام��ن��ا  م���ا  اإذا 
روا َتَن�سَّ وح��ي��ث  ك��ان��وا  م��ا  �����اَن  واأيَّ
تجمهروا قطر  ك��ل  ف��ي  لهم  ونحن 
يتوفُر ب��م��ا  ح���ّب���ًا  ل��ه��م  ون�����س��خ��و 
ُم����ِل����حٌّ واإن�������ا ب��ال��ت��ن��ا���س��ر اأج������دُر
ُر ُي�َسطِّ ع��ن��ه  ن��خ��ف��ي��ه  وم���ا  ي���ران���ا 
المتكبُر ال���خ���ال���ق  اإل  ه���و  وم����ا 
ُر ع����ف����ّو ك����ري����م ب�������ارئ وم���������س����وِّ
ُيْكَفُر ال�����س��رك  ب��ه  م��م��ا  واأن��ق��ذن��ا 
ن����ت����ذك����ُر اأن������ن������ا  واإل  اإل������ي������ه 
��ُر ع��ب��اد ل���ه وه����و ال��ع��ظ��ي��م ال��م��دبِّ
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فيا اأم���ة الإ���س��الم، م��ه��اًل وب���ادروا
ال��ن��ع��ي��م بحجكم ل��ك��م ه���ذا  اأت����اح 
رواقه كيف  العمران  فانظروا  األ 
كاأنها تم�سي  الأف����واج  بها  ج�سور 
وُذلِّلت الجبال  �ستى  ��َدْت  ُم��هِّ بها 
كاأنها �ستى  الأن��ف��اق  تحتها  وم��ن 
وجمالها المنى  ك��اأط��ي��اف  وك��ان��ت 
ب���ه اج��ت��م��ع ال��ت��وف��ي��ق ب����اهلل كله
قوارع البقاع  �ستى  في  الأر���ض  اإذا 
فكونوا كما ير�سى 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 واإن����ه
باأ�سرها ال��ك��ائ��ن��ات  ف��ي  ل��ه  ولي�ض 
اغتباطه ي�����س��م��و  ف��ي��ه  ف�����وؤاد  ف��ك��ل 

ِح�������ْرزًا وق���وة ل��دي��ن اهلل  وع���ا����ض 
تاجه وازدان  ال��ع��دل  اأق���ام  مليك 
الهدى نعمة  ف��ي  وع��ب��داهلل  وف��ه��د 
خالد بالحب  وهو  الح�سين  وعا�ض 
ح�سونها تعلوا  العرباء  العرب  به 
���ق م���وفَّ ع��ظ��ي��م  اأو  اأم����ي����ر  وك�����ل 
جهادهم ف���ي  اإن���ه���م  ���س��ع��ود  واآل 

***

اإل����ي����ه ب���ت���ق���واك���م ل����ه وت���ف���ك���روا
ُر مي�سَّ ال��ه��ن��اء  ه����ذا  ل��ك��م  وف��ي��ه 
ويعمُر ي�����س��ت��ف��ي�����ض  م���ك���ان  ب��ك��ل 
ُر ُت����َه����دَّ م���ي���اه  اأو  ت���ه���ادى  ���س��ي��ول 
��ي��ن ُت��ْع��َب��ُر ف���ع���ادت ���س��ه��وًل ل��ل��م��ل��بِّ
ال�سمت والأ�سمنت مرٌو ومرمُر من 
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���وُر
ُر َتَتَف�سَّ ِع���ب���رة  ���س��ق��ع  ك���ل  وف����ي 
ُيْذَخُر ه��و  وم��ا  يبقى  بما  لتحظوا 
ونحبُر ب����ال����وداد  ن��ت�����س��اف��ى  ب��ه��ا 
ُي�ْسِفُر ال��ت��ن��ا���س��ح  ف��ي��ه  م��ا  لأب��ه��ج 
ُتْح�َسُر ال��ب�����س��ائ��ُر  ع��ن��ه  ول  مثيل 
وي�سكُر ي�����س��دو  ف��ي��ه  ل�����س��ان  وك���ل 

ممطُر الغيث  ب��ه  َم��ْل��ٌك  ب��ن��در  اأب���و 
وين�سُر يعلو  اهلل  دي���ن  ف��ي��ه  ب��م��ا 
ُر ف��ه��م ل�����س��م��اء ال���دي���ن ب���در م��ن��وَّ
ُر المظفَّ ال��ك��م��يُّ  اإل  منهما  وم���ا 
ُر الموؤزَّ المبين  الن�سر  لها  وفيه 
وياأمُر ينهى  الرحمن  يرت�سي  بما 
ُيْذَكُر بالف�سل  والف�سل  كاأ�سالفهم 
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حولية عيد االأ�ضحى ال�ضعيد 1396هـ)1(
�أحمد بن �إبر�هيم �لغز�وي

وت�سلُم للتهاني  وت��ب��ق��ى  تعي�ض 

 

طاعة وه��و  بهجة  اإل  العيد   فما 
بالهدى وان��ه��ل  ب��ال��غ��ف��ران  ت��ه��لَّ��ل 

 

 تهادى �سيوف اهلل من كل جانب
اأفا�سوا -وقد لّبوا وحّجوا- مواكبًا

 

اجتماعهم كان  اهلل  عرفات   وفي 
منيبة وه����ي  ال��ح��ق  ن����داء   ت��ل��ب��ي 
���ُل���ُه���ْم اأم����الك����ه و����س���م���اوؤه ُت���َظ���لِّ

 

ملكوته ف��ي  اهلل  ي��ب��اه��ي   وف��ي��ه��م 
وعاهدوا مخل�سين  ���دوه  وحَّ وق��د 

 

بدموعهم حوباءهم  غ�سلوا   وق��د 
ة اأع����زَّ ي��ك��ون��وا  اأن  اإل  اهلل  اأب����ى 

 

كتابنا ب���وح���ي  اإل  ه��دي��ن��ا   وم����ا 
فاإننا واعت�سمنا  ا�ستقمنا   ومهما 

ق��وارح م��ن  نا  م�سَّ ق��د  بما  كفانا 

 

ب��ت��ف��ري��ط��ن��ا ���س��رن��ا غ���ث���اًء واإن��ن��ا
عنوة ب��ال��م��ك��اره  غ�����س��ي��ت��ن��ا   وم����ا 

***

***

ُم منعَّ واأن����ت  ال��م��ول��ى  ويحفظك 

 

وف���ي���ك م��ع��ان��ي��ه ت�����س��ع وُت���ْل���ِه���ُم

 

يهمهُم وال���ولء  ي�سدو  وبالحمد 

 

و�سلموا �ساكرين  وج����اوؤوا   اإل��ي��ك 
ُم الُمَحرَّ العتيق  البيت  مثابتها 

 

ُيبرُم الت�سامن  فيها  وح��دة  على 

 

اأرح���ُم واهلل  ال��ر���س��وان  وتلتم�ض 

 

موا تيمَّ ه��م  م��ا  اأي�����اَن  واأف���الك���ه 

 

 بما هم به ا�ستو�سوا وو�سوا واأ�سلموا
واأق�سموا الأنقياء  يكونوا  اأن   على 
تتق�ّسُم اأك���ب���اده���م  ب��ه��ا  ك�����اأن 

 

ويغنموا بالح�سنيين  يظفروا   واأن 
ُم المركَّ ال�����س��الل  اإل  غ��ي��ره  وم��ا 

 

ُم الم�َسوَّ وه��و  اهلل  ح��زب  ب��ذل��ك 

 

ُم ع��ظ��ات وق���د ك��دن��ا ب��ه��ا ن���ت���ردَّ

 

نت�سمُم ن��ث��ب  ل��م  م��ا  ب��اإف��راط��ن��ا 
ُم تتهجَّ ب��ال��ه��وى  ن�����زوات  ���س��وى 

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 42، ذو احلجة/1396ه�- دي�سمرب ويناير/1976 و 1977م، �ض: 719.
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 ول��ي�����ض ل��ن��ا غ��ي��ر ال��ت�����س��ام��ن قوة
ب�سالحه يذد عن حو�سه  لم   »ومن 
تطورت الفنون  ِح���ذق  م��ن  ف��الب��ّد 

 

�سئيلة وه��ي  ال�سماء  ة  ال���ذرَّ وم��ا 

 

فتحاجزوا اأذهانهم  انفتقت   بها 

ديارهم ت��ن��اءت  مهما   واإخ��وان��ن��ا 
فاإننا ى  ت�سكَّ من  منهم  �ِسْيَك  اإذا 

 

اأن�����ك خالد ي��ه��ن��اك  ب���ن���در،   اأب�����ا 
اإنه الت�سامن  وليحَي  الخير  ل��ك 

 

موقف كل  في  المن�سور  اأن��ك  فِثْق 

 

للذي ب��ح��ف��ظ��ك  م��ح��ف��وظ   واأن�����ك 
يريبهم عما  النا�ض  ون��ام  �سهدَت 

 

ح�سره يطيقون  ل  ما  لهم  بذلَت 

 

واإن�����ه الإل��������ه  ذات  ف����ي   وذل�������ك 
وليلة ي���م���ر  ي�����وم  م����ن  َث������مَّ  ف���م���ا 

 

وفي�سل عبدالعزيز  م��ن   خ��الئ��ق 
فازدهت الخير  اأم��ة  اأحيا  اهلل   بها 
ًرا م���وؤزَّ المبين  بالن�سر  فب�سراك 

 

بنعمة ف��ي��ك  اهلل  ���س��ي��ف  ���اأَ  ت���ف���يَّ

 

اأُنفقت ال���ري���الت  م��الي��ي��ن  األ����وف 
وُمهدت الجبال  �ستى  ُن�سفت  فقد 

 

***

***

***

***

ونع�سُم ون��وق��ى  ن��رق��ى  ب��اإع��داده��ا 

 

��ُم ي���ه���دم« ووي����ل ل��ل�����س��ع��ي��ف ُي��َح��طَّ

 

��ُم م��ن��اه��ج��ه��ا ت��ع��ن��و ل���م���ن ي��ت��ف��هَّ

 

تجرهموا ف��ي��م��ن  هلل  اآي�����ة   ����س���وى 
تجمجموا ومنها  ردع��ًا  لهم  وكانت 

 

ون�سقُم ن�����س��ّح  واإي����اه����م  ف��ن��ح��ن 

 

ن�����س��اُك ب��ه م��ن غ��ي��ر ���س��ك ون��األ��ُم

 

واأن�������ك م���ح���ب���وب واأن�������ك ُم���ْل���َه���ُم

 

ب��ك اع��ت��ز ف��ي��ه ك��ل م��ن ه��و م�سلُم

 

موا وا ومن هم تجرَّ على رغم من �سذُّ

 

مظلُم والليل  الأ�سحار  في  تناجيه 

 

ُم تتج�سَّ اط��م��ئ��ن��ان��ه��م  اإل����ى  واأن����ت 

 

وي��رق��ُم ي��ع��د  اأو  ي��ح�����س��ى  ه���و  ول 

 

وتعُظُم ت�سمو  النعماء  ب��ه  ل�سكر 

 

يعلُم واهلُل  م���ن���ك  ج���ه���اد  ب��غ��ي��ر 

 

ُم ُتَح�سِّ وه���ي  ب��ردي��ك  ف��ي  ��ُل  ُت��َم��ثَّ

 

تكتُم ه���ي  وم����ا  ت��ب��دي��ه  ه���ي  ب��م��ا 

 

ُم المقدَّ واأن���ت  الب�سرى  ب��ه  واأن���ت 

 

ُم ُيَعمَّ وال��ه��ن��اء  ي�سفو  الأم���ن  بها 

 

ُم ُي���َك���رِّ ل���راح���ة ���س��ي��ف اهلل وه����و 
وينعموا ب��ال��م��ق��ام  ي��ت��ه��ن��وا   ل��ك��ي 



45

الف�ضل االأول: ال�ضعر الف�ضيح

رحيبة ال�سفوف  بين   م�ساربهم 
 وه���ا ه���م ب��ه��ا ف���ي غ��ب��ط��ة وت����زاور
ك��ل ���س��وب ومن زل ف��ي   ت��ع��ه��دت��ه��م 
بثنائهم اأن��ف��ا���س��ه��م  ن��ط��ق��ت   ول���و 
قلوبهم م��لء  والِب�سر  اأق��ب��ل��وا  وق��د 

 

وجوههم في  مغدودقًا  حبهم  ترى 

 

ي�سّرهم فيما  التخطيط  ب��رح  وم��ا 

 

وتزدهي ع��ام  ك��ل  ت��زه��و   م�ساريع 
 وها هي اأ�سحت في )ثبير( حقيقة
و�سعابها ال��ق��رى  اأم  ازده���رت   بها 
حا�سر ه��و  وم��ن  ال��ب��ادي  بها  ُي�سرُّ 

 

 هي ال�سم�ض في راد ال�سحى لي�ض دونها
وك��لُّ��ه ال��������دوؤوب  اإل  ���س��ع��ب��ه  وم����ا 

 

مزاحمًا ال��ج��ام��ع��ات  نحو  ت�سابق 

 

 وفي م�سر وال�سودان وا�سلت رحلة
بمثلها الخليج  اف��ت��ر  قبلها   وم���ن 
تطّلٌع اإل��ي��ك  الأق�����س��ى  وللم�سجد 

 

ودن�سوا القا�سطون  عليه   ت��داع��ى 
�سنهتدي فيهم  اهلل  ب��وع��د   ون��ح��ن 
توؤمنا ي���وم���ًا  اهلل  ب���ح���ول  ه���ن���اك 

 

م�ساجدًا �سادت  الإ���س��الم  ورابطة 
تهتدي للحق  واليابان  ال�سين   بها 
اأورب������ا ل��ه��ا ب���ك وثبة  وف����ي ق��ل��ب 

***

***

تترجُم ال���واف���دي���ن  ل��غ��ات  وف��ي��ه��ا 

 

يتقوُم ب��ه��ا  م��ن��ه��م  ام�����رئ  وك����ل 

 

التكرُم وه��و  العطف  منك  هو  بما 

 

تتكلُم اأ����س���دي���ت���ه  ب���م���ا  ل���ك���ان���ت 

 

اإل�����ي�����ك وك�������ل م���ن���ه���م ي���ت���رن���ُم

 

ت���ن���م ب����ه اأ�����س����راره����م وت��ن��م��ن��ُم

 

موا تع�سَّ اأو  ق���دروا  ه��م  م��ا  ي�سابق 

 

ونحلُم ن��غ��ف��و  ف��ي��ه  خ��ي��اًل  وك��ان��ت 

 

��ُم ن���راه���ا وب���ال���ع���زم ال���ق���وي ُت��َت��مَّ

 

ويلملُم وال��م��ن��ح��ن��ى  م��ن��ى  وخ��ي��ف 

 

وخيموا ال��رف��اء  فيها  وج���دوا   وم��ن 
ح��ج��اب وف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ح��ج ينعُم

 

ف����ت����ى وف������ت������اة ك���������ادح ي���ت���ع���ل���ُم

 

ي���خ���ّب وف���ي���ه���ا ����س���وط���ه ي��ت��ق��دُم

 

يتب�سُم ب���ا����س���ق  م���ج���د  ك����ل  ب���ه���ا 

 

تهينُم ظ��ل��ت  وب��اك�����س��ت��ان  وغ��ن��ى 

 

ب�����ه ه�����و م����م����ا �����س����ّف����ه ي��ت��ظ��ل��ُم

 

وت�سرغموا وا���س��ت��اأ���س��دوا   معالمه 
�سنغنُم ال�سبيل  �سلوا  ه��ُم  ومهما 

 

تحزموا عليهم  يحنو  بمن  هْم  واإن 

 

ُم م���اآذن���ه���ا ع���ب���ر ال���ب���ح���ار ُت��������َدوِّ
وت���وؤم���ن ب���اهلل ال��ع��ظ��ي��م وُت���ْرَح���ُم

 

واأ�سلموا اأ�ساخوا  فيمن  واأفريِقَيا 
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ب��ذل��ك ل ي��ن��ف��ك ذك����رك ع��اط��رًا

 

مًا مج�سَّ العظيم  ال��ف��وز  ه��و  وه��ذا 

 

وما )ُمْوِرَتْنَيا( في الإخاء و)َجْمِبَيا(

 

فموؤثَّل م��ج��ده��م  اأم����ا  ���س��ن��ادي��د؛ 

 

 تالقت على الدين الحنيف �سعوبهم
�سماته في  )جعفر(  اإلينا   حبيب 
مت�سامن م����وؤم����ن  زع���ي���م   وك�����ل 
���دًا ف��ال زل���ت م��رف��وع ال���ل���واء م���وؤيَّ

 

هدى على  فهٌد  العهد  ول��ي  وعا�ض 

 

***

واأعجُم ف�سيح  ُت�سدي  بما  وي�سدو 

 

���ُم ُي���َرجَّ اأو ح��دي��ث  وم���ا ه���و ظ���ن 

 

ُم نكرِّ فيمن  ال�سودان  ع��رب  �سوى 

 

��ُم ت��ل��ي��د، واأم�����ا ح��ر���س��ه��م ف��ُم��َدعَّ

 

نتقّدُم )����س���وى(  واإي���اه���م  ون��ح��ن 

 

ُم ُيعظَّ ك��لٌّ  و)المختار(  و)داود( 

 

ُي���ْق���ِدُم اإل خ��ال��د ح��ي��ث  ف��م��ا ه���و 

 

وُيْدَعُم الحنيف  ال�سرع  بك  ي�سود 

 

مو�سُم ت��ع��اق��ب  م���ا  ���س��ع��ود  واآل 
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دعاء و�ضكر هلل)1(
�أحمد �سر�ج

بالثناِء ت��خ��ف��ق  ال�����س��ع��ب  ق��ل��وب 

 

العطايا م��ج��زل��ن��ا  ال���ك���ون   ل���رب 
علينا اأ����س���ب���غ���ه  اهلل   وف�������س���ل 
العوافي ُح���َل���ل  م���ن  اهلل  ك�����س��اه 

 

المفدى، ع��اه��َل��ن��ا  اهلل  رع����اك 

 

واأب���ق���اك���م ع��ل��ى الأي������ام ُذخ�����ًرا

 

وب�������ارك ف���ه���دن���ا ع����وًن����ا اأم���ي���ًن���ا

 

وب���ال���ذك���ر ال��ج��م��ي��ل وب���ال���دع���اِء

 

وواه���ب���ن���ا الأم������ان م���ع ال���رخ���اِء

 

ب����ع����ودة خ���ال���د ع������وَد ال�����س��ي��اِء

 

رداِء اأبهى  في  المجد  فاأ�سحى 

 

ط���وي���ل ال��ع��م��ر م���وف���ور ال��ه��ن��اِء

 

داِء ك���ل  م���ن  ���س��ال��ًم��ا  ودم���ت���م 

 

ع��ظ��ي��م ال��ن��ب��ل ع���ن���وان ال���وف���اِء

 

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 3994، 1397/5/18ه�- 7/مايو/1977م، �ض: 10.
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يف يوم العودة )1(
�أحمد �سالح قنديل

بنا ���س��َرْت  الربيع  اإق��ب��اَل  اأقبلت 

 

�سجونها بالنفو�ض  تحرك   تم�سي 
�سمائها ف��وق  الأط��ي��اف   تتعانق 
اأعربت الحبيبة  بعودتك  ف��رح��ًا 

 

ال�سذى الميقات عاطرة  ها  زفَّ قد 

 

فجره ت��ع��ان��ق  م�����س��ه��وًدا  ل��ل��ي��وم 

 

تواترت الح�سود  لدى  وبات   فبدا 
ب�سوؤوننا ال��ه��وى  ُل  ُمتَّ�سِ ب��ه��واك 

 

ي�سّدها الأك���ف  فيه  فت�سافحت 

 

تطلعت ال���وج���وه  م��ن��ا   وت��ق��اب��ل��ت 
تعلمت اإل����ي����ك  ت���رن���و   ب�����س��ام��ة 
ي���رن���و اإل���ي���ه���ا ع����ائ����ًدا ل��رب��وع��ه

 

به �سطا  اللهيف  لل�سوق   ينقاد 
قلبه م��ن  ب��ن��ظ��رة  الجميع  ���س��ّم 

 

ل�سًقا ت���م���ازج  ف��ي��ن��ا  ب��ك��ي��ان��ه 

 

ج���الل���ه ج������ل  هلل  م����ت����وج����ًه����ا 

 

نعمائه م����دى  م���ن  ��اأ  ت��ف��يَّ ف��ل��ق��د 

 

ول����ق����د اأف��������اء لأه����ل����ه ول���رب���ع���ه

ن��ف��ح��ات��ه رف����راف����ة ال��ن�����س��م��اِت

 

م���ا ب��ي��ن م���ا����ضٍ ل��ل��رب��ي��ع واآت����ي

 

����������ُة ال���ق���ب���الِت يَّ وب���اأر����س���ه���ا ُدرِّ

 

الخفقاِت حبيبة  ال��ق��ل��وب  عنها 

 

م��ه��ت��زة الأع���ط���اف وال��خ��ط��راِت

 

وم�����س��اه ب��ي��ن ُم�������س���ارع وم���وات���ي

 

م���ن���ا ب���ي���وم���ك ���س��ي��د الأوق��������اِت

 

���الِت ف���ي ك���ل ���س��ان��ح��ة ب��ك��ل ����سِ

 

����َق ����س���ادَق ال��ع��زم��اِت ح���ّب َت����َوثَّ

 

ن��ظ��رات��ه��ا م��و���س��ول��ة ال��ن��ظ��راِت

 

الب�سماِت خ��ال��د  م��ن  ب�سماتها 

 

���ل ال��ق�����س��م��اِت ولأه�����ل�����ه م���ت���ه���لِّ

 

اللمحاِت ���س��اف��ر  ال��م��ح��ي��ا  ط��ل��ق 

 

اللفتاِت ك��ري��م��ة  ال��ج��م��ي��ع  ت�����س��ع 

 

ب��ك��ي��ان م��وط��ن��ن��ا ال��رف��ي��ع ال���ذاِت

 

ال�سلواِت دائ���م  ح��م��ًدا  بال�سكر 

 

�سماِت خير  جلته  ال�سفاء  ف��يء 

 

ي���ل���ق���ون���ه ي���ل���ق���اه ب���ع���د ����س���ت���اِت

 

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 3987، 1397/5/12ه�- 30/اإبريل/1977م، �ض: 16.
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�سّرها يف�سح  والأي����ام  م���ولي، 

 

اأقبلت تترى  ال�سعب  وف��ود   ه��ذي 
مواكًبا ت��م��ي��ل  م��ه��رج��ان��ات  ف���ي 

 

 رق�ست على �سرب الدفوف �سفوفها
حبُّها ال��م��زاه��ر  ب���اأف���واه  و���س��دا 

 

لم�سائه موؤن�ًسا  ال�سباح  فم�سى 

 

ِم���ن م�����س��ت��ع��ي��ٍد ب��ال��ه��ن��اء ح���الوًة

 

 مولي، ح�سبك يابن وارفة الر�سا
ف��ي �ساحه وك��ل��ن��ا  ال��ك��ي��ان   ه���ذا 
ل�سماله ول���غ���رب���ه  ���س��رق��ه   م���ن 
 قد عانقت فيه الحوا�سر والقرى
بجبالها ب�����س��ه��ول��ه��ا   ���س��ح��اك��ة 
اإي��اب��ك عمرها ف��ي  د  ت��ج��دِّ قامت 

 

عائًدا بك  تهللت  الريا�ض  هذي 

 

ف��وق غ�سونها الأع���راف   ف��واح��ة 
 هزجت على هز ال�سيوف برق�سة
��ُة م��ك��ٌة ف���ي عزها ال��َع��ِل��يَّ ه���ذي 

 

�����اءًة األ��ق��ت اإل��ي��ك و���س��اح��ه��ا َدعَّ

 

اأجبالها تناغمت  الإي����اب   وم���ع 
بحنينها طيبة  الحبيبة   ه���ذي 
َتَطلُّعًا ال��ف��وؤاد  ن�سوى  َت���َزْل  ��ا  َل��مَّ

 

وزحوفها دف��وف��ه��ا  ب��ي��ن  ��ت��ك  ح��يَّ

 

 هذي عرو�ض البحر �ساحرة الروؤى
وزخرفت الأ�سيل  باألوان   ر�سمت 

بذاِت ا�ستكنَّ  وم��ا  ا�ستبان  عما 

 

وت��ق��اب��ل��ت م��ي��ا���س��ة ال���خ���ط���واِت

 

ل���م���واك���ب ت���خ���ت���ال ب��ال��ب��ه��ج��اِت

 

ب���ق���ل���وب���ه���ا ت���خ���ت���ال ب���ال���دق���اِت

 

ف����ي ك����ل ح����ي ع���ام���ر الأب����ي����اِت

 

ع��ا���س��ا اأَِل���ْي���َف���ي ف���رح���ٍة وه��ب��اِت

 

ق���ال ه����اَك وه���اِت م�����س��ت��زي��ٍد  اأو 

 

�سفاِت خير  ح��از  ل�سعبك  ُح��ّب��ًا 

 

الدوحاِت ذرى  م��ن  ت��ف��رع  اأ���س��ل 

 

ل���ج���ن���وب���ه م�����ت�����رّوح ال���ن���ف���ح���اِت

 

اأخ���وات���ه���ا م���زدان���ة ال�����س��اح��اِت

 

بالرق�ساِت الرق�سات  مو�سولة 

 

الفرحاِت اأج���م���ل  ف��ي��ه  ل��ت��ع��ي�����َض 

 

����اِت ت���ي���اه���ة م���خ�������س���رة ال����ج����نَّ

 

����س���داح���ة ب��ال�����س��دو ب���الأي���ك���اِت

 

ع��رب��ي��ة ال���خ���ط���وات وال���ن���ب���راِت

 

�����س����ّوام����ة ق�����ّوام�����ة ال���ل���ي���الِت

 

ب��ال�����س��ف��اء وع��ن��د ك��ل �سالِة ل��ك 

 

هناِت ب����دون  ط���رًب���ا  و���س��ه��ول��ه��ا 

 

وح���ن���ان���ه���ا ل���ل�������س���م ل���ل���ث���م���اِت

 

الوم�ساِت اأزه���ر  لطلعة  ي�سبو 

 

م���ع���ط���اءة و����س���اح���ة ال��ج��ب��ه��اِت

 

م���وج���اِت ف���ي  الأ�����س����واء  لألءة 

 

ل����وح����ات����ه ف���ن���ي���ة ال���ل���م�������س���اِت
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ًة َحِفيَّ ه���واك  َدًة  ُم�������َردِّ و���س��دت 
بنهارها وت��ب��رج��ت  اأ���س��ف��رت   ق��د 
والح�سا اأب��ه��ا  ن��ج��ران  كما   ه��ذي 
 وتبوك والجوف المطل على �سبا
فرحة في  مائًجا  واأ�سبح  اأم�سى 

 

رو�ساته في  العذب   كال�سل�سبيل 
اآياتها ب��ال��ه��وى  �سعبك   ك��ق��ل��وب 
 مولي ليل ال�سعر طال واأغم�ست
�سوانحي بين  جافته  ما   �سافته 
هجوعه رغ���م  اإل��ي��ك  اأزّف  اإن���ي 

 

���ا َي����َزْل ه���ذي ت��ح��ي��ة ���س��اع��ر َل���مَّ

 

و�سحوها ال�سبات  بين   فكاأنها 
طرفها ق��لَّ��ب  م��ن��اآك  على  ن��ام��ت 

 

ب��ل��ق��اك ب��ي��ن ت���ب���ادل ال��ق��ب��الِت
بالهم�ساِت ال��ل��ي��ل  ف��ي  وت��ل��ث��م��ت 

 

كالنغماِت ج��ي��زان  م��ن  وال�سهل 

 

الذاتي ال��ك��ي��ان  ه��ذا  م��ن   كالكل 
المهجاِت ب��ه��ذه  ت��ط��وف  ��ت  ع��مَّ

 

ك���ن���داك م��ن��ط��ل��ًق��ا ل��ك��ل ج��ه��اِت

 

ت��م��ت��د ن���ح���وك ح���ل���وة الآي�������اِت

 

 ع��ي��ن��ي��ه ب���ي���ن ���س��ب��ات��ه اأوق����ات����ي
ال��ح��ي��اة حياتي ره���ن   وب���وارح���ي 
َة الأب���ي���اِت ه����ذي ال��ت��ح��ي��ة ُح������رَّ

 

ميقاِت ع��ل��ى  ج���اءت  ق��د  لل�سعر 

 

 ع���ي���ن ل����وام����ق����ة ب���ل���ي���ل ���س��ات��ي
فواِت دون  ملقاك  على  و�سَحْت 
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خالد عاد للديار)1(
�أحمد عبد�ل�سالم غايل

الهناُء وا�ستفا�ض  الُيْمُن  زغ��رد 

 

خ����ال����ٌد ع�����اد ل���ل���دي���ار وع�����ادت

 

ْه� الزَّ ُح��َل��َل  بقعة  ك��ل  واك��ت�����س��ت 

 

ال�����س��ع��ب دف��ق��ه م��ن �سعور  وب����دا 
اللُّْق� فرحة  في  والجي�ض  يتبارى 

 

تحمي� وال���ع���ن���اي���ة  ع����اد  خ���ال���ٌد 

 

ل��ط��ًف��ا ب�سعب الإل����ه  ل��ط��ف  ك���ان 

 

دع����اء واأي  ن���ب���دي  ���س��ك��ر   اأي 
اأن��اج��ي ف�����س��ل  واأي  م��ل��ي��ك��ي،   ي��ا 
ِب�سًرا ���ق  ت���األَّ ���س��م��ٍح  ُخ���ْل���ٍق  اأي 

 

�ساٍف ال��وع��ي  منبع  م��ن  وات���زان 

 

عطًرا ي��ن��ف��ح  ك��ال��ري��ا���ض  ون����دى 

 

مداه عرفتم  ه��ل  كالغيث   فا�ض 
�سغار ف���اط���م���اأن  ال��ع��ف��و   م��ن��ح 
عليهم اأف��اءت  كم  الجند   وا���س��األ 
 غ���ي���ث���ه م����غ����دق ي����ع����م وي���ح���ي���ي
ك�سيٍل ال��ب��الد  ف��ي  وال��م�����س��اري��ع 

 

واأح�سي؟ اأق��ول  م��اذا  مليكين   يا 

والأم����ان����ي ف���ي ك���ل ق��ل��ب ُح����داُء

 

ل���ن���داه���ا واأن�������س���ه���ا ال��ب��ط��ح��اُء

 

رواُء ف���ي���ه  ال���رب���ي���ع  ووج������ه  ������ِر 

 

ي��ت��ج��ل��ى ف��ي��م��ا ي��ف��ي�����ض ال���وف���اُء

 

انت�ساُء ول��ل�����س��رور  اب��ت��ه��اًج��ا  ���َي��ا 

 

�����ِه وِم������ْن رّب�����ه ع��ل��ي��ه ال�����س��ف��اُء

 

الآلُء ف�����س��ل��ه  م����ن  وت�����وال�����ت 

 

وال����دع����اُء ���س��ك��رن��ا  اهلل  ف���اإل���ى 

 

ال��ن��داُء؟ ت��ع��ال��ى  اإذا  مليكي،  ي��ا 

 

ووق���������ار ت���ح���وط���ه ال���ع���ل���ي���اُء؟

 

ف������اإذا ال�������راأي ح��ك��م��ة وق�����س��اُء

 

عطاُء وال��ن�����س��ار  ال��ع��ط��ر  وم����ع 

 

ال��ك��رم��اُء؟ ي��ج��ْب��ك��م  ���س��األ��ت��م  اإن 

 

ع������اد ي���ح���ن���و ع��ل��ي��ه��م الآب��������اُء

 

ال�سمحاُء ك��ّف��ه  الخير  ن��دى  م��ن 

 

ف���ارق���ب���وه ف�����ذاك ف��ي��ه ال��ن��م��اُء

 

النعماُء ف��ا���س��ت  ���س��ار  ح��ي��ث��م��ا 

 

ي��ت��وان��ى ع���ن ف��ع��ل��ك الإح�������س���اُء

 

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 5528، 1397/5/12ه�- 30/اإبريل/1977م، �ض: 6.
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بيوم ال���ق���ل���وب  ت���ف���رح  ل   ك��ي��ف 
اإني البيت،  خ��ادم  يا  مليكي،   يا 
للمج� الأب����ي����ة  ال���وث���ب���ة   اأ����س���ه���د 
يغذي ال��دي��ار  ف��ي  ال��ح��ب   واأرى 
ب�سوق ت���رن���و  الإ�����س����الم   ودي������ار 
وت����رى ف��ي��ك ي��ا م��ل��ي��ك��ي، اإم��اًم��ا

 

جئت تحيي ت�سامًنا في ر�سى اللَّ�

 

حتى العين  تغم�ض  عرفناك   ما 
ترتجيه م���ا  ب��ع�����ض  م���ن   وم��ن��ان��ا 
اأْ الثَّ ي�ستهي  كما  ج��ن��ًدا  وت��ران��ا 

 

فاإنا ال���ع���دو  وا����س���رب  ب��ن��ا  ���س��ْر 

 

ول���وان���ا ال��خ��ف��اق ي���رف���ل م��ج��ًدا

 

وت����رى ال��م��وؤم��ن��ي��ن م���ن ك���ل فجٍّ

 

حديث ول���ل���وف���اء  م��ل��ي��ك��ي،   ي����ا 
خبرنا ق��د  مثلما  ع��رف��ن��اك   ق��د 
المفّدى الأم��ي��ن  ه��ذا  فهٌد  ذاك 

 

�سعب اإرادة  ع���زم���ه   ح���زم���ه 
�سعبي ق�����ادُة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  اآل 

 

�سياء ت��ف��ي�����ض  اأن����ج����ٌم  ك��ل��ك��م 

 

تجلى م����ا  اإذا  ب����ن����در   واأب��������و 
ْع� ال�سَّ وان��ط��ل��ق  ال�سبيل  ف���اأن���ار 

 

ْي� ُتَفدِّ القلوب  مهوى  فينا  عا�ض 

 

��ت الأ�����س����واُء؟ ع����دت ف��ي��ه ف��ع��مَّ

 

���ج���ب���اُء اأََت����َم����لَّ����ى م����ا ي��ف��ع��ل ال���نُّ

 

الأرج�����اُء بالنه�سة  ف��ت��رق��ى  ����ِد 

 

اللقاُء ي�سمو  حيث  ال�سف  وحدة 

 

ال�سماُء تحنو  حيث  الوحي  لربى 

 

دواُء والإخ�������اء  ال������داء  ي��ح�����س��م 

 

�����ِه ل��ت��ل��ق��ى م���ا ت��ب��ت��غ��ي وت�����س��اُء

 

العظماُء ه��ك��ذا  ال�����راأي  ت��ج��م��ع 

 

الفداُء يحلو  حيث  القد�ض  فاإلى 

 

القع�ساُء ال��ع��زي��م��ة  وت��ر���س��ى  ُر 

 

الأع����داُء ُي�سحق  اأن  عزمنا  ق��د 

 

ت��ت�����س��ام��ى ف���ي زه�����وه الأج�������واُء

 

ت��ح��ت ظ��ل ال���ل���واء ع��ا���ض ال��ل��واُء

 

م�����س��ت��ف��ي�����ض ي���ب���ّث���ه الأوف�����ي�����اُء

 

اأف������اوؤوا ������ى  اأنَّ ع��ب��دال��ع��زي��ز  اآل 

 

ه����و ي���م���ن���اك ك���ف���ك ال��ب��ي�����س��اُء

 

ال��ولُء فطاب  الحجى  فيه  �سام 

 

وم�����ن�����اه واأن������ت������م ال���ح���ك���م���اُء

 

��ع ال��ظ��ل��م��اُء م���ن ف���ع���ال ف��ت��ق�����سَ

 

ق���م���ر �����س����ّع ن���������وُره ال����و�����س����اُء

 

����ُب ي��غ��ذُّ ال��خ��ط��ى وع���ّم ال��رخ��اُء

 

�����ِه وي��ن��م��و ع��ل��ى ي���دي���ه ال���رج���اُء
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هذا مليك العرب)1(
�أحمد بن عبد�لفتاح �حلازمي            

عام  جنــر�ن  ملدينة  خالد  �مللك  زيـــارة  مبنا�سبة 
1396هـ.

تتحّقُق وال��م��ن��ى  ي��ط��ل��ع  ال�����س��ع��د 

 

بهجة في  والدنى  يعزف   والكون 
��ة وال�����ن�����ور م���ن���ب���ث���ق ب���ك���ل ث��ن��يَّ

 

ب�سمة ث��غ��ر  ك���ل  م���ن   وت��������الألأت 
خيالئها ف��ي  ن��ج��ران  ج��ت  وت��ب��رَّ

 

فمهجة ال�����س��رور  تملكها  زم����رًا 

 

والول بالم�ساعر  تزخر   ن��ج��ران 
نحوكم ال�سوامخ  ت�سبقها   وتكاد 
متبختر اأف���ن���ان���ه  ف���ي   وال��ح��ق��ل 
وتزدهي تميل  غدت   والبا�سقات 
بًا ُمَرحِّ ي��ع��جُّ  تلقى  وم��ن  م��رح��ى 

 

قلبه يفر�ض  الإم��ك��ان  ف��ى  اأن   ل��و 
اأ�سربت ب��ح��ّب��ك  ب��اأف��ئ��دة  ف��ان��زل 

 

�سكركم ت��رت��ل  األ�����س��ن��ة   وال���ك���ل 
 ه���ذا م��ل��ي��ك ال���ع���رب ه���ذا خالد
عر�سه وّط���د  بالعدل  ال���ذي  ه��ذا 

 

 ف��ال��ع��ل��م دف���ق وال��ف��ن��ون ج���داول
ماأمن والمخافر  ح�سن   والقفر 

��ُق وال��ب�����س��ر ي��ل��م��ع وال�����س��ن��ا ي��ت��األَّ

 

وتخفُق البنود  تعلو  ال��رب��ا  وعلى 

 

اإ����س���ع���اع���ه وب���ك���ل ف�����جٍّ م�����س��رُق

 

ج�����ذلن�����ة وب����ك����ل وج������ه رون������ُق

 

ُق تتدفَّ م��واك��ب��ًا  ال��ج��م��وع  م��ن��ه��ا 

 

تحدُق ه��ن��اك  واأب�������س���ار  ت��ه��ف��و 

 

ك�����ل ل���ك���م م���ت���ط���ل���ع م���ت�������س���ّوُق

 

تنطُق ال�سوامت  واأو�سكت  فرحًا 

 

تتفّتُق ك��م��ائ��م  ال����زه����ور  وع����ن 

 

يترقرُق �سل�ساًل  ي��ج��رى  وال��م��اء 

 

يبرُق الب�سا�سة  ع��ن��وان  وع��ل��ي��ه 

 

ما الخز ما الديباج ما الإ�ستبرُق؟

 

ويطرُق اإليك  ي�سغي  محفل  فى 

 

وت�سفُق ف���خ���ورة  ت�����س��ي��ر  وي����د 

 

المترفُق ال��م��ت��وا���س��ع  وال��ع��اه��ل 

 

الم�سفُق ال��رح��ي��م  ه��ذا  بقلوبنا 

 

وتعبُق ت��ف��ي�����ض  ن��اح��ي��ة  ك���ل  ف���ى 

 

يقلُق ما  ترى  فلن  �سئت  حيث  ُدْر 

 

http://k-alsudairi.com/11c.html:1( من موقع خالد ال�سديري(
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وقطبهم الم�سلمين  اإم���ام   ه��ذا 
 هذا الذي دعم الت�سامن والندى
وارتقت ال��ع��روب��ة  ت��ط��اول��ت   وب���ه 
الوغى في  المواقف  ت��اأي��دت   وب��ه 
ب�سعبه الرخاء  ازدهر  الذي   هذا 
جهنم ال��ق��ل��وب  م��وؤل��ف��ة   غ�سيت 
كم برِّ ه��اط��ل  الأدن���ي���ن  وت��ج��اوز 

 

�سجية ف��ي��ك  والإي����ث����ار   اآث������رت 
�سنيعكم وطاب  مجتهدًا  اأعذرت 

 

مح�سن لأن���ك  للح�سنى   ت��رت��اح 
حكمة ل����رب����ك  ت���دب���ي���ر   وب����ك����ل 
الحيا ��ُق��ُه  ريِّ ال��م��زن  وي���داك مثل 

 

رحمة �سقيا  الحق  لحزب   فيها 
وحيهال عبدالعزيز،  بني  مرحى 

 

 اأن���ت���م ب��ن��اة ال��م��ج��د اأن���ت���م ق���ادة
عزكم تاأ�س�ض  التقوى  على   اأنتم 
واأخ�سبت الديار  زهت   وبعهدكم 
العال اإلى  ال�سعود  اآل  العال   فاإلى 
 ما فخر محترف ال�سباحه فى ال ف�سا؟
تزدهي والخالفة  فيكم   فالملك 
ن�سبة اإل���ي���ك���م  ل����ه   وال���ي���ع���رب���ي 
لكم فمرجعهم  ك��ان��وا  م��ا   اأي����ان 
لوائكم تحت  الحرمين   وحماية 
ودم��ت��م ملجاأً ل��ن��ا ذخ����رًا  دم��ت��م 

 

وفقوا ه���م  اإذا  خليفتهم   ه���ذا 
واأخفقوا اليهود  خطط   فتدهورت 
المتمزُق ���س��م��ل��ه��ا  ����َف  َت����اأَلَّ وب����ه 

 

والفيلُق م��ي��دان��ه  ف���ي  ف��ال��م��ال 

 

���حٌّ م���غ���دُق ول����ج����اره غ���ي���ث ُم�������سِ

 

يمرُق الهدى من  كي يرعوي نحو 

 

ك����ل ب����واب����ل ف�����س��ل��ك��م م���ت���ط���ّوُق

 

تنفُق م����ا  اأو  اأن���ف���ق���ت  م����ا  هلل 

 

ف��ى ك��ل م��ا اأج��ري��ت اأن���ت موفُق

 

وي�سرُق يغ�ّض  بها  الَجحود  ودع 

 

يتملُق ل��م��ن  ي��م��ل��ي  ال�����ذى  وه����و 

 

ويغرُق يفي�ض  ما  ال�سحائب  ومن 

 

ولمن طغى لهب ال�سواعق يحرُق

 

المتفوُق ي��ت��ف��وق  ب��ك��م  م���رح���ى 

 

ُق �ُسبَّ ال��م��ك��ارم  ق��م��م  اإل���ى  اأن��ت��م 

 

ون��م��اك��م ل��ل��ف��خ��ر اأ����س���ل م��ع��رُق

 

ي��ورُق فيها  ال�سخر  ي��ك��اد  حتى 

 

حلقوا الكواكب  امتهن  الذى   فوق 
ُق؟ المت�سدِّ ق  يت�سدَّ ع�سى  م��اذا 

 

والم�سرُق ك��م  ودَّ يخطب  والغرب 

 

قوا وتفرَّ ن���اأوا  واإن  والم�سلمون 

 

محدُق ع��ظ��ي��م  اأم����ر  ن��اب��ه��م  اإن 

 

والم�سرفي من ال�سحائف اأ�سدُق

 

ُق وُيحقَّ ب�ُسوحكم  ال��رج��اء  ُيبنى 
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حتية العودة)1(
�أحمد بن فالح �ملغام�سي

المكينا ال��ح��ب  ق���دوُم���ك  اأث�����ار 

 

���ت���ك ال��م��دي��ن��ة وه����ي اأه���ل وح���يَّ

 

���ت���ك ال���ج���م���وع واأن������ت اأه���ل وح���يَّ

 

ول����ق����اك خير ن��ع��م��ة   ����س���ف���اوؤك 
عيد ال���ي���وم  ه����ذا  اإن   اأخ����ال����د، 
ا�سراأبت ق��د  وال��ق��ل��وب   اأخ���ال���د 
حزن ث���وب  وداع����ك  ف��ي   لب�سنا 
 واأت����ب����ع����ن����اك اأف�����ئ�����دة ح���ي���ارى
�سقم غير  م��ن  ال��ك��رى   وج��اف��ان��ا 
ف�سال �سوفيت  وق��د  واأ�سبحنا 

 

ف��اأر���س��ل��ن��ا ال��ق��ري�����ض ب��ك��ّل لحن

 

خ���ي���ًرا اأولك  ل���ل���ذي  ف���ح���م���ًدا 

 

ا جمًّ ال���ع���ل���م  ك��ن�� ��ز  اهلل  اأت�������اك 

 

 ف�����س��خ��رت ال��ج��م��ي��ع ل��خ��ي��ر دين
ب��م��ن��اأى ع���ن���ا  َم�����ن  ودَّ  ف��ن��ل��ن��ا 

 

 ي��ع��ي�����ض ال��ح��اك��م��ون ب��ك��ل اأر����ض
ا وع�����س��ت لأم�����ة الإ�����س����الم ُط����رًّ

 

ف���ي ظ����ّل ع�سر اإن���ن���ا  اأخ����ال����د، 

 

مرحبينا ال��ح�����س��ود   ف��ج��اءت��ك 
العائدينا ب��خ��ي��ر  ت��ح��ظ��ى   لأن 
الموؤمنينا ق���ل���وَب  ت��ع��َط��ى  لأن 

 

العالمينا رب  ف�����س��ل   وع�����ودك 
اأجمعينا ع��ل��ت��ن��ا  ال��ب�����س��رى   ب���ه 
الفاتحينا ل��ق��ي��ا  ل��ق��ي��اك   اإل�����ى 
ال�سخينا ب��ال��دم��ع  ذاك  َب��َل��ْل��ن��ا 

 

القادمينا ُج����ّل  ع��ن��ك  ُت�����س��ائ��ل 

 

 م���������س����ارك����ة ل����ك����م م���ت���األ���م���ي���ن���ا
علينا م��م��ت��ن��ا  ال���رح���م���ن   م����ن 
الحا�سرينا ترعى  حين   لعودك 
العرينا ت��ح��م��ي  ���س��ال��ًم��ا  وردك 

 

الر�سينا وال��ع��ق��ل  ال��م��ال   وكن ز 
م�ستوينا ف��ي��ه��ا  ال��ن��ا���ض   ف��ك��ان 
يلينا م���م���ن  �����س����ادًق����ا  ����ا  وح����بًّ

 

 لأن��ف�����س��ه��م ب������دون الأق���رب���ي���ن���ا
 ع��ن��ي��ت ب���اأم���ره���ا دن���ي���ا ودي���ن���ا
الم�سلمينا ع���ق���ول  ���س��ّل��ت  ب���ه 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 33.
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ج��ه��ًرا ك���ت���اب اهلل  ع���ن  ت���ول���وا 

 

م��اأوى للكفر  اأر���س��ن��ا   فاأ�سحت 
فو�سى وال��ق��وُم  قد�ُسنا  وُي��ْح��َرُق 

 

يوًما الأ���س��ف��ار  ب��ن��ا  ط��اف��ت  اإذا 

 

�سقاها ودن������ا  ه�������ا  ودُّ ت���ن���اف���ر 

 

ي��ع��رف طريًقا ل��م  ال��دي��ن  ك����اأن 

 

 ت���ج���ول ب���ن���اظ���ري���ك ب���ك���ل اأم����ر
ت���راث اإل�����ى  ن���ع���ود  ع���دن���ا   واإن 
عي�ض ورخ�������اء  وارف   واأم�������ن 
 وح�����س��ن ع��ق��ي��دة وو����س���وح نهج
ف��ح��م��ًدا ل��ل��ذي اأع���ط���ى ف��اأوف��ى

 

ليوث م���ن  ال���ق���ي���ادة  ��لَّ��ْم��َت  َت�����سَ

 

وتبقى ت��ب��ق��ى  ف��ي�����س��ل   ���س��ي��ا���س��ة 
فيها ف��م�����س��ي��ت  ق��ي��اده��ا   اأت�����اك 
�سعب ك��ل  الت�سامن  اإل��ى   دع��وت 
وَق���لَّ���ْب���ن���ا ال���ب���الد ف��م��ا وج��دن��ا

 

قومي ���س��م��ل  ي��ج��م��ع  اهلل   ل��ع��ل 

مولعينا ب��ال��م��ب��ادئ   و�����س����اروا 
مبعدينا ع��ن��ه��ا  الأه�����ل   و����س���ار 
 ك�������اأن الأم��������ر ي���ع���ن���ي اآخ���ري���ن���ا
يقينا ه���ل���ك���ت  اأم��������ة   راأي������ن������ا 
مبينا ���س��ف��ًه��ا  اأم���ره���ا  واأ���س��ب��ح 

 

ال�سنينا م��دى  ال��رب��وع  تلك   اإل���ى 
حزينا ل��ل��رائ��ي  ال���ط���رف   ي��ع��ود 
ح�سينا ف��ي��ن��ا  ي����زل  ل���م   وخ���ي���ر 
فينا الأم����ث����ال  ت�����س��رب   وع�����دل 
العالمينا ب���ي���ن  ف���ي���ه   ن��ع��م��ن��ا 
�ساكرينا ل��ل��م��ه��ي��م��ن   ف���ك���ون���وا 
الم�ستبينا ال��ط��ري��ق   ف��وا���س��ل��ت 
الجبينا رف�����ع  وال������د   ���س��ي��ا���س��ة 
�سفينا ت��ف��ق��د  ل���م  ال���ُف���ْل���َك  ك����اأن 

 

من�ستينا �سوتك  نحو   فاأ�سغوا 
مخل�سينا م��ث��ل��ك  ال��دي��ن   ل��ه��ذا 
فينا واأن�������ت  ال��ج��م��ي��ع   ل��ي��ت��ح��د 
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عواطف موؤمنة)1(
�أحمد فرح عقيالن

�سعَب الجزيرة، يا خال�سة يعرِب،

 

محمد معين  م��ن  تنهل   اأف��دي��ك 
عروة ب��اأوث��ق  معت�سما   اأف��دي��ك 
الندى فل�سطين  في  تبذل   اأفديك 
داعًيا للت�سامن  مليكك  اأف���دي 

 

اأحكامها ال��ت��ي  حكومتك   اأف���دي 
���س��ه��ًم��ا ديًنا ال��ع��ه��د  ول���ي  اأف����دي 

 

�سعب الجزيرة، هاك ن�سًحا من اأخ

 

عاجال اأج���ًرا  و���س��األ��ت  �سقته  م��ا 

 

وارف اأمنك  اإن  في�سل،  �سعب   يا 
ًقا موفَّ راأوك  اأن  لما  ح�����س��دوك 

 

تقدًما ال�سعوب  اإل��ح��اد  ك��ان  اإن 

 

 اإي������اك اأب�������واق ال���دع���اي���ة اإن��ه��ا
بطولة ل��ل��خ��ائ��ن��ي��ن  زي���ف���ت   ك���م 
منافق ك���ل  ك���ذب  ي��خ��دع��ن��ك   ل 
ال�سنا ناطقة  الأعمال  في   المجد 
ديُنها ال���ع���روب���َة  ن��ظ��م  ل���و  واهلل 

 

ل��وا ل��ك��ن اأح���ال����ض ال��خ��ي��ان��ة ب��دَّ

 يا وارث العزمات، من �سحب النبي
الأجنبي ال�سراب  يظمئه   و�سواك 
العنكِب خيوط  تخدعهم  والنا�ض 

 

الأب��ي ال��ح��ر  ب��ال��دم  فتًحا  وت��م��ّد 

 

وال���ع���رب ب��ي��ن م�����س��رق وم��غ��رِب

 

الطيِب الحكيم  الذكر  من  قب�ض 

 

اأحنى على الرجل الكريم من الأِب

 

العقيدة مخل�ض ومجرِب في  لك 

 

اإل ال��م��ودة ف��ي الإخ����اء الأق���رِب

 

���س��ب��اك مخرِب ل��ه  ت��ح��اك  ل��ك��ن 

 

والمتع�سِب بالرجعي  ف��دع��وك 

 

مذهِب اأ�سرف  الرجعي  فطريقة 

 

ِب الُمْن�سِ لل�سقاء  بغيرك  اأودت 

 

الأرن��ِب زئير  اأ���س��ًدا  اأ�سمعت  كم 

 

الثعلِب عي�ض  الت�سليل  على  يحيا 

 

متك�سِب م���ه���رج  ه���ت���اف  ف���ي  ل 

 

اأكلِب ���س��رب��ة  اإ���س��رائ��ي��ل  ل��راأي��ت 

 

الأجنبي ال��ع��دو  اأط��م��ار   ب��ال��دي��ن 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 3411، 1390/3/1ه�- 7/مايو/1970م، �ض: 4.
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ا�سمئزازهم يفجر  الأذان   لحن 
خنف�ض �سوالف  ي��وًم��ا  راأوا  واإذا 

 

 حتى غدا الكلب الحقير يجو�ض في
 والم�سجد الأق�سى ي�سيح رجاله
لم�سلل ْخ  ُت�سِ ل  الجزيرة،  �سعب 

 

ال�سما رب  ل��دن  م��ن  اإل  ن�سر   ل 
خالد بالف�سائل  ه��و  خ��ال��ًدا،  ي��ا 

 

ومن زًها ط��اه��رًا  �سميرك  ي��اأب��ى 

 

والتقى ب��ال��م��ودة  مجدك   خلدت 
ب�سوطه ال�سعوب  حب  يلتم�ض   من 
ال��م��ال��ك��ي��ن محبة ذخ����ر   واأج�����ل 
ما كنت بدًعا في المروءة والتقى

 

 واأب�����وك ف��ى ع��ل��ي��ا م��ع��د ل��م يزل
 واأخوك في�سل خير من خطب العال
لكم غنى  ال��ذي  معهدك   �سرفت 
ِعَطا�سه روي��ت  اإذ  يذكر  �سيظل 

 

اأكن لم  اأن��ا  اإذا  عفًوا  �سيدي،  يا 

 

ورفقتي والحبيب  واأه��ل��ي   ب��ل��دي 
حزبه ن��ا���س��ر  ف���اهلل   �سنعيدها 

مطرِب اأع��ذب  الكفر  ب��وم  ونعيق 

 

المتهرِب ال��ف��ت��ن��ة  لجيل  ه��ت��ف��وا 

 

يعرِب جبهة  وي��دو���ض  اأق��دا���س��ن��ا 

 

 يا �سيعة الإ�سالم في م�سرى النبي!
ُخلَِّب ب��رق  وم�سات  من  ي�سقيك 

 

يغلِب الخالئق  من  انت�ساه  فمن 

 

واأحبِب! الخيرين  بف�سل  اأن��ع��م 

 

طيِب ابت�سامة  �سوى  ُي�ِسرَّ  اأن  من 

 

مك�سِب اأعظم  وه��و  حبًا  وك�سبت 

 

الغبي هو  ف��ذاك  �سلطته   وبزيف 
هي في �سجل المجد اأعظم مك�سِب

 

ف��ك��ري��م اأ���س��ل��ك ط��ي��ب م��ن طيِب

 

وللم�ستعرِب ل��ع��ارب��ه��ا  ف���خ���ًرا 

 

المتوثِب ع��زم��ه  م���ن  م��م��ه��ورة 

 

المخ�سِب للربيع  الخمائل  لحن 

 

ِب ال�سيِّ الرحيم  كالغيث  بيديك 

 

المعجِب بالبيان  �سمعك  نْفُت  �سَّ

 

غابوا فمن لي بالغناء المطرِب؟!

 

المتحزِب ال��ب��اط��ل  رغ��م  بالحق 
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خالد املجد)1(
�أحمد بن حممد �خلليفة

يا خالَد المجد، اأنت اليوم قائدنا

 

وَمْن ال��ولء  فرط  ِمن  نبايع  جئنا 

 

بنا اإن  بالعطف  جراحاتنا  د  �سمِّ

 

مودُته تفنى  وم��ا  ال��زم��اُن  يفنى 

 

مبدئه ح��م��ل  ف��ي  خليفته   ف��ك��ن 
مدامعه ْت  جفَّ فتى  تعازي  واقبل 

 

 واعذر اإذا ماتت الألفاظ في �سفتي

وقد َعَنْت لك في الم�سرى مطايانا

 

يرعانا؟ الُعْرب  فقيد  بعد  �سواك 

 

حنايانا في  حّيًا  بات  لمن  جرحًا 

 

�سلطانا الأرواح  في  عا�ض  اإنه   اإذ 
بانا ق��د  الحق  ن��وُر  جبينك  فِمن 

 

من الأ�سى حين �سار الدمع هّتانا

 

ووجدانا قلبًا  َرني  َحجَّ فالحزن 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 143.
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العودة امليمونة)1(
�أحمد حممد �لعا�سي )من دولة فل�سطني(

الأرداِن ���َر  ُم���َع���طَّ اأََه��������لَّ  ي�����وٌم 

 

خالدًا ي��ا  خ���ال���ًدا  �سيبقى  ي���وم 

 

�سالًما مليكي،  عودتكم  ي��وم  هو 

 

متخطًيا ال��ع��ال  ل����ذرى  ل��ت��ق��وده 

 

بنه�سة الحثيث  ال�سير   وتوا�سل 
وحنكة ي��ل��ي��ن  ل  ب���ع���زم   ت��ب��ن��ي 
موارًدا الب  ال�سِّ ال�سمَّ  ر  وتفجِّ

 

اأُلب�ست ممرعاٌت  الفيافي  ف��اإذا 

 

بجمالها تزدهي  ريا�سا   اأ�سحت 
ُيفتدى م��ل��ي��ًك��ا،  ي���ا  درك،  هلل 

 

اأح��ل��ى فرحة ال��ع��رب  ب��الد   عمت 
بن�سوة وال�����س��اآم  يرق�ض   فالنيل 
حالها عن  ت�سْل  ل  الجزيرة  اأم��ا 

 

 ف���ي ك���ل ب��ي��ت ب��ه��ج��ة و���س��ع��ادة
والقرى المدائن  كل  في  الِب�ْسُر 

 

و�سبابه ب�ِسيبه  ه���ّب  وال�����س��ع��ب 

 

 والقد�ض من للقد�ض غيرك منقذ؟
رغم ال�سال�سل والقيود ورغم ما

والأق�����راِن الأم���ث���ال  ع��ل��ى  ي�سمو 

 

م����رَّ ال���ده���ور وط��ي��ل��ة الأزم������اِن

 

الرحمِن م��ن  خ��ي��ر  ف��ي  لل�سعب 

 

وع����ر ال������دروب ب��ح��ك��م��ة واأم�����اِن

 

م��ي��م��ون��ة الأ������س�����رار والإع�������الِن

 

البنياِن ���س��ام��خ  م��ج��ًدا  لل�سعب 

 

���ع���م���ى ب��ك��ل م��ك��اِن ل��ل��خ��ي��ر وال���نُّ

 

زاه���ي ال��ث��ي��اب واأج��م��ل الأل����واِن

 

للجاني ال��ج��ن��ا  ��َب��َة  ُم��َط��يَّ وُرَب�����ى 

 

ي��ا ���س��ان��ع الأم���ج���اد، ل���الأوط���اِن

 

م����ق����رون����ة ب���ال�������س���ك���ر ل���ل���دي���اِن

 

��اِن وال��ب�����س��ر ح��ل ه��ن��اك ف��ي َع��مَّ

 

التبياِن ع��ل��ى  ي��ق��وى  ل  فال�سعر 

 

 وب����ك����ل ق���ل���ب خ���ف���ق���ة وت���ه���ان���ي
والداني بها  القا�سي  �سارك   قد 
الباني المليك  اإل��ى  ال��ولء   يزجي 
ق��ام��ت ت�����س��ارك ف��رح��ة الإخ����واِن

 

وم���ن طغياِن ع�����س��ف  م��ن  ت��ل��ق��اه 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 56.
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 ترجو الخال�ض على يديك فكن لها
متهلِّال ب��دا  الأق�سى  والم�سجد 

 

اأر�سه ت��ح��رر  اأن  خ��ال��ُد  ي��دع��وك 

 

 ف������اهلل ط����ه����ره وب��������ارك ح��ول��ه
مرحى مليك الُعْرب، يا ليث ال�سرى،

 

اأُفعمت قلوب  من  واأه���اًل  مرحى 

 

ها ن زفُّ ب��ال�����س��ف��اء  ال��ت��ه��ان��ي  ث���م 

 

بمليكه اأف����راح����ه  ف���ي   ل��ل�����س��ع��ب 
ملككم ��ت  ي��ث��بِّ اأن  ن�����س��األ  واهلل 

 

الثاني �سالح  ي��ا  المخلِّ�َض  نعم 

 

والإح�ساِن ب��ال��ُي��ْم��ن  م�ستب�سًرا 

 

م���ن رج�������ض ك���ل م��ك��اب��ر خ�����ّواِن

 

واخ��ت�����س��ه ب��ال��ذك��ر ف��ي ال���ق���راآِن

 

بياني اأث������ار  ب���ع���ودت���ه،  م���ن   ي���ا 
ب��ال��ح��ب والإخ����ال�����ض والإي���م���اِن

 

الأل��ح��اِن اأع����ذب  �سيغت  للفهد 

 

ح��ام��ي ح��م��اه وق���اه���ر ال���ع���دواِن

 

التيجاِن ج���واه���ر  ال�����س��ع��ود  اآل 
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عزاًء عـزاًء)1(
�أحمد خميمر

في�سٍل، خليفَة  ي��ا  ع���زاًء  ع���زاًء 

 

و�سجدًة �سالًة  كانت  نف�ِسه  ُمَنى 

 

روحه يمالأ  القد�ض  وخيال   م�سى 
فتحه يوم  في  الن�سر  �سالة  ف��اأدِّ 

 

به ف�ِسْر  الم�ستقيم  الطريق  وهذا 

 

وللهدى لل�سالم  ق��ري��ٌب  ط��ري��ٌق 

 

واإن كان ُرْزُء الُعْرب في في�سٍل َجاّل

 

ّلى القبلتين، فما �سَ باأولى  لَّى  ُت�سَ

 

ف���ذاب ل��ه ���س��وًق��ا وح��ن ل��ه و�سال

 

ال�سدل وتخترق  تعلو  ل��ه  وهْبها 

 

 ف��اأن��ت ل��ه اأدن����ى واأن����ت ب��ه اأول���ى
الأعلى وللمَثل  الأ�سمى  وللغاية 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 142.
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يا خالد العرب)1(
�أحمد خميمر

»المجد ُعوِفَي اإذ ُعوفيت والكرُم«

 

فرح هم  حبِّ من  بهم  والم�سلمون 

 

وك�����ل ����س���يء راأي�����ن�����اه ل����ه زج����ٌل

 

تكابده �سوق  م��ن  ال��م��ن��ازل   حتى 
والجند �سجوا ابتهاًجا عندما عرفوا

 

اأََخَذْت وقد  الدنيا  لتفرح  وكيف 

 

�ساألوا وم��ا  اأغناهم  كفك   عطاء 
لها تعود  اأن  حنين  الريا�ض   وفي 
 ل���ه ب��ظ��ل��م��ائ��ه��ا م���ن ن�����اره وه��ج
مطر َي�ِسْل  لم  اإن  لها  غيث  فاأنت 

 

تهنئة لل�سعب  ب��ن��در،  اأب��ا   مرحى 
منتِظر والتاريخ  يقظاُن  والمجد 

 

 اإن المعارك لم ي�سكت لها �سخب
مرتقب والهول  �سارخة   تدعوك 
بها الطريق  �سل  قد  العرب   واأمة 
 اأين الكتاب فيهديهم اإذا اختلفوا؟
ُنِكبوا ُه���ُم  اإن  ل��ق��وم  ع���زاء  ف��ي��ه 

 

وجدوا يهتدوا  لم  فمن  حق  وفيه 
لق�سوتهم! ي��ا  جهلوه  لهم   مجد 

***

والبيت فرحاُن والبطحاء والَحَرُم

 

اأَلُم غيظهم  من  بهم  والحاقدون 

 

يبت�ِسُم وه��و  يغني  ال�����س��رور  م��ن 

 

والأََكُم ُب  الَه�سْ وحتى  �سوؤال  لها 

 

والنا�ض �ساحوا ابتهاًل عندما َعِلموا

 

الُعْرُب والَعَجُم تع�سو لنورك فيها 

 

وعدل نف�سك اأر�ساهم وما َظَلموا

 

القلُم ت�سويره  عن  يعجز  م��ازال 

 

ل���ه ب��اآ���س��ال��ه��ا م���ن ����س���دوه َن��َغ��ُم

 

َلُم الظُّ لها تجّلى بك  �سم�ض  واأنت 

 

َهُم ُيتَّ لي�ض  يحيي  حين  وال�سعب 

 

مقت�َسُم والعزم  منتَهب  وال�سبر 

 

َرُم �سَ لها  يخمد  ول��م  ال��ع��دو  م��ع 

 

ملتطُم وال�����س��رُّ  نيرانها  بين  م��ا 

 

اأَُم����ُم واح���د  �سعب  وْه���ي  ك��اأن��ه��ا 

 

َحَكُم الهدى  غاب  اإذا  الكتاب  اإن 

 

ُهِزموا ُه��ُم  اإن  مبين  ن�سر  وفيه 

 

ذل الحياة ومن لم ي�سمعوا ندموا
عن �سبحه بعدوا من نوره ُحرموا

 

)1( املجلة العربية، العدد: 2، ال�سنة الثانية، �سعبان/1397ه�- متوز- اآب/1977م، �ض: 33.
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يا ابن الملوك، �سعوديين قد َجعلوا

 

�سدقوا ما  اهلل  وغيَر  ال�سادقين 

 

غدا الجبين  اح  و�سّ اأروع  كل  من 

 

اأب�������يٌّ ن��ب��ي��ل م����وؤم����ن بطل ح�����رٌّ 

 

ي��ك��اد َي��ْخ��ِط��ف ف��ي��ه ِم���ن اأوائ���ِل���ِه

 

ي�سيء ِمن دوِنِه في الروح ما َتَرَكْت

 

يا خالَد الُعْرب، في قلبي اإليك هوى

 

تجعلني والأي��ام  اأر�سك  زرُت  قد 

 

وفي فمي من فل�سطين التي اغُت�سبت

 

�ساكنة غ��ي��ر  ن���ار  ح��ن��اي��اي   وف���ي 
عاتية الأ����س���د  ك��زئ��ي��ر   و���س��ج��ة 
وقد الموؤمنين،  اأميَر  اأق��ول  ماذا 

 

نائبة ك���ل  ف���ي  ُت���ه���ا  ُع���دَّ واأن������ت 

 

راجفة والأر���ض  لها  �سواك   ومن 
بها يلمَّ  اأن  فاأخ�سى  تعنها  لم  اإن 

 

خلق ول  �سدق  ل  ال�سمائر   �سود 
 قالوا عن المخل�سين العاملين لها:
كذب لوؤمهم  م��ن  لهم  ق��ول   وك��ل 
يد ُت���َم���دُّ  ل  ل��ق��ت��ال  ُدع�����وا  واإن 

 

اجتمعوا للباطل  ظلمًة  راأوا  واإن 

 

ُوج��دوا اأينما  ا  ���س��رًّ اهلل  ج��زاه��م 

 

َتِبعوا فتنة  ب����وادي  ���س��وت  ف��ك��ل 

 

***

من عزة الملك ح�سنًا لي�ض ُيقتَحُم

 

والخادمين وغيَر ال�سعب ما َخدموا

 

ملتِثُم ال�����س��م�����ض  ب�����س��ي��اء  ك���اأن���ه 

 

َيُم وال�سِّ الأخ��الق  نف�سه  في  تعليه 

 

ُمرت�ِسُم عينيه  في  النُّْبل  من  برٌق 

 

والِعَظُم الآب��اِء  حكمُة  َغْورها  في 

 

والكرُم المجد  الرائعان  به  يدنو 

 

والهرُم والنيل  المنى  جناح  على 

 

�سوت على كل حرف فيه �سال دُم

 

َع���ِرُم م�ستهَول  بها  ح��زن  و�سيل 

 

اأََجُم اأ�سلعي  في  لها  الهموم  من 

 

طال الطريق و�سل القوُل والَكِلُم؟!

 

والَعَلُم الجي�ُض  القتال  يوم  واأن��ت 

 

والنار فوق تراب المجد ت�سطرُم؟

 

جثموا فوقها  رج��ال  خائنيها   من 
ِذَم�����ُم ول  ع��ه��د  ول  وف�����اء  ول 

 

ُهُم والخائنون  ق�سيتها،  خانوا 

 

َعَدُم لهم من نق�سهم  وكل عي�ض 

 

َفُم ُيجيب  ل  ل��ج��دال  دع���وا  واإن 

 

واإن راأوا �سحوًة للحكمة اخت�سموا

 

�َسِلموا ول  خير  اإل���ى  ت��ن��اَدوا  ول 

 

َكَتموا ٍة  ع�����زَّ ب�����وادي  ���س��رٍّ  وك���ل 
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تهنئة من االأردن جلللة امللك)1(
�أ�سامة �ملفتي

اأثُر له  ُيْطَم�ْض  طريقك الرحب ل 

 

 وعدلك ال�سمح قد �سيدت قواعده
 يا وارث المجد، في دنياي اأغنية
 ي�سعى بها ال�سوق في �سعري فاأر�سلها
بلد ف��ي  ب��الأف��راح  اأ���س��ارك   حتى 
َلنا ُموؤمَّ ع��اَف��ى  اإذ  رب���َي  َم���نَّ  ق��د 

 

 وا�ستب�سر ال�سعب في عود الإمام اإلى
اإمامها �سفاء  في  تهزج   والعرب 
م�ساعري ال�ساآم  من  حملت   ولئن 
ال�سفا يرجون  الرحمن  اإلى   �سلوا 
اأنت�سي عيدك  اأع��ي��اد  في   وال��ي��وم 
م�ساعر وف����يَّ  تهنئتي  ف��اأ���س��وق 

 

الورى ال��ذي نرجوه في هذا   اأن��ت 

 يا ابن العظيم، وكم تهادى ذكركم
بفعالكم ال��دن��ا  اأ���س��م��اع   ج���اوزت 
دفعة اأ�سدق  البذل  نهر   اأعطيت 

***

***

ومزدهُر رّي����اٌن  الخير  ونهجك 

 

يعتمُر ب��الإ���س��الم  ال��ج��زي��رة  ف��وق 

 

تنتثُر الأردنِّ  م��ن  اإل��ي��ك  ����ْت  ُزفَّ

 

فرحى تطوف لمن تزهو به ال�سيُر

 

ينتذُر اهلل  ب��ع��ون  الإم������ام  ف��ي��ه 

 

ُر ليَث العرين فغنى البدو والح�سَ

 

تنت�سُر والأف����راح  ال��ق��ي��ادة  ���س��رج 

 

وت�سكُر تب�ض  ن�����س��وى  وج��م��وع��ه��ا 

 

تغمُر ب��ال�����س��ع��ادة  ق��وم��ي  ف��ه��ن��اك 

 

لإم����ام����ن����ا و����س���الت���ه���م ت��ت��ك��رُر

 

فاأ�سعُر ال���وف���اء  ح�����ض  وي��ه��زن��ي 

 

تتعطُر ب��ال��ه��ن��ا  ب�����ودك  ت���ذك���ى 

 

وع���ل���ى ي���دي���ك اأم���ان���ن���ا ي��ت��ق��رُر

 

يهدُر وب��ال��م��الح��م  ال��زم��ان  عبر 

 

وال���ع���زم ف��ي��ك��م ����س���ادق وم��ق��رُر

 

وب��ن��ي��ت ف��ي��ن��ا م���ا ي����دوم وي��زه��ُر

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2334، 1399/1/4ه�- 4/دي�سمرب/1978م، �ض: 4.
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المجد حول قالعنا  فرفعت �سور 
عمقها ف��ي  ق��ي��ادة  فيك   ي��رج��ون 
 ت�سمو فعالك في الورى وزحوفكم
 فتفي�ض �ساحات الوغى بجهادكم
راأوا اأمتنا  اأب��ن��اء  م��ن  ��ْي��ُد  وال�����سِّ

 

اأوطاننا في  الن�سر  زحف   لتقود 
 فيقوم في الأق�سى ال�سريف موؤذن
 ونراك في الزحف الكبير وقد زهت
ربوعنا ل��الإم��ام  تب�سم   وه��ن��اك 
عالمي في  للرحى  قطب  اأن��ت   اإذ 
 فاأمام عزمك �سوف ي�سرق فجرنا
 ويطوف منك على الروابي م�سعل
 ه���ذا ال����ذي ت��ح��ي��اه اأم��ت��ن��ا على
قلعة ل��ل��ت�����س��ام��ن  ب��ن��ي��ت��م   اأن���ت���م 
نبعه ق��دي��م  م��ن  فيكم   وال��م��ج��د 
اأنا فما  اأط��ل��ت  اأن  ع��ًف��وا  م���ولي 

 

ل�ساحه ُت�����س��ّد  م��ن  اإل  اأن����ت  م��ا 

 

اإباءها الطهور  ل��الأر���ض   فيعيد 
 وتزول عن م�سرى الر�سول ظالمة

 يا خالد الأفعال، اأنت على المدى
تعيده فاأنت  الأق�سى  اأحرقوا   اإن 
وال��رج��ال وم��ن بهم واه��ن��اأ بفهٍد 

 

تعاهدوا الإب��اء  على  الليوث  فهُم 

 

ورجاله خ��ال��ًدا  فاحفظ  رب،  ي��ا 

 

***

ُر َيَت�َسوَّ عقدهم  حولك  وال��ع��رب 

 

�سدق الفداء ومن �سواك �سيقدُر؟

 

تعثُر ه���ي  ول  اأب�������ًدا  ت��ن��ث��ن��ي  ل 

 

ال��ك��ون وه��ي تزمجُر وت��ه��ز وج��ه 

 

ف��ي��ك��م م����ث����اًل ل���ل���ق���ي���ادة ي���ن���دُر

 

ُر تحرَّ �سوف  القد�ض  يديك  وعلى 

 

يكبُر وه����و  اهلل  ب��ن�����س��ر  ي���دع���و 

 

تن�سُر المعالي  في  مجدك  راي��ات 

 

ُر وال��ن�����س��ر ف��ي��ك م��ح��ق��ق وم�����وؤزَّ

 

يقهُر ل  ال���ذي  منقذنا  اأن���ت  ب��ل 

 

���ُر وت������ذوب ظ��ل��م��ة ل��ي��ل��ن��ا وُت���َن���ثَّ

 

ُر ف��ي�����س��يء ك����ل دروب����ن����ا وي����ن����وِّ

 

درب الجهاد وفي ُخطاك �سنظفُر

 

نتدثُر ظ��الل��ه��ا  وت���ح���ت  ك���ب���رى 

 

يتفجُر ب����ال����ف����دا  غ����زي����ر  َث�������رٌّ 

 

يكبُر مجدك  رج��ع  من  �سدى  اإل 

 

وتنظُر ت��رت��ج��ي��ه  ال��رك��ائ��ب  ك���ل 

 

يكثُر فيها  الأه����ل  �سمل  وي��ع��ود 

 

ويظهُر ال�سماء  ف��ي  يعلو  وال��ح��ق 

 

ُر ُتَعمِّ ه��داه  على  الحنيف  ح�سن 

 

المنبُر ح��م��اه  ف��ي  وُي���رف���ع  ح����ّرًا 

 

ُر ي�سطَّ العالء  في  العروبة  مجد 

 

والم�سدُر �سبيلهم  الحنيف  اإن 

 

نمَطُر ف��ف��ي��ه��م  غ��ي��ث  ��ن��ا  ع��قَّ اإن 
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تيهي �ضحارى البيد)1(
توفيق �أبو �لعينني �سمري

)من جمهورية م�سر �لعربية(

ْر تيهي �سحارى البيد،  وا�سعد يا َح�سَ

 

اأ�سالة الدماء  وف��ي  المليك   ع��اد 
ب�سفائه ًج��ا  م��ت��وًّ ال��م��ل��ي��ك  ع���اد 

 

ال������دوح، ه��ّي��ا قبلي ف����روع  ه��ّي��ا 

 

�سكنتها الريا�ض  في  ب��دار   اأنعم 
 حامي حمى الحرمين، األف �سالمة
ب���وادي دجلة وم��ن  ال��ع��راق   �سعب 
ومقد�ض وال��رب��اط  بتون�ض   �سعب 
خالدًا ي��ا  ف�سلكم  ي��ع��رف  ال��ك��ل 

 

قلبهم دع���وة  اهلل  ا���س��ت��ج��اب   ث��م 
 ح���رم ب��م��ك��ة وال��م��ط��اف وزم���زم
�سيوفه راأي��ت  وقد  الر�سول   حرم 
وطائف والع�سير  غ��ام��د   زه���ران 
ال���ك���ل ي���ط���رب م��ع��ل��ًن��ا اأف���راح���ه

 

رجاله اأزر  ي�����س��ّد  ال��م��ل��ي��ك  ع���اد 

 

اأع��ط��اه��ُم م��ن ف�سله ب��م��ا  اأن��ع��م 

 

بعدما ت��وال��ت  ق��د  الب�سائر   ه��ذي 
 ق��ل��ب��ي ب��ح��ب��ك ي��ا م��ل��ي��ك��ي، مفعم
�سجائني تبّث  ق��د  قلبي  نب�سات 

 

 ي���ا لئ���م���ي، خ��ف��ف م��الم��ك اإن���ه

ْر جاء الب�سير اليوم: خالد قد َح�سَ

 

ْر ُم�سَ من  معين  من  هي  عربية 

 

للَقَدْر �سكًرا  العر�ض  لرب  �سكًرا 

 

َخَفْر في  قولي  وال��ورد  با  الرُّ زهر 

 

َظْر بالنَّ يحظى  منك  بوجه  اأنعم 

 

الأََب���ّرْ والملك  الآم���ال  منتهى  ي��ا 

 

�سعب بوادي النيل �سعب في َقَطْر

 

والم�سلمون هناك في جزر الَقَمْر

 

الَخَطْر بك  يجنِّ لكي  الإل��ه  َدَع���ُوا 

 

عافى المري�ض وقال عبدي قد �َسَكْر

 

والحجر والم�سعى ومن فيه اعَتَمْر

 

الَخَبْر ِذيع  عندما  �سجوًدا  خروا 

 

الُخَبْر مع  والق�سيم  تبوك  جوف 

 

بالَمَطْر �سعدنا  كما  المليك  قدم 

 

َعَثْر من  عثرة  يقيل  المليك  جاء 

 

اأعطى الغناء لمن يكون قد افَتَقْر

 

انَهَمْر والغيث  البرق  حديث  وا  زفُّ

 

ا�سَتَتْر م��ا  يعلن  ي��دق  ي��دق  قلبي 

 

َحْر �سليت كم �سليت في وقت ال�سَّ

 

حب المليك هنا وفي القلب ا�سَتَقْر

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 52.
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عودة القائد)1(
حا�سن عطية �ملطريف

اأر�سه ف��ي  �سعبنا  بقائد   مرحى 
بخيالنا ت��غ��ب  ل��م  ع��ن��ا  غ��ب��ت   اإن 
ما بعد  جراحك  من  ربي   عافاك 
تكتئب ل��م  ���س��اب��ًرا  منها  عانيت 

 

دائًما المعالي  نحو  بنا  ت�سعى 

 

وفائنا ب���ن���ور  ���س��ع��ت   وق��ل��وب��ن��ا 
 ح��ت��ى ك�����اأن ال��ل��ي��ل م��ث��ل ن��ه��اره
ي��ا ك��ات��ب ال��ت��اري��خ، ���س��ّط��ر حبنا

 

بيننا يعلو  ال�سرع  حكم  دام   م��ا 

اأ���س��د ال��ج��زي��رة واك���ف الأن�����داِء

 

الظلماِء ك���واك���ب  ت��غ��ي��ب  ل���ن  ل 

 

ع��ان��ي��ت م���ن اآلم����ه����ا ال���ن���ك���راِء

 

العلياِء ���س��اح��ب  ل��رب��ي  ح���م���ًدا 

 

ال�سماِء ال��ق��م��ة  ف���ي  وت��ح��ّط��ن��ا 

 

وت��ج��ل��ِت الأف������راح ف��ي الأرج�����اِء

 

الآلِء ب�����داف�����ق  ي����م����وج  ب���ح���ر 

 

ل��م��ل��ي��ك��ن��ا ورج�����ال�����ه الأم�����ن�����اِء

 

الأع�����داِء ع��ل��ى  ن�����س��ر  فطريقنا 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 116.
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طويل العمر)1(
حامد حافظ غيث

)من جمهورية م�سر �لعربية(

الرجاِء، اأه���ل  ي��ا  ال��ع��م��ر،  ط��وي��َل 

 

واتجهنا ُب���رئ���ك  ي����وم  ���س��ع��دن��ا 

 

علينا ي��ر���س��ى  اأن  اهلل   دع���ون���ا 
ط��وي��ل ال��ع��م��ر، ي��ا اأم���ل ال��رج��اِء،

 

وب�ْسر ف���رح  ف��ي  الأر������ض  ف��اأه��ل 

 

ط��وي��ل ال��ع��م��ر، ي��ارم��ز ال���وف���اِء،

 

اإليها خ��ي��ر  م���ن  ْم����َت  َق����دَّ ف��ك��م 

 

علينا ي��ر���س��ى  اأن  اهلل   دع���ون���ا 
واتجهنا ع�����ودك  ي����وم   ف��رح��ن��ا 

ق��ل��وب ال�����س��ع��ب ت��ه��ت��ف ب���ال���ولِء

 

بالدعاِء ���س��ك��ًرا  الأر������ض  ل���رب 

 

باللقاِء ي�����س��ع��د  ال�����س��ع��ب  وك����ل 

 

���س��ع��ي��ن��ا ك����ي ن��ه��ن��ئ ب��ال�����س��ف��اِء

 

ت�����س��ارك��ه��م م��الئ��ك��ة ال�����س��م��اِء

 

بالدعاِء تهتف  ال��ع��رب  ���س��ع��وب 

 

بالرخاِء ي�����س��رع  ال���ك���رب  ي��زي��ل 

 

وك����ل ال���ع���رب ت�����س��ع��د ب��ال��ل��ق��اِء

 

وال�سماِء ���س��ك��ًرا  الأر������ض  ل���رب 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 42.
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خالد خالد)1(
حامد �ملح�سار

الحمى حامي  الأر����ض  عن   تولى 
وكم فيكُم من �س���������راة الرج����ال

 

ف���ف���ي خ����ال����ٍد ف���ي�������س���ٌل خ���ال���ٌد

 

المرت�سى ال��ع��اه��ل  ن���رى   وف��ي��ه 
المرتجى ف��ه��دن��ا  ف���ي   ون��ب�����س��ر 
عبدالعزيز ال��ل��ي��ث  ب��ن��ي   وك����ل 
َراة لل�سُّ اأ�س��������رة  ت�������رى  ففيه�����م 

 

���اّلَل���ه���ا وَم������ن ك�����ان ُي���ر����س���د ����سُ

 

ج����ح����اج����ُح ت���ح���م���ل اأث���ق���اَل���ه���ا

 

لها ِك�����ف�����اًء  الأم���������ور  ي�������س���و����ض 

 

وُي������ْم������َن ال����ح����ي����اة واإق���ب���اَل���ه���ا

 

ق���������واَم الأم�����������ور واأك����م����اَل����ه����ا

 

غ����ي����وث ل����ي����وث ف���م���رح���ى َل��ه��ا

 

واأي������ن ن����رى ال���ي���وم اأم���ث���اَل���ه���ا؟

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 158.
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حتيات يف موكب امللك العائد)1(
حجاب بن يحيى �حلازمي

الَعَرِب خ��ال��َد  ُيَحيِّي  نجد  ع���راُر 

 

يغمره ال�سعد  ب��ات  نجران   ونخل 
 اأما الريا�ض فقد اأ�سحت تعطرها
مدائننا الكبرى  الفرحة  ت  وعمَّ

 

بلدي، يا  ب�سراَك  َمٌد  �سَ ورددت 

 

با�سمة الأر�����ض  ب��ق��اع   فجاوبتها 
بلدي في  الخير  ع��اد  هلل   الحمد 
ُك�ِسَفْت لقد  مولنا،  طلعة  يوم  يا 

 

زهت ي��وم  التاريخ  على  نطّل  كنا 

 

جوانحنا ُتخفي  ما  الكون  وُن�ْسِمُع 

 

طلعتكم اهلل  وحّيا  مليكي،  اأه��اًل 

 

وانطلقت الأف��راح  بعودتك   عادت 
واأن�سدنا غ��ن��ان��ا  ال�سعد   وط��ائ��ر 
فالعر�ض في فرح والُمْلك في فرح

 

و»الَمْجُد ُعْوِفَي« يا مولي، وانك�سفت

 

وال�سعب يهتف: اأهاًل بالحبيب وقد

 

مبتهج الملهوف  العامر   والمعذر 
وقد لالإله  حمدًا  يهتف:  والفهد 

 

وف��لُّ ج���ازان ف��ي تيه وف��ي َط��َرِب

 

ِب فعانق الأْرَز في الأح�سا على َو�سَ

 

ِحِب الرَّ ميدانها  في  الزهر  وتنثر 

 

الَعَرِب قائد  يحيا  الكل:  فاأن�سد 

 

اأبي خير  المحمود  الخالد   بعودة 
َتِب والرُّ المجد  برفيع  مرحبًا  يا 

 

ِب واأينعت مجدبات الرو�ض بالَخ�سِ

 

الُحُجِب �سفافة  الحب عن  �ستائر 

 

بك الريا�ض على الأجيال والِحَقِب

 

والأََدِب ال�سعر  ب�سافي  الولء  من 

 

َدْت في النظم والُخَطِب اأن�سودة ُردِّ

 

الُكُتِب في  الآم��ال  ت��زرع  جموعنا 

 

لحنًا ُيِعْيد �سباب النف�ض في الأُُهِب

 

والخلق في منح والدهر في َرَهِب

 

الُكَرِب ربقة  وزال��ت  الهموم  عنا 

 

الَق�ِسِب ال�سحة  بثوب  ربي  ك�ساه 

 

ومرَتِقِب م�����س��ت��اق  ب��ي��ن  واآُل����ُك����ْم 

 

ِب الَو�سَ ناٍج، من  يا  ربك  �سافاك 

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 45، حمرم/1399ه�- دي�سمرب/1978م، �ض: 59.
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انبعثت الذي  النور  وماجٌد يرقب 

 

�َسَغٍف في  الأ�سياد  اأ�سرتك  وكل 

 

لكم ال��ولء  في  المتفاني   و�سعبك 
وفرحته اأم���ان���ي���ه  ع���ن  م���ع���ب���رًا 

 

م�ساعره اأث��رى  قد  قدومك   ه��ذا 
منارته، معلي  يا  ل�سعبك  فا�سلْم 

 

فما للخطوب  فهدًا  اهلل  وليحفظ 

 

ُهِب اأ�سواوؤه من ُذَرى الأفالك وال�سُّ

 

الأََرِب غ��اي��ة  تغني  منك  فطلعٌة 

 

اأََدِب وف��ي  عز  في  ويطرب  يزهو 

 

َعِذِب �سائق  ن�سيد  في  م�ستغرقًا 

 

م�سى عليها كم�سي الغيث في الَجِدِب

 

والَعَرِب ال��دي��ن  لعز  اإم��ام��ًا  وُدْم 

 

الذهبي �سوى علم في دربنا  فهٌد 
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ويحفظ اهلل َمْلكًا جاء طالعه)1(
ح�سان حممد �سعيد كمال

اأهاًل و�سهاًل قدوم الخير في َرَجِب

 

اأهاًل و�سهاًل على من جاء ت�سحبه

 

مبت�سمًا لقياك  اإل��ى  ا���س��راأب  قد 

 

ِت���ِه ���رَّ وك���ل ف���رد ع��ل��ى ع��ال��ي اأ����سِ

 

قد زرَت ما زرَت من بلدان عالمنا

 

موؤتلقًا النيل  �سيف  راأيناك  حتى 

 

�سكِرُكُم بع�ض  كانت  النيل  قالدة 

 

يا خير من حمل الأعباء، م�سطلعًا

 

ب�سطوته تم�سي  عازمًا  وما�سيًا 

 

وع���ارف���ًا ب��ت�����س��اري��ف الأم�����ور له

 

اأرومته الزاكي  ال�سائ�ض   القائد 
لهم الظالم  اأن��وار  الغرُّ  اأ�سالفه 

 

تاألقه ي��زك��و  ت��اري��خ��ه��م   وذاك 
ويمطرهم م��ن��ا  يرحمهم   ف���اهلل 
ويكرمهم ع��ّن��ا  ي��ج��زي��ه��م  واهلل 

 

طالعه ج���اء  َم��ْل��ك��ًا  اهلل  وي��ح��ف��ظ 

 

ملٍل ما  غير  خطاهم  يقفو  ي�سير 

 

ول ال��زم��ان  لأح���داث  ي�ستكين   ل 

اأَِب وخير  م��اأم��ول،  ق��ادم  خير  يا 

 

ُحُجِب ت���راه دون��م��ا  ال��ق��ل��وب  ك��ل 

 

واأبي مخل�ض  اأم��ي��ن  وف���يٌّ  �سعب 

 

َجِب ب�سرى من الأمل المرجّو والرَّ

 

ِخِب وجبَت ما جبَت ل واٍن ول �سَ

 

ال�سَبِب اأ�سلح  م��ن  زي��ارت��ه  ت��رى 

 

من�سِعِب توحيد  في  ل�سعيك  رمزًا 

 

َهَيِب ما  غير  في  ق���ادرًا  بحملها 

 

َحَرِب ما عنه يعجز ذو عزم وذو 

 

عجِب ب��ال  راأي  مع�سلة  ك��ل  ف��ي 

 

ومرَتَقِب ما�ٍض  الذكر في  الخالد 

 

اأطايب الذكر فيما ُخطَّ في الكُتِب

 

ب��ك��ل م��ج��د ع��ل��ي��ه راي����ة ال���َع���َرِب

 

ُحِب من ف�سله َغِدقًا من وابل ال�سُّ

 

جزاء ما قدموا من اأطيب الُقَرِب

 

َتِب الرُّ اأيمن  في  اأ�سالفه  بعد  من 

 

ويحتذي حذوهم في الخير والطَلِب

 

َيِب( يلين نحو الأماني الُغرِّ )والرِّ

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4994، 1395/7/13ه�- 22/يوليو/1975م، �ض: 5.
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نه�ستنا �سرح  ف��ي  مبتنيًا  َي��ِج��دُّ 

 

حالفه والتوفيق  العقل   يحوطه 
جزيرتنا حامي  بندر  اأب��ا   اأع��ن��ي 
لن�سرته م��ولن��ا  داع��ي��ن   داع��ي��ن 
 ك�����ذا خ��ل��ي��ف��ت��ه ف���ه���د واإخ����وت����ه
ْبِع( تهنئة ما �سجلت )َمَكَناُت الطَّ

 

م�سَطرِب غير  ق���ويٍّ  ب���اٍن  ب��ك��فِّ 

 

من�سِعِب غ��ي��ر  ب����راأي  الإل����ه  م��ن 

 

�َسِب مليَكنا خالدًا ذا ال�سدق والنَّ

 

والأََدِب العلم  لريا�ض  وحفظه 

 

 ومن نحا نحوهم من فعل كل اأبي
اأَِب وخ��ي��ر  م���اأم���ول  ق���ادم  بخير 
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يا خالد االإ�ضلم األف حتية)1(
ح�سن �إ�سماعيل

)من جمهورية م�سر �لعربية(

بالعيِد ه��ل��ل��ت  ال��ك��ن��ان��ة  اأر������ض 

 

ًبا مرحِّ ل��ل��م��ل��ي��ك  غ��ن��ى  وال��ن��ي��ل 

 

 اأهرام م�سر اخ�سو�سرت جنباتها
اأتى قد  الأبية،  م�سر  يا   ب�سراك 
بقدومه م��ب��ارًك��ا  ه���ب  ال�����س��ع��ب 

 

 م��ل��ك ال��ع��روب��ة اأ���س��رق��ت اأن����واره
 م��ن اأر�����ض م��ك��ة وال��م��دي��ن��ة عزة
ال��ه��داي��ة وال��ك��ت��اب مقامه  اأر����ض 
 ي��ا خ��ال��د الإ����س���الم، األ���ف تحية
نغماته ف��ي  ال�سعر  اإل��ي��ك  اأُه���دي 

 

ومالحًنا م�ساعًرا  البحور  اأُْزج��ي 

 

رفافة م�����س��اع��ر  م�����س��ر  اآل   م���ن 
 ���س��ع��ب ك���ري���م اأ����س���ل���ه وف���روع���ه
وخالقهم بنائهم  اأ���س��ل   ال��دي��ن 
را الذُّ تيهي في  الإ���س��الم،  اأم��ة  يا 

 

العال فوق  موا  ت�سنَّ الذين  ابن  يا 

 

و�سالبة دع���ام���ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وذيولهم و���س��ره��م  ال��ب��غ��اة  ط��رد 

***

***

الم�سهوِد ي��وم��ه��ا  ف���ي  وت��األ��ق��ت 

 

المن�سوِد بلحنه  ���س��ار  وال���م���وج 

 

الجلموِد ف���ي  ال��ي��ن��ب��وع  وت��ف��ج��ر 

 

����س���ع���وِد لآل  ع����ل����م  ل������دي������اره 

 

ن�سيِد اأح�������ر  ����ت  غ����نَّ وق���ل���وب���ه 

 

التاأكيِد ب��ع��زة  م�����س��ر  اأف����ق  ف��ي 

 

ر����س���ي���ِد ب���ر����س���د  ب�����ارك�����ه  اهلل 

 

وه����و الأب������ر ب���وع���ده ال���م���وع���وِد

 

و�سعيِد م�����س��رق  ق��ل��ب  ك���ل  م���ن 

 

ي���ِد ح���ب ي��ف��ي�����ض ب��ل��ح��ن��ه ال���غ���رِّ

 

باأحرف مهجتي وق�سيدي  ت�سري 

ف����ي خ���ال���د ول�����س��ع��ب��ه ب��م��زي��ِد

 

والجوِد الندى  ب��ذل  على  طبعت 

 

المق�سوِد ل�سرعنا  الحماة  وُه��ُم 

 

ببعيِد ل��ط��ام��ح  ال��ف��خ��ار  ل��ي�����ض 

 

وتليِد ل��ط��ارف  ت�����س��يء  �سم�ًسا 

 

ج��ع��ل ال��ج��زي��رة ف��ي اأت����م وج���وِد
الم�سدوِد ع��زم��ه  ف��ي  وت���وح���دت 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4995، 1395/7/14ه�- 23/يوليو/1975م، �ض: 5.
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وربوعها حدودها  ال�سالم   ب�سط 
في�سل الزعامة  نهج  على   واأت��ى 
ة مخ�سرَّ ح��دائ��ق  ال��ب��الد  ف����اإذا 

 

هاماتها ت�سامخت  ال�سروح   واإذا 
يعرب ف��ي  اإرادة  ال��ع��ب��ور   واإذا 
اأندائه م��ن  ي��ن��ال  ال��ج��وار   واإذا 
لم ين�َض في اأر�ض ال�سوي�ض اإقامة

 

جوده والمغارب  الم�سارق   وعلى 
دعامة خير  ل��الإ���س��الم  ك��ان   ق��د 
�سهداءه ال��ث��رى  ف��ي  ��َب  َط��يَّ الحق 

 

ولأن������ت ن��ع��م��ة رب���ن���ا ي���ا خ���ال���دًا

 

 وت��ع��ل��ق��ت اآم�����ال ي��ع��رب وال����ورى
لندائه مخل�ض  خلفك   وال��ف��ه��د 
الأق�سى عليك خال�سه  الم�سجد 
ترتجي ال�سليبة  فل�سطين   وك��ذا 
رجاوؤها العاليات  ال��رب��وع   وك��ذا 
روا تجبَّ ال��ل��ئ��ام  ال�سهاينة  اإن 

 

وحثالة �����س����راذم  ال���ي���ه���ود  اإن 

 

واحد كليث  ه��ب��وا  ال��ث��رى  اأُ���س��د 

 

اإخوة هم  وخالد  م�سر   ���س��ادات 
 في م�سر ل ين�سى العبور ون�سركم
ر وك�������ذاك ف���ت���ح ل��ل��ق��ن��اة م������وؤزَّ

 

ق����وة ل����ل����ع����روب����ة  ح����ق����ق   اهلل 
وجنوده خ��ال��دًا  فان�سر  رب،  ي��ا 

 

 اإن تن�سروا الرحمن ين�سر جندنا

***

بالبيِد وح�����س��ة  ب����دد  والأم�������ن 

 

بالت�سييِد وق�����ام  ال����ل����واء  رف����ع 

 

الممدوِد ب��ظ��ل��ه��ا  ال��ح��ي��اة  رغ���د 

 

لح����ت ل��ن��ا م���ن ���س��اه��ق وم��دي��ِد

 

ل�سهوِد ح��ق��ي��ق��ة  ال��خ��ي��ال  ج��ع��ل 

 

المعهوِد ب��خ��ي��ره  ي��ف��ي�����ض  ِب������ّرًا 

 

بجديِد ت��ع��م��رت  ال����دم����ار  ب��ع��د 

 

وال��ف�����س��ل ع����ّم ل��م��اث��ل وب��ع��ي��ِد

 

���س��ه��ي��ِد م����ق����ام  اأك�����رم�����ه  اهلل 

 

واأع������زه������م ف����ي ج���ن���ة وخ����ل����وِد

 

م���ري���ِد ب���خ���ي���ر  ع���و����س���ن���ا  اهلل 

 

نديِد ال�سِّ عزيمة  �ساعديك  في 

 

جنوِد اأزر  وي�سد  الحمى  يحمي 

 

ِرع���دي���ِد م�ستعمر  غ��ا���س��ب  م���ن 

 

المهدوِد لأم��ن��ه��ا  ال�����س��الم  منك 

 

وال���ن���ه���ر ي���ب���غ���ي ق�����وة ب���ح���دي���ِد

 

المنكوِد بظله  ال��ق��ت��ام  ب�سطوا 

 

التهديِد ع��ل��ى  ق��ام��ت  دول����ة  ف��ي 

 

ب���وج���وِد ت��ع��د  ل���م  ال���خ���راف���ة  اإن 

 

ب�����س��دي��ِد راأي�����ه�����م  ز  ع�������زَّ اهلل 

 

تحديِد م��ا  ب��غ��ي��ر  ك���ان  وال���دع���م 

 

هموِد ب��ظ��ل  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  م��ن 

 

ح���دوِد ك���ل  ف���وق  ال��ت�����س��ام��ن  اإن 

 

التوحيِد اأم����ة  ف���ي  ب��ه��م  اأك�����رم 

 

وي���ث���ب���ت الأق����������دام ب���ال���ت���اأي���ي���ِد
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حتية ال�ضفاء)1(
ح�سن �إ�سماعيل

)من جمهورية م�سر �لعربية(

��ى ال���ف���وؤاْد اأب����ا ب���ن���دٍر، ف��ي��ك َغ��نَّ

 

الهدى م��ل��ي��ك  الإم������ام   ح��ف��ظ��ت 

ال�سباْح يزهو  منك  ب�سمة  على 

 

اأيكها ع��ل��ى  ال���ط���ي���ور   وت�������س���دو 

ال�سالْم اأق���ري  جئت  ب��ن��در،  اأب���ا 

 

نظرة ����س���ي���دي،  اأي�����ا  ل���ي   وه����ل 

ل��ق��د ن��ل��ُت م��ن��ك ال��م��ن��ى اأن���ه���ًرا

 

ب���ى ال���رُّ راأت�������ه  م����ا  اإذا  م��ل��ي��ك 

 

البحاْر اأط����وي  ج��ئ��ت  ب��ن��در  اأب���ا 

 

الدجى ع��ي��ون  ف��ي  ال�سنى   واأن���ت 

الكفاْح ُج����لَّ  ال��ت�����س��ام��ن  اأن���ل���ت 

 

ح���������س����دت لأم�����ت�����ن�����ا ج���ه���ده���ا

***

***

***

***

***

ل���ل���ب���الْد اأن�������������س������ودة  د  وردَّ

 

الر�ساْد لنهج  ال��زع��ي��م  وع�����س��ت 

 

ف��ت��خ�����س��ّر ف��ي��ه ال���رب���ا وال��ب��ط��اْح

 

ب���اأغ���ن���ي���ة ال���ح���ب والإن���������س����راْح

 

المراْم طاب  العذب  وجهك  على 

 

ت�ساْم ل  ال��م��ن��ى  راح��ت��ي��ك  ع��ل��ى 

 

ف��ه��ب ال���ث���رى ي���ان���ًع���ا اأخ�����س��را

 

ت�����ح�����ول ب���ل���ب���ل���ه���ا ِم�������ْزَه�������را

 

ف��ع��ن��دك ط����اب ل��ق��ل��ب��ي ال���م���زاْر

 

نهاْر اأب���ه���ى  ال��ل��ي��ل  ف���ي  ف��ي��ب��ع��ث 

 

�سالْح اأم�����س��ى  ل��ل��ع��رب  فحققت 

 

ورب�����ك ي���ه���دي ���س��ب��ي��ل ال���ف���الْح

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 145.
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اأخ����ال����د، اأن�����ت زع���ي���م ال����َع����َرْب

 

 ح����م����اك الإل��������ه ل���ك���ب���ت ال���ع���دا

م��ل��ي��ك ال�������س���الم واإ����س���الِم���ن���ا،

 

�����َر ب����ال����ع����ز اأي����ام����ك����م وَن�����������سَّ

 

فا�ستِجْب رب���ن���ا،  ي���ا  دع���ون���اك 

 

و����س���ن خ����ال����ًدا رب����ن����ا، دائ���ًم���ا

 

والم�سلميْن ال���ع���روب���ة  م��ل��ي��َك 

 

وربُّ������������َك ي�����ا خ������ال������ٌد، ق�������ادٌر

 

***

***

***

المرَتَقْب ال��ه��دى  وللم�سلمين 

 

ننَت�ِسْب ل��ك��م  اأن�����ا  ال��ف��خ��ر  ل��ن��ا 

 

لنا �����س����ف����اًء  الإل����������ه  �����س����ف����اك 

 

ل��ت��رف��ل ف���ي ع��ه��دك��م ب��ال��ُم��َن��ى

 

َلْب الطَّ ���س��دَق  بف�سلك  وح��ق��ق 

 

ف���اأن���ت ال��م��ج��ي��ب ل��م��ن َي���ْرَت���ِق���ْب

 

مبيْن ب��ف��ت��ح  ال���ق���ري���ُب  ���س��ي��اأت��ي 

 

يكوْن ح��ت��م��ًا  الأم������َر  َر  َق������دَّ اإذا 
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حتية املوؤمتر)1(
ح�سن �إ�سماعيل

)من جمهورية م�سر �لعربية(

الأَم��ْم، خير  يا  التوحيد،  اأم��ة  يا 

 

وم����الذن����ا رب����ن����ا  اأك�����ب�����ر   اهلل 
 وم��ح��م��د ه���و ن��ع��م��ة ال���ب���اري لنا
م�سلًما النبي  على  �سلِّ  رب،  ي��ا 

 

اأجنا�سها على  ل��ون  ف��ي  ف�سل   ل 
واحد خلق  الإ���س��الم  ف��ي   النا�ض 
بالهدى ت�سطع  الدين  ديار   هذي 
عوا تجمَّ ال��ك��رام  دار  ف��ي  واأق���ول: 

 

ملكه ف���ي���ن���ا  اهلل  اأع�������ز   م���ل���ك 
ورجاوؤهم اإم��ام��ه��م  للجميع   ه��و 
الحجى ن��ع��م  ل��ن��ا  ف��ه��د   و�سقيقه 
في�سل من  ح�سبه  في�سل   و�سعود 
واجًبا ح��م��ًدا  ل��ل��رح��م��ن  ال��ح��م��د 

 

رحمة في  في�ساًل  اأغ��رق  رب،  يا 

 

الوفا عهد  على  اإن��ا  في�ساًل،  ي��ا 

 

الدنا، اأمل  يا  الإ�سالم،  مجمع   يا 
وت�ستكي ت���ئ���ّن  الأول������ى  ال��ق��ب��ل��ة 

 

راحال وّلى  ال�سلم  ال�سالم  اأر���ض 

 

الِحَكْم فوق  حكمة  الت�سامن  اإن 

 

ْم نعت�سِ ج��م��ًع��ا  اهلل  ب��ح��ب��ل  اإن����ا 

 

ْم تنف�سِ ل  بوحدة  القلوب  جمع 

 

والعَجْم العروبة  مع  الإخ��اء  �سمل 

 

الَحَرْم من  لل�سالة  اأذن  فبالل 

 

الملتِزْم بالتقي  اأول���ى  والف�سل 

 

العَلْم تحت  توحدت  اأربعين  في 

 

وال�سَيْم العروبة  فخر  خالد  مع 

 

يحمي الحمى ويفي�ض مدرار الكَرْم

 

َقْم النِّ ���س��ر  ب��خ��ي��ره  ي�ستدفعون 

 

منتِظْم األ���م���ع���ي  ���س��دي��د  راأي 

 

من �سلب اأكرم قائد �سنع القَمْم

 

بعد ال�سهيد ت�ساعدت فينا الهَمْم

 

َرِحْم بمن  الرحيم  اأن��ت  ياربنا، 

 

مرت�ِسْم لراأيك  نهج  على  نم�سي 

 

ي�سطِرْم لهيب  في  ت�سكو  القد�ض 

 

ينتِقْم فيها  عاث  قد  غا�سب  من 

 

الُحَرْم بها  ي�ستبيح  عليها  ممن 

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4987، 1395/7/5ه�- 14/يوليو/1975م، �ض: 5.
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عذابها اأترت�سون  النبي   م�سرى 
 ال��ق��د���ض ت��ب��غ��ي م��ن ل��ق��اك��م قوة
ترتجي الجريحة  فل�سطين   وكذا 
ي��ق��ي��ن ثابت ���وا ج��م��ي��ًع��ا ف���ي  ه���بُّ

 

ربنا ك���ت���اب���ك  ف����ي  ن�����ور   ال���ع���ل���م 
كتابه ع��ل��وم  ف��ي  ال�سريعة  اأ�����ضُّ 

 

فاجمعوا هّيا  الإ���س��الم،  اأخ��وة  يا 

 

واثًبا ينه�ض  ل��الإ���س��الم  اآن  ق��د 

 

م�سى وم��ا  بالزمان  كنا   اأن��ق��ول: 
اأح���الم���ن���ا ل ل���ن ت��غ��ي��ر واق���ًع���ا

 

تراحم دي��ن  الت�سريع  في   الدين 
بنائه اأ�سل  الإ���س��الم  في   الع�سو 
ا به م��ت��ع��اون��ون ع��ل��ى ال��ت��ق��ى ب����رًّ

 

�سعوبهم لخير  اأت��وا  م�سلمون،   يا 
ل ل��ن ي��ك��ون ب��اأر���س��ن��ا ُع���ري ول

 

����ل وت����واُك����ل ����س���ت���ان ب���ي���ن ت����وكُّ

 

طريقنا ب��ال��ك��ت��اب  ن���ور   ي�����ارب، 
بالهدى ق�����س��دن��ا  اإن����ا  رب��ن��ا،   ي��ا 
خالًدا بف�سلك  فاحفظ  ربنا،  يا 

 

للحمى ليًثا  الفهد  اأخ��اه  واحفظ 

 

 واهلل يجزي ال�سادقين ب�سدقهم
به وا�سلكنا  الحق  الطريق   اأرن���ا 

الكِلْم؟ ف��ي  ب��ذك��ر  ب��ارك��ه��ا  واهلل 

 

ْم المعت�سِ القوي  يخ�سى  فعدوُّنا 

 

َمْم ال�سَّ فيها  وقفة  جميًعا  منكم 

 

اهلل ين�سر في الجهاد من اغتَنْم

 

بالقَلْم ع��لَّ��م  ال��رح��م��ن  ف��ت��ب��ارك 

 

ومن الر�سول حديثه اأوفى الِحَكْم

 

تنتِظْم بجامعات  ال��ع��ل��وم  اأرق���ى 

 

ملتِطْم الحقيقة  بحر  في  فالعلم 

 

اإن التقدم في النهو�ض من الِقَدْم

 

في الحلم ل يجني الموا�سم من َحُلْم

 

ْم ينف�سِ فينا  الع�سو  تداعى  واإذا 

 

ن�ستِقْم فينا  المرء  ا�ستقام  ف��اإذا 

 

ُيقت�َسْم اإث��ًم��ا  ب��ال��ع��دوان  لي�ض  ل 

 

منتِقْم ل����رب  ت�����س��ل��ي��م  ال���دي���ن 

 

�َسَقْم اأو  حمانا  ف��ي  وجهل  ظماأ 

 

ال���ن���َدْم ف��ي��ه��ا  اآف����ة  ال��ت��واك��ل  اإن 

 

َلْم واجعل لنا التوفيق نوًرا في الظُّ

 

فا�سلك بنا خير الم�سالك في الِق�َسْم

 

واجعله لالإ�سالم كال�سرح الأ�َسْم

 

َمْم وارعى كذلك �سعبه يرعى الذِّ

 

الكَرْم كل  في  الحدَّ  يفوق  كرًما 

 

واجعل بلوغ الق�سد ح�سن المختَتْم
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اآل ال�ضعود)1(
ح�سن م�سطفى �ل�سرييف

ع���ذري ت��ق��ب��ل��وا  ال�������س���ع���ود،   اآل 
 رغ�����م اق���ت���ن���ا����س���ي ك����ل ل����وؤل����وؤة
جواهرها م���ن  اأ���س��ل��ك   ح���اول���ت 
محاولتي م���ن  اأع���ظ���م   والأم������ر 
رو�ستكم غ��را���ض  ع��ب��ُدال��ع��زي��ز 

 

جزيرتنا ع��ل��ى  اأف����ا�����ض  ف���ج���ٌر 

 

 م���ت���األ���ق الأ�������س������واء ف���رق���ده���ا
جحفله ف���ف���ّر  ال����ظ����الم  ه���ت���ك 

 

 ن�������ادى ع���ل���ى اأ�����س����ت����ات اأم���ت���ن���ا
�سامخة ك��ال��ط��ود  ا���س��ت��وت   ح��ت��ى 
واردة ل���ك���ل  ال���ح���ل���ول  ����َن����َع  �����سَ

 

 ح����ت����ى اأب����������ان ل����ن����ا م��ع��ال��م��ن��ا
حكمته ح���ل���م  وي�����س��ف��ح   ي��ع��ف��و 
وي������������دق اأب����������واًب����������ا م���غ���ل���ق���ة

 

 ح����ت����ى اأج�����اب�����ت�����ه اأواب�������ده�������ا
م�سى غ�����داة  َث�����ن�����ا  واأرَّ وم�����س��ى 

 

حوزتنا ي��ح��م��ون  ال�����س��رى   اأ���س��د 
 ي��ب��ن��ون ف����وق اأ����س���ا����ض رائ���ده���م

�سعري ����س���اأَوك���م  ي��ب��ل��غ  ه��ي��ه��ات 

 

غيري ����س���اع���ٌر  ي��ف��ت��رع��ه��ا  ل����م 

 

ع�����ق�����ًدا ي���ت���ي���ه ب�����ن�����ادر ال�������درِّ

 

��ل��وا ع���ذري ف������اإذا ع���ج���زت ت��ق��بَّ

 

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��دِر

 

وال�����ن�����ور ي����ط����رده ع���ل���ى الأث������ِر

 

والجهِر وال��ت��ي�����س��ي��ر  ال�����س��ر  ف���ي 

 

ت��ح��ي��ي ل��ي��ع��رب ���س��ال��ف ال���ذك���ِر

 

قدِر على  تخ�سى  ���س��اردة  ك��ل  اأو 

 

وال�سقِر ئ���ب���ال  ال���رِّ ع��زم��ة  ف���ي 

 

وي�����س��و���س��ن��ا ب���ال���ح���زم وال���ب���رِّ

 

ج��ب��ل��ت ع��ل��ى الأح����ق����اد وال�����س��رِّ

 

وت���ف���ت���ح���ت ل���م�������س���ارح ال���خ���ي���ِر

 

تفري ل��ل��ع��دا  اأ����س���او����َض  ���ْي���دًا  ����سِ

 

م����ن ك���ي���د ح�������س���اد وم�����ن غ����دِر

 

الفجِر ذرى  ف��ي  ت�����س��ام��ق  ا  ع����زًّ

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 14.
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 ح����ت����ى ت������األ������ق ن�������ور ك���وك���ب���ن���ا
ي��ا خ��ال��َد ال��م��ح��ب��وب، ل��و نظرت

 

قلق ف�����ي  الأن�������ب�������اء   ي����ت����رق����ب 
ك����ل فتى ق���ل���ب  اأن�������ك   ل��ع��ل��م��ت 
 ي����ا م��ن��ت��ه��ى اآم��������ال، اأ���س��رت��ن��ا
لنا ����س���ف���اك  ل��ل��م��ول��ى   ال���ح���م���د 
ي��ا ملكي، ال����روح  اإل��ي��ن��ا   ع����ادت 
مرابعنا ف���ي  رف�����رف   وال���ح���ب 
 ك���ل ال��م�����س��اع��ر م����اج ع��ارم��ه��ا
 ي��غ��ن��ي ع����ن ال��ت��ع��ب��ي��ر م���اأث���ره���ا
اق����راأ وج����وه ال��ن��ا���ض ُخ����طَّ على

 

اجتمعا ل���ك  وال���دن���ي���ا   ال���دي���ن 
مكرمة ك����ل  ف����ي  خ�����ال�����ًدا،  ي����ا 

 

تطلعها ف�����ي  ال���م���دي���ن���ة   اإن 
لعزتهم ي���رج���ى  م���ن   وج���دت���ك 
تر�سدهم الأخ����ي����اَر  ال��م��ر���س��ل 

 

تنفقها الأم������������وال   ال�����ب�����اذل 
عالمهم اأ�����س����ي����اد   وت���ع���ي���ده���م 
خا�سعة ال��ع��ر���ض  اإل�����َه  ف���َدَع���ْت 

 

 ف�����ي ط����اع����ة وت�����م�����ام ع���اف���ي���ة
واأخ��������وك ف���ه���د ع���ن���د ك����ل َن����دا

 

مبتهال رب��������اه،  ي����ا  ف����ت����ق����ول: 

 

ب���ت���ل���ي���ده وب�����ط�����ارف ال���ع�������س���ِر

 

ال�سدِر خ��اف��ق  �سعَبك  ع��ي��ن��اك 

 

خ��ن��ق��ت��ه اأدم�����ع�����ه م����ن ال���ذع���ِر

 

ي�سري م���ا  ال���دِّ ف���ي  وب�����اأن ح��ب��ك 

 

وال���ف���يء ف���ي ال�������س���راء وال�����س��رِّ

 

ال�سكِر بخال�ض  يفي�ض  ح��م��ًدا 

 

الع�سِر م����ع  ل���ن���ا  رج���ع���ت  ل���م���ا 

 

بالب�سِر ال���ق�������س���م���ات  م��ت��ه��ل��ل 

 

م���ت���الط���ًم���ا ك���ت���الط���م ال���ب���ح���ِر

 

ي������زري ب���ف���ن ال�����س��ع��ر وال���ن���ث���ِر

 

�سطِر ف���ي  ال���ح���ب  ال���وج���وه  ك���ل 

 

الثغِر ب��ا���س��م  ل��ع��ه��دك  ط���وب���ى 

 

وال���ذخ���ر ع��ن��د َت���َط���لُّ���ِب ال��ذخ��ِر

 

ل��ب��ن��ي اأُب��������اِة ال�����س��ي��م ف���ي ب���دِر

 

بالن�سِر الأع��������الم  ال���خ���اف���ق 

 

ل����ل����درب ب���ي���ن م����ف����اوز ال��ك��ف��ِر

 

بالجبِر ال���ق���وم  ك�����س��ر  ل��ت��ق��ي��م 

 

الفجِر ُغ������ّرة  ف���ي  الأَُل�������ى  م��ث��ل 

 

العمِر اإط���ال���ة  ال��م��ل��ي��ك  ُي��ْع��ِط��ي 

 

م���ت���م���ت���ًع���ا ب����ث����واق����ب ال���ف���ك���ِر

 

ي���ج���ري ق���������ادم  اأول   ت����ل����ق����اه 
 ه����ذا اأخ����ي اأ����س���رك���ه ف���ي اأم����ري
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كل فرد كاأنه �ضعلة النار)1(
ح�سني علي عرب

َباٍح �سِ وج���وٍه  م��ن  ْحُت  بَّ َت�سَ ق��د 

 

ع��ب��ق��ري��ي��ن ي���ع���رف���ون ال��م��ع��ارْي���

 

اأي���دي���ه���م تج�  وال����م����روءات م���ن 
����س���ام���ر ع����ام����ر ون���������اٍد َن�������ِديٌّ

 

ِوْرٌد وال�������س���وال���ف  والأح�����ادي�����ث 

 

ع��ذاًب��ا ث���غ���وًرا  روت  ك���م  ع��ذب��ة 

 

 وال���رواب���ي اإل����ى ال��م��راب��ع ت��روي
ك���ل رب����ع ك���اأن���ه رف�����رف ال��ُخ��ْل���

 

َنْج� ع��ن  يبعد  الحجاز  اإن  قيل: 

 

ْي� الُمِحبِّ ب��ي��ن  ال��ب��ع��اد  اإن  ق��ل��ُت: 

 

ول��ك��ْن��� اأم����ام����ي  ����س���ي���ارت���ي  اإن 

 

ُتلقي� ال��ري��ح  م�سابح  ف��ي  خ��ط��وة 

 

ب����ل����د واح���������د وم���م���ل���ك���ة ُك����ْب�����

 

َنْج� رب��ى  حتى  ال�ساآم  ح��دود  من 

 

 وم������ن ال���ب���ح���ر ل��ل��خ��ل��ي��ج ب���الد
مهاد ف��ه��ي  ب���ال���رج���ال   ع���م���رت 
ت���ت���وال���ى ب���ه���ا ال����وف����ود وَت���ْم���َت���ا
م���ن���ال م����ّن����ا  ال����ع����دو  ي����ن����ال  ل 

***

م��ن ���س��ي��وٍخ وم���ن ���س��ب��اب وُم����ْرِد

 

�����َف وي�����س��دون��ه��ا اإل����ى ك���ل َف����ْرِد

 

َردِّ دون  م�������ردًدا  ع���ط���اًء  �����ري 

 

ُمْجدي الجود  �سنائع  من  َوَج��دًى 

 

َم����َردِّ ب����دون  ي��ج��ري  م�ستفي�ض 

 

ِب�َسْهِد �سداها  من  النف�ض  ترتوي 

 

��دِّ ق�����س��ة ال�����س��وق م���ن ل��ق��اء و���سَ

 

�����ِد ع��ل��ى ر���س��م��ه اإ�����س����ارة ُخ���ْل���ِد

 

الُمِجدِّ ال�����س��ري��ع  ع��ل��ى  ك��ث��ي��ًرا  ����ٍد 

 

ب���ُب���ْع���ِد اأب����ال����ي  ول  ق���ري���ب  ������َن 

 

ي ِج���دِّ َج���ّد  اإذا  ل��ه��ا  ���س��ب��وق  ���ِن��ي 

 

وِرْف���دي واأه��ل��ي  اإخ��وت��ي  على  �ني 

 

���ِد ����رى ت��الق��ت ع��ل��ى اإب�����اء وُر����سْ

 

��ِد �����َراَن ق��ام��ت ع��ل��ى م��ك��ام��ن اأُ���سْ

 

ُمْعَتدِّ ال��م��دى  ع��ل��ى  م��ا���ضٍ  ذات 

 

وَوْرِد ���س��ب��ل  ك��ل  م��ن  ل��ل�����س��واري 

 

َوْف�����ِد اإث�����ر  ب���وف���د غ����دا ع��ل��ى  ُز 
ي ��َع��دِّ ال��تَّ ف��ي  ت��ع��ّدى وح��ت��ف��ه  اإن 

)1( املجلة العربية، العدد: 7، ال�سنة الثانية، �سفر- ربيع الأول/1398ه�- �سباط/1978م، �ض: 4.
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والَعْز بالحزم  ال�سعاب  تتحدى 

 

و�سالح ����س���وؤدد  ج��ن��ُد  ج��ن��ده��ا 

 

���ا ك����ل ف�����رد ك����اأن����ه ���س��ع��ل��ة ال���نَّ

 

الأْه���َوا يقتحم  الن�سال  يت�سبى 

 

والم�ستبدي� الغا�سبين   ير�سد 
والمنايا ال��م��ن��ى  اإل����ى   ي��ت��ب��ارى 
وُيْلِقْي� ح��م��اه  ع��ن  ال��ب��اأ���ض  ي���دراأ 

 

َي��ْل��� ول  ي���م���اري  ول  ي������داري  ل 

 

الإْي��� قلبه  ف��ي  ال�سالح  يديه  ف��ي 

 

الَفْج� كمنبلج  وج���ُه���ُه  َب��ا���س��ٌم 

 

واْغَبْر الأف���ق  تجهم  اإن  عاب�ض 

 

���ا ك���ائ���د ل���ل���ن���وائ���ب ال���ُم���دَل���ِه���مَّ

 

ُه ف���ي ال��م��ه��اوي ي���ت���ردى ع�������دوُّ

 

َقْحَطا ذوائ���ب  م��ن  وال�سناديد 

 

����� ي���ت�������س���دون ل���ل���ع���روب���ة والإ�����سْ

 

عبقري ����س���اده���م  ث���م   ق���اده���م 
� وَيْنَق�سْ الخطوب  على  يترامى 

 

���ا و�����س����ن����اٍن ك�����اأن�����ه ل���ه���ب ال���نَّ

 

ه��و ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ف��خ��رة ال��ُع��ْر

 

ملًكا ���د  و����س���يَّ دول������ة  ب���ن���ى  ق����د 

 

��ا وت�����ال ف��ي�����س��ل ف��ك��م��ل م����ا ���سَ

 

ا�ستقامت حتى  ال��ب��ن��اء  زاد   ث��م 
معتفيها ع��ل��ى  ف�سلها   اأ���س��ب��غ��ت 
بالإ�ْس� الأه����ل  ع����داوة  وت��ح��ام��ت 

 

***

ي ��َح��دِّ ال��تَّ بف�سل  وت��ج��ت��ازه��ا  ِم 

 

وف����الح اأك�����رم ب��ه��م م���ن ُج���ْن���ِد!

 

الِفِرْنِد الح�سام  �سفحة  على  ِر 

 

����دِّ اأَ�����سَ ب���ع���زم  م�����س��ت��ب�����س��اًل  َل 

 

���ِد ����َن وي��ج��ت��اح��ه��م ب��اأح��ك��م َر����سْ

 

ب��ي��ن ع��ي��ن��ي��ه ت�����س��ت��ع��ي��د وُت���ْب���دي

 

���واًظ���ا ع��ل��ى ال���ع���دو الأََل�����دِّ ����ِه ����سُ

 

وَح���ْم���ِد ب��ت��ق��وى  اإل  وي���زه���و  ���ُه��و 

 

الُم�ْسَتِبدِّ غ���واي���ة  ي��ج��ل��و  ����َم���اُن 

 

َجْلِد ال�����س��دائ��د  ع��ل��ى  ���س��ب��ور  ����ِر 

 

ل��ل��ِج��دِّ ُدِع��������ي  اإذا  ُم�����ِج�����دٌّ  َر 

 

َك��ْي��ِد ب��اأع��ظ��م  ل��ه��ا  ى  ���دَّ َت�������سَ ِت 

 

ي وه����و ال��ل��ي��ث ل��ي�����ض ب���ال���ُم���َت���َردِّ

 

َم���َع���دِّ �����س����راة  اأو  وع����دن����ان  َن 

 

ي دِّ للُمَت�سَ م�����س��ت��اأ���س��دي��ن  ����الِم 

 

م���ن ب��ن��ي م���ق���رٍن ب��ن��اة ال��َم��ْج��ِد

 

��������ضُ ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��اع��د وب����َزْن����ِد

 

َح���دِّ ب�����س��رب��ة  ي��ف��ري  ِر و���س��ي��ٍف 

 

َوَع����دِّ ب����دون ح�����س��ر  ِب ج��م��ي��ًع��ا 

 

ب��ج��ه��اد م��ا���س��ي ال��ع��زي��م��ة َف����ْرِد

 

ال����ُم����ْع����َت����دِّ ����ة  ب����ه����مِّ اأب����������وه  َد 

 

وَم����ْج����ِد ع���ن���ف���وان  ذات  دول������ة 

 

م����ن ����س���دي���ق وم�����ن ع�����دو ُم���ِل���دِّ
ِلُم�ْسدي َمنٍّ  غير  من  ُيْعَطى  ���َداِء 
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ْت ب��خ��ال��د م��ل��ك ال���ُع���ْر وَت�����َن�����دَّ

 

فهد ال���م���ظ���ف���ر  ال���ع���ه���د   وول������ي 
الأع��ادي �سرور  من  اهلل   �سانها 

ا َتِحيَّ اأدِّ  ال���ري���ا����ض،  ع��ب��ي��ر  ي���ا 

 

َباَبا �سَ ��َت��ِم��دُّ  َت�����سْ نجد  �سبا  م��ن 

 

��َوا اأَ���سْ واأ���س��رم  عهدها  �ساقني 

 

واأن���دى اأج����دى  ال��ع��رار   و�سميم 
بالَقْي� َع  ���وَّ َت�������سَ ال����ذي  وال��ع��ب��ي��ر 

 

ثراها ا�ستباحت  ال��ت��ي   وال����ورود 
َمَغاِنْي� ف��ي  ت��ن��اث��رت  وال��م��راع��ي 

 

ببرق ي�ستنير  ال��غ��ي��ث   ج���اده���ا 
فاأَْر�َسْل� اإليها  خ��اط��ري  هاجني 

 

***

ِن����دِّ م����ن  َل������ُه  وم�����ا  ِب ج��م��ي��ًع��ا 

 

بَفْهِد! اأك�����ِرْم  الأك��رم��ي��ن  ق��ائ��د 

 

����ْع����ِد وح����ب����اه����ا ب���ن���ع���م���ة وب���������سَ

 

ي ����اأَدِّ ِت���ي اإل��ي��ه��ا وك���ن رق��ي��ق ال����تَّ

 

وِه��ْن��ِد �سلمى  ب��رب��ع  ه��واه��ا  ِت���ي 

 

ِق�����ي اإل���ي���ه���ا ب���ك���ل َح������يٍّ وَع����ْه����ِد

 

َوَن���دِّ ن��ف��ح م�سك  ف��ي رب��اه��ا م��ن 

 

ْنِد بالرَّ واحتفى  وال�سيح  ْوِم  ��سُ

 

َوْرِد ك����ل  ع���ل���ى  ع���اط���ر  َع����َب����ٌق 

 

���َه��ا ب�����س��ف��ح م���ن ال���رب���وع وَم���ْه���ِد

 

م������ت������واٍل وي�������س���ت���م���ر ب�����َرْع�����ِد

 

َب��َردِّ اأح��ظ��ى  ع�ساي  قري�سي  ���ُت 
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خالد االأعمال)1(
ح�سني حممد علي داللة

مت�سٌل فالمجد  اأمتي،  يا  ب�سراِك 

 

�سيمته الأع���م���ال  خ��ال��ُد  ف��خ��ال��ٌد 

 

فانتظمْت الملُك  اإليه  ا�ستدار  قد 

 

رتبًا للعال  يرقى  المجد  اإلى  �سما 

 

يع�سده ال��ع��ه��د  ول���ي  اأخ����وه   ف��ه��د 
حجر من  الأ�سنام  َم  َحطَّ اأبوهما 

 

�سرعته والإ���س��الُم  يحكم  زال  ما 

 

ُملتئُم فال�سمل  وطني،  يا  ب�سراَك 

 

ِذَمُم له  ُتْخَفْر  فلم  مام  الذِّ حفُظ 

 

ُمنتِظُم العقد  اإن  العقد  جواهر 

 

و�َسُموا اآب�����اوؤه  قبله  ارت��ق��ى  ك��م��ا 

 

اأََج���ُم ول  غ���اٌب  مثَلهما  ���س��ّم  م��ا 

 

َنُم �سَ ول  �سرٌك  فال  رج��ال  وم��ن 

 

ْيُد والَخَدُم حتى ت�ساوى لديه ال�سِّ

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 165.
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فر�ضان املجد)1(
خالد بن عبد�هلل �ملطوع

واإيمانا واإح�����س��ان��ًا  ِب����ّرًا  اأزه����رَت 

 

اأبًدا عَت مجدك مجًدا خالًدا  ر�سّ

 

 كيف احتويت علوم الفقه من �سغر
يا ابن الذين ك�ساهم ربهم �سرًفا،

 

واأو�سمة ت��اج  م��ن  وع�سرون   �ست 
 �ست وع�سرون قد قلدت في فخر
منت�سًرا العلياء  في  البدر  كاأنك 

 

كرًما العال  �ساحات  كفك  اأح��اط 

 

مّر ذكرك في �سحراء مقفرة لو 

 

هيهات اأح�سي جياًدا اأنت فار�سها

 

قاطبة الأوط��ان   اأقمت عدلك في 
كارثة ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى  ت���وال���ت   ل��م��ا 
يوؤلمه ك��ان  بليًغا  جرًحا  �سمدَت 

 

موؤتلًفا العرب  �سمل  تجمع  ورحَت 

 

تتبعكم والآراء  ال��م��ح��اف��ل   ك���ل 
يا من ت�سرب وْهج المجد من دمه،

 

 ما طا�ض �سهمك عن طير وعن ر�ساأ
عذًرا اأبا بندر، اإن خانني قلمي

 يا خالد المجد، فاخلد في حنايانا
وريحانا اأن����وارًا  لحدك  ��ح��َت  و���سَّ

 

وق���راآن���ا؟! اآداًب�����ا  تحفظ  ورح���ت 

 

وفر�سانا اآ�ساًدا  المجد  اإلى  هبوا 

 

تيجانا ال�سدر  ف��وق  ير�سع   ت��اج 
 ي�سمو الو�ساح على الأبرار ن�سوانا
واإيمانا واأخ��الًق��ا  َخ��ْل��ًق��ا  ت�سيء 

 

نيرانا الأع��داء  في  اأَوق��د  والعزم 

 

واألوانا اأ�سكاًل  الورد  لخ�سو�سر 

 

فر�سانا اإلك  طاوعت  ما   فالخيل 
وبلدانا اأري���اًف���ا  يحكم  فال�سرع 

 

لبنانا بالأجفان  تح�سن   اأ�سرعت 
داوي����َت ب��ال��ع��زم اآلًم����ا واأح��زان��ا

 

وبنيانا اأرك��اًن��ا  الت�سامن  تبني 

 

عنوانا كنت  بل  لها  ال�سياء   كنت 
 وا�ستوطن المجد في كفيه اأزمانا
واآ����س���اًدا وغزلنا ���س��ق��وًرا  ت��رم��ي 

 

وريحانا ا  ِع��زًّ بكم  ي�سمو  فال�سعر 

 

)1( فر�سان املجد، خالد بن عبداهلل املطوع، ن�سر املوؤلف، 1424ه�، �ض: 21.
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عاد املليك)1(
خليل �إبر�هيم

ًحا متو�سِّ ل�سعبه  ال��م��ل��ي��ك  ع���اد 

 

عليائه ف��ي  ال��ب��در  م��ث��ل  واأََط������لَّ 

 

عالجها ل��ل��ن��ف��و���ض  ه���و   ف��ك��اأن��م��ا 
�سعاعها ل��ل��ع��ي��ون  ه���و   وك���اأن���م���ا 
م�ساعًفا ال��ع��ل��ي  هلل  ف��ال��ح��م��د 

 

و�سحبه المليك  اهلل  يحفظ   كي 
دينه لن�سرة  ���س��ن��ًدا  وي��دي��م��ه��ْم 

 

اإخ��وة في اهلل طاب م�سيرهم  مع 
مجدها ل��ل��ع��روب��ة  ي��ع��ي��دوا   ح��ت��ى 
كلها للخليقة  ه���و  م���ن   وي�����س��ود 
محمد النبي  على  ال�����س��الة   ث��م 
فكلُّهم ال��ك��رام  وال�سحب  والآل 

 

ب��ث��ي��اب ع��اف��ي��ة وُب��������ْرِد ���س��ف��اِء

 

ب�سخاِء ���س��ي��اءه  ال��ج��م��وع  ي��ه��ب 

 

اأع����ط����ى ل���ه���ا ت���ري���اق���ه���ا ب���وف���اِء

 

ب�������س���رت م���ح���ي���اه ب�����ه ب������ولِء

 

وال�����س��ك��ر م��ق��روًن��ا ب��خ��ي��ر دع���اِء

 

ا وك������ل ع���ن���اِء وي���ق���ي���ه���ُم �����س����رًّ

 

وي���ع���زه���م اأب��������ًدا ل��ح��م��ل ل�����واِء

 

م��ت�����س��ام��ن��ي��ن ل��م��ق��ت��ل الأع������داِء

 

وي��ج��ن��ب��وا الأق�����س��ى ك��ب��ي��ر ب��الِء

 

وي���ع���م اأوط������اًن������ا ل���ه���ا ب���رخ���اِء

 

ب�سماِء ال��دج��ى  ف��ي  نجم  لح  م��ا 

 

م�ساِء ال��ظ��الم  ف��ي  ن��ور  م�سكاة 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 107.
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يا من جعلناك يف اأفق امللوك اأبا)1(
�لقا�سي: ريا�ض عز�لدين قويدر

 اأكبرت فيك العال وال�سدق والأدبا
 يا نجل �سقر ال�سحارى، عند غ�سبته
 اأنت المليك الذي تهفو القلوب له
اأمال اأطلقته  ق��د  الت�سامن  ي��وم 

 

الأذه��ان في�سلنا اإلى   اأع��دت فيه 
 يا خالد العرب، في يمناك �سارمنا
 فمن ريا�سك �سيف الن�سر مبت�سم
مزيفة ����س���ع���ارات  م��ل��ل��ن��ا   ف��ق��د 
م�سيرة ق����ي����ادات  م��ل��ل��ن��ا   وق�����د 
ُقْدنا اإلى الن�سر فالأرواح عا�سقة

 

فنا ت�سرِّ ت��ح��ري��ر  ل��ج��ول��ة  ق��دن��ا 

 

ُقدنا نحرر فوق القد�ض م�سجدها

 

 فن�سرة ال�سيف لو اأطلقت �سيحتها
 من هاهنا الن�سر لالإ�سالم فابت�سمي
 يا خالد العرب، ما دام الأمين على
الأم��راء ال�سيد نعرفهم  والإخ��وة 
اأمتنا اأرج���اء  عن  الظلم   �سترفع 
وتزهر ال�سرق يوم الن�سر مبت�سًما

يا خالًدا قوله كال�سيف اإن غ�سبا

 

قد اأطلق الدهر ِابن الليث قد وثبا

 

والن�سبا التاريخ  لنا  اأع��دت   فقد 
والعربا ال��دي��ن  فيه  ت��وح��د   حتى 
اللهبا ت�سريننا  على  �سغنا   اأي��ام 
ع اإلى �ساحاتنا الطربا فا�سهر ورجِّ

 

ُقْم بال�سيف منت�سبا هنا القيادة 

 

 تر�ض في �ساحنا التهريج والكذبا
اللعبا اأف��ك��ارن��ا  على  ت��رم��ي   ت��ود 
الكفاح الذي يجتاح مغت�سبا  يوم 
الق�سبا اأيماننا  على  حملنا   فقد 
والنقبا والأغ�����وار  ال��ل��دَّ  ون��رج��ع 

 

 تجمع العرب في درب الردى �سحبا
الكتبا ق��راآَن��ن��ا..  حملت  اأم���ة،  ي��ا 

 

 يمناك اأب�سر �ستهدي للدنى العجبا
غ�سبا �سيفهم  و�سلوا  اآزروك   قد 
 يا من جعلناك، في اأفق الملوك اأبا
واللقبا الإ�سم  يحب  يديك   فمن 

)1( ال�سم�ض وكواكب ال�سحراء، ريا�ض عز الدين قويدر، املطابع العاملية، الريا�ض، ط:1، 1408ه�- 1988م، 
�ض: 11.
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 يا خالد العرب، في عينيك اأطبعها
 اأطلقت �سيل القوافي من لظى قلمي
 اأفرحتني فا�ستفاق الدمع في نظري
قائدها لل�ساح  يزل  لم   اأفرحتني 
اإلى  ففي يمينك عزم الطامحين 
مبتهج العرب  ع��زم  يمينك   وف��ي 
 وفي يديك وفي عزم الريا�ض لنا
 خ�سها لأجل العال في جولة �سرفت
ي�سرفنا جي�ض  في  العرب  ��د  ووحِّ

 

اإباء الأر�ض منتظًرا ما زلت مثل 

 

معتجبا تاه  قد  من  قبلة   باللطف 
 ف�سار لفظي على طر�ض الإبا لهبا
 دمع الت�سامخ يزهي العين من�سكبا
 ولم يزل لمت�ساق ال�سيف من وهبا
�سلبا ال��ذي  والمجد  المدائن   رد 
 فداعب ال�سيف حتى تنت�سي طربا
الطلبا نملك  اأن  اأم��ل  فخرنا   من 
ل القول بال�سيف الذي احتجبا وبدِّ

 

والأربا والت�سميم  العزم   ويملك 
�سوت الب�سير: اأعدنا القد�َض والنقبا
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يا مليك البلد ع�ضت اإماما)1(
د. ز�هر بن عو��ض �الأملعي

المهرجاِن بهجِة  في  )اأبها(  هي 

 

و�ْسَنى تن�ساب  الأح��الم  وطيوف 

 

ب�سريات وح��ول��ه��ا   ف��ا���س��ت��ف��اق��ت 
ف�����اإذا ال��ع��اه��ل ال��م��ف��دى ُم��ِط��لٌّ

 

 و����س���ي���وف ع��ل��ى ال���ب���الد ك���رام
���مٍّ وه����م ال���ي���وم ف����وق ط�����وٍد اأَ����سَ

 

مجد رواب��������ط  ب���ه���م   رب���ط���ت���ن���ا 
 ف���ال���ق���ي���ادات ف����ي ج���الل���ة ق���در
 ت��ل��ت��ق��ي وال����وف����ود م���ن ك���ل قطر
ْع� ال�سَّ يحتفل  الجنوب  اأر�ض  فوق 

 

فرد ك��ل  م��ن  ال��ت��رح��اب   فتعالى 
تترى ال���ق���ب���ائ���ل  م����ن   وح�������س���ود 
الَمْج� قمة  في  عبدالعزيز  واب��ن 

 

قلب ك��ل  م��ن  بال�سيوف  م��رح��ًب��ا 

 

اأت��ت��ك��م م���ن ك���ل ف���ج جموع  ق���د 
نهًجا ال���م���ك���ارم  ف��ي��ك��م  َت��ج��ت��ل��ي 

 

اأخل�ست في الولء عهًدا و�سارت

الح�ساِن بالمرائي  العين  تمالأ 

 

 ث���م ت�����س��ح��و ب��غ��ال��ي��ات الأم���ان���ي
ت���ت���وال���ى ك���ال���ه���اط���ل ال���ه���ّت���اِن

 

كياِن اأج�����لِّ  ف���ي  الأن�����ف  ���س��ام��خ 

 

اأخ��ل�����س��وا ف���ي م����ودة ال��ج��ي��راِن

 

ن��خ��ب��ة م���ن ف����وار�����ض ال���م���ي���داِن

 

وم�����س��ي��ر ع��ل��ى ام���ت���داد ال��زم��اِن

 

ت��ت��الق��ى ف���ي ي��وم��ه��ا ال����م����زداِن

 

���ب���اِن ��ي��ب وال�������سُّ ب���ج���م���وع ل��ل�����سِّ

 

ال�سجعاِن ب��ال��ق��ادة  ابتهاًجا  ���ُب 

 

وت����وال����ى ف����ي ب��ه��ج��ة وام���ت���ن���اِن

 

والتهاني بالمنى  ال��رح��ب   ت��م��الأ 
الحواني بالخافقات  محوط  ���ِد 

 

اآِن ك����ل  ف����ي  ب���ال���وف���اء  ن���اب�������ض 

 

العناِن ف��ي  روؤو���س��ه��ا  ت��ت�����س��ام��ى 

 

العنفواِن ع����زة  ف���ي  و���س��م��وًخ��ا 

 

الطعاِن ي��وم  الإ���س��الم  جنود  من 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 45، �سوال/1399ه�- �سبتمرب/1979م، �ض: 575، والق�سيدة موجودة يف ديوانه: 
»على درب اجلهاد«، ولكنها اأقل من الق�سيدة الواردة ب�ستة اأبيات، ُينظر:على درب اجلهاد، زاهر بن 

عوا�ض الأملعي، مطابع الفرزدق، الريا�ض، ط:3، 1404ه�، �ض: 72.
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زرتم وال�����س��ع��ادة  ال��رح��ب  فعلى 
 يا ربوع الم�سطاف، بوركت قوما
برًدا الزهر  ان�سجي من خ�سائل 

 

وتيهي الجنوب،  رب��ا  يا   وازده���ي 
 وا���س��ه��دي��ه��ا ف���ي ع����زة وف��خ��ار
الُحْر ال�ساعد  جبينك  وارفعيه 

 

 اأي���ه���ا ال����واف����دون، وال���ج���و طلق
 وخ���ي���ال���ي ي��ن��ه��ال م���ن ك���ل اأف���ق
قري�سي البحور  في  ان��داح   اإنما 
 ف��اق��ب��ل��وه��ا ت��ح��ي��ة م���ن ف�����وؤادي
ْو ال�سَّ م��ن  حثيث  ب��اع��ث  ه��زن��ي 

 

و�سفح ت����لٍّ  ب��ي��ن  ����س���رت  ك��ل��م��ا 

 

ت ا�سمخرَّ ال��ب��الد  نه�سة  واأرى 

 

الَعْي� تبهر  �سموخها  ف��ي  نه�سة 

 

 وج����م����ال م����ع ا���س��ت��ق��ام��ة اأم����ن
�سعًبا م����ازال  ال��ط��ري��ق  اأن  ب��ي��د 

 

ح���دود دون  ال����رج����ال   وط���م���وح 
 وان����ط����الق اإل�����ى ال���ب���ن���اء وه���دم
الُعْل� المثل  في  ال�سعوب  ور�سيد 

 

�سالل ال���ب���الد  ف���ي  ام��ت��د   واإذا 
ق��وم ال��ج��ه��ال��ة  ف���ي  ت����اه   واإذا 
اللَّ� ���س��اءه��ا  ن��ع��م��ة  ف��ي  وب����الدي 

 

لتبقى ال����زم����ان  م����ع  و����س���ب���اق 

***

ي���ا ح��م��اة الإ�����س����الم والأوط�������اِن
ًج����ا ب���ال���ج���م���اِن وج�����م�����اًل م����ت����وَّ

 

وارت�������دى م���ن روائ������ع الأف����ن����اِن

 

ف���ي م���راق���ي ج��م��ال��ك ال��ف��ت��اِن

 

م���ن���ج���زات لأم����ن����ي����ات ح�����س��اِن

 

الإي�����م�����اِن م����واك����ب  وح����ي����ي  َر 

 

الرعاِن ��مِّ  ���سُ ف��وق  ال��ي��وم  نلتقي 

 

ول�ساني خ��اط��ري  ف��ي   ي��ت��داع��ى 
بياني ال���ك���م���ال  ع����ن   وت���خ���ل���ى 
خ����ط����رات ت��ف��ي�����ض ب���ال���ع���رف���اِن

 

ل�����الأوط�����اِن ال���ب���ن���اء  وح�����ب  ِق 

 

العمراِن م��ظ��اه��ر  فيها  ��ْم��ُت  ���سِ

 

المجاني حلو  القطاف   وت��دان��ى 
����َن وت���ذك���ي م�����س��اع��ر ال���وج���داِن

 

ن��ع��م��ة م����ن م����واه����ب ال���رح���م���ِن

 

وداني ق�سي  م��ن  الجد   يقت�سي 
����س���وف ي��ب��ن��ي م��ن��ائ��ر الإي����م����اِن

 

يلتقياِن ل��ي�����ض  ال��ع��رف  دن���ا  ف��ي 

 

���َي��ا وح���زم ف��ي ن��ائ��ب��ات ال��زم��اِن

 

الن�سياِن م��ج��اه��ل  ف���ي  رق�����دت 

 

ال�سيطاِن م��ط��ام��ع  ���س��اورت��ه��م 

 

�������ُه وم����ج����د م����وط����د الأرك���������اِن

 

والبياِن وال��ه��دى  ال��م��ج��د  معقل 
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اعت�سام اإل  الأم������ور  ي��ق��ي��م   ل 
يعلي اهلل  ب��م��ن��ه��ج   وال�����ت�����زام 
 ف��ارف��ع��وا راي����ة ال��ج��ه��اد ف��م��ا نا
ت���ب���دد جمع ف��م��ا   وا���س��ت��ق��ي��م��وا 

اإماًما ع�سَت  ال��ب��الِد،  مليَك  ي��ا 

 

فهد ال��درب  في  الكفاح  ون�سيُر 

 

ل���م ي����زل ح����اِم����اًل اأم����ان����ة عهد

 

جهاد ف��ي  ال��ف��ت��ى  اأخ��ل�����ض   واإذا 

 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

***

***

�����اِن يَّ ب���ج���ن���اب ال��م��ه��ي��م��ن ال�����دَّ

 

ف����ي ث���ب���ات ����س���ري���ع���ة ال�����ق�����راآِن

 

الهواِن ���س��ف��وح  ع��ل��ى  اأ���س��ود  م��ت 

 

البنياِن را����س���خ  ال���ع���زم  ث���اب���ت 

 

واأم����اِن ه���دى  ف��ي  ال�سعب  ق��ائ��َد 

 

الجناِن ث��ب��ت  ال��ط��ب��اع  اأري���ح���ي 

 

الميداِن ف��ار���ض  ال��ع��زم  م��ا���س��َي 

 

الزماِن خ��ط��وب  م��ن  اهلل  �سانه 

 

التهاني ع��اط��رات  ال��ي��وم   اأب���دت 
مكاِن ك���ل  ال��ج��م��ال  ف��ي��ه��ا  َح�����لَّ 
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قدوم امللك للأوطان عيد)1(
زين �لعابدين �لربيع

عيُد ل���الأوط���ان  ال���َم���ْل���ِك  ق����دوم 

 

عظام اأن����ب����اء  ال���م���ذي���اع   وف�����ي 
�سدًقا فيه  ق��ال��وا  الحكماء  ت��رى 

 

�سليما ل��ن��ا  رج��ع��ت  اإذ  ف��ِرْح��ن��ا 

 

ف��اأن��ت ال��خ��ال��د ال��م��ق��دام اأه���ال

 

وق������اًرا ���س��م��ة  ف����ي  اهلل  ح���ب���اك 

 

ُث���������ْوُه ورث������ت ال���م���ج���د ع���م���ن ورَّ

 

حلًما راأي�����ت  ال�����س��ع��ود  اآل  وف���ي 

 

ى تنحَّ ل��ه��ا  اإي����ا�����ضُ  ف��را���س��ت��ه��م 

 

نهًرا العمران  في  الخير  اأفا�سوا 

 

جمًعا الإ����س���الم  �����َد  َوحَّ ن���داه���م 

 

 وف����ي ن��ظ��رات��ه��م ل��ل��ق��د���ض رم��ز
 ���س��ن��ب��ق��ى ���س��ام��دي��ن ب��ك��ل ع��زم
اأ�سدى ال��ق��راآن  ف��ي  الرحمن   لنا 
�سيوًفا ع���ج���ل  ع���ل���ى  وَق����لَّ����َدن����ا 

 

 ف���ف���ي ال���ع���ل���ي���اء ت����م ل���ن���ا ب��ن��اء
اأع�������ز ال����ح����ق دول���ت���ن���ا زم����اًن����ا

 

 ف�����اإن الأر�������ض ت��ن��ع��م ف���ي رخ���اء
�سكًرا للحفل  اأت���وا  م��ن  واأ���س��ك��ر 

 

الن�سيُد ط��م��اأن��ه  ال�سعب  وق��ل��ب 

 

���س��ف��اء ال��م��ل��ك ك����ان ل���ه م��زي��ُد

 

اأك���ي���ُد اأ����س���دق���ه���م  اهلل  وق������ول 

 

ف���اأن���ت ال��غ��ي��ث ل��ي�����ض ل���ه ح����دوُد

 

وال�سعوُد ت�سرق  ال�سم�ض  واأن���ت 

 

المجيُد اأي�������ده  ال���م���ل���ك  وق������ار 

 

العميُد وال���ب���ان���ي  ال���ف���ذ  اأب�����وك 

 

وف���ي الأن�������س���اب م��ف��خ��رة وج���وُد

 

الق�سيُد ُيبنى  اأف�سالهم  وم��ن 

 

وزي��دوا مكرمة  ال��ن��ا���َض  واأع��ط��وا 

 

ع���ل���ى اأرج��������اء ك��ع��ب��ت��ن��ا ه���ج���وُد

 

العهوُد تمليه  ال��ق��د���ض  و���س��ون 

 

الحديُد وج���د  م��ا  ال����ذل  ون���اأب���ى 

 

الجحوُد ي��زع��زع��ه��ا  ل  ن�����س��ائ��ح 

 

الوريُد م�سربها  ال��ح��ق  �سيوف 

 

م�سيُد ع���زت���ن���ا  اأرك��������ان  ع���ل���ى 

 

ع���دي���ُد م��ن��ت�����س��ر  اهلل  وف�������س���ل 

 

وع�������دل ق�����د ت���ب���ن���اه ال�������س���ع���وُد

 

ال���وج���وُد ب��ق��ي  م���ا  دام  ع��ظ��ي��ًم��ا 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 36.
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خالد جاءنا)1(
�سعد عبد�هلل �حلميدين

لكن تنوحيَن  َك��ْم  ن��ج��ُد،  ي��ا  اأن���ِت 

 

جديد مليك  م��ن  ال��م��ج��َد  ابتغي 

 

ب��ج��ن��اح��ي��ن اأب���ي�������س���ي���ن اأَظ������اّل

 

خ����ال����ٌد ج����اءن����ا ي�����س��ي��ُر ب�����درٍب

 

���ُدُه ال��ف��ه��ُد َم���ن غ��ي��ُر فهٍد َع�������سْ

 

�سقيقًا ل��ل��ع��ظ��ي��ِم  ك���ان  َم����ْن  ك���لُّ 

 

َباِك ال�سِّ �سيَد  ��َواُح  ال��نُّ اأع���اَد  م��ا 

 

ف��ال��ع��زاُء ال��وح��ي��ُد ي����وَم َط����َواِك

 

ُك����لَّ ق��ل��ٍب ق���د ُح����زَّ ي����وَم ِل���َق���اِك

 

ُع��الِك خ��طَّ م��ن ق��ب��ُل ف��ي �سبيل 

 

َم�َساِك ب����دوِن  اأَْع���َط���ى  ل��ب��الدي 

 

ِحَماِك دوَن  دِّ  ال�سَّ ف��ي  �سيوؤدي 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 253.
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اليوم عاد)1(
�سعد بن حممد �لهليِّل

ودانينا ل��ق��ا���س��ي��ن��ا  ع��ي��د   ال���ي���وم 
عاهلنا ال�سعب  راعي  بعودة   عيد 
قائده ال�سعب  حبيب  ع��اد   اليوم 
 ال���ي���وم ع���اد ول��م��ا ع���اد ع���اد لنا
لقد المليك،  مولنا  عودة  يوم   يا 
واأبًا عاهاًل  و�سهاًل  اأه��اًل  قدمَت 

 

فمرحبًا يا حبيب ال�سعب، يا مِلكًا،

 

قد اأ�سرقت بقدوم العاهِل المِلِك ال�

 

مرابعنا ال��ب��ان��ي  ال��م��ل��ك   ب��ع��ودة 
خالدنا اليوم  فينا  ح��لَّ  اأن  فمنذ 

 

قاحلها واخ�سرَّ  اأينعت  �سهولنا 

 

 والطير �سارت على الأفنان من طرب
فرحًا ���س��اع��ات��ه  ُم��ِل��ئ��ْت  ن��ه��ارن��ا 

 

قرائحنا منا  به  فا�ست   وال�سعر 
فرحتنا اإب��داء  في  �سارك   والنثر 
عماًل واإن  ق���وًل  اإن  ي�ساهم  ك��ل 

 

م�ساعرنا ي��وف��ي  ل  ذل���ك  ل��ك��نَّ 
يا ابن الأماجد، ِمن اآل ال�سعود وَمن

وبادينا ُط�����ّرًا  ل��ح��ا���س��رن��ا  ع��ي��د 

 

حامينا المحبوب  الخالد   مليكنا 
ُتْحيينا المحبوب  الملك  وع��ودة 

 

ْعد مقرونا من ِب�ْسِرنا ما اأتى بال�سَّ

 

مكنونا كان  ما  ِب�ْسِرنا  من  اأعدت 

 

وقا�سينا دانينا  اإذ عدَت  اأ�سعدَت 

 

وراعينا وم���ولن���ا  ال��ق��ل��وب   ع��ل��ى 
اأرا�سينا ُح�ْسنًا  َيَنْت  وازَّ �محبوِب 

 

رًا روابينا قد اأمرعت وغدت ُخ�سْ

 

بنادينا الُب�سرى  مع  الهناء  ح��ّل 

 

 واع�سو�سبت من اأرا�سينا �سحارينا
تغنينا ���س��دو  ف��ي  ال��ل��ح��ن  ���ُع  ُت���َرجِّ

 

ليالينا ب��ي�����س��ًا  غ���دت  وب��ال��ه��ن��اء 

 

قوافينا ج���ادت  ق��د   وبالم�ساعر 
بغالينا ت��رح��ي��ب��ًا  ال��ي��وم  واأن�����س��ن��ا 

 

يحدونا والحب  ديدننا   وال�سدق 
حّقًا وقد �سدقت معنى وم�سمونا
عناوينا دوم����ًا  لأم��ج��ادن��ا  ك��ان��وا 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2330، 1398/12/30ه�- 30/نوفمرب/1978م، �ض: 9.
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خالدة الأم��ج��اد  فيهم  ت��زل   ول��م 
طائره، الميمون  اأيها  يا  ُحييَت 

 

لو ا�ستطعنا ك�سونا الأر�ض تحتكُم

 

َجَذًل لكم  فر�سناها  بالقلوب  اأو 

 

ولل� ل��ل��ب��الد  ذخ����رًا  اأب��ق��اك��م اهلل 

 

اإنهما وع���ب���داهلل  ف��ه��د  ول��ي��ب��َق 

 

 هما لك ال�ساعدان الأقويان.. هما
ال� واإخوَتُه  �سلطانًا  اهلل  وليحفظ 

 

دولتنا ب��الإ���س��الم  اهلل   وليحر�ض 

ي���ق���ودون���ا ل��ل��ع��ل��ي��ا  ي����زال����ون   ول 
فينا ال��ه��ن��ا  ح���ّل  ب��ن��ا  حللت  ف��م��ذ 

 

رياحينا زرع��ن��اه��ا  وك��ن��ا  وردًا 

 

يكفينا لي�ض  ه��ذا  ك��ان  واإن   حتى 
وُيعطينا اأع��ط��ى  م��ِل��ك��ًا  ي��ا  ���ع��ب��اد 

 

 عون على الخير اإن دنيا واإن دينا
تمكينا الرحمن  زاده��م��ا   رك��ن��ان 
الميامينا الغطاريَف  الكماَة  �ُغرَّ 

 

اأعادينا م���ولن���ا  اهلُل   ول��ي��خ��ذل 
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اأهًل و�ضهًل)1(
�سعود جعيد�ن ر�سيد

اأه����اًل و���س��ه��اًل ب��ال��ذي ه��و ق���ادٌم

 

خالد مقدم  ال�سعب  جميُع  َح��ّي��ا 

 

قلوبنا ك���ل  الأف������راح  ��ت  ع��مَّ ق���د 

 

محمد ال��ر���س��ول  ب��ل��د  ف��ي   حييت 
اأه������اًل ب��م��ق��دم خ���ال���د وق���دوم���ه

 

ها وعمَّ ال���ب���الد  ع��ل��ى  اأط����ل  ب���در 

 

�سدورنا و���س��ط  ي��خ��ت��ال  ل��ه   ح��ب 
وارف ك���ث���ي���ر  ح�����ب   ول����خ����ال����د 
خ�ساله والل�سان  ت�سهد   العين 
بف�سله ك���ذاك  ��ُه��ُم  َع��مَّ وال��ع��رب 

 

ف�سله وي���ذك���ر  ي���ذك���ره   وال���ك���ل 
بعقله ك��ان  ال��م��رح��وم   والفي�سل 
جي�سنا فمعظم  ت�سريًنا  نن�َض  لم 

 

ن�سرة باأية  تظفر  لم  الحرب   في 
م�ساعد خ��ي��ر  اأن�����س��اه  ل   وال��ف��ه��د 
ال�سرى في  ا  �سويَّ �سارا  خالد  مع 

 

ب�سعبهم الأم��ام  اإل��ى  الرقي   نحو 
مدينة وك����ل  ���س��اح��ي��ة  ك���ل  ف���ي 

وحماها ب���الدن���ا  م��ل��ي��ك  ي���ا   ب���ك 
وعالها مجدها  ال��ج��زي��رة   اأ���س��د 
ورباها اأوه���اده���ا  م��ن   والأر������ض 
 خ��ي��ر ال��ب��ري��ة وال�����ذي اأه���داه���ا
وط����ول مداها غ��ي��ب��ت��ه  ب��ع��د   م���ن 
 ن�����ور ل����ه ف���اأ����س���اءه���ا وم���اله���ا
 وق���ل���وب���ن���ا وب�����ه ي���زي���ن ح��اله��ا
ذكراها هنا  َح�ُسَنْت  ومحا�سن 

 

وح�ساها رملها  الب�سيطة   م��لء 
فق�ساها ل��ه��ا  ف�����س��ائ��ل��ه   ع��م��ت 
نن�ساها ف��ل��ن  ف��ي��ه��ا  ل���ه   ذك����رى 
 وب����ف����ك����ره ه����م����م ل�����ه اأداه���������ا
يخ�ساها يكن  ول��م  ال��ي��ه��ود   ردع 
ت��ف��غ��ر فاها ل��ل��خ��ل��ف   ف��ت��ق��ه��ق��رت 
قواها وي�ستعيد  ال��دي��ار   يحمي 
ر�سماها هما  خطط  في   وال�سير 
غناها ي�����دوم  ح��ت��ى   وب����الده����م 
وك�ساها ب���الدن���ا  ع����مَّ  ال��خ��ي��ر 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 59.
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متّد له اأَُكّفا)1(
�سعود بن �سعد بن حم�سن �لقريني

ك���ري���ٌم واأٌب  ع����اه����ٌل  ������َي  ُت������ُوفِّ

 

علمنا ل���م���ا  خ���ط���َب���ن���ا  َن  وَه����������وَّ

 

ف��اأب��ك��ْت��ن��ا، واأف����َرَح����ن����ا ِت���َب���اع���ًا

 

حتى ال��ع��ي��ن  دم���ع  َه����لَّ  اإن  ف��م��ا 

 

وع�������ّزان�������ا ب��������اأن ل����ن����ا ل���ي���وث���ًا

 

ربٍّ ب���ع���ف���و  ل���ل���ف���ق���ي���د  دع�����ون�����ا 

 

������اأْن������ا خ���ل���ي���ف���ت���ه ع��ل��ي��ن��ا وه������نَّ

 

ت���ب���اي���ع���ه ت�����م�����دُّ ل������ه اأَُك�������ّف�������ًا

 

ُي�ساَهى ل  ل��ل��ت�����س��ام��ن  وداٍع 

 

 ب������اأن اأخ�������اه ل��ل��ع��ل��ي��ا ارت���ق���اه���ا
ق���د تالها ون�����س��ٌر  م�����س��ي��ب��ت��ن��ا، 

 

 بدت في الوجه ب�سرى من �سناها
ِحماها اإل���ى  ي��ل��وذ  م��ن  �ستحمي 

 

ُي��ب��اَه��ى ول  ُي�������س���ام  ل  ك���ري���ٍم 

 

ف���ك���لُّ ال���ن���ا����ض م���ع���ل���ن���ٌة وله����ا

 

رعاها اإذ  ��ة  ال��رع��يَّ ف��ي  فيخل�ض 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 255.
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�سعود بن عبد�هلل قطان

ُمرينا ق��اف��ي��ت��ي  ال�����س��ي��خ  اأت�����اك 

 

فالقي ع����ذراَء  ي��ا  ال�سيخ  اأت����اك 

 

حرف ب����اأي  ُت�����س��اغ  ك��ان��ت  واإن 

 

نتنا وطمَّ ال��ب�����س��ي��ر  ج����اء  ف��ق��د 

 

 وه�����ذي ن��ف��ح��ة الأن����ب����اء راح���ت
تجلَّت ال��ب�����س��رى  روع����ة  وه����ذي 

 

الأح���ي���اء قامت ب���ذي   واأق���وا����ض 
عليها خ���ل���ع���ت  م���دي���ن���ة   وك������ل 
تبدت اإذا  ب���ال���ري���ا����ض   ك���اأن���ي 
��ت وه�������ذا ع���ي���ده���ا ف����ل����ذا ت��غ��نَّ

 

�سناها ف���ي  ب��ال��م��دي��ن��ة   ك�����اأن��ي 
ال�����س��رق��ي��ة الأم�����واج غرقى  وف���ي 
 وف���ي ال��ب��ي��ت ال��م��روج اأخ����ال اأني
تبوك ف����ي  ال����م����ودة   ون���ف���ح���ات 
تالقي ذي  ج���دة   وب��الأح�����س��ان 
تباهت ق���د  م��ك��ة  ال��ب��ي��ت   واأم 
مداه ع��ل��ى  الق�سيم  َح��َف��َر  وق���د 

 

ا ُطرًّ النا�ض  بم�سر  هزجت  ف��اإن 

 

المعاني ِغيد  م��ن  الحب  ن�سوغ 

 

البياِن ْدَرَر  اأو  ال�����س��ع��ر  ب��ي��وت 

 

ف��ه��ات��ي��ه��ا ب���رب���ك م����ن ج���م���اِن

 

ع��ط��ور ����س���ّوع���ْت م���ن اأُق����ح����واِن

 

المعاني ال��وط��ن  م�سامع   ت��ج��وب 
المغاني وج����ه  ع��ل��ى  ق���ن���ادي���اًل 

 

العناِن ���س��وب  ب��ط��رف��ه��ا  ت��ج��ول 

 

ة والأم��������اِن ج���الل���ي���ب ال���م�������س���رَّ

 

الح�ساِن ف���وق  ت��زده��ي  ��ا  ع��رو���سً

 

ب��خ��ال��ده��ا ع��ل��ى ث��غ��ر ال��ك��م��اِن

 

الل�ساِن ح���ول  اأ���س��رج��ت  ج��م��ان 

 

ب�������س���وق م����ا ي����ف����ْوُه ب��ت��رج��م��اِن

 

امتناِن م��ع  ال��ج��ن��وب  ه���ذا  اأرى 

 

الحناِن ف��رط  م��ن  ال��رم��ح  اأران����ا 

 

 ب�����س��ي��ر ال��خ��ي��ر ق��ا���س��ي��ه��ا ودان���ي
ب��زي��ن��ت��ه��ا وع�������ادت ب���ال���ره���اِن

 

م�����س��م��ى خ���ال���ٍد ف����وق ال���َج���ن���اِن

 

دت ال��ك��وي��ت ع��ل��ى َك���َم���اِن وغ������رَّ

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 60.
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عيًدا ال�سبت  خلت  ب��ي��روت  ففي 

 

مرحى ال��ي��وم  بالمليك   فمرحى 
ثراها ع��ل��ى  ب��ال��م��ل��وك   وم��رح��ى 
واأه������اًل ب����الأع����زة ح��ي��ن ع���ادت

 

وم���رح���ى خ���ال���دًا، ف���ي ك���ل بيت

 

 ف����اإن ت��اق��ت ل��م��ق��دم��ك��م ح���روف
األ���وف لغبطتها  ���س��اح��ت   ف��ق��د 
 وم���ا وق��ف��ت م��ن الأي�����دي كفوف
ركاب ف��ي  ��ُل��ْك  وا���سْ لل�سعب  ف���ُدْم 

 

نرتديها خ�����الل  �����س����اءت   ف���م���ا 
رفاًتا ي��ج��ح��ْد  ل��م  ال��ت��اري��خ  ف���ذا 

 

�ُسْدنا ن��ح��ن  م��ا  اإذا  ع��ج��ب  ف��ال 

 

ت���راق�������ض غ��ب��ط��ة ح��ت��ى ُع���َم���اِن

 

ب���م���ن ت���اق���ت اإل����ي����ه ال��م��ق��ل��ت��اِن

 

بال�سولجاِن ع����زي����زًة  ت������وؤوب 

 

الثواني ت�ستبق  ال�����س��ع��ب   ل��ه��ذا 
والعياِن ال�����س��ري��رة  ف���ي  واأه�����اًل 

 

المعاني منك  ع��اه��اًل،  ي��ا  ح��وت 

 

الأماني ه��ذي  عمرها  من   �سرت 
التداني ع��ي��د  ف��ي  م����راآك  رَن����ْت 

 

بال�سناِن حتًما  المجد  �ستلقى 

 

الرعاِن على  ال�سعود  يخ�سى  وما 

 

ت��ق��ل��د ع���ق���ده���ا ج���ي���د ال����زم����اِن

 

المكاِن ه���ذا  م���ن  ال���ن���ور  و����س���ّع 
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�ضيدح احلب)1(
طاهر عبد�لرحمن زخم�سري

األقيت في حفل ل�سفارة المملكة العربية ال�سعودية 
في تون�ض، وتت�سمن اإ�سادة بالمليك واأخيه الأمير 

نايف.

الخ�سراِء ربى  في  الحب  ْيَدُح  �سَ

 

 واأع�����اد ال�����س��دى اب��ت�����س��ام زه��ور
ال� ف��ي��ه��ا  تنف�ض  اإذا  م��غ��اٍن  ف��ي 

 

حنايا ف����ي  خ���اف���ق  ك����ل   وروى 
بالوج� الم�ساعر  يلهب   عطرها 
اأ�سرى بالب�سا�سة  ن��ج��د   و���س��ب��ا 
 ل���ق���ل���وب ع���ل���ى ال����وف����اء ت��الق��ت
اأهلت فيه  ال�سم�ض  احتفال   ف��ي 
الأ�سا �ساحي  ال�سمات   م�سرقي 
المفّدى واب����ن  الأب������اة  و���س��ل��ي��ل 

 

 وه�����و ل���ل���ع���دل ح����ار�����ض واأم���ي���ن
 وب����ك����ف����ي����ه ل����ل����ع����دال����ة م���ي���زا
وي��اأب��ى لل�سعيف  ال��ح��ق   ي���اأخ���ذ 
 وه��و ع��ون ل��رائ��د ���س��اء ف��ي الدر
���س��ف��ي��ر �سالم ب��ه��ا  اأر�������ض   ك���ل 
المج� ���س��ان��ع  اأق���ام���ه���ا  ل��ب��ن��ات 

باللقاِء ف���رح���ة  ال��ل��ح��ن  ������َع  َرجَّ

 

���الل والأف����ي����اِء راق�������س���ات ال���ظِّ

 

�����ورد اأه�����دى ال��ع��ب��ي��ر ل���الأه���واِء

 

���س��ك��ب��ت ذوب���ه���ا ب���رج���ع ال��غ��ن��اِء

 

����د وي���ذك���ي ال�����س��ع��ور ب����الأن����داِء

 

وت��خ��ط��ى الأب����ع����اد ب���الأ����س���ذاِء

 

�سفاِء م���ن  ���س��الف��ًة  وت�����س��اق��ت 

 

م�����ن م���ح���ي���ا م����ن����ور ب���ال���ب���ه���اِء

 

ري����ر ب���اإ����س���راق ف��ط��ن��ة وذك�����اِء

 

القرناِء ���س��اح��ة  ف��ي  وال��م��ج��لَّ��ي 

 

ب���ت���ع���ال���ي���م ِم������لَّ������ة ����س���م���ح���اِء

 

م�����س��اِء ذو  م��ه��ن��د  و����س���ي���ف  ن 

 

�سعفاِء م���ن  ال���ق���وي  ي���ن���ال  اأن 

 

ال�سواِء ال��ط��ري��ق  على  م��ن��اًرا  ب 

 

ي���ف���ت���دي���ه ب�����روح�����ه وال����ع����ط����اِء

 

����د وراع������ى م��ك��ا���س��ب ال���ع���رب���اِء

 

)1( عبري الذكريات، طاهر زخم�سري، ال�سركة التون�سية للتوزيع، تون�ض، ط: 1، 1400ه�- 1980م، �ض: 23.
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كتاب م��ن  �سفحة  ع��م��ران   فابن 
 هي كف المليك حامي حمى البي�
 خ����ال����د اأق���������ام ف���ي���ن���ا واأع����ل����ى
الميامي� وال��ك��رام  الفهد   ح��ول��ه 
 اإن دعاهم داعي الجهاد ا�ستجابوا
وي����ري����دون ل��ل�����س��الم ان��ت�����س��اًرا

 

تنادى الأب����ي  ال�����س��ارخ   ف��ال��دم 
التالحي ي���ري���د  ك��م��ا  ه�����راء   ل 
�سالًحا يكون  اأن  ال��ق��ول  نرف�ض 

 

فعلى ال�سمت قد ه�سرنا نفو�ًسا

 

مبيًنا ن�����س��ًرا  ن��ري��د  وانتف�سنا 

 

 وائ����ت����الف ال���ق���ل���وب ح����ول ل���واء
حبيب ب����رو�����ض  اأن����ن����ا   وك����ف����ى 
باعتدال را����س���د  ف��ي��ه   ال��ح��ج��ى 
فا�سترحنا ح��ب��ه  ال�����س��م��ل   ج��م��ع 

�سياِء م���ن  اأن����ام����ل  ���س��ط��رت��ه��ا 

 

والبطحاِء ال��ري��ا���ض  ول��ي��ث  ���ت 

 

���س��رح اأم��ج��ادن��ا ع��ل��ى ال���ج���وزاِء

 

����ن وك����ل ل��ل��دي��ن رم����ز ال���ف���داِء

 

الأع���داِء دم  م��ن  الأر����ض  و�سقوا 

 

رغ���م اأن���ف الأع�����داء والأدع���ي���اِء

 

للنداِء اأرواح���ه���م  ف��ا���س��ت��ج��اب��ت 

 

ق���د ���س��ئ��م��ن��ا ل��ج��اج��ة ال���غ���وغ���اِء

 

ال�سحناِء م�������س���ارب  اأث���ل���م���ت���ه 

 

���س��ق��ل��ت��ه��ا ���س��ري��ع��ة الأق�����وي�����اِء

 

والآراِء ال�������س���ف���وف  ب���ات���ح���اد 

 

الإخ���اِء ن�سيج  م��ن  ال��ح��ب  ح��اك��ه 

 

ب�����س��ط ال���ظ���ل وارًف�������ا ب���ال���وف���اِء

 

وات��������������زان وح����ك����م����ة ون�����ق�����اِء

 

الخ�سراِء في  اللقاء  وا�ستطبنا 
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بمنا�سبة اليوم الوطني �سنة 1399ه�.

ُت�سيُد ال��م��ع��ال��ي  ب���ه  ي���وم  ف��ج��ُر 

 

ال��ج��وان��ح فا�ست ب��ه  ي���وم  ف��ج��ُر 

 

الو�س� فاقت  مباهًجا  ك�ساها  قد 

 

اأ�سرى بالب�سا�سة  ن��ج��د   و���س��ب��ا 
القوافي ال�سفاء  ي�سعف  ل   كيف 
تزكى ولء  م��ن  ال��ح��ب   ���س��اغ��ه��ا 
 ت��ت��غ��ن��ى ب���م���ن اأ������س�����اد واأع����ل����ى
�سفوًفا فانتظمنا  الحب  غر�ض 

 

 ك��ي��ف ل ت�����س��ع��ر ال���ح���ي���اة ب��اأن��ا
بالعر ي��ن��ب�����ض  ي�����زال  ل   خ��ف��ق��ه 
واأع���ل���ى ال�������س���راع  دوخ   ل���ل���ذي 
خلجات ���س��ف��ق��ت  ف��ي��ه   ب��ال��ه��وى 
ال� ف��ك��ان  ل��ل��م��ف��دى  ال���ت���اج  ث  ورَّ

 

ك���ل���ه���م ل���ل���ح���م���ى ح����م����اة وُك������لٌّ

 

 وال��ي��م��ي��ن ال��ت��ي ي�����س��ول ب��ه��ا العا
تدري المحافل  ف��ي   فالبراهين 
يغني راح  ب��ال��ن��ب�����ض  ق��ل��ب   ك���ل 

جديُد ل��ل��ُم��َج��لِّ��ي  ف��ي��ه  وال���ه���وى 

 

ال�سعيُد تفي�ض  بالذي  فانت�سى 

 

بنوُد الأم���ان���ي  م���ن  ���ت  ف���رقَّ ����ف 

 

الق�سيُد ت���ه���ادى  وب��اأن��ف��ا���س��ه 

 

وه�����ي م���ن���ا م�����س��اع��ر وك����ب����وُد؟

 

التغريُد ���س��اق��ه��ا  ق��د  ق��ل��وب  م��ن 

 

ي�ستعيُد ن�سيدها  م��ن  وال�����ورى 

 

وح���دت���ه���ا ع��ل��ى ي���دي���ه ال��ع��ه��وُد

 

عميُد ق���ل���ب  ف���ك���ل  ه��ت��ف��ن��ا  اإن 

 

ون�سيُد غ���ن���وة  وال����رج����ع  ف�����ان 

 

التوحيُد ي�����س��ون��ه  م��ج��د  ���س��رح 

 

�سهوُد عليها  اأح��ا���س��ي�����س��ه��ا  م��ن 

 

يُد ال�سِّ ال��ك��م��اة  ه���الت���ه  ���ب��در 

 

ي�سوُد م��ن خ�����س��ال  ف��ي��ه  ب��ال��ذي 

 

يبيُد ت���ح���دى  م���ت���ى  ف���ه���د  ه����ل 

 

�سديُد راأي  ال���ح���وار  ف���ي  اأن�����ه 

 

وي��ع��ي��د ال�����س��دى اإل���ي���ه ال���وج���وُد

 

)1( عبري الذكريات، طاهر زخم�سري، �ض: 20.
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 ك���ل ���س��م��ع وف��ي��ه ت��ن�����س��ك��ب الأن�����
 ك���ل ع��ي��ن واأي�����ن ت�����س��رح ف���ي الآ
الليالي اأك����ف  ف���ي   ف��ال��ب��ط��ولت 
هتفنا اإن  اأن���ن���ا  ال���ده���ر   ت�����س��ه��د 
�سرانا ح��ادي  الأم��ج��اد  باني   اأن 
عثاًرا ن��خ��اف  ل  الأر������ض  ن���ذرع 

 

منا الت�ساعيف  في  الحب   نحمل 
 خ��ال��د ال��ع��رب ف��ي ط��ري��ق �سرانا
ل��ل��خ��ي��ر في�ض  ك���ل ���س��ق��ع وف��ي��ه 
وال�سحارى اأنف�ض  منه   فارتوت 
جناها ق��ط��ف��ن��ا  ال��ت��ي   وال���ث���م���ار 
العطايا، ك��ري��م  ي��ا  الحمد   فلك 

الجهوُد ت����وؤدي  ب��م��ا  ت�����س��ري  ���ب��اء 

 

فتجيُد ت����رى  ب��م��ا  ت�����س��دو  ف����اق 

 

��ه��ا اإل����ي����ه ال���خ���ل���وُد ����س���ور ���س��مَّ

 

تعيُد ع���ن���ا  ف���ال���ح���ي���اة  ب��ا���س��م��ه 

 

وع����ل����ى ن���ه���ج���ه خ���ط���ان���ا ت�����روُد

 

ج����ن����وُد ب����ال����ج����ه����اد  هلل  ن����ح����ن 

 

ون������������وؤدي ف����رو�����س����ه ون���������ذوُد

 

نحيُد ل  م�������س���اره  ع����ن  رائ������د 

 

اأب������د ال����ده����ر ح���و����س���ه م������وروُد

 

تجوُد اأ�سحت  والقفار  اأخ�سبت 

 

ل��ن��ا غ��ي��ر ح��م��ده��ا م���ا نريُد م���ا 

 

ن�ستزيُد ف�سله  ِم��ن  َم��ن  ي��ا  اأن���ت 
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يف رحاب االإميان)1(
طاهر عبد�لرحمن زخم�سري

قيلت يف العتداء على امل�سلني يف امل�سجد احلرام 
يف غرة حمرم احلرام �سنة 1400ه�.

 يا رحاب الهدى، ويا مهبط الوح�
اأ�ساءت ال���دروب  في   القدا�سات 
واأبقت ت��ه��اوت  ق��د   وال�����س��اللت 
�سادت والخلد  ال��ج��الل   وبمعنى 
 وب�����اأف�����ي�����ائ�����ه ال����ن����دي����ة اأك����ب����ا
اأ�سالت ح��ن��ان  م��ن  ج��ا���ض   وب��م��ا 
تغ� اأن  ت���اأن���ف  ف��ال��ع��ي��ن  ب��ك��اء   ل 
 اأ���س��ع��ل ال��ن��ار ف��ي ال��دم��اء فكانت
والإل���� وال��ك��ف��ر  الف�سوق  وت��خ��ّط��ى 

 

ولكن ال���ع���ي���ون  ع���ن  ت������وارى   م���ا 
درًبا يعبر  التيه  ف��ي  اأع�سى  وه��و 

 

المنايا ي�����رد  درك������ه  ف����ي   وه�����و 
ي��ل��ق��ي عليه ال��م��ب��ث��وث   وال������رذاذ 
ع����لَّ����ه ي���ط���ل���ب ال����ن����ج����اة ول���ك���ن

 

قا ال��ذي  الح�سار  من  ينجو   اأي��ن 
 �سوف يلقي الع�سا على اللهب البا
الوح� من زل  ويا  الهدى،  رحاب   يا 

الروحاني قد�سنا  قد�ض  وي��ا   ���ي، 
الفرقاِن ه���دى  م��ن  بم�سابيح 

 

جماِن ع��ق��د  ال��ب��اق��ي��ات  خ��ل��ف��ه��ا 

 

����س���رح ب���ي���ت م���وط���د ال��ب��ن��ي��اِن

 

ب��ال��ح��ن��اِن ��ا���س��ة  ج��يَّ ت���الق���ت  ٌد 

 

ع����ب����رات ت���م���ور ف����ي الأج����ف����اِن

 

جباِن م��ن  اأ���س��اب��ه��ا  ج��رًح��ا  ��سل 

 

بالهذياِن اأ���س��ي��ب  ق��د  م��ن  ل��ح��د 

 

����ح���اد ح���ت���ى ع����ب����ادة الأوث��������اِن

 

ل���ف���ظ���ت���ه ح���ظ���ي���رة الإن���������س����اِن

 

ق���د ت���رام���ى ب���ه اإل�����ى الإذع�������اِن

 

كالأفعواِن الجحر  في  م�ستكيًنا 

 

واب�����اًل ب�����ارد ال��ل��ظ��ى ب��ال��دخ��اِن

 

البركاِن؟ ف���ورة  م��ن  ينجو  اأي���ن 

 

ال�سجعاِن ك��ت��ائ��ب  ع��ل��ي��ه  م���ت 

 

والعنفواِن ال�����س��م��ود  رغ���م  رد 

 

والمغاني ال��رب��ى  اأق��د���ض  وي��ا   ���ي 

)1( جمموعة اخل�سراء، طاهر زخم�سري، مطبوعات تهامة، جدة، ط:1، 1402ه�– 1982م، �ض: 812.
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تكبي� التبا�سير  ب��ه  ف��ج��ًرا  ك���ان 

 

ت�سبي� الأغ��اري��د  ب��ه  �سبًحا  ك��ان 

 

تهلي� الأزاه������ر  ب���ه  ���ا  ك���ان رو����سً

 

النج� ب��ه  ن��ب��ّث  ال��زاك��ي  والعبير 

 

بالذك� ت���ح���رك  ال�����ذي   ب���ه���وان���ا 
ولكْن� ال��ن��ه��ار  وج����ه  دج����ا  ف��ي��ه 

 

�����س����اه����ًدا اأن�������ه م������الذ ق���ل���وب

 

فرا�ًسا ال��رح��اب  ل���دى  ف��ت��ه��اوت 

 

 ي��ا رح����اب الإي���م���ان وال��ف��رق��ان،
ن���وًرا ال��ك��ون  ب��ال��دي��ن يغمر  وه���و 

 

� ال�سَّ ب���الأل���ق  الأب���ع���اد  ��ى  وت��خ��طَّ

 

 وع������ل ه����دي����ه ت����الق����ت ج���م���وع
الِعْز ب��ه  ت�سمو  بالجالل  �سامخ 

 

عنه ال��ط��رف  تقا�سر  ع��الء   ف��ي 
ن����وره ح��ي��ن يرنو ال��ع��ي��ن   ي��ب��ه��ر 
���ْر وع���ل���ي���ه م�����ن ال���م���ه���اب���ة ����سِ

 

قامت الم�ساعر  في   بالقدا�سات 
 ل��ت��ل��ب��ي ن������داء م����ن ق����د دع���اه���ا
بالتك� ي����رف����ع  ي�������زال  ل   اإن�������ه 
المدوي الأذان  �سوت  يخبو   كيف 
 يا رحاب الإيمان، يا مهبط الوح�
ولكن ت��دن�����ض  ل���م   ال���ق���دا����س���ات 
فماذا وال�سواب  الر�سد   فقدوا 
لِّْي� الُم�سَ وجوه  في  الغدر  اأ�سهروا 

 

اللَّ� ف��اأخ��زاه��م  ك��ي��ًدا  واأرادوا 

 

البياِن ن��دي  ال�سدى  ط���روب  ���ٌر 

 

������ٌح ي���ج���وب الأم���������اد ل��������الآذاِن

 

���ٌل وم�����س��رى ���س��ذاه ف��ي الأذه����اِن

 

وال��وج��داِن ال�سعور  ف��ي  بما  ���وى 

 

����رى ف��اأع��ط��ى الإل���ه���ام ل����الأوزاِن

 

الرباني بال�سنا  فا�ض  المدى  �َن 

 

الأماني طيوف  بالر�سا   عانقت 
ح�ساِن �سفوف  ف��ي  ال��ن��ور  ��ه��ا  َل��مَّ

 

ل���م ي����زل خ��اف��ًق��ا ل����واء الأم�����اِن

 

بالمثاني م�سع�سًعا  اأ���س��رى  منك 

 

لالإن�ساِن ال��م��ن��ار  ف��ك��ان  ���اح��ي 

 

ح�����ول ب���ي���ت م����وط����د الأرك���������اِن

 

مكاِن ب��اأع��ل��ى  رى  ال�����ذُّ ف���وق  َزُة 

 

���اِن ف��ي��ه ع��ر���ض ال��م��ه��ي��م��ن ال���ديَّ

 

وه����و م���ه���وى ق���واف���ل ال���رك���ب���اِن

 

واللمعاِن ال��ب��ري��ق  و���س��يء  َب����اٌل 

 

م�����وئ�����اًل ل�����الأم�����ان والإي������م������اِن

 

�������ع ب�����������الأذاِن ب���ن�������س���ي���د ُم�������َوقَّ

 

الخافقاِن ب��رج��ع��ه  ى  َدوَّ ���ب��ي��ر 

 

وه�����و ي���دع���و ل����وح����دة ال���م���ن���اِن

 

���ي، وي��ا ���س��دو ك��ل خ��اف��ق ول�ساِن

 

ال�سبياِن ���س��ف��اه��ة  م���ن  ع��ب��ث 

 

ب��ع��د ف��ق��د ال��ر���س��اد م��ن خ���ذلِن؟

 

بالعدواِن ��راك  ال�����سِّ وم����دوا  ����َن 

 

�����ُه ون���ال���وا ج���زاءه���م ف���ي ث����واِن
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زع���م���وا اأن���ه���م دع�����اة اإل�����ى ال��لَّ���

 

فكانت ال��ج��ن��اة  ح��اك��ه��ا   ف���ري���ة 
فباوؤوا ال�����س��م��اء  ���س��رع��ة  ��ل��وا  ع��طَّ

 

حماه وا���س��ت��ب��اح��وا  اهلل   ون�����س��وا 
منه ن���ال  غ���دره���م  اأن   ح�����س��ب��وا 
اإليه �سيقوا  ال��ع��ذاب  في  ُكْبِكُبوا 

 

وللُجْر ُط���ْع���ٌم  ل��ل��ن��ار  ه���م  ف�����اإذا 

 

العطايا، ك��ري��م  ي��ا  الحمد   فلك 
بيًتا ب��ال��م��ه��اب��ة  اأع���ل���ي���ت  اأن�����ت 

 

�سفوًفا ان��ت��ظ��م��ن��ا  وب���اأف���ي���ائ���ه 

 

واإل�������ى ����س���ط���ره ن���ول���ي وج���وًه���ا

 

جميًعا اأن���ب���ن���ا  ق����د  اهلل  ف���ل���ك 

 

واإن���ا اق��ت��رف��ن��ا  ب��م��ا  اأدرى   اأن����ت 
 اأن������ت اأك���رم���ت���ن���ا ب��خ��ي��ر ج����وار
رحاًبا حفظت  ق��د  الحمد  فلك 

 

ال�سح� كبد  ف��ي  العرين   ول��ي��وث 
والفْر ال��ك��رَّ  تعلَّموا  اأب��ي��ه��م  م��ن 

 

الخا قب�سة  ف��ي  التوحيد   ول���واء 
 ك��ل��ه��م ي��ف��ت��دي ال���رح���اب ب���روح
اللَّ� ه��ب��ة  ون�����س��ره��م  ف��ل��ي��دوم��وا 

 

م���ار ف��ي ال��ح��رم الآ وح��م��اة ال���ذِّ

 

انت�سار ���س��الف  ب��ه��ا   ال��ت��ه��ان��ي 
الأر ب���ذل���وا  ل���الأُل���ى  وال��ت��ح��ي��ات 

 

للخ�سراِن ِع����يِّ  ال����دَّ وزي�����ف  �����ِه 

 

َل����ُه����ُم م���ع���ب���ًرا اإل������ى ال���ن���ي���راِن

 

����������������ة وه������������واِن ب�������وب�������ال وِذلَّ

 

ال�سيطاِن و���س��او���ض  واأط����اع����وا 

 

ف�������اإذا ه����م ف��ري�����س��ة ال��ب��ه��ت��اِن

 

م����ن ن���وا����س���ي���ه���م وب������الأذق������اِن

 

ال���زم���اِن ف���ي  وِع����ب����رة  م���ث���ال  ِم 

 

بالغفراِن ال���ه���ب���ات،  ���س��خ��ي  ي���ا 

 

ال��ف��رق��داِن ن����وره  اإ����س���راق  دون 

 

�����َدْت�����ه�����ا ع����ب����ادة ال���رح���م���ِن وحَّ

 

ف����ي ظ�����الل ت��م��ت��د ب���الإح�������س���اِن

 

ال�ساِن عظيم  ي��ا  ال��ع��ف��و  ن�����س��األ 

 

ال��ع�����س��ي��اِن ���ة  م���غ���بَّ ن���ب���ال���ي  ل 

 

ك��ي��ف ل ن���زده���ي ع��ل��ى الأك�����واِن

 

ن��ح��ن ف���ي ظ��ل��ه��ا م���ن ال��ج��ي��راِن

 

 �������راء ف�����رع زك�����ا لأك�������رم ب��ان��ي
ال���م���ي���داِن ف����وار�����ض  ف���ك���ان���وا  َر 

 

ل����د وال���ج���ن���د ف��ي��ل��ق الإخ��������واِن

 

بالتفاني رخ��ي�����س��ة  ت��ب��دو   وه���ي 
������ِه ك���ف���اء ال����ف����داء ل����الأوط����اِن

 

ِم�����ِن ط���اف���وا ب���اأك���وؤ����ض وِدَن�������اِن

 

الجاني الأث���ي���م  ع��ل��ى   اأح������رزوه 
ال���ر����س���واِن ��ة  ل��ج��نَّ �������ْت  ُزفَّ واَح 
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�ضفاء ودعاء)1(
عبد�حلميد ربيع

الأرواُح ���س��ف��ائ��ك  ب��ن��ور  ت�����س��دو 

 

ن�سوى ت�سيء لك القلوب م�ساعال

 

ركبها وق��ائ��د  خ��ال��ده��ا   ف��الأن��ت 
ف�����اإذا ت���األ���ق َف���ْرُح���ه���ا ووف���اوؤه���ا

 

وعهودها وج��وده��ا  م���الأت   فلقد 
و�سرورها بنورها  اإل��ي��ك   وم�ست 
قرية اأو  م��دي��ن��ة  ب��ك��ل   وغ�����دت 
�سعدهم النا�ض عانق  كل   والنا�ض 
والهدى املحبة  ِوْرد  �سفا  واإذا 

 

يومه ف���ب���ادر  ب���دا  ال�����س��ف��اء   اإن 
 ي��ا خ��ال��د الإ����س���الم، دم��ت لأهله
والهدى الأخ��وة  على  فتحت   فلقد 
اأخوة جمعت  اأو  �سدًعا  ف��راأب��ت 

 

موم و�سافحت لعبت بها اأيدي ال�سَّ

 

ي��دف��ن فجرها وال��ل��ي��ل  اأدرك��ُت��ه��ا 

 

مبوطن امل�سيء  القلب  ب��دا   واإذا 
�سروحه �سدَت  الإمي��ان،  يا خالد 

 

جى ويهيب داعي اهلل يف جوف الدُّ

 

ال�����س��الح ملوطن اأف�����واج   وت��ه��ب 
الهدى على  القلوب  جتمعت   واإذا 
النهى اأيقظت  الأوط��ان،  خالد   يا 

وت�����س��ري ن��ح��و ل��ق��ائ��ك الأف������راُح

 

ت���زه���و ل���دي���ك ي��زي��ُن��ه��ّن و����س���اُح

 

وم���ن���اره���ا وج��ب��ي��ن��ه��ا ال���و����س���اُح

 

الإ�سباُح وغ����ّرد  امل�����س��اُء  و���س��دا 

 

الإف�ساُح بحبها  ف��ف��ا���ض  اأم����اًل 

 

و����س���ف���اوؤه���ا ب��وف��ائ��ه��ا ����س���ّداُح

 

وب����ك����ل ب���ي���ت ف����رح����ة وم��������راُح

 

ب���ني امَل����َواط����ن ب��ه��ج��ة و���س��م��اُح

 

جناُح عليك  م��ا  بقلبك  فا�سرب 

 

م����ا ك�����لُّ ي�����وم ل��ل�����س��ف��اء م���ت���اُح

 

الأرواُح ِه  ب����ع����زِّ ت�����س��يء  اأم������اًل 

 

املفتاُح ف��اأ���س��رق  ال��ق��ل��وب  �سفو 

 

َيجتاُح ل��ع��زم��ه��ا  اخل����الف  ك���اد 

 

اأع���الَم���ه���ا ف����َل����َوْت ب��ه��ن ري����اُح

 

ف���اأ����س���اأَت���ه وت����ه����اوت الأ����س���ب���اُح

 

ه��ي��ه��ات ي��ب��ق��ى ل��ل��ظ��الم ج��ن��اُح

 

ال�ساُح ت�سيء  اإذ  امل�ساجد  ب��ني 

 

ف��ي��ج��ي��ب��ه ب����ني ال���ق���ل���وب ف����الُح

 

ي����رع����اه ب����ني ال���ع���امل���ني ����س���الُح

 

ه��ي��ه��ات ي��خ��ذل��ه��ا ه���وى وِج��م��اُح

 

ِف�ساُح وه���ي  ب��ال��ع��ل��م  ورع��ي��ت��ه��ا 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 77.
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 ف�سعت لك الأب�سار من كل املدى
ومواهًبا ب��راع��ًم��ا  زرع���ت  فلقد 

 

ورعيتها ال���ه���دى  ب���ني   اأن��ب��ت��ه��ا 
ف��اإن��ه ال���ب���الد  ن��ب��ت  من���ا   واإذا 
وكلهم ال���ب���الد  اأب���ن���اء   ف���راأي���ت 
فكره ت����األ����ّق  اأ����س���ت���اذ  ك���ل  م���ن 

 

قلوبها �سر  ت��ري��ه  اجل��ب��ال   ف���اإذا 
به ُت��ْزَه��ى  اأت��ت  قد  الطبيعة  واإذا 

 

جهادها اأ���س��اء  اإذا  العقول   اإن 
بطبه ي�����س��ري  اأ����س���ت���اذ   وه���ن���اك 
فرحة فا�ستجابت  عليها   فحنا 
ي��وم �سفائها  كم من ج��راح ط��ال 
�سفاوؤها اجلراح  على  اأ�ساء   واإذا 
النُّهى به  اأ�ساأَت  وقد  البيان  األق 

 

 ف�سرت ت�سيء الليل من �سفو الهدى
الهوى الإحل��اد يف ظلم   وحت��ارب 
جنودكم اجلامعات  �سباب   واإذا 
بال�سنا تب�سم  العلم  زه��ور   واإذا 
نبتها ت���األ���ق  اإذا  ال���زه���ور   اإن 
الربا يف  نبت  بكل  اأه��ب��ت   ول��ق��د 
نبتتي ع��زم��ه يف  خ��ال��ُد  واأج����اب 

 

مزارًعا الرمال  على  يداه  فغدت 

 

تعانقت العميم  اخل��ري  ب��دا   واإذا 
حتكمت كيف  البحر  �ساألت   ولئن 
 لأج���اب م��ذ ���س��ار ال��ق��ي��اد خلالد
متَنُه يعلو  ح��ني  ي��ف��رح  وال��ب��ح��ر 

ت���رن���و اإل���ي���ك وع���زم���ه���ا َط���ّم���اُح

 

اللماُح ذك���اوؤه���ا  و����س���ّب  ف��ن��م��ت 

 

ب���ني احل���م���ى واأع����ان����ك ال��ف��ّت��اُح

 

األ����ق ال��ر���س��ا ي�����س��خ��و ب���ه امل���ّن���اُح

 

ي�����س��م��و وب�����ني امل��ق��ل��ت��ني جن����اُح

 

وب������دت اأ����س���ع���ة ف���ك���ره ت���ن���داُح

 

ال���راُح ح��وت��ه��ا  ق��د  الأ���س��ع��ة  واإذا 

 

الكداُح ف��ك��ُرُه  الطبيعَة  ��اأَى  ف�����سَ

 

اأت����ت ال��ع��ج��ائ��ب ن��ح��وه��ا ت��رت��اُح

 

اإل��ي��ه ج��راُح ف�سعت  ب��ني احل��م��ى 

 

ب���ل���ق���ائ���ه وت������األ������ّق امل�������س���ب���اُح

 

و���س��ع��ى ال�����س��ف��اء ي��ق��وده اجل���راُح

 

�سيتاُح َب����الِل����ِه  ف�����س��ُل  ف��ه��ن��اك 

 

وج��ع��ل��ت��ه��ا م����ن ب����ح����ره مت���ت���اُح

 

وج��ع��ل��ت��ه��ا م����ن ب���ح���ره مَت���ت���اُح

 

ف����اإذا ال�����س��ب��اب ع��زمي��ة وِط���َم���اُح

 

�سالُح ال�سمري  هدى  بني  والعلم 

 

وع����ب����ريه����ا ب���ث���ن���ائ���ك���م ف��������ّواُح

 

����ّداُح ف�����س��ي��اوؤه��ا مل�����س��ي��ئ��ه��ا �����سَ

 

ى الإ����س���الُح وب��ك��ل ن��ب��ع ف����ان����رَبَ

 

������ُه اأق�����������داُح وب�����ك�����ل ن����ب����ع ك������فُّ

 

الفالُح ��َع��ُد  ف��َي�����سْ ال��ث��م��ار  تعطي 

 

ب����ا وت��غ��ن��ت الأف�������راُح ق��ل��ل ال����رُّ

 

َب�����راُح وامل����ج����اُل  الإرادة  ف��ي��ه 

 

الأم����الُح واجن��اب��ت  �سفا  م��ائ��ي 

 

ب���ط���ٌل ومي����خ����ُر م����وَج����ُه ���س��ب��اُح
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ي��زغ��رد موجه ط���رب   وي��ظ��ل يف 
تكلمت ال��ب��الد  يف  امل��ج��ايل   تلك 
�سعادة ال�سفاه  على  زرع��ت   واإذا 
مالحٌم ل��ل�����س��ي��اء  ب��ط��ي��ب��ة  وه��ن��ا 

 

 والفرحة الكربى ت�سيء على املدى
زيناتها اأ���س��رق��ت  امل���واط���ن   ك��ل 
�ساء الدعاء يقول: ِاحفظ خالًدا

 

بفكره ي�سيء  ف��ه��ًدا  ل��ه  واح��ف��ظ 

 

مت هدَّ حتى  �سهيون  طغت  فلقد 

 

له واأدم  خالًدا  بف�سلك  فان�سر 

 

وه��ن��ا ي��ع��ي�����ض امل�����س��ل��م��ون اأع����زًة

 

ف�����ّن ال���ب���ح���ور ي���ج���ي���ده امل�����الُح

 

واأت�����ت ت��ق��ود ث��ن��اءه��ا الإي�����س��اُح

 

اأم�����داُح ل�سنيعكم  ف�����س��ي��اوؤه��ا 

 

ِبطاُح فتجيبهن  را  ال�����ذُّ ت�����س��دو 

 

ف���ب���ك���ل ح������يٍّ ب���ه���ج���ة و����س���م���اُح

 

�ساُح ت�سرق  الآف��اق  يف  ال�سهل  يف 

 

الأرواُح احلمى  يف  ت�سعد  رب،  يا 

 

 ل���رى ج��ن��ودك ب��ال��ع��دو اأط��اح��وا
اأباحوا وللحقوق  احلنيف   اأق�سى 
�سباُح للحنيف  ل��ي�����س��رق  ف��ه��ًدا 

 

الأف�����راُح د  ف��ت��غ��رِّ ال��ه��دى  ي�سمو 
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حمام احلرمني)1(
عبد�حلميد ربيع

�سالما ق��ال��ْت:  لل�سياء  َدْت  َغ�����رَّ

 

دع���اء ب��������الأذان  الأُْف���������ُق  واإذا 

 

خ�سوًعا لل�سالة  النا�ض  فم�سى 

 

واأقوى اأتقى  ال�سفوف  في   وب��دوا 
 م��ن��ظ��ر ت�����س��ع��د ال���ق���ل���وب اإل��ي��ه
ف��ي ه����داه ي�سلي ال��ط��ي��ر   وغ����دا 
ب�سناه ال����ه����دى  اأذن   واإذا 
 غ�����ردت ب��ال��ه��دى ب��م�����س��ج��د طه
جمًعا اأق��ب��ل��ن  ال��ه��دي��ل  وب���ن���ات 

 

قولي حبيبة،  يا  اأن��ت؟  من  قلُت: 

 

حنان ال����ف����وؤاد  وف����ي   ف���اأج���اب���ت 
��ري اإن��ن��ي ق��د اأت��ي��ت ب��ال��ح��ب اأَ���سْ

 

 وج���ن���اح���ي م��ع��ط��ر ح��ي��ن واف���ى
قديًما الحمام  ف��ي  النا�ض  زع��م 

 

 واأن���ا ف��ي ال��وج��ود ي��ا ق���وم، اأدع��و
ول���ق���د ك���ن���ت ل��ل��ر���س��ال��ة ج���ن���ًدا

 

ه��ل ت��رون��ي وق���د ه��زم��ُت َذك����اًء

 

جناحي وف�����وق  راح���ت���ي   وع���ل���ى 

النُّّواما ي��وق��ظ  ال��ف��ج��ر  ف�سحا 

 

���س��اب��ًح��ا ب��ال��ه��دى ي��ه��زُّ الأن���ام���ا

 

حاما الركب  على  الهدى   وجالل 
هاما! تعتز  ال�سفوف  اأج���ل   م��ا 
القياما ت��رج��و  ال��ع��اب��دي��ن   وم���ع 
 اإن��ن��ي ف��ي ال��ه��دى راأي���ت الحماما
 ���س��م��ل ال���ك���ون وال���ح���ي���اة وئ��ام��ا
 ف���اأ����س���اءت ب�����س��وت��ه��ا الأن��غ��ام��ا
ترامى �سوقهن  ال�����س��وت   وع��ل��ى 
 واإل�����ى اأي����ن ت��ق�����س��دي��ن م��رام��ا؟
هياما ال��ف��وؤاد  ف��ي  ال�سوق  ك  َح���رَّ

 

اأت�سامى للهدى  البيت  �سنا   م��ن 
ا�ستالما والحطيم  الركن   ل�سذا 
اأن������ه َع�����لَّ�����َم الأن���������ام ال���غ���رام���ا

 

الإ�سالما اأع�����س��ق  ال��ي��وم   اإن��ن��ي 
 ف���ي ف���م ال���غ���ار اأدف�����ع الأق���وام���ا
 وط����وي����ت ال���ع���ق���ول والأف���ه���ام���ا
 قد راأى النا�ض في الهدى الإقداما

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 74.
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�سياء ي���غ���دو  ح��ي��ن  ال���ح���ق   اإن�����ه 
تخبرينا  هل  اأخت،  يا  �سمعنا  قد 
بب�سرى اآٍت  ح���م���ام  ي���ا  اإن���ن���ي 

 

اإن��ه��ا ال��ب�����س��ري��ات ه���زت وج���وًدا

 

وال�����س��م��اء زحاما ال��ن��ا���ض   ع��م��ت 
اإن����ه م��ه��رج��ان ع��اه��ٍل ف��ي عاله

 

 ن�سر الدين في الوجود فاأ�سحى
والمعالي ال���ه���دى  خ���ال���د   اإن�����ه 
�سفاء ال��ق��ل��وب  ف��ي  ال��ح��ب   زرع 
ج���ه���اًدا ب��ال��ي��ق��ي��ن  اهلل  ح���ف���ظ 

 

دماه في  التقى  �سرى  ج�سم   كل 
���ي اإن���ن���ي ج��ئ��ت ي���ا ح���م���ام، اأَُح���يِّ

 

المعالي ع���رو����ض  ط��ي��ب��ٌة  اإن���ه���ا 

 

�سناه اأ�����س����اءت  ب��ال��ه��دى   اإن���ه���ا 
اإخ��اء بالحنيف  ال��ن��ا���ض   فم�سى 
قلوًبا ال��ن��ب��ي  ح���ول  ك��ان��وا  ح��ي��ن 

 

وتعلي تبني  الحياة  ف��ي   وم�ست 
 ف��غ��دا ال��ك��ون اأ���س��رة ف��ي عالها
البرايا ه��داه��ا  ع��ل��ى   ف��ت��رام��ت 
الليالي تطوي  بال�سياء   وم�ست 
يتبارى ال���م���دى  ع��ل��ى  ع����ام   ك���ل 
البرايا ق��ل��وب  ف��ي  ال��ن��ور   ذل���ك 
البرايا ف��ج��ر  ب��ي��ن  ال��ي��وم   اإن��ه��ا 
ابتهاجي ح���م���ام،  ي���ا  اأراأي����ت����ن 

ظالما؟ الوجود  على  يبقى   كيف 
اإلما؟ قولي  تق�سدين؟  الذي   ما 
 ت�����س��ع��د ال��ق��ل��ب وال���ع���ي���ون دوام����ا
الأعالما رى  ال���ذُّ على  واأ���س��اءت 

 

الزحاما �سققت  ه��ن��ا  ه��ا   واأن����ا 
داما ال�سريفين  في  الحق   خ��ادم 
ل��ب��الد الإ�����س����الم ج��م��ًع��ا اإم��ام��ا

 

 ل��ح��م��ى ال��ح��ق وال�����س��الم اأق��ام��ا
ابت�ساما اأ�سهى  ال�سفاه  في   فبدا 
الأ�سقاما ال���م���دى  ع��ل��ى   ف���وق���اه 
�سقاما؟ ت��ق��اه  ع��ل��ى  تلقى   ك��ي��ف 
اإكراما وال��ه��دى  ال���ُع���ْرب  ع��اه��ل 

 

ذل����ك ال��ع��ر���ض اأ����س���َع���َد الأي���ام���ا

 

 وع��ل��ى ال��ح��ب ق��د اأق��ام��ت دعاما
اعت�ساما اأق��وى  بالوفاء  غدا   قد 
التزاما واليقين  ال��ح��ب  ها  �سمَّ

 

اإعظاما ن��ح��وه��ا  ال��ك��ون   ف�سعى 
���ه���ا ال��ع��اّلم��ا �������َد ال���ف���ك���ُر ربَّ َوحَّ

 

الأرح��ام��ا تن�سد  اهلل  ح��م��ى   ف��ي 
الأقداما يح�سن  ال�سبح   و�سنا 
ب��ال��ه��داي��ة عاما ال���ده���ر   ي�����س��ب��ق 
اإعتاما؟ النهى  على  يبقى   كيف 
 ب��ه��ج��ة ال����ك����ون ع�����زة وم��ق��ام��ا
الإن��ع��ام��ا؟ خ���ال���َد  اهلل  ح��ب��ا  اإذ 
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ا ال��ب��ي��ت حبًّ م��ن  اأت���ى  ذا ح��م��ام 

 

حمانا ف��ي  بنى  َم��ن  اأف����راِح  بين 

 

ا حيَّ ب��ال��ح��ب  ال��ح��م��ام  م��ا  واإذا 

 

قلًبا ي���غ���دون  الأن�������ام  ف��ج��م��ي��ع 

 

و�سفو ع���م���ر  ب���ط���ول   وي����ن����ادي 
مليًكا فاحفظ  ال��وج��ود،  اإل���ه  ي��ا 

 

لأخيه ال��م��دى  على  ف��ه��ًدا  واح���ِم 

 

ي���ح���ر����ض ال���ح���ق ع�����زة واأم����اًن����ا

 

يقيًنا ال����ب����الد  ع������زت  واإذا 

 

، اأدع������و وه���ذي اإن���ن���ي ي���ا ق������ويُّ

 

���ا ون�����وًرا ت��ه��ن��ئ��ات ت�����س��يء ح���بًّ

 

ي��ح��ف��ظ ال���ح���َب ل��ل��م��ل��ي��ك وف����اًء

 

 وغ����دت ب��ال��ه��دى ت�����س��وغ دع���اء
ملحمات ف��ي  ال��ح��ي��اة   �سي�سيء 

ان�سماما ط��ه  ح��م��ام  ي��الق��ي   ك��ي 
 ع���زة ال��ح��ب ف��ي ال��ق��ل��وب نظاما
ال�سالما األ���ق���ى  راح��ت��ي��ه   وع��ل��ى 
وغراما ف��رح��ة  ال��ك��ون   يح�سن 
���ر الأن�������س���ام���ا ف����ي دع������اء ي���ع���طِّ

 

واح����ِم����ه ل��ل��ب��الد ي��ب��ق��ى اإم���ام���ا

 

َق���ّوام���ا ال��ح��م��ى  ع��ل��ى  خ��ي��ر درع 

 

 وي���زي���ل ال��ف�����س��اد والأ����س���ن���ام���ا
واأم������اًن������ا ف���ل���ن ت�����رى اإج����رام����ا

 

ف��رح��ت��ي ق���د ن�����س��ج��ُت��ه��ا اأن��غ��ام��ا

 

��ام��ا ب���ي���ن ����س���ع���ب ج��ع��ل��ت��ه ب�����سَّ

 

 م�����الأ ال����ي����وم ب��ه��ج��ت��ي اإل���ه���ام���ا
���ق الإت���م���ام���ا ب������دوؤه ال���ي���وم ح���قَّ

 

ف��ي ف��م ال��ده��ر ُت��غ��م��د الأق��الم��ا
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يا �ضانع التاريخ)1(
عبد�لرحمن �سليمان رفه

يكن ولم  القري�ض   ما خانني قط 
�ساغًرا ي�سعى  ج��اء  قد  م��رٍة  كم 

 

مطارف البيان  حلل  م��ن   وعليه 
اإذا غدت العقود   يزهو كما تزهو 
اأ�سدافها في  وهي  الالآلي   يرعى 
زمامها ق��ل��دت��ه  َم���ْل���ٍك  ت���اج  ف���ي 

 

اأفعاله ف���ي  الإن�������س���ان  ه���و   م��ل��ك 
ب�سا�سٌة ال��و���س��يَء  م��ح��ي��اه  تعلو 

 

يا �ساح، قد عاد المليك فمرحًبا

 

 من �سعب اأر�ض �سانها من �سانها
يا �ساح، ويحك ل تكن لي عاذل

 

اأو قمت اأحدو في المحافل �ساعًرا

 

اإح�سا�َسُه اأَْرَه��َف��ْت  قد  ال��ذي  فاأنا 

 

بعهده ال��وف��اء  ���س��وى  عليه   واأب���ت 
 وي��رى ال��وف��اء رك��ي��زة ف��ي ق�سده
فاإنه ال��ع��ري��ن  ه���ذا  ي��ا خ���ال���دًا، 

 

دجى اإن  ل��خ��ال��د  اأ���س��ب��ال   ف��ب��ن��وه 
ماآثر خ��لَّ��دت��ك  ق���د  خ���ال���دًا،  ي���ا 

 

يتكبُر ي��ك��ن  ول����م  ي���خ���ون  ي���وًم���ا 

 

وال�����در م����لء ف������وؤاده وال��ج��وه��ُر

 

ويفخُر ال��وج��ود  ه��ذا  بها  ي��زه��و 

 

يتخيُر ن���اظ���م  م��ن��ه��ا  ي���خ���ت���ار 

 

يزهُر ع���ق���ًدا  ل��ت��ك��ون  ف��ي�����س��ّم��ه��ا 

 

وت�سكُر ج���داه  ع��ل��ى  تعي�ض  اأم���م 

 

ول����ه م���ن ال��ت��وق��ي��ر ح���ظ اأوف�����ُر

 

ك��ال��ب��در ل��ي��ل ت��م��ام��ه ب���ل اأزه����ُر

 

ول���ه ال��ت��ه��ان��ي ب��ال�����س��ف��اء واأك���ث���ُر

 

تزخُر بالمفاخر  ��ا  اأر���سً لتكون 

 

مزهُر تغنى  اأو  ���س��ع��ًرا  قلت  اإن 

 

ك��وث��ُر اأو  ����س���الف���ٌة  ���ِب���ْي���ِه  َت���طَّ ل 

 

الأخيُر الحبيب  تخيرها  اأر����ضٌ 

 

يغدُر ل  ع��ه��ده  ي��ح��ف��ظ  وال���ح���ر 

 

اأ�سمُر تجنى  اأو  �سهم  طا�ض  اإن 

 

ُيَبْعَثُر َت��َدْع��ُه  ف��ال  ال��ع��ري��ن!  نعم 

 

ِع��ْث��َي��ُر ���َد  َت���َل���بَّ اأو  ب��خ��ْط��ٍب  ل��ي��ل 

 

وين�سُر ي�سيء  ��ا  ن��ب��را���سً �ستظل 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 22.
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هوى ذوو  الملوك  فيه  عالم   في 
م�سنًعا يوًما  َتْبِن  اإن  خالدًا،  يا 

 

 ي��ا خ��ال��د الإ����س���الم، اإن���ك خالد
ورف��اق��ه م��ح��م��د  ع��ه��د  ت��ح��ي   اأو 
���س��اع��ر ف��ي �سعره اإن����ي   م����ولي، 
تاجكم درة  وه��ي  المدينة   ه��ذي 
ي�سومه ت��دع��ه  ول  اإل��ي��ه   فانه�ض 
 ل��ي��ع��ود ث��ال��ث م�����س��ج��د ف���ي اأم���ة
 ي��ا ���س��ان��ع ال��ت��اري��خ، ���س��ان��ع اأم��ة

���ضٍ وادف��ع��ه ل��الأم��ج��اد دف��ع ُم��َروِّ

 

عر�َسُه ���َع  َت���َربَّ م��ن  يقعد  وال��ع��ل��م 

 

ها فالغرب ويك الغرب! قد بلغ ال�سُّ

 

 ب��ال��ع��ل��م ق��د ن���ال ال����ذي ق��د ناله
اأفعاله ال�����ورى  ح��م��د  م���ا   ت����اهلل 
ظله في  الذي  ال�سرق  ل   وال�سرق 
 ي���ا خ���ال���د الإ�����س����الم، اإن�����ا اأم���ة
اأوليتها ال��ت��ي  لأم���ت���ك   ف��ا���س��ل��م 

ب��ال��ع��دال��ة يذكُر م��ا ه��م  وق��ل��ي��ل 

 

يقهُر ل  و���س��ان��ًع��ا  ال�سباب  َت��ْب��ِن 

 

تقهُر ل  خ��ال��دًا  ع��ه��دًا  ُت��ْح��ِي  اإن 

 

فل�سوف يحمدك الورى والأع�سُر

 

ُر َتَنكُّ فيه  ولي�ض  الحديث  ��ْدُق  ���سِ

 

الُمْجَبُر ِلْيُب  وال�سَّ مكة،  وك��ذاك 

 

���ُر ب�������اٍغ ي���دن�������ض ط����ه����ره وي���ع���كِّ

 

��ُر ه��ي ك��ال��ج��راد وم��اُل��ه��ا ُم��َت��َوفِّ

 

ُر ُم��َق��دَّ فال�سباب  �سباًبا  ِا���س��ن��ع 

 

وم���ئ���زُر ل��ل�����س��ب��اب  درع  ف��ال��ع��ل��م 

 

م��ن��ه��ا ينظُر ��ا وه���و  ال��ث��ريَّ َم���ْت���َن 

 

وه�����و ال������ذي ب���ف���ج���وره ي��ت��ن��دُر

 

يتفكُر ها  ال�سُّ ف��وق  لما  وم�سى 

 

ب��������اٍغ ي����دم����ر ك�����ل ح�����ق ي���ذك���ُر

 

��ُر ي��ع��ط��ى الإل������ه ح��ق��وق��ه وي��ك��بَّ

 

����ُر وُي����َع����فَّ وج���ه���ه���ا  ي���ع���ن���و  هلل 

 

ُر ُم��َق��دَّ ال��ق��ل��وب  ف��ي  ��ا فحبك  ح��بًّ
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يف رحاب احلق)1(
د. عبد�لرحمن بن �سالح �لع�سماوي

مبنا�سبة عودة �مللك خالد من رحلته �لعالجية

لي�ض عيًبا اأن ي�سكن ال�سيف غمدا

 

اأم������ًرا اهلل  م�����س��ي��ئ��ة  ��ل��ت��ن��ا  َح��مَّ

 

 اأم��������ة ك���ل���م���ا ت���م���ط���ى ����س���الل
 ب�����داأت م���ن ح����راء رح��ل��ت��ه��ا الأو
هدانا م��ن  �سعلة  الأر�����ض   فعلى 
فينا ال��م��ه��ي��م��ن  ���س��رع��ة   اإن���ه���ا 
 اإن����ن����ا ب���ال���ت���ق���ى ن��ع��ي�����ض اأب������اة
الرح� �سوى  اإل��ه  ل  ق��ال:  م��ن   ك��ل 
 واق��ت��دى ب��ال��ر���س��ول ف��ي ك��ل فعل
�سالم اأج�����ل  ال���ه���دى   ل���ر����س���ول 
 ن��ح��ن ف���ي درب����ه ال��م��ج��ي��د وف���ود
�سعوًدا ل��ل��م��ع��ال��ي  رام  م���ن  ك���ل 

 

ج��ن��ًدا اهلل  ���س��ري��ع��ة  ��ع��ت��ن��ا  َج��مَّ

 

جراحي اأخفى  الحزين  لقلبي   ما 
��ِق ليلى دع��ك ي��ا ق��ل��ب، ِم���ْن َت��َع�����سُّ

 

ابت�سام ف��ال��ح��ي��اة  ل��ل��ك��ون  َغ����نِّ 

 

ُربانا ْت  جَّ ف�سَ خ��ال��ًدا،  ي��ا  جئت 

 

مجدا ��ع  ن�����س��يِّ اأن  ال��ع��ي��ب  اإن���م���ا 

 

م��ن��ح��ن��اه �سدا ل��م��ا  ف��ط��ّن��ا  ل���و 

 

ِزندا الحق  من  اأورت  رباها  في 

 

الأ�سّدا وعانى  ك�سرى  فهزت  لى 

 

ت��رّدا اأن  �سميرها  ف��ي  َي����ُدْر  ل��م 

 

ُمِجّدا! فيها  ق��ام  من  لب�سرى  يا 

 

�سعدا ال��ك��ون  ون��م��الأ  ن��ج��ارى   ل 
����ا ع����دًل ح��ك��ي��ًم��ا وف���ردا ����َم���ِن ربًّ

 

الأ�سّدا ال��ق��وي  �سرعنا  ف��ي  ك��ان 

 

كاأ�ض ذكراه �سهدا  قد �سربنا من 
 ت���ت���الق���ى و�����س����وف ن���ل���ق���اه وف����دا
وي���ب���ذل جهدا  ف�����س��ي��ب��دي ع��زم��ا 
جندا الحق  ن�سرة  في   و�سنبقى 
 ح��ق��ب��ة م����ن زم����ان����ه ث����م اأب�����دى
تتردى! ع�سقها  ف��ي  ق��ل��وٍب  ك��م 

 

جّدا المواقف  في  الهزل  واجعل 

 

المفّدى عا�ض  الإخ��ال���ض  بدعاء 

 

)1( اإىل اأمتي، عبدالرحمن الع�سماوي، مكتبة العبيكان، الريا�ض، ط: 1، 1412ه�–1991م، �ض: 82.
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للمد ال�سعر  ��َر  ��خِّ اأُ���سَ لن  اأب��ي،  يا 

 

وف���يِّ م���ن  ن�سيحة  ���س��ع��ري  اإن 

 

اأب�����ت�����ي، اإن����ن����ا ن�������س���اي���ر ده�����ًرا

 

الل� اإل���ى  ت��دع��و  ال��ق��ل��وب   بايعتك 
ل��ت��ق��ي��م��وا ح��ك��م ال�����س��ري��ع��ة ع��دل

 

ي���ا اأب������ي، اإن���ن���ا ن��ع��ي�����ض اأم���اًن���ا

 

ف��ت��ذك��ر ف�����س��ل ال��م��ه��ي��م��ن دوًم���ا

 

ك���ل ف��ع��ل ���س��ي�����س��األ ال���م���رء ع���ًدا

 

ا اأبيًّ ال��ر���س��ول  م��ن��ه��ج  ع��ل��ى  ���س��ر 

 

ت�سغي دمت  ما  بالموت  نبالي   ل 
فاْحِم �سرح الإ�سالم �سهًما واأَْحِدْث

 

الْد هذا  تنا�سر  اأن  عاهدت  اأنت 

 

�ستبقى ك��ن��ت  ح��ي��ث  ب���اهلل   اأن����ت 
���ا ربًّ ���س��وى اهلل  ي���رى  ل  م�����س��ل��م 

 

ف����وؤادي ف���ي  ال���ه���وى  غ���رد   واإذا 
�سوقي م���راك���ب  اأْت���َه���َم���ت  واإذا 

 

اإخ�������وة ح���ي���ث كنا ب�����اهلل   ن���ح���ن 
 وع��ل��ى ال��ن��ي��ل م��رك��ب م��ن عالنا
لْل� َت���ْق���ُدُم���ن���ا  اأراك  ل���ك���اأن���ي 

 

وت��ج��لَّ��ى ع����ال  اإذا  ����س���يء  ك����ل 

 

فاأقيموا �سرح الهدى يا حماة الْد

 

 اإن�����م�����ا ه������ذه ال����ح����ي����اة ع���ب���ور
م�سوؤو ال���رع���ي���ة  ع���ن  راٍع  ك���ل 

 

�سرور ل��ب�����س��رى  اإن���ه���ا  اأب�����ي،   ي���ا 
ا حبًّ اأخ��ل�����ض  ال���ف���وؤاد  م��ا  واإذا 

 

 ح واأن��ت��م ب��ال��م��دح اأول���ى واأج���دى
خلدا ل���ل���ع���دال���ة  رام   م��خ��ل�����ض 
فاأ�سدا الخطوب  وجهه   غمرت 
فهدا العهد  على  بايعت  وق��د  ���ِه 

 

�سّدا ال�����س��الل��ة  اأه���ل  وت�����س��دوا 

 

واأ���س��دى النعيم  اأع��ط��ى   واإل��ه��ي 
 وت���ذك���ر ي���وم���ا ���س��ت��ع��ر���ض ف���ردا
َع��دا اأح�����س��اه  ف���اهلل  ن�سينا  اإن 

 

ن�����س��رة اهلل جندا ف��ي   وات��خ��ذن��ا 
يفدى وال���ح���رُّ  الإي����م����ان  ل���ن���داء 

 

�سدا والف�سق  ال�سالل  اأه��ل   بين 
عهدا اهلل  لمنهج  فاحفظ  ���ِدْي��َن 

 

ومجدا ع����زا  ب��ال��ح��ق   و���س��ت��ب��ن��ي 
ِوردا ال��ع��ق��ي��دة  م��ن��ه��ل  و����س���وى 

 

 ف���ع���زائ���ي اأن�����ي اأح�������اول ر���س��دا
نجدا ي���ذك���ر  م������ازال   ف����ف����وؤادي 
اأوغ���ن���دا اأو  ال��ح��ج��از  رب����وع   ف���ي 
ا ح��ب حدَّ ْد ل��درب��ه ال��رَّ ل��م ُي���َح���دِّ

 

�ُقْد�ِض �سهما والقلب بالب�سر يندى

 

�سّدا الم�سيرة  عبر  يلقى  �سوف 

 

ا يهدَّ اأن  ب��ن��اءه  واح��م��وا  ����ِدْي���ِن، 

 

ُي�����ِع�����ّدا اأن  ب��م��ث��ل��ن��ا  وخ���ل���ي���ق 

 

عبدا هلل  ك����ان  م���ن  ف��ب�����س��رى   ل 
وحمدا ف�����س��ك��ًرا  ل��ق��ي��اك��م  ح��ي��ن 

 

وّدا ل����الأح����ّب����ة  ال��ن�����س��ح  ب�����ذل 
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فرحة ال�ضعب بعودة امللك)1(
عبد�لرحمن �لعبد�لرحمن �ل�سديري

قدومك يوم ال�سبت قد طاب َوْعُدُه

 

قادم، خير  يا  بك  و�سهاًل  فاأهاًل 

 

ه بحبِّ الأب���ي  ال�سعب  ي�سافحك 

 

ُبْعُدُه طال  اإذ  بالدمع  اأعين  بكت 

 

مطلًبا! اهلل  م��ن  تمنينا  وي��اك��م 

 

نا وَعمَّ المليك  ع��اد  ق��د  ه��و  وه��ا 

 

 ول اأ�ستطيع اليوم و�سف م�ساعري
حبه يهديك  ال�سعب  هذا   اأخالد، 
اأراده م��م��ا  اهلل  ب�����اإذن   ���س��ف��ي��ت 
عرفناك في تقواك اأنعم به ُتقى!

 

حكمه ال�سريعة  نهج  على   مليك 
لٌَّت ُم�سَ درع  النا�ض  قلوب  في  له 

 

ُيِكنُُّه القلوب  كل  من  الحب  لك 

 

 م��ل��ي��ك ل���ه ف���ي ك���ل ق��ل��ب م���ودة
ربها اأن��ت  اأ���س��رة  اإل  ال�سعب   وم��ا 
كلها الجزيرة  فيك  فرحت   لقد 
ه بودِّ النفو�ض  تحيا  ال��ذي  ف��اأن��ت 

 

ل��م ينل م��ا يريده وك��م م��ن ع��دو 

َوْرُدُه ت�����س��وع  ي���وًم���ا  ب���ه  ف���اأك���رم 

 

على الطائر الميمون يبراه �َسْعُدُه

 

وقد زاد �سوًقا بعد اأن طال �ُسْهُدُه

 

ُه دُّ �سِ زال  اإذ  الفرح  زاد  اآب  واإذ 

 

ُه َي��������ُردُّ ال��ح��ب��ي��ب  اأن  وغ���اي���ت���ه 

 

من الَفْرِح ما ُيْهَدى اإلى اهلِل َحْمُدُه

 

ُه َيُمدُّ ِدْج���ٍل  نهُر  �سعري  اأن  ول��و 

 

َعْهُدُه العهد  من  يبلى  ما  واآخ��ر 

 

�ُسْهُدُه ي�سنيك  كان  مما  وعوفيت 

 

ُزْه���ُدُه! للحق  يهديه  بمن  واأك��رم 

 

ُه َحدُّ النا�ض  في  القراآن  من  يقام 

 

ُه َحدُّ اإل من ح�سامك  ال�سعب  وما 

 

ُه لك ال�سعب حّبًا فيك قد زاد َحدُّ

 

َرْنُدُه الدهر  مب�سم  في  لها  يفوح 

 

ففي ال�سلم اأبناٌء وفي الحرب ُجْنُدُه

 

وَنْجُدُه الحجاز  بلقياك  وط��اب 

 

ُه دُّ �سِ زاد  اإن  ال�سد  نفو�ض  وتفنى 

 

ِحْقُدُه م��ات  اأعماقه  وف��ي  وم��ات 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 117.
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قلبه! الحلم  اأ�سلح  عدو  من   وكم 
بمزية ����س���ده  ي���وًم���ا  ف����از  ف��م��ا 

 

ب�سدفة العريق  الُمْلُك  ياأِته  فلم 

 

اأتى اإذا  ال�سعود  اآل  رى  ال�سَّ اأ�سود 

 

موؤثال م��ج��ًدا  التاريخ  �سهد  فما 

 

ل�سعبه ال��رخ��اء  ع��مَّ  ع��ه��ده  ففي 

 

جهاده الم�سلمين  �سف   لتوحيد 
وبله هلَّ  اإن  الغيث  �سحاب  فاأنت 

 

تهانًيا العريق،  الُمْلِك  اأ�سرة  فيا 

 

خالد الجزيرة  حامي  لنا   فعا�ض 

َعْبُدُه بالحلم  �سار  اأن  اإل��ى  فعاد 

 

ُه وما ذاق طعم النوم في الليل ِندُّ

 

ُه وَج���دُّ اأب���وه  اأر���س��ى  م��ا  �ساد  فقد 

 

اأُ�ْسُدُه الفتك  ت�ستعذب  ب��ه  نهار 

 

َم��ْج��ُدُه اإل ع��ال ال��م��ج��َد  وق��ارن��ه 

 

ُه من الخير حتى األجم النا�ض َعدُّ

 

ومن في �سبيل اهلل ما �ساع ُجْهُدُه

 

ت��ب�����س��رن��ا ف��ي��ه ال���ب���روق وَرْع������ُدُه

 

ُه ودُّ ال���ود  على  ي�سمو  م��ن  ب��ع��ودة 

 

َفْهُدُه الجزيرة  فهد  لنا  وع��ا���ض 
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هبت ن�ضيمات الريا�س تزغرد)1(
عبد�لرحمن عو�د

تزغرُد الريا�ض  ن�سيمات  هبت 

 

وتجمعوا ج��ّم��ع��وا  طيبة  و���س��ب��اب 

 

جبيلنا ر�سيف  م��ع  ج��دة   وب��ح��ار 
ن��ج��د وال�����س��ح��ارى كلها  ون��ج��ود 
فوقنا ط��ارت  الحرمين   وحمائم 
باحة ت��ع��ان��ق  اأح�������س���اء   وب���ط���ون 
جيزاننا ف���ي  ل��ل��ب��ح��ر   و���س��واح��ل 
عوا تجمَّ للق�سيد  طيبة  اأدب����اء 

 

ق�سيدة وق����ال  ���س��ارك��ه   وال���ك���ل 
متمتًعا خ���ال���د  ب���ع���ودة  ف���رًح���ا 

 

و�سبابها ��ي��ب��ه��ا  ب�����سِ ال���ب���الد  اإن 

 

بمرابع ��ع��وا  ت��ج��مَّ ال�����س��ب��اب  ه���ذا 

 

منازل و�سط  وه��ن  الن�ساء   ه��ذي 
عائًدا ي��راك��م  اأن  ين�سد  وال��ك��ل 

 

قّدموا ج��م��ي��ًع��ا  خ��ال��ده��م  ل��ل��ق��اء 

 

م���رّدًدا ال�����س��وؤال  ن�ساألك  ي���ارب، 

 

وط����ي����ور م���ك���ة ت����زده����ي وت���غ���رُد

 

اأن�سدوا جميًعا  من زلة  ك��ل  ف��ي 

 

م�سِعُد ���س��دٌو  الأف����الج  وغ����رادق 

 

َتْهُجُد وال��دوا���س��ر  ح��ائ��ل  غ���زلن 

 

تن�سُد اأو  خ���ال���د  ل���روؤي���ة  ت��ه��ف��و 

 

ي�سعُد ل��ق��اء  ف���ي  ت�����س��ارك  اأب���ه���ا 

 

وج���ب���ال ح��ق��ل وال���ع���ال ت��ت��م��ّدُد

 

 قد �سمهم نادي الق�سيد فاأ�سعدوا
وينجُد يفي�ض  م��ن  ب��ع��ودة  فرحا 

 

ُيحمُد ف��رب��ي  ال��ك��ب��رى  بال�سحة 

 

ويخلُد يعي�ض  لخالدها:  هتفت 

 

ه���ذى ال��ب��الب��ل ت���زده���ي وت��غ��رُد

 

وتزغرُد �سحى  لخالدها  ت�سدو 

 

وال���ع���ود ع��ن��ده��م ج��م��ي��ل اأح��م��ُد

 

وتحمُد المليك  تفدي  اأرواح��ه��م 

 

ح��ق��ق ل��خ��ال��دن��ا م���ن���اه واأزي������ُد

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 40.
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خالد العرب)1(
عبد�ل�سالم ها�سم حافظ

ْعُد غنى لنا الحب والوجدان وال�سَّ

 

ع��ادل طلعت اإم��ام  غ��اب عنا   اإن 
ح�سبكُم ال�سهم  عبِدالعزيز  اأبناَء 

 

لمملكة الكبرى  ال��وح��دة  ��ُف  ُت��وؤلِّ

 

بالحبِّ بايعناك  العرب،  خالد  يا 

 

اأماًل، يا  الأمجاد  �سلم  بنا  ترقى 

 

تم�سي بنا في �سموخ الروح منطلًقا

 

تقدمنا ف��ي  ال��م��ع��ال��ي   ت��ح��ق��ق��ون 

َنَغُم لها  دنيانا  ال��ن��ور،  خالد  ي��ا 

 

هانئة الكون  في  تغريدها  نح�ّض 

 

اأنجمنا والإخ���وان  والفهد   فاأنت 
ثقة ف��ي  ال��ت��اري��خ  األ��ف��ة  نا  ت�سمُّ

 

ر َن�سِ ن��اع��ٍم  بعهٍد  واأن��ع��م  اأك���رم 

 

نعانقه ن��ج��د  اإل����ى  ال��ح��ج��از   م��ن 
يحكمنا ال��ع��ز  �سليل  اأن   وذاك 
فرح من  يلقاه  بما  ال�سعور   ح�سب 

***

***

***

الَمْجُد يوم انتخبناك يدعونا لك 

 

َت�ْسدو فينا بكم �سم�ض عدل دائم 

 

والودُّ ال�سعب  وه��ذا  الديار  هذي 

 

والر�ْسُد الإيمان  ويحفزها  تنمو 

 

ترعى بالدك بالإخال�ض والَحَدِب

 

للُحبِّ ب���الإع���زاز  الم�سيرة  ق��اد 

 

ِجِب من �سيرة الفي�سل الباني من النَّ

 

يحدو الخطى هاتف التمدين والِحَقِب

 

َيبت�ِسُم اليوم  الزمان  ب�سمع  �سرى 

 

فنلتئُم الحاني  ظلك  في  بالملك 

 

َينتِظُم الركب  ي�سير  هداها  على 

 

اإن����ا ب��ن��اة ح�����س��ارات ل��ه��ا ِق��َي��ُم

 

ِر! الُع�سُ مدى  حلًوا  بينكم  نحياه 

 

َظِر والنَّ والآم����ال  بالقلب  نحياه 

 

َفِر في عالم ي�سغل الإح�سا�ض بالظَّ

 

واأن��ن��ا ف��ي ظ���الل ال��ق��ادة ال��ُغ��َرِر

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 28.
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عودة القائد)1(
عبد�لقادر بابكر �لتوم

)من جمهورية �ل�سود�ن(

بالَعَدِم النا�ض  رب  ي��ردك  لن  ل، 

 

طلًبا نعمائها  من  نف�سك  ج��ردت 

 

 اأول��ي��ت��ه ك��ل ج��ه��د ث��م ق��م��ت على
و�سلت م��ا  هلل  َم��ِل��ٍك  م��ن  عوفيت 

 

تلقى العدى بالخمي�سيِن اللذين هما

 

 جادا بما جدت فا�ستبقا وقد وردت
معتمًرا ل��الأوط��ان  المظفر  ع��اد 

 

 عيد من ال�سعب في عر�ض المطار له
عيد الماليين من �سعب الجزيرة َمن

 

نذروا ق��د  النا�ض  هناك  واإن   األ 
 عاد الذي حوله الأقوام ما احتكمت
لبع�سهم ح���بٌّ  ب��ه��م  و����س���اد  اإل 

 

يك�سو الوجوه �سباح الب�سر منطلًقا

 

اأبًدا تهتدي  لي�ست  غراء  والخيل 

 

�سدتها اأوِج  في  بها  ولي�ض  ْت  فَّ �سُ

 

قوادمه من  �سلت  كالطير   تنداح 
ْيُد مثل النبت قد غر�ست فر�سانها ال�سِّ

 

عاهلها �ساد  لما  الجزيرة   �سانوا 

للَحَرِم المختار  ال��خ��ادم  لأن���ك 

 

في رفعة الدين بين النا�ض والأَُمِم

 

ال��َغ��ْوِر والأََك���ِم اإع��الئ��ه في بطون 

 

ِل��ُم��ح��َت��َدِم اإل  ���س��اح��ة  ج��ي��و���س��ه 

 

في اإمرة الخالد الموهوب في �َسَمِم

 

َمِم اأخبار ن�سرك لالأعداء في �سَ

 

َقِم ُبْرٍء من ال�سَّ عود المحبين في 

 

َنَهِم في  للخالن  ال�سكر  من  قدر 

 

بالِحَكِم الأ�سعار  باأفراحه  طارت 

 

��َع��ِم هلل م��ح��م��دة ق�����دًرا م���ن ال��نِّ

 

الُحُكِم دول��ة  في  عنده  اأفواجهم 

 

والَعَجِم للُعْرب  خالٍد  من  والحب 

 

من كل دار على ال�سرفات والِقَمِم

 

اللُُّجِم اَبَة  �َسحَّ بها  القتاُم  ى  َغطَّ

 

ال�َساأَِم �سطوُة  خطاه  َت��ُه��زُّ  ُم��ْه��ٌر 

 

ق��وائ��م دون��ه��ن ال��ك��ّر م��ن اأََم����ِم

 

َلِم من فوقها مثُل َطْلِح الِبْيِد وال�سَّ

 

ِم ُمْنَف�سِ غير  تراًثا  عبدالعزيز 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 48.
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 هذا التراث هو ال�سورى التي انتقلت
 حيوا المفدى وقد مدت �سواعدهم
 دوامة ال�سوق في اأعماقهم نفحت
 من هوؤلء ي�ساد المجد ما �سنعت
عقيدته تم�سي  �سوؤدد  في   فالعلم 
يا اأر�ض �سعب اأبيِّ الطبع منت�سر،

 

فابتهجي لالأوطان  ر  المظفَّ عاد 

 

من وحدة ال�سف فيها وحدة الَكِلِم

 

ت��ج��اه خ��ال��د ف��ي ن��ب��ل ل���ذي َك���َرِم

 

الِقَيِم من  اأن��ف��اًل  الجزيرة  �سبه 

 

ي����داك اآم���ال���ه ب��ال��ف��ك��ر وال��َق��َل��ِم

 

ف��ي ك��ل م��وؤت��م��ر ���س��اًق��ا على َق���َدِم

 

ِنَعِم وف��ي  �سعد  في  اليوم  ليهنك 

 

َغِم كال�سبح بالنور اأو كالطير بالنَّ
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تهنئة بال�ضفاء وال�ضلمة مرفوعة اإىل امللك خالد)1(
عبد�للطيف حممد �أبو �ل�سمح

بل�سُم خ�����ال�����ٌد،  ي����ا  �����س����ف����اوؤك 

 

الجبين م��ث��ل  ب��ي�����س��اء   وك���ف���ك 
 اأي����ا م��ل��ك ال���ع���رب، ي��ا ذا ال��ذي
وع����اف����اك مما الإل�������ه   ����س���ف���اك 
الدجى ب����در  ع����اد  ك��م��ا   وع�����دت 
الم�ستكن ���س��وق��ه��ا  ع��ن   ت��ت��رج��م 
 ل��ك ال��ح��م��د ي����ارب، اأن����ت ال��ذي
الملوك ���س��ل��ي��ل  ه����ذا   وع���ب���دك 
 واأن������������ت ل����ن����ا ب����ع����د اإب�����الل�����ه
ى ب���ك���ل ع���زي���ز م���ل���ي���ك ُي������َف������دَّ

 

 لأن������ت ال�������س���ب���اح ال������ذي ن����وره
غيثه ال�����ذي  ال�����س��ح��اب   واأن������ت 
 واأن��������ت الأم���������ان ل�����دى خ��ائ��ف
الحرام م�سجدينا  ع��ل��ى   واأن����ت 
مديد وع���م���ر  و����س���ه���اًل  ف����اأه����اًل 

 

وحبي ���س��الم��ي  اإل���ي���ك���م   وب���ع���د 

يب�سُم اإذ  وج��ه��ك  وك��ال�����س��ب��ح 

 

م�����ت�����اع وم�����ج�����د ل����م����ن ي���ل���ث���ُم

 

ي����ه ب��ال��ن��ف�����ض م����ن ي���ك���رُم ُي����َف����دِّ

 

ت�����س��ق��ُم اإذ  ل����ت����وؤج����ر  اأَل�����������مَّ 

 

ل��ت��ل��م��ع م����ن ح����ول����ك الأن����ج����ُم

 

المنعُم ه����و  رب  ح���م���د  وع�����ن 

 

ت����م����ّن واأن����������ت ال��������ذي ت����ك����رُم

 

واأن����������ت ل�����ه ح���ي���ن���م���ا َي�������س���ق���ُم

 

ح��ف��ظ��ت ب���ه ال��م��ج��د ي���ا اأك�����رُم

 

ي�����س��ل��ُم اإذا  ����س���ع���ب  وي�������س���ل���م 

 

ب����ه ي�������س���رق الأُُف����������ق الأع����ظ����ُم

 

ي����ن����ال ال�����ث�����راء ب�����ه ال���م���ع���دُم

 

نعلُم ال������ذي  الأم�����ي�����ن  واأن��������ت 

 

 ����س���الم واأم�������ن ل���م���ن اأح����رم����وا
��������ق ف����ي����ه وت�������س���ت���رح���ُم ُت��������َوفَّ

 

ت�سلموا ب�������اأن  دع����ائ����ي   وك������ل 

)1( جملة املنهل، ال�سنة 43، ربيع الأول وربيع الثاين/1397ه�– مار�ض واإبريل/1977م، �ض: 984.



الباب االأول: جممع الق�ضائد

126

اأفراح العودة)1(
عبد�هلل �ل�ساوي

)من جمهورية �ل�سود�ن(

، ن��ل��ه��ج ب��ال��ث��ن��اِء ل����ك ال����لَّ����ُه����مَّ

 

قريب ت���دع���ى  اإذ  اهلل   ف���اأن���ت 
حفظ بثوب  المليك  على   فجدت 
ف���ع���اد م��ظ��ف��را ع������وًدا ح��م��ي��ًدا

 

���ا وح��ًب��ا ت��ع��ان��ق��ه ال���ق���ل���وب ر����سً

 

 م��ظ��اه��ر ف���رح���ة ك���ب���رى ت��وال��ت
زحًفا ال�����س��اح��ات  ت��م��الأ  م��واك��ب 

 

تعلو الأع�����م�����اق  م����ن   ن��������داءات 
 وزي������ن������ات ت�����ق�����ام ب����ك����ل ب��ي��ت
ت�سمو الآف�������اق  اإل�����ى   واأق����وا�����ض 
ح�سود زح��ف��ت  ال��ق��رى  اأم   ف��ف��ي 
د ك����ل م����ن ف��ي��ه��ا ����س���ع���اًرا ي�������ردِّ

 

تباهت ع����ودت����ه  ي�����وم   وط���ي���ب���ة 
 ����س���وارع���ه���ا زه����ت ب�����س��رادق��ات
فيها الأف���������راح  ���ت  ع���مَّ وج������دة 

 

ن��ج��د فجادت ���س��ب��ا  ه��ب��ت   وق���د 
 ف���اأي���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���اِء

 

م���ج���ي���ب ل���ل���ت�������س���رع وال�����دع�����اِء

 

وع���اف���ي���ة ت�������دوم ب����ال ان���ت���ه���اِء

 

وال�سفاِء ال�����س��الم��ة  م��ت��ن  ع��ل��ى 

 

بال�سفاِء ف��ت��ط��ف��ح  ب���ه  ت��ف��ي�����ض 

 

الم�ساِء وف��ي  ال�سباح  في  تجدد 

 

ال�سماِء اإل����ى  ال��ه��ت��اف  ف��ي��رت��ف��ع 

 

������س�����ع�����ارات ت������وؤك������د ل�����ل�����ولِء

 

ت���ع���ّب���ر ع����ن ع��ظ��ي��م الإح���ت���ف���اِء

 

الف�ساِء ف���ي  ت���رف���رف  واأع�����الم 

 

ب��ه��ا اخ��ت��ل��ط ال��ن��داء م��ع ال��ن��داِء

 

ي��م��ج��د خ����ال����ًدا ب��ط��ل ال���رخ���اِء

 

ازده���اِء؟ ف��ي  المدينة  مثل  وم��ن 

 

بال�سناِء ت�����س��ع�����س��ع  م��داخ��ل��ه��ا 

 

ه����ي ال���ث���غ���ر ال����م����ردد ل���ل���ح���داِء

 

ب����اأن����ف����ا�����ض م���ع���ط���رة ال���������رواِء

 

الم�ساِء ال���زه���ر  م���ن  اأك���ال���ي���ل 

 

ب����ه ح���ل���ل م��ف�����س�����س��ة ال��������رداِء

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 46.
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احتفال ف��ي  ال���ب���وادي   وف��اخ��رت 
فرحى ال���ع���رب���ي  ال���ع���ال���م   ب����الد 
وه�����ّب ال��م�����س��ل��م��ون ب��ك��ل اأر�����ض

 

ا حبًّ ال�����س��ودان  ع��ن  ل��ك��م  اأزّف 

 

ي�����س��ارك��ك��م ب��ف��رح��ت��ك��م ����س���روًرا

 

ف��ح��ي��وا خ����ال����ًدا م��ل��ًك��ا ر���س��ي��ًدا

 

 وج��������اد ل�����ه ب����خ����ي����رات غ�����زار
ج�سًرا ال��ع��رب��ي  ل�����س��ع��ب��ه  وم�����ّد 

 

 وم����د لإخ������وة الإ�����س����الم اأخ����رى
م���ل���ي���ك ������س�����ادق َب��������رٌّ ك���ري���م

 

 ي��ح��ي��ط ب��ه م��ن ال��ف��ر���س��ان عقد
المفدى ال��ف��ه��د  درع�����ه   ف���ه���ذا 
وع�����ب�����داهلل ِم������ْق������دام ج�����س��ور

 

ت وف��اق��ت وب���اق���ي اأ�����س����رة ع�����زَّ

 

ف�����س��اد مجًدا ع��ب��ُدال��ع��زي��ز  ب��َن��ى 

 

يبني ال��ِم��ْق��دام  الفي�سل  وك���ان 

 

اعتزاز ف��ي  ال��ي��وم خ��ال��ُد  وج���اء 

 

، واْم���ُن���ْن ْد خ��ط��وه ال��ل��ه��مَّ ف�����س��دِّ

 

بالغناِء ت�����س��دح  الأط���ي���ار  ب��ه��ا 

 

ال�سياِء الأر������ض  اإل����ى  ب��ع��ودت��ه 

 

ي����زف����ون ال���ت���ه���ان���ي ف����ي ه���ن���اِء

 

م���زي���ًج���ا ب����ال����م����ودة والإخ���������اِء

 

ت��ف��ي�����ض ب���ه ال��ن��ف��و���ض ب���ال ري����اِء

 

ي�����س��ي��ر ب�����س��ع��ب��ه ن���ح���و ال���ن���م���اِء

 

ف��اأخ��ل�����ض ف��ي ال��م��ح��ب��ة وال���وف���اِء

 

�سخاِء ف���ي  ت��ب��ذل  ب��ي�����س��اء  ي����دًا 

 

العطاِء ف��ي  ف��اأج��زل  ت�ساعدهم 

 

ل���ه ح�����س��ن ال��ت��وا���س��ع ف���ي اإب�����اِء

 

اأ����س���ود ف���ي ال���م���ع���ارك وال��ل��ق��اِء

 

اأم��ي��ن ال�����س��ع��ب اأوف����ى الأوف���ي���اِء

 

الم�ساِء ف��ي  �سيف  ال��ع��زم  ق��وي 

 

الإنتماِء اأ���س��ل  الأ����س���ل  ف��ط��اب 

 

واأ����س�������س���ه ف���اأع���ل���ى ف���ي ال��ب��ن��اِء

 

���د ث�����م ����س���ّي���د لرت�����ق�����اِء ف�������س���يَّ

 

����ُم م���ا ب���ن���وا ن��ح��و ال���ع���الِء ُي����َدعِّ

 

ب��ن�����س��ر م��ن��ك ن�����س��ر الأول����ي����اِء
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حادثة احلرم)1(
عبد�هلل بن عبد�لعزيز بن �إدري�ض

ال��ح��ل��وِم وه��اج�����ٌض مرتاُب ��َغ��ُر  ���سِ

 

وؤوا تجرَّ الذين  عند  ما  تلك  هي 

 

فداحة ال�سنيع  ال�سر  من   ركبوا 
 ف��ي غ���رة م��ن ع��ام��ن��ا ه���ذا الذي
�سبحه مبالج  على   والم�سلمون 
رعبه ين�سر  ال�سوؤم  ب�سوت   واإذا 
غزوها ي��ج��ري  ال���غ���راء   ال��ك��ع��ب��ة 
لهوله ال���را����س���ي���ات  ي��ه��ز   ح����دث 
�سلًما التدين  تخذوا  ع�سبة  من 

 

م�سموعة ت��ع��د  ل���م  اأك���ب���ر   اهلل 
بغيهم وال��م��وؤذن  ال��م��اآذن   حب�ض 
رواده وف��زع��ت  ال��م��ط��اف   ه��ج��ر 
ت�سردوا ال�ساجدون   وال��راك��ع��ون 
بريئة وه��ي  الأرواح  اأزه��ق��وا   ك��م 
 ح��ت��ى ال��ح��م��ائ��م رم���ز ك��ل وداع���ة
بخم�سة تزيد  اأو  ا  فر�سً �سبعون 

 

تفّجًعا ال��ع��ت��ي��ق  ال��ب��ي��ت  َه  وت�������اأوُّ

 

تفكيرهم في  يكون  البغاة   اأك��ذا 
ع�س�ست وال�����س��الل��ة  ال���ت���اأول   اإل 

وت�������������اأوٌُّل وج����ه����ال����ٌة وِك���������ذاُب

 

فخابوا الحرام  البيت  في   بالبغي 
اأح���ق���اُب ب���ذك���ره  ت���ن���وء  اأن  م���ا 

 

ُي���ط���وى ب���ه ق����رن وُي���غ���ل���ق ب���اُب

 

ت���ح���دوه���م الآم�������ال والأط����ي����اُب

 

اأ�سقاُب ت��ذي��ع��ه  الخافقين  ف��ي 

 

ين�ساُب م��ط��اف��ه��ا  ف����وق  وال�����دم 

 

�سباُب وه��و  ال��ده��ر  ليل  وي�سيب 

 

خ�ساُب ال���دم���اء  ف��ي��ه��ا  ل���م���اآرب 

 

ف���ي���ه ن�������داء ل���ل�������س���الة ي���ج���اُب

 

��ا���ض وه���و خ���راُب وت��ك��ل��م ال��ر���سَّ

 

غابوا اأو  ت��ج��ن��دل��وا   وال��ط��ائ��ف��ون 
المحراُب ل  وعطِّ المطاف  وخال 

 

ف��ي م��وط��ن ف��ي��ه ال��دع��اء مجاُب

 

اأ�سراُب لها  وَج��َل��ْت  َع��ْت  ُف��زِّ ق��د 

 

لم ُيْحَم في الحرم ال�سريف جناُب

 

الأو����س���اُب! ق��اده��ا  للم�سيبة  ي��ا 

 

ه���ذا ال��ف��ج��ور وم���ا ل���ه اأ���س��ب��اُب

 

ب��ع��ق��ول��ه��م ف��ت��ح��ف��زت اأع�����س��اُب

 

)1( يف زورقي، عبداهلل بن اإدري�ض، مكتبة العبيكان، الريا�ض، ط: 2، 1413ه�– 1992م، �ض: 21.
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مهديهم محمًدا  الدعي  ن�سبوا 

 

بيعة ه���ات���وا  ال���رع���ن���اء   ب��ال��ق��وة 
باأنه ال��ر���س��ول   زع��م��وه م��ن ق���ال 
لحا�سل ذاك  اإن  رب���ي   ول��ع��م��ر 
 وي��ج��يء ف��ي ذي��ل ال��زم��ان عالمة
ي��ا اأي��ه��ا ال��ب��اغ��ون، ي��ا م��ن جئتُم

 

اأََوَجْدُتُم في الدين حّل �سنيعكم؟

 

بفعلكم ال�سحيح  الدين  �سوهتُم 

 

اأر�سنا ك��ل رك���ن م��ن زواي����ا   ف��ي 
م�سلم ���س��خ�����ض  م��ل��ي��ار  روع���ت���ُم 

 

بيته اأن����ق����ذ  ال���ب���ي���ت  رب   ل���ك���ن 
بقعة اأ����س���رف  اهلل  ب��ي��ت  ف��ل��ي��ب��َق 

 

اأطرافها جمعت  القدا�سة   فيه 
لعهده وال����ول����ي  خ���ال���د   ب��ج��ن��ود 
�سياغم ال���وج���وه  ُغ����ّر  ب��ف��ي��ال��ق 

 

 بذلوا الدماء على الرحاب �سخية
ودماوؤهم الوغى  اإل��ى   يت�سابقون 
ودماوؤهم الوغى  اإل��ى   يت�سابقون 
عزمهم ال�سهادة  اإل��ى   يتبادرون 
 يتدافعون من الحما�ض ن�سيدهم:
ال��ردي��ئ��ة ح�سبة ال��دن��ي��ا  ف��ارق��ت��ُم 

 

من زل طبتم  اهلل  ب��ي��ت  ���س��ه��داء 

 

بقوا لمن  ال�سفاء  اهلل   وليكتب 
ُهْو الدُّ اأب��د  مكتي،  ي��ا  ولت�سلمي 

 

القرى اأم  مكتي،  ي��ا   ولت�سمخي 

واأه���اب���وا ب��اي��ع��وا  اأن  ل���ه   ودع�����وا 
وح������راُب ف���ق���ذائ���ف  ت���ك���ن  اإل 

 

اأواُب ع�����ادل  ب��ي��ت��ي  اأه�����ل  م���ن 

 

ع��ن��ه حجاُب ال��غ��ي��ب  ب���اب  ل��ك��نَّ 

 

ب��ن��ه��اي��ة ف��ي��ه��ا ال���ح���ي���اة ي���ب���اُب

 

تباُب وه���ي  ال��خ��ر���س��اء  بالفتنة 

 

الآراُب اأع���م���ت���ك���م  ل���ك���م  ت���ًب���ا 

 

م�ساُب وه��و  الإ���س��الم  وطعنتم 

 

ي��ل��ق��ى ال��ج��ح��ود واأه���ل���ه اأغ����راُب

 

ت���ف���دي���ه م��ن��ه��م اأك����ُب����د ورق������اُب

 

 وح���م���اه م���ن ك��ي��د ال��ب��غ��اة ف��اآب��وا
ف���ي الأر�������ض اأم����ن ك��ل��ه وم��ن��اُب

 

وال���ح���ك���م ف���ي���ه ���س��ن��ة وك���ت���اُب

 

اأن�ساُب وحطمت  ال�سالل  قمع 

 

ال��م��ج��د ج��ل��ب��اب ل��ه��م واإه������اُب

 

هابوا ما  وا�ست�سهدوا   وا�ستب�سلوا 
���ّك���اُب ����س���الل ن�����ور ن���ا����س���خ ����سَ

 

اأذف�����ر وم����الُب ف���ي اهلل م�����س��ك 

 

ف����وق ال���ع���زائ���م ����س���ارم غ����اّلُب

 

الإره�������اُب ي�����س��ق��ط  اأك���ب���ر  اهلل 

 

اأو�ساُب ول  ن�سب  ل  الخلد  ف��ي 

 

ت�������س���خ���اُب ول  خ�������ور  ل  هلل 

 

ينجاُب وليلهم  ال��ب��غ��اة  ج��رح��ى 

 

م�ساُب ي��ع��ت��ري��ك  ل  م��ن��ي��ع��ًة  ِر 

 

ُت��ه��َدى ب��ك الأده�����ار والأح���ق���اُب
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كلمات مرفوعة)1(
عبد�هلل عبد�لوهاب �لعبا�سي

نحن اأعطيناك حّبا
وانتظرناَك كثيرا

وزرعنا لك في القلب رياحينا
وورًدا وزهورا

وحففناها بدورا
اإنما اأنت لنا خير وب�سرى

ولقد كنت وما زلت �سرورا
ملك تعرفك الدنيا

وجاءتك مع النور
وت�ستهدف نورا

ملك عدل
واإح�سانك قد اأرخى
على الأر�ض حبورا

ع�ض كبيًرا ع�ض لنا حبا
وع�ض للكون اإن�ساًنا اأثيرا

اأيها الخالد،
جئناك �سحارير تغنيك طيورا

وتهنيك على العودة ميمونا
وترجوك دهورا

فتقبل ب�سمة الفرحة منا
وتقبلنا من ال�سوق

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 105.
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منادياًل حريرا
هذه اأغنّية الوجد

وطاب الوجد
وا�سترخى قريرا

هللي يا �سحب
ولياأِت لنا اليوم مطيرا
هللي من مطلع الجوف

اإلى منخف�ض الوادي �سرورى
عاد ميمونا

وهذا الفهد لالأ�سد
خبرناه اأزيرا

ع�ض كبيرا
ع�ض لنا حبا

وع�ض للكون اإن�ساًنا اأثيرا
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ح�ضارتنا اخلالدة)1(
عبد�هلل �لعلي �لز�مل

قيلت هذه �لق�سيدة يف �إحدى �ملنا�سبات �لوطنية 
يف عهد �مللك خالد.

نحن بنو المجد والعلياء والح�سِب

 

 نحن الألى عرف التاريخ �سوؤددنا
 نحن الأباة الألى للذل ما خ�سعوا
لنا الفخار  كان  قد  الر�سالة   قبل 
اأنملة قيد  منا  الفر�ض  يملك   لم 
�سريعتنا في  يهدي  اهلل   وخ�سنا 
 بالم�سطفى اأحمد الهادي و�سحبته
لنا اأ���س��اء  ف��رق��اًن��ا  بالحق  وج���اء 

 

عمر مْع  ال�سديق  حكم  لقد  بذا 

 

بعدهُم الملك  ب��ه��ذا  ا�ستقل  ث��م 

 

خوا الروم لم يبقوا ولم يذروا فدوَّ

 

اأندل�ض ملك  رام���وا  ذل��ك   وب��ع��د 
يذكرها م����ازال  دول���ة   واأ���س�����س��وا 
وازدهرت العبا�ض  دول��ة   و�سيدت 
لم تعهد الأر�ض قباًل مثل �سوؤددها

 

دوار���س��ه��ا ب���غ���داد  اأط�����الل   واإن 

اأهل الفخار واأهل الف�سل والن�سِب

 

فا�ساأل اإذا �سئت عنا �سادق الكتِب

 

 وهل عهدت بذل الفار�ض العربي؟
واللجِب ال��غ��زو  رج��ال  منا  وك��ان 

 

ول النجا�سي ول فرعون ذو الذهِب

 

 ل��ل��ح��ق ك���ل ج��ه��ول م��ب��ط��ل وغبي
م�سطحِب هلل  م��ن��ت��ظ��ر  وك�����ل 

 

نوًرا محا ظلمات ال�سرك والريِب

 

مْع ابن عفان في اأعلى عال الرتِب

 

الجنِب وا���س��ع  م��ل��ًك��ا  اأم��ي��ة  ب��ن��و 

 

كثِب عن  اهلل  لحكم  واأخ�سعوهم 

 

وحاربوهم ف�ساموا منتهى الطلِب

 

اأهل الكتاب مدى الأجيال والحقِب

 

واأ�س�ست مجدها الأ�سنى على الرحِب

 

ول راأت قبلها ع�سًرا من الذهِب

 

يروين مجًدا لها اأ�سحى بمحتجِب

 

 ،1 الريا�ض، ط:  العربية،  الثقافة  دار  فايز احلربي،  الزامل، حتقيق:  العلي  �ساعر، عبداهلل  اأ�سجان   )1(
1412ه�– 1992م، �ض: 91.
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وزهت اأرجائها  في  التمدن   �ساء 
اأرقبه ك��ن��ت  بحفل  ه���ذا   ذك���رت 
ذا خالُد الَعَرِب ابُن ال�سيد العربي

 

ق��واع��ده اأر����س���ى  خ��ال��د   مليكنا 
ب��ارك��ه اهلل  اإن  ب��خ��ال��َد  ُف���ْزن���ا 

 

ح��ي��اه��ُم اهلل ب��ل اأح��ي��اه��ُم اأب���ًدا

 

وفيهُم يحتمي المرعوب م�سطرًبا

 

حوائجه في  ي�سعى  الركب  اإليهُم 

 

والأدِب العرفان  مع  الفنون  فيها 

 

الأرِب ب��ال��غ  جليل  ملك  ظ��ل  ف��ي 

 

بالعرِب العرباء  العرب  وال�سائد 

 

ال�سهِب م��ن  اأ�سنى  فغدت  اآث���اره 

 

نخِب ل��م  وع��ب��داهلل  ف��ه��د  وذاك 

 

والعرِب والإ�سالم  والجود  للمجد 

 

م�سطرِب غير  فيم�سي  ي��وؤم��ن��وه 

 

من غير خوف من الأهوال والعطِب
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اأهًل و�ضهًل)1(
عبد�هلل بن فرج �لز�مل

المرتجى ب��الإم��ام  و�سهاًل  اأه���اًل 

 

والتقى المكارم  اأن  النهى   �سهد 
ُحّلة، بال�سمائل  ُك�سيتم  م��ن  ي��ا 

 

وقوعه حين  الأن��ب��اء  ب��ك   ذاع���ت 
ي��ا ق���ائ���ًدا، اأوف����ى ل��ن��ا ي���وم اللقا

 

دينه بن�سرة  ق��ام��وا  مع�سر   م��ن 
بيعة وب��اي��ع��وه  ال��ن��ف��و���ض   ب���اع���وا 
والحافظو ع��زي��م��ة   ال�����س��ادق��ون 
والنادرو ���س��ري��رة   والمخل�سون 
والفال المفاوز  تجتاب  رحت   كم 
الب�سيطة رائد الت�سامن في   ن�سر 
ب���ل همكم م��غ��ن��م  ف���ي  م��ط��م��ع   ل 
به اأ�سحت  والهدى  الحقيقة   دين 
ترى اإل  ج��زت��ه��ا  ب����الد  م���ن   م���ا 
بها واإي����م����اًن����ا  ع���ل���ًم���ا  وي���ت���ّم���ه���ا 

 

التقى على  القلوب  ك��ل   وت��اآل��ف��ت 
���د اأم��ن��ه��ا ح��ت��ى لقد وال��ع��دل وطَّ

 

اأهله ي����ورث  الإ����س���الم   وك���ذل���ك 

ُد �َسيِّ �سبقك  ح��از  م��ا  خ��ال��ًدا،  ي��ا 

 

الم�سهُد هذا  حاز  اأجمع  والف�سل 

 

وال�����س��ع��ر ي���اق���وت ل��ه��ا وزب���رج���ُد

 

اليُد تلم�سه  ال���َف���ْرُح  ي��ك��اد  حتى 

 

ال�����س��وؤدُد ن�����وًرا وح���ق اهلل ه���ذا 

 

 �سلكوا ال�سبيل اإلى الر�ساد ومهدوا
ُد ُي���َردَّ ال��زم��ان  ف��ي  اأب���ًدا �سداها 

 

ُد ال�سجَّ وال���راك���ع���ون  اأم���ان���ة  َن 

 

ُد الُهجَّ وال��ع��اب��دون  �سجاعة  َن 

 

ي���ح���دوك اإي���م���ان وع����زم ُم���ْوَق���ُد

 

محمُد ث���م  اهلل  وال�����س��ع��ار  ل���ك 

 

المق�سُد وه��و  اهلل  دي��ن  اإظ��ه��ار 

 

تبدُد وال���غ���رور  الأب���اط���ل  �سحب 

 

تعقُد ه��ن��ال��ك  األ���وي���ة  ل��ل��ن�����س��ر 

 

ف����غ����دا ي���م���ج���د رب����ه����ا وي����وح����ُد

 

وت����اآل����ف����ت����ه����ا رح�����م�����ة وت���������ودُد

 

ُد رَّ ال�سُّ الظباُء  �سراغَمها  األفت 

 

ويقعُد ال��زم��ان  لها  ي��ق��وم  �سيًما 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 44.



135

الف�ضل االأول: ال�ضعر الف�ضيح

ف�سيلة ل���ك���ل  ي���ن���ب���وع   ف����الأن����ت 
ما فحزت  والعباد  ربك  اأْر�سيَت 

 

فرحة �سارك  لقياك  في   فالكون 
للتقى رم����ًزا  م����ولي  ي��ا  زل���ت  ل 

 

مر�سًدا فينا  دام  ع��ه��دك  وول���ي 

 

مجدنا درة  ع���ب���داهلل   وك�����ذاك 
ًدا موؤيَّ مليُك،  ي��ا  ع��زي��زا  وا�سلم 

 

المورُد وط���اب  م�����س��ادره  ط��اب��ت 

 

يتجدُد وف���خ���ره  ال���زم���ان  ي��ب��ل��ى 

 

الِمْقَوُد اإل��ي��ك  ُي��ْل��َق��ى  اأن  غ��رو  ل 

 

ي�سهُد ك��لٌّ  والإخ��ال���ض  وال�سدق 

 

وُي�ْسِعُد ُي��ع��ّز  ال�����س��ام��ي  وب��ظ��ل��ك 

 

الأمجُد الرفيع  البيت  ب��ه  يزهو 

 

ي�سعُد و�سعدك  محفوًظا  ب��اهلل 
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اآل ال�ضعود وفوق اجلمع خالدنا)1(
عبد�هلل بن فرج �لز�مل

ُعِرَفْت ���ًة  اأُمَّ فيه  اهلل  اأ�سلح  َم��ن 

 

َمن َقوَّموا ال�سرع بعد الظلم واكت�سبوا

 

�سوا في �سبيل اهلل ما عجزت َمن اأَ�سَّ

 

لأمتهم ترفيًها  الدرب  لوا  �َسهَّ َمن 

 

َمن حاربوا المر�ض الممقوت واتخذوا

 

َمن �ساعدوا المعدم الم�سطر في طلب

 

مرت�سًما ك��ان  �سعب  ك��ل  وذل��ل��وا 

 

دوا الأمن في الأ�سقاع مكرمة َمن وطَّ

 

َمن راحت الأل�سن الرطباء ت�سكرهم

 

وا الجبال وكانت قبل عهدهم �َسقُّ

 

 قد حاربوا الجهل والأيام �ساهدة
 من كل �ساعقة في الأر�ض ماخرة
 وك����ل ط���ائ���رة ك����ان ال��ع��زي��ز لها
يعرقله ِث��ْق��ٌل  ل  ��َي��َد  اأَ���سْ ك��ل  م��ن 

 

مه ���س��ع��اًرا ف��ي تقدُّ ي��رى الإم����ام 

 

خالدنا الجمع  وف��وق  ال�سعود   اآل 
َكُمَلْت من  العهد  ولي  بفهد  اأكرم 

 

 واإخ����وة ل��ن ي��رى ال��ت��اري��خ مثلهم

عنها الجهالة والإ�سراك في الِقَدِم؟

 

َفِم؟ كل  النا�ض  في  ي��ردده  حمًدا 

 

َكَرِم؟ وفي  َداأٍْب  في  الأوائ��ل  عنه 

 

واأوجدوا الف�سل حتى قام كالَعَلِم؟

 

�َسَلِم؟ وفي  في حرب  المعاهد  له 

 

اأََلِم؟ في  وهو  غناه  في  و�ساهموا 

 

في الموت في القفر في الإ�سكان في الَعَدِم؟

 

حتى ترى الذئب في �ِسْلم مع الَغَنِم؟

 

َلِم؟ والقلب يدعو لهم في حند�ض الظُّ

 

�َسِم النَّ في  بالفتك  لعبت  مراتعًا 

 

اأم���ن���اء اهلل ف���ي الأَُم�����ِم ب��اأن��ه��م 

 

بالُحَمِم الخ�سم  تهّز  م��درع��ات 

 

درًعا وحافظها بالن�سر في الِقَمِم

 

َدى الَعِرِم عن غاية حين يدعو للنَّ

 

ِب���َدِم ج�سمه  ى  َت����َردَّ ل��و  ينثني  ل 

 

بالُحُلِم الم�سهور  العابد  الزاهد 

 

�ِسَيِم وف��ي  عقل  ف��ي  الب�سائر  ل��ه 

 

ة النف�ض في التقوى وفي الَكَرِم في عفِّ

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 121.
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يوم الفرحة)1(
عبد�هلل بن فرج �لز�مل

ودانْيها قا�سيها  اجل��زي��رة  هني 

 

لبهجتها تعبرًيا  الكون  �سفق  قد 

 

نا�سرة ب���رداء احل��م��د  ��َح��ْت  وُو���سِّ

 

الأن����وار �ساطعة ب��ه  ك��ل رك��ب   يف 
جمتمع ك��ل  يف  مرت�سم   والب�سر 
�سوًرا اأرى  واَف���ى  وق��د  ولل�سرور 

 

 مت���ث���ل���ت ب���ق���ل���وب ف���ي���ه ع���ام���رة
�سملت مذ  للرحمن  احلمد   ترتل 
 فالليل كالفجر اأ�سحى وهو منب�سط
م�سرقة ال��ع��ي��د  ك��ل��ي��ايل  ل��ي��ال��ي��ًا 

 

يا جند، غني ويا اأر�َض احلجاز، اأقم

 

ٍة ُن�سرت ففي الريا�ض كما يف ُجدَّ

 

عبقت مكٍة  يف  كما  النواحي  ويف 

 

ناحية بل يف كل  والغرب   وال�سرق 
تلم�سها م��ولي،  يا  احلقيقة   هي 
 ل زال عهدك يا مولي، عهد ر�سا
درتنا ال��ع��ه��د  ويل  ف��ه��د   وع��ا���ض 
والنائب ال�سهُم عبداهلل قد كملت

 

مثلهم ال��ت��اري��خ  ي���َر  مل  واإخ������وة 

 

راعْيها املحبوب  اخل��ال��د  بطلعة 

 

وافرّت ثغر الر�سى عن زهر وادْيها

 

حوا�سْيها ��ْت  َو���سَّ منطقة  ك��ل  يف 

 

مواقْيها يف  زه��ر  ج��الل��ة  اأخ��ف��ى 

 

نوادْيها ع��ن��ه  تف�سحه  لل�سعب 

 

تزجْيها ب��الإخ��ال���ض  املحبة  م��ن 

 

بال�سوق والو�سل هذا اليوم يحيْيها

 

حامْيها م���ولي  بال�سفا  األ��ط��اف��ه 

 

جمارْيها يف  لياًل  الليل  حت�سب  ل 

 

يجلْيها ك��ال��ع��ي��د  ع���ودت���ه  ل��ك��ن 

 

فْيها ال��دن��ي��ا مب���ا  ت�����ردده  حل��ن��ًا 

 

وتنوْيها تعبرًيا  اخل�سر  اأعالمه 

 

اأهلْيها ع��مَّ  حتى  طيبة  اأن�����س��ام 

 

نحيْيها اأف������راح  اجل���زي���رة  م���ن 

 

ميلْيها راح  ل�سعبك  قطر  كل  يف 

 

حامْيها ال�سمحاء  لل�سنة  ودم��ت 

 

يغلْيها املحمود  ال�سامق  ظلك  يف 

 

يروْيها الف�سل  وعنه  املعاين  به 

 

دياجْيها يف  ُزْه��رًا  بظلك  عا�سوا 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 29.
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حتية ال�ضعر)1(
عبد�هلل �ملحمد �حلمد�ن

مغنما الدهر  نلنا من  قد  اأخالُد، 

 

فلتة الدهر  لدى  من  اإل  هي   واإن 
عهدتها ما  خ�سلة  لعمري   فتلك 
فري�سة بكل  ال��ب��اري  ل��ك   دع��ون��ا 
لهًجا بالحمد  ب��ات  ل�سان  فكل 

 

مثيله عرفنا  م��ا  ���س��روًرا  �سررنا 

 

وغبطة ارتياًحا  الأر����ضُ  تنهدت 

 

كاأنها حتى  الأغ�����س��ان   وهفهفت 
عودها واخ�سر  الآم���ال   واأينعت 
و�سفه �سئت  كلما  �سروًرا  �سررنا 

 

عائد ع���اد  ك��ل��م��ا  ق���ب���ًرا  اأن  ول���و 

 

حقبة غ��ي��اب��ك  ف��ي  ق�سينا   وك��ن��ا 
بطيئًة ال��ح��ال��ك��ات  الليالي  َت��ُم��رُّ 

 

غيمة فثمة  �سم�ض  اأ���س��رق��ت   اإذا 
غ�ساوة منا  الأب�����س��ار  على   ك��ان 
ن��ه��ّب اإل���ى ال��ت��ل��ف��از وال����راد كلما

 

جرائًدا المحب  �سوق  في  ونقراأ 

 

ا م�سوًرا ن�ساهد في التلفاز عر�سً

 

وعدَت اإلينا عدَت لالأهل والحمى

 

َمى فرحنا لديها فرحة الطفل بالدُّ

 

َقلَّما ج���اد  َق��لَّ��م��ا  �سحيح  ب��ده��ر 

 

واأنعما بال�سفاء  رب���ي  م���نَّ  وق���د 

 

مفعما ب��ال�����س��ع��ادة  ف������وؤاد   وك����ل 
 بعودتك ازدانت بها الأر�ض وال�سما
ما متب�سِّ الدجى  في  ب��دٌر  واأ�سرق 

 

ت�سلِّما كيما  الترحيب  َي���َد  َت��ُم��دُّ 

 

 كما لو اأ�سابت في رجوعك بل�سما
متلعثما دون�����ه  ���س��ع��ري   ت��ك�����س��ر 
لتكلَّما م��ث��ل��ه  �����س����روًرا  اأح�������ض 

 

ُم���ّرًا وعلقما الأح����زاُن  ُع��ن��ا  ُت��َج��رِّ

 

ك��ال��ل��ي��ل مظلما ك���ان  ن��ه��ار   وك���ل 
مبهما للعين  ك��ان  ب��در  �سّع  واإن 

 

 بها عن مجالي الح�سن ما ي�سبه العمى
اإليهما ن�سغي  الأخبار  موعد   اأتى 
مترجما ال��ب��ي��ان  ف��ي��ه��ن   ن��ط��ال��ع 
م�سلِّما اإل��ي��ك  ي��اأت��ي  وم��ن  ن���راك 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 127.
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�سدوَله ال�سكوُن  اأرخ��ى  اإذا  ولكن 

 

ها �سمَّ تنفث  الأوه�����ام  تعاقبت 

 

�سعيرها ن�سلى  الأوه��ام   فتغلبنا 
ونبقى على حال من ال�سك ُمْلِحٍف

 

�سكنا تقتل  الأخ��ب��ار  ن�سرة   ف��ال 
فلو اأن �سفوانًا من ال�سخر جلمًدا

 

بواجب ال��ن��ائ��َب��ْي��ِن  ق��ي��ام  ول����ول 

 

غائًبا كوُنك  الخطباِن  لداهمنا 

 

فانبرى ال�سبق  راي��َة  فهٌد  َت�َسلََّم 

 

�سماوؤها ت����زال  م��ا  اأر�����ض   ف��ل��ل��ه 
رحيمة لدنه  من  عين   اأحاطتك 
فما معتمًرا  اهلل  بيت  نحو  ف�ِسْر 

 

�سنيعه وا�سكر  الديان  اإلى   توجه 
نوافال الحطيم  ب��اأرج��اء  ��لِّ  و���سَ

 

 لك ال�سكر يا ربي، وفي كل حالة
وحكمه بالق�ساء  ر�سينا   ونحن 
لحلها �سبرنا  البلوى  حّلت  اإذا 

 

م��ا وغ�����ادر اأط���ف���ال ال��م��راب��ع ُن��وَّ

 

مهمهما فحيحًا  اأ�سداها  وَتْرِجُع 

 

ا �سلمَّ بال�سك  الأحزان  بنا  وترقى 

 

عرمرما �سياًل  الأوه���ام  تقاذفنا 

 

ما التوهُّ تمحو  التلفاز  �سورة  ول 

 

ما لته�سَّ م��ث��ل��ن��ا  ُح���زن���ًا  ت��ج�����س��م 

 

فيهما ل��ل��رع��ي��ة  ت��ج��ّل��ت  و���س��ل��وى 

 

يتهدما اأن  اهلل  م��ع��اذ   و����س���رح 
ما ُمَدعِّ َم���ْع���ُه  وع���ب���داهلل  ُم���ِغ���ّذًا 

 

اأنجما عنه  اأوكَلْت  نجم  غاب  اإذا 

 

ومع�سما ح��رًزا  اهلل  بذات  واأنعم 

 

م�سلما الف�سل  �ساكر  اإل   عهدتك 
ْم �سطر مكة محرما وفي الحال يمِّ

 

ْم مورد الطهر زمزما ولل�سرب يمِّ

 

محتَّما اأم���ًرا  ك��ان  ق�ساء  ق�سيت 

 

وطوبى لمن ير�سى الق�ساء م�سلِّما

 

واإن حّلت النُّعمى �سكرناك منعما
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�ضفيت يا مليك العرب)1(
عبد�هلل بن حممد �لطال�ض

�ُسفيَت مليَك الُعْرب من وعكة م�ست

 

هائًما يهتز  ال�سوق  يديك  وبين 

 

وغورها والحجاز  نجٌد  �ستلقاك 

 

 على الحب كل الحب والفرحة التي
�ساحًكا وافتر  الكون  وج��ه  تهلل 

 

 تنادت بك الأقطار قد جاء خالد
رقة باأن�سام  هبت  با  ال�سَّ ري��اح 

 

ف�سله غ��اب  ما  الحمُد  رب��ي  فلله 

 

هللي الجزيرة  اأر�ض  اأر�سنا،   فيا 
فقد جاء وبل الغيث هتان م�سبال

 

مع�سل جد  اإن  الليث  الأب��ي   اأب��وه 
 اأخوه البعيد الخوف اإن �ساح �سائح
 تبارك رب العر�ض منا قد ا�سطفى
ما بعد  الخليفة  اأن��ت  ب��ن��در،   اأب��ا 
 وجئت ت�سو�ض الملك عن ع�سبة خلت
التي وال�سنة  ال��ق��راآن  م��ن   بوحي 
اأمة كل  في  الخير  كل  الخير   هي 
 هي الحكم والد�ستور في كل �سائك

تجري اأفئدة  الَعْود  بعد  �ستلقاك 

 

 كاأنك ماء المزن في مجدب ي�سري
�سمال جنوب الملك والم�سرق الُمْثري

 

ببرئك قد فا�ست من الأعين الُكْثِر

 

ِر �سْ واأ�سحت ريا�ض الحزن مورقة النَّ

 

الدْهِر اأن�سودة  الأوت��ار  لك  وغنَّت 

 

العْطِر اأطيب  في  بالب�سر  محملة 

 

تداركنا بالف�سل في �ساعة الع�ْسِر

 

الثْغِر با�سمة  اهلل  بحمد  ول��ج��ي 

 

ِر وقد جاء ِقْرن ال�سيف في حومة الن�سْ

 

وال�سْبِر وال��ح��زم  بالعزم   ُ ُ ُي���َذهللِّ

 

هو الفي�سل الموهوب وال�سائب الفْكِر

 

ِفْهِر ِم��ن  لمقرَن  ْيدًا  �سِ عباقرًة 

 

حملت لواء الحق عن في�سل الفْخِر

 

ْهِر وتعلي بناء المجد في هامة الزُّ

 

هي الحّد بين الحق والباطل الُمْزري

 

الِوْزِر من ظلمة  لالأيام  النور  هي 

 

يدري اأن��ه  لو  لالإن�سان  العز   هي 

)1( جملة الدعوة، العدد: 597– 598، 14/ 5/ 1397ه�– 3/ مايو/ 1977م، �ض: 73.
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الأ�سنى وبرهان فوزه الطالع   هي 
 األ ليت كل النا�ض تن�ساع نحوها
فهل مثل �سرع اهلل في الأر�ض �ِسْرعة

 

ول���ك���ّن ه����ذا الأم������ر هلل وح���ده

 

ي��دّل��ه ال�������ودود  ي����رد اهلل  ف��م��ن 

 

ي�سله الحكيم  وه��و  ي��رد  ل   وم��ن 
لديننا ال��زع��ي��م  اأن���ت  ب��ن��در   اأب���ا 
اأنه الت�سامن  روح  اإل���ى  ف��ُق��ْدن��ا 

 

ومرحَبا اأه���اَل  حييت  ب��ن��در،  اأب��ا 

 

اأمة حكم  في  الخير  مثال   فاأنت 
 فاأقدم بها نحو ال�سالم اإلى الهدى
واثق ب��اهلل  الأم���ن  �سمام   ف��اأن��ت 
 ترى هان حزب اهلل لما التقى به
القوم عدة  وهم كثرة زادت على 
ظنهم ل��ك��ّن  ال�����س��وء  ظ��ن  يظنون 

 

 يفرون في الهيجاء والرمح �ساجر
غاية الحق  من  نالوا  وم��ا  اأُِذلُّ���وا 

 

 واأ�سحى �سراة القوم �سرعى وفيهم
نبي الهدى يدعو وما انفك داعًيا

 

لعبده وع��ًدا  الرحمن  اأنجز  وق��د 

 

فاأح�سنوا اأب��ل��وا  اهلل  جند  اإن   األ 
�سادق واهلل  هلل  ���س��دق��وا   ه���م 
ت�سامن اإل  ل��ل��دي��ن  م��ا   اأخ���ال���د، 
دعوتم له من قبل في عهد في�سل

الِب�ْسِر وحاملة  الكبرى  القوة  هي 

 

الُعْمِر �سابقة  البيت  وربِّ  فتلك 

 

ت�سع الهدى والنور في حالك الأَْمِر؟

 

 له ال�ساأن والتدبير في كل ما يجري
ْدِر ويهديه لالإ�سالم في �سرحة ال�سَّ

 

�سالَل ي�سّد النف�ض عن روؤية الَفْجِر

 

ُغرِّ �سادة  من  الفّذ  الإم��ام  واأن��ت 

 

هو الدرع لالإ�سالم ما هّل من َقْطِر

 

�سيزهو بك الإ�سالم ما هل من ُقْطِر

 

�ستر�سيك بعد اهلل في ال�سر والَجْهِر

 

الدْهِر �سالف  في  الآباء  عزة  اإلى 

 

الكْفِر مهلكة   اهلل  ب��ع��ون  واأن���ت 

 

�سناديد دين ال�سرك في ملتقى َبْدِر

 

وقد اأقبَلْت تختال في طلعة الِكْبِر

 

تال�سى اأمام الحق في اأ�سوة الُخ�ْسِر

 

واأ�سياف جند اهلل ت�ستد في البْتِر

 

وفّروا على الأعقاب من وطاأة الذْعِر

 

ْجِر كبيرهم عمرو اأبو الجهل وال�سَّ

 

ْفِر باإنجاز وعد اهلل في محكم ال�سِّ

 

الظْهِر قا�سمة  بالطغيان  واألحق 

 

ْكِر كما جاء في القراآن في اأح�سن الذِّ

 

اأو �سّن بالأَْجِر اأخلفوه الوعد  وما 

 

دعوتم له فانفك من قب�سة الأَ�ْسِر

 

ْقِر وعهد اأبيك الطود وال�سامخ ال�سَّ
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ًقا موفَّ تدعو  لالإ�سالم  اأن��ت  وه��ا 

 

لجمعهم ت�سعى  اليوم   وللم�سلمين 
�سالًما بعودك  نف�سي  فرحت  لقد 

 

اأُِبْيُنه ود  غير  مني  ال�سعر  وم��ا 

 

والثنا الحقيقة  ق���ول  ب��ه   اأري����د 
واأنفُع ما في ال�سعر ما كان م�سلًحا

 

واأقبُح ما في ال�سعر ما زان باطال

 

للف�سل عارًفا الإن�سان  اأجدر  وما 

 

�سنائع ال��رق��اب  ف��ي  �سعود   لآل 
حكمة اأع��الم  الإ�سالح  قادة  ُهُم 

 

فاإننا �سيروا  فهُد،  يا  خالٌد،  فيا 

 

لتقوى عرى الإ�سالم في هجمة الُكْفِر

 

وقد اأو�سكوا بالخلف من َحاَفِة الحفِر

 

بال�سكِر هلل  القول  هذا  فاأن�سدت 

 

هو ال�سدق والإخال�ض في قولة ال�سعِر

 

الِبرِّ في  تعاظم  ِب��رٍّ  ذي  كل  على 

 

رِّ واأجمُل ما في ال�سعر ما جاء كالدُّ

 

واأكذُب ما في ال�سعر ما �ساء في ال�سدِر

 

وما اأبدع الإخال�ض في منطق الُحرِّ

 

بعد الح�سى والرمل والماء في البحِر

 

ُهُم ال�سا�سة الأقطاب ُهْم طاَلُع الُي�ْسِر

 

بالن�سِر واهلل  بالحب  وراءك����ُم 
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الليث عاد اإىل العرين)1(
عبد�ملجيد �لنجار

)من جمهورية م�سر �لعربية(

ال����ي����وم ع�������دَت اإل�������ى ال���ع���ري���ْن

 

����ت ل����م����ق����دم����ك ال���ق���ل���و ه���������سَّ

 

 ي������ا خ���������ادم ال����ح����رم����ي����ن، ي��ا
 ������س�����ع�����دت ب����ل����ق����ي����اك ال����ب����ال
اأَول���������������س�������ت ق������ائ������ده������ا وب�����ا

 

 ����س���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����ال
 وت���������اأه���������ب ال�������ت�������اري�������خ ي���ف����
ُغ�����������رٌّ �����س����ح����ائ����ف����ه����م ت������اأْل�������

 

 وق�����ع�����ات�����ه�����م ف�������ي ب����اأ�����س����ه����ا
����س���ي���ف���ه���م ت������ج������رد  ذا   ك�������م 
وال���������س����ي����ف م���ن�������س���ل���ًت���ا ُي���ع���ا

 

ع����ب����دال����ع����زي����ز اأب������������وك، َم����ن

 

م�سى ق����د  ف��ي�����س��ل   واأخ���������وك 
ُي�����س��ْل��� اأن  ي����رج����و  ك������ان  ق����د 

 

 اأن����������ت ال����������ذي ح����م����ل الأم��������ا
 ف����ا�����س����رب ع���ل���ى وت������ر ال��ق��ل��و

اأ��������س�������ًدا ي�����ب�����ّذ ال�����دارع�����ي�����ْن

 

ال���ع���ي���وْن ك�����ل  رن�������ْت  ك���م���ا  ُب 

 

اأم����������اًل، ل���خ���ي���ر ال��م�����س��ل��م��ي��ْن

 

ال���ح���ن���ي���ْن ي���ق���ت���ل���ه���ا  وك��������اد  ُد 

 

ال�سنيْن؟ ع��ب��ر  م��ج��ده��ا  ِع�����َث 

 

اب���ت���ل���ي���ْن م���م���ا  ����ه����ى  وال����نُّ ِرُم 

 

م���ع���ن���اك ي����ا اب�����ن الأك����رم����ي����ْن

 

ع���ي���وْن ق��������ّرت  ب���ه���م  وك������م  ُد 

 

�������ت������ُح ب������اب������ه ل����ل����خ����ال����دي����ْن

 

����َل���َق م��ج��ده��م ف���ي ال��ذاه��ب��ي��ْن

 

ي���ن���ج���ل���ي���ْن ل  غ�����م�����رات�����ه�����ا 

 

ل����ل����ح����ق ف������ي اإع��������������زاز دي������ْن

 

ن����ق����ه ال����ك����ت����اب ال��م�����س��ت��ب��ي��ْن

 

ال���رك���ي���ْن؟ ال����رك����ن  ط������اول  ذا 

 

الم�سلميْن ���س��م��ل  ج���م���ع  ف����ي 

 

الأميْن م�سرى  ف��ي  الفر�ض  �ِلي 

 

ي�������س���ت���ه���ي���ْن ل  ق�������������ادًرا  ن��������َة 

 

ُم���ع���ي���ْن َن�������������ْدٌب  ف���ك���ل���ن���ا  ِب 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 64.
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ب������ل خ�����������ضّ ب����ن����ا غ���م���رات���ه���ا

 

 ول�����������رب ������س�����رب�����ة م���خ���ل�������ض
 وال�������ث�������اأر ي���������س����رخ ف������ي ن��ف��و
 ي������ا �����س����ان����ع ال������ت������اري������خ، ي��ا
ي�����ا م�����ن دن���������وت ت����وا�����س����ًع����ا،

 

 ف����ا�����س����ت م�������س���اع���ر ���س��ع��ب��ن��ا
 ف����م���������س����ت ت�����ن�����اج�����ي رب����ه����ا
ال���م���ل���ي���� اهلل  ي����ح����ف����ظ   اأن 
ُي�������ْر اهلل  ل������دي������ن  ذخ��������������رًا 

 

 وي����م����ي����ن����ه ال�����ف�����ه�����د ال���م���ب���ا
 ج����ل����د ع����ل����ى �����س����ع����ب الأم��������و
 ج����������اد ال��������ب��������الد ب�����ع�����ودك�����م
 ف�������الأن�������ت اأح�����ي�����ي�����ت ال�����م�����وا
 م��������ا ل�����ل�����ري�����ا������ض وي����وم����ه����ا
������ت رواب������ي������ه������ا واأَْق��������������� غ������نَّ

 

َي�����������َن�����������ْت ف������ي ع���ر����س���ه���ا وازَّ

 

������س�����ت�����ع�����ّد م���������ن اأي������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 �����س����ح����ائ����ف م���ج���ده���ا
ال��م�����س��ي ال���ف���ج���ر  اأذن   ق�����د 
����ْو ف���ل���ت���خ���ف���ق���ي ي�����ا راي��������ة ال����تَّ

 

 ع������ب������دال������ع������زي������ز ع����رف����ت����ه
ي�����ا ����س���ان���ع الأم�������ج�������اد، َع���ْه����

ال����ن����ا�����س����ري����ْن خ����ي����ر  واهلل 

 

ت���غ���ن���ي ع�����ن ال�����ق�����وم ال���م���ئ���ي���ْن

 

ت����ل����ي����ْن ول  ت����������ذل  ل  �����������ضٍ 

 

رج������ل ال�������س���الب���ة وال���ي���ق���ي���ْن

 

�����������ا َل�����ن�����ع�����رف م������ن ت����ك����وْن اإنَّ

 

ف����ي ك����ل اأر���������ض ال��م�����س��ل��م��ي��ْن

 

وع����ل����ت اأك��������ف ال�������س���ارع���ي���ْن

 

الح�سيْن الح�سن  ل�سعبه  ����َك 

 

َف�������ُع �����س����اأن����ه ف�����ي ال���ع���ال���م���ي���ْن

 

ال���ي���م���ي���ْن ن���ع���م  وج�����ُه�����ه  َرُك 

 

اأم�����ي�����ْن َي������ِق������ظ  ������ق  م������وفَّ ِر 

 

غ���ي���ث م�����ن ال���خ���ي���ر ال���ه���ت���وْن

 

ال���ظ���ام���ئ���ي���ْن ِريُّ  واأن���������ت  َت 

 

ي���زه���و ع���ل���ى ط�����ول ال�����س��ن��ي��ْن؟

 

������َب�����َل اأه����ل����ه����ا ي�������س���ت���ب�������س���روْن

 

وت�������األ�������ق�������ت ل�����ل�����ن�����اظ�����ري�����ْن

 

ل����ق����ي����اك م������ع������دوم ال����ق����ري����ْن

 

��������ضُ م�����واق�����ًف�����ا ل���ل���خ���ال���دي���ْن

 

ال���ع���ري���ْن ي���ح���م���ي  دخ�����ول�����ه  ِر 

 

ف����ت����ع����ز ف�������ي دن������ي������ا ودي���������ْن

 

ل���ل���غ���اف���ل���ي���ْن ������ه������ًا  ُم������َن������بِّ ُء 

 

َت���خ���ف���ق���ي���ْن؟ ل  ِل��������ْم  ِح������ْي������ِد، 

 

ي��ل��ي��ْن ول  ال����م����را�����ض  ����س���ع���ب 

 

ل���ل���ع���ام���ل���ي���ْن اأ��������س�������وة  ُدَك 
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 ف���������ي ك���������ل اأف��������������ق ن���ه�������س���ة
َي����ِن����ي ل  ����س���ع���ب���ك  و�����س����ب����اب 

 

 ي�����ر������س�����ون ب�����ال�����ع�����زم�����ات م��ا
 ي������ع������ل������ون م���������ن راي������ات������ه������ا
 ه�������م اأدرك������������������وا ت���ب���ع���ات���ه���م
 ت������خ������ذت م����ك����ان����ت����ه����ا ال����ب����ال
 وب��������ك��������م ي��������ت��������وج ه����ام����ه����ا
اأع������ي������ت ب�����الغ�����ة ِم�����ْق�����َوِل�����ي

 

ف���������اإذا و�����س����ف����ُت َم�������س���اه���ًدا

 

 اإن�����������������ا ل������ن������ح������م������د رب������ن������ا
ون�������م�������د اأي�������دي�������ن�������ا اإَل��������ْي���������

 

اله�سو ال���ل���ي���ث  ي���ح���ف���ظ   اأن 
وي������ب������ارك ال����ف����ه����د ال����َع����ِظ����ْي�����

 

وي������دي������م م����ل����ك����ك را�����س����ًخ����ا

 

������س�����ال�����ك�����وْن درب  وب������ك������ل 

 

ي����ب����ن����ي ب�����ن�����اء ال�������س���اب���ق���ي���ْن

 

ب��������داأ الأَُل�������������ى م�����س��ت��ل��ه��م��ي��ْن

 

ول�����م�����ج�����ده�����ا ي����ت���������س����اب����ق����وْن

 

ف���م�������س���وا ل����ه����ا ي���ت���ن���اف�������س���وْن

 

الأول�������ي�������ْن م����ج����د  ت����ع����ي����د  ُد 

 

وي������ع������ّز ج����ان����ب����ه����ا ال���م���ك���ي���ْن

 

وت���ق���اع�������ض ال�����س��ع��ر ال��ر���س��ي��ْن

 

ك��ي��ف ال��م�����س��اع��ر وال���ح���ن���ي���ْن؟!

 

ل����ل����ق����اك ح����م����د ال�������س���اك���ري���ْن

 

����ل����ي����ن و�����س����ارع����ي����ْن ��������ِه م����وؤمِّ

 

ال���ع���ري���ْن ي��ح��م��ي  دًا  ����دَّ ُم���������سَ َر 

 

�������َم وع�����زم�����ه ف�����ي ال���ع���ام���ل���ي���ْن

 

���������دًا ع����ب����ر ال�������س���ن���ي���ْن وم���������وؤيَّ
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بيت خالد)1(
عبد�مللك عبد�لرحيم

ال������دن������ى حل������ن واأف����������������راح ون����������ور واب����ت���������س����اَم����ْة

 

ك�����ل �����س����يء يف ن���واح���ي���ه���ا ع���ل���ى ال���ب�������س���ر ع����الَم����ْة

 

اإم������اَم������ْه �����س����وق  ي�����س��ت��ق��ب��ل يف  ال�������س���ع���ب  وت���غ���ن���ى 

 

ال���������س����الَم����ْة م�����وف�����ور  ل���ل���ب���ي���ت  خ����ال����د  ي��������وايف  اإذ 
*  *  *

وج����م����وع ال�������س���ع���ب ه������ذي وه������ي يف �����س����وق ال���ل���ق���اْء

 

ذك����رت����ن����ي رح����ل����ة ب����الأم���������ض م�����ن اأج�������ل ال�������س���ف���اْء

 

رح������ل������ة ب������ارك������ه������ا ال�����������س�����ع�����ب ب�����ح�����ب ووف������������اْء

 

رح������ل������ة رائ�������ع�������ة ُح�������ّف�������ت ب�����ت�����اأي�����ي�����د ال���������س����م����اْء
*  *  *

ال���ب�������س���ائ���ْر! م����وف����ور  اأق����ب����ل  اإذ  ال����رك����ب  اأج�������ل  م����ا 

 

وامل�������الي�������ني ل����ه����ا ن���ب�������ض م���ه���ي���ب ال������وق������ع ه�������ادْر

 

������������اق امل���������س����اع����ْر ب���ن�������س���ي���د رائ����������ع الأن��������غ��������ام دفَّ

 

ن����ظ����ائ����ْر ت������ع������رف  مل  ل����ل����ح����ب  م����ل����ح����م����ة  اإن�������ه�������ا 
*  *  *

خ�����ال�����د، اأن��������ت وم�������س���ط���ور ب����اأع����م����اق ال�������س���م���ائ���ْر

 

ق���ي���م���ة ع���ظ���م���ى وع������ت اأ������س�����راره�����ا ك����ل ال�������س���رائ���ْر

 

امل��ف��اخ��ْر ال�����س��ع��ب  اإىل  م���ن خ���ري  اأ����س���دي���ت  ب���ال���ذي 

 

زاخ���������ْر الآلء  م�������ن  ب�����ح�����ر  ل�������ه  ف����ع����ط����اي����اك����م 
*  *  *

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2330، 1398/12/30ه�– 30/نوفمرب/1978م، �ض: 9.
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ال�����ه�����دى وال�����ن�����ور والإمي������������ان وال�����ع�����زم امل���ج���اه���ْد

 

وال�����ن�����دى والأم����������ن وال����ي����م����ن امل�����رّج�����ى وامل����ح����ام����ْد

 

ب�������س���ري���ات اأ�����س����رق����ت ع����رب ال����دن����ا م����ن ب���ي���ت خ���ال���ْد

 

ق���ل���ب ج���اح���ْد اإل  ���س��ن��اه��ا احل���ل���و  ي��ع��م��ى ع����ن  ل��ي�����ض 
*  *  *

م�����ا ب���ن���ي���ت���م يف ج���ب���ي���ل ال���ي���م���ن واخل�������ري اجل����زي����ْل

 

ك������ل احل�����ق�����وْل ن���ه�������س���ة زه�����������راء يف  مل����ح����ة م������ن 

 

������س�����اده�����ا ع���������زم ف�����ت�����ي ه�����������ازئ ب���امل�������س���ت���ح���ي���ْل

 

ي�����س��ن��ع امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����و�����س����اء ل��ل�����س��ع��ب الأ����س���ي���ْل
*  *  *

������ْرمت ل���ل���غ���د امل������اأم������ول ����س���ريا ُق���������ْدمت ال�����رك�����ب و�������سِ

 

وم���������س����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 اإمي������اًن������ا وِب��������ّرا

 

وخ����ريا اأجم�����������اًدا  الأج������ي������ال  اإىل  ي����ه����دي  ي���ن���ي  ل 
*  *  *

ب���ي���ت���ك الآم����������ن ب����ي����ت ال�����ع�����رب ب����ي����ت امل�������س���ل���م���نْي

 

����ه����م م������ن خ�������ريه م������ا ي�����رجت�����ى دن�����ي�����ا ودي�������ْن ع����مَّ

 

ل���ل���ح���ائ���ري���ْن ال�����ه�����دى  ي���ن���ب���وع  ال���ظ���ل���م���اء  ف���ه���و يف 

 

ل���ل���ح���ائ���ري���ْن ال�����ن�����دى  ي���ن���ب���وع  ال���������س����راء  وه������و يف 
*  *  *

اأغ����ل����ب����ي����ْة ح����م����اك����م  يف  �������س������ارت  والأق�������ل�������ي�������ات 

 

الق�سيْة الأر��������ض  ويف  الأر��������ض  م���ن  داٍن  يف  ف��ه��ي 

 

ا وح����م����ي����ْة زاده�������������ا دع�����م�����ك�����م امل��������وؤم��������ن ع�����������زًّ

 

ف����ان����ربت ت��ن��ف�����ض ع��ن��ه��ا ال���ظ���ل���م ظ���ل���م اجل���اه���ل���ي���ْة
*  *  *
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������ا وَم������نَّ اإي�����������������ذاًء  ي������ع������رف  ل  الآم�������������ن  ب����ي����ت����ك 

 

���غ���ن���ا و����سِ اأح�������ق�������ادًا  ال�����ق�����وم  ب�����ني  ي����ع����رف  ول  ل، 

 

اأط����ه����ر معنى وع������ن  اأ�����س����م����ى  ع����ن  ي�������س���در   اإمن�������ا 
������ا واأم�����ن�����ا ف����ه����و ب����ي����ت �����س����ع اإمي�������اًن�������ا واإخ������ال�������سً

*  *  *
����ْل ب���ي���ت���ك الآم����������ن ف����ي����ه احل�������ب م����������وروث م����وؤ�����سَّ

 

ا ل��ف��ي�����س��ْل ������س�����اده ع����ب����دال����ع����زي����ز ال����ف����ذ مم�����ت�����دًّ

 

��ْل �����َط�����ْرمُتْ يف ���س��ج��ل احل�����ب د�����س����ت����وًرا م��ف�����سَّ و������سَ

 

�����ْل امل�����وؤثَّ امل����ج����د  اإىل  ال�������س���ع���ب  ب���خ���ط���ى  ف��م�����س��ي��ت��م 
*  *  *

ب���ي���ت���ك الآم���������ن ف���ي���ه الأم���������ن ق�����د �����س����ار ط���ب���ي���َع���ْة

 

اأن����ب����ت����ت اأ�����س����ج����اره ال�������س���م���اء اأن����������وار ال�������س���ري���َع���ْة

 

ف������روَع������ْه ع�����م�����الًق�����ا  الآف�������������اق  اإىل  م��������ّد  ول�����ق�����د 

 

ال����ك����ون ج��م��ي��َع��ْه ت���اأ����س���ر  ب����ل  ت���اأ����س���ر الإخ���������وة ل، 
*  *  *

وع�������ّزا ت�����اأي�����ي�����ًدا  ال����رح����م����ن  زاده  م����ل����ي����ًك����ا،  ي�����ا 

 

����رُّ م����ا ح���ق���ق���َت م����ن ن�������س���ٍر ع����زي����ٍز ل��ي�����ض ل��غ��زا �����سِ

 

 اإن��������ه ال�����دي�����ن اإل�����ي�����ه ال���ن�������س���ر وال����ت����اأي����ي����د ي���ع���زى
ول����ق����د اأدرك����������َت م����ا يف ال����دي����ن م����ن ����س���ر وم���غ���زى
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العودة)1(
علم �لدين َحْمد�هلل �أحمد

)من جمهورية م�سر �لعربية(

م��ل��ك��ُت قيادي ف��م��ا  ���س��وق��ي  ه���اج 

 

ال��ي��وم غ���ارًق���ا ف��ي ظنوني اأق��ط��ع 

 

ع��زم��ي د  ت����ب����دَّ وق������د  اآوي  ث����م 

 

عيوني ف���ي  ح��ائ��ر  ال���دم���ع   ف�����اإذا 
التجني؟ فيم  ال��ع��ن��اء؟  ه��ذا   فيم 
التمني فيك  وط���ال  �سبري   ط��ال 
فيه لي�ض  ه��وى  ِم��ن  قلُب  ي��ا  دع��ك 

 

ب�سريات اأت��ت  ق��د  الهم   وا���س��رف 
ك��ل �سوب ف��ي  الأث��ي��ر  اأن��ه��ى   حين 
ف�سال َم����نَّ  ق���د  ال��ع��ب��اد  رب  اأن 

 

ق�����د ح����ب����اه الإل����������ه ج�������ّل ع����اله

 

ع�سيًرا ال��ب��ي��ان  ع��ل��ى  ���س��يء  لي�ض 

 

 ي��ذه��ب ال��ف��ك��ر ف��ي��ه��م ك���ل منحى
�سماء ب����ل����وغ  م����ن  ت���م���ك���ن���ُت  ل����و 

 

مديح ع���ق���د  ال���ن���ج���وم   ون���ظ���م���ت 
 ي����ا اأب�������ا ب����ن����در، ع���ل���ي���ك ���س��الم
ظ��ل��ت ال���ُع���ْرب ف���ي ب���ع���ادك عنها

 

راف�����ع�����ات اأك����ّف����ه����ا ف�����ي دع�����اء

 

 وج���م���وع الإ����س���الم ف���ي ك���ل �سقع

��َه��اِد ف���ي ل���ي���اٍل م��و���س��ول��ة ب��ال�����سُّ

 

 وح��ن��ي��ن��ي وغ���رب���ت���ي واب���ت���ع���ادي
���ٍب ب��ال��ق��ت��اِد ف���ي ف���را����ض ُم���َق�������سَّ

 

و�سادي ف��ي  �ساهر  ال�����س��وق   واإذا 
ب����ا ل����ل����ف����وؤاِد ي�����ا ح���ب���ي���ًب���ا م����ع����ذِّ

 

���َراِد ����سِ م���ن  ف��ح�����س��ب��ه  ق��ل��ب��ي  رّد 

 

والح�ساِد ال��ح��ب��ي��ب  ه��ج��ر  غ��ي��ر 

 

م�������س���ع���دات ل��ح��ا���س��ر وِل����َب����ادي

 

وادي ك���ل  ف���ي  الأن����ب����اء   واأذاع 
ب�������س���ف���اء ع���ل���ى م���ل���ي���ك ال����ب����الِد

 

�������������َراِد ك�����ل خ����ي����ر ب�����وف�����رة واطِّ

 

ّواِد م���ث���ل م�����دح ال���م���ل���وك وال����������رُّ

 

ف�����ي ح����ي����اة ع���م���ي���ق���ة الأب�����ع�����اِد

 

الم�سطاِد في  النجوم  لقتنا�ض 

 

 ب��اه��ر ال�����س��وء م���ا ب��ل��غ��ت م���رادي
ف����ي م����ق����ام م����ب����ارك وارت�����ي�����اِد

 

الأج�ساِد ف��ي  الأن��ف��ا���ض  حاب�سات 

 

ووادي ق���ط���ر  ب���ك���ل   واب����ت����ه����ال 
رق����اِد اأو  ���س��ح��وة  ف���ي  داع����ي����ات 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 81.
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 ك��م دع���ا ال�����س��ع��ب رب���ه ف��ي �سالة
ي��ف��ت��دي��ك ال��ج��م��ي��ع ب���ال���روح ط���وًرا

 

حميًدا ع������وًدا  الإل������ه  ي���رت���ج���ون 

 

حباكم ي����وم  الإل������ه   ف��ا���س��ت��ج��اب 
عميًما خ��ي��ًرا  وك����ان  ب�����س��ًرا  ك���ان 

 

وغنت رب������اه  ف����ي  ال���ط���ي���ر   غ�����رد 
ونجد ت���ب���وَك  وف����ي  ع�����س��ي��ٍر  ف���ي 

 

بيت اأق�����د������ضِ  ب��ق��ل��ب  وت���ع���ال���ت 

 

 دع����������وات ل����رب����ه����ا �����س����ارع����ات
مقام ع��ن��د  ال���ق���ل���وب   ج��اوب��ت��ه��ا 
دوًم���ا َي���ْع���ُرَب  ل�سعب  ت��ظ��ل��وا  اأن 

 

عادت الجزيرة:  في  ال�سعب   ردد 
 وت���غ���ن���ى ب����اأغ����ن����ي����ات ����س���داه���ا
ف���رح���ة ال�����َع�����ْوِد ظ��ل��ل��ت ك���ل بيت

 

ت�������راه ف����ي ك����ل دار ل��ب�����س��ر   ي����ا 
�سامخات م���زه���وة  ق�����س��ور   ف���ي 
الليالي اأح��ل��ى  يعي�ض  ل�سعب   ي��ا 
ق��ل��وب، م��ل��ي��ك  ي���ا  اهلل   ���س��ان��ك 
ال�سجايا، العظيم  ال��خ��ال��د   اأي��ه��ا 
ي���ا ���س��ل��ي��ل الأب������اة، م���ن ك���ل َم��ْل��ٍك

 

عظيًما دم��ت  عبدالعزيز،  اب��ن  يا 

 

علينا وف��ه��ٌد  �سم�سكم  اأ���س��رق��ت 

 

ففا�ست ل��ل��ع��ب��اد  ب��ال��ي��م��ن   ج��ئ��ت 
ت���غ���م���رون ال���ب���الد اأم����ًن����ا وع����دل

 

وت��رج��و الأم�������ور  ف���ي   ت��ت��ق��ي اهلل 

الفوؤاِد �سميم  م��ن  الحب  ���س��ادق 

 

وم��������������راًرا ب����ف����ل����ذة الأك������ب������اِد

 

البالِد جميع  ف��ي  ال��ن��ا���ض  ي�سعد 

 

ن��ع��م��ة ال��ع��ف��و وال�����س��ف��اء ال���م���راِد

 

والوهاِد ب��ا  ال��رُّ ف��ي  النا�ض  اأ�سعد 

 

����س���اج���ع���ات ب���ف���رع���ه���ا ال���م���ّي���اِد

 

الأم���ج���اِد الأغ�����ر ذي  وال��ح��ج��از 

 

خ���ال���د ال���ذك���ر را����س���خ الأع����م����اِد

 

ل���م���ل���ي���ك ال�����ب�����الد ب����الإ�����س����ع����اِد

 

ل��ل��ر���س��ول ال��م��خ��ت��ار خ��ي��ر ال��ِع��َب��اِد

 

وع�����ت�����اِد وع����������دة  زاد  خ����ي����ر 

 

����س���اف���ي���ات الأي��������ام ك��ال��م��ع��ت��اِد

 

ه�����ّز ق���ل���ب الأغ���������وار والأن�����ج�����اِد

 

ول�������������س������اٍن ل���م���ل���ك���ه زغ����������راِد

 

ف���ي اب��ت�����س��ام  الآب������اء والأح���ف���اِد

 

 ف��ي ق��ب��اب م��ج��ل��وة ف��ي ال���ب���وادي!
ي���ا ل���ه���ذي الأف��������راح والأع�����ي�����اِد!

 

العماِد ي��ا رف��ي��ع  ال�����س��ع��ب،  اأب���ا  ي��ا 

 

ي���ا رب��ي��ب الأح�������س���اب والأم���ج���اِد

 

ع���ب���ق���ري الآب����������اء والأج������������داِد

 

والر�ساِد بالتقى  ال��ن��ا���ض  ت�سعد 

 

ل���ل���ع���ب���اِد ف���ي���ك���م���ا  اهلل  ب��������ارك 

 

اأن���ه���ر ال��خ��ي��ر ف���ي رب�����وع ال���ب���الِد

 

وح���ف���اًظ���ا ع��ل��ى ح���ق���وق ال��ع��ب��اِد

 

ال��م��ع��اِد ي����وم  ال���ع���ب���اد  وج����ه رب 
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والنُّ�ْس� وال��ت��وا���س��ع  الحلم  طبعك 

 

ر����س���اك رحيم ف���ي  اأن�����ت  ����ٌن  َل����يِّ

 

اكفهرت ل��م��ا  الأم������ور  اأن   غ��ي��ر 
ق���د ح��ب��اك الإل�����ه ب��ال��ف��ه��د درًع���ا

 

 ف����رع����ه ف�������رع ق�������وة واك����ت����م����ال
األ���م���ع���ي الأف�����ك�����ار َق��������ْرٌم اأري�����ب

 

 واأب����و ال��ب��در ف��ي ال��م��دي��ن��ة يرعى
عدل ين�سر  ال��ر���س��ول  رح���اب  ف��ي 

 

ق����د ع���ه���دن���اه ل��ي�����ض ي��غ��ل��ق ب���اًب���ا

 

 دوح���������ة ك���ل���ه���ا �����س����ي����اء وخ���ي���ر
اأهني ج��ئ��ت  ال���ب���الد،  م��ل��ي��ك   ي���ا 
لقاكم دون  ال��م��ك��ان  ُب���ْع���ُد  ح���ال 

 

جناًحا م��ل��ك��ُت  ق���د  ك��ن��ت  ل��ي��ت��ن��ي 

 

 ف����اأرى ال�����س��ب��ح ف��ي م��ح��ي��ا مليك
�سرير ف��ي  جال�ًسا  البحر  اأرى  اأو 

 

التهاني ه���ذي  ال��ب��الد،  مليك   ي��ا 
م�سٌر تحبك  وك��م  م�سٍر  ���س��وت 

 

 ه�����ات�����ف�����ات ب�����خ�����ال�����د وب���ف���ه���د
وتم�سي وال��ع��ه��ود  ال�����وّد  ت��ح��ف��ظ 

 

رب����اط ف����ي  ب��ي��ن��ك��م  اهلل   ج���م���ع 
ُيبنى ي���ع���رب  ب���اأر����ض  م��ج��د  ك���ل 

 

قلب ك��ل  ف��ي  المليك  ح��ب   ع��ا���ض 
َحمانا ال��م��ل��ي��ك  ف���ي  اهلل  ب����ارك 

 

رحيم ق��ل��ب  ال��م��ل��ي��ك  ق��ل��ب  اإّن 

 

ح�سًنا وال��ع��روب��ة  ل��ل��ُع��ْرب  دم���ت 

 

������ُك وع���ي�������ٌض ب��ح��ك��م��ة ال����زه����اِد

 

 ح��ات��م��ي ال���ن���دى ج��ل��ي��ل الأي������ادي
خ�����س��ت ف��ي��ه��ا ب�����س��ول��ة الآ�����س����اِد

 

وُم��ع��ي��ًن��ا ع��ل��ى الأم�������ور ال�������س���داِد

 

الأع���ادي نفو�ض  ف��ي  الباأ�ض   باأ�سه 
و������س�����داِد ح���ك���م���ة  ذو  اأري�����ح�����ي 

 

ك����ل ف�����رد م����ن ����س���ائ���ر الأف��������راِد

 

العباِد روؤو������ض  ع��ن  ال��ظ��ل��م  ي��رف��ع 

 

���اِد ف���ه���و ل��ل��ن��ا���ض ك��ع��ب��ة ال���ُق�������سّ

 

ك���ل وادي ف���ي  ال���ظ���الل   وارف������ات 
ب���������س����ف����اء وع��������������ودة ل����ل����ب����الِد

 

 ف���اأت���اك ال��ق�����س��ي��د م���ن اإن�����س��ادي
ال�سوادي ال��ط��ي��ور  م��ع  اآت����ي   ك��ن��ت 
البالِد مليك  ف��ي  ال��ب��در  اأرى  اأو 

 

ف�����ي وق���������ار وع���������زة واع������ت������داِد

 

ب��ه��ج��ة ال��ن��ف�����ض واغ��ت��ب��اط ال���ف���وؤاِد

 

 وق���ل���وب ع��ل��ى ال�����س��ف��اف ت��ن��ادي
م���ن ق���ن���ال اإل�����ى ���س��ع��ي��د ال���ب���الِد

 

ف���ي ح���ف���اظ ع��ل��ى ع���ه���ود ال������وداِد

 

م��ح��ك��م ال��ع��ق��د اآخ����ذ ف���ي ازدي�����اِد

 

ع���ا����ض ف��ي��ه الأه��������رام ك��ال��ت��وب��اِد

 

نادي ك��ل  ف��ي  المليك  ذك���ر   ط���اب 
ورع�����ان�����ا ف�����ي غ����رب����ة واب����ت����ع����اِد

 

ب��ال��م��ر���س��اِد ال��م��ل��ي��ك  ع��ي��ن  اإّن 

 

عادي كل  من  عبدالعزيز،  اب��ن   يا 
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ابتهجي يا اأر�س)1(
علي �أحمد �لنعمي

يا اأر�ُض، للخالد الميمون فابت�سمي

 

يا اأر�ُض، مي�سي وتيهي وافرحي فلقد

 

قاطبة ال��ع��رب  �سيخ  خ��ال��َد  ب��ت��اج 

 

مع�سلة كل  في  المرتجى   القائد 
له الن�سير  عز  اإن  الحق   ونا�سر 
ع�سمتهم اهلل  بكتاب  تكن  لم   لو 
 لما اعتلى العر�ض والأجفان دامعة
الدمع دمع الحب في فرح  تمازج 
�ساخ�سة كل  تعلو  الحزن   ودمعة 
لما اعتلى العر�ض هّب ال�سعب يمنحه

 

 والنا�ض كل جموع النا�ض قد وفدت
اإلى الريا�ض لتعطي العهد عن ثقٍة

 

واأب�����راأه ع��وف��ي  حينما  ب��ه  اأه����اًل 

 

طلعُته الأن���ظ���اَر  تبهج  ب��ه  اأه����اًل 

 

يا اأر�ُض، بالخالد المقدام فابتهجي

 

 ق��ل��ب ك��ب��ي��ر ون��ف�����ض ح����رة وي��د
بهم وقرَّ واأدناهم  الحيارى  اآ�سى 

 

وق���ائ���ٍد م���ن ط�����راز ل م��ث��ي��ل له

 

َف��ِم ب��ك��ل  راع��ي��ن��ا  ع��ا���ض  دي  وردِّ

 

الَعَلِم المفرد  بتاج  حّقًا  �َسُرْفِت 

 

ليث الجزيرة بل حامي حمى الَحَرِم

 

الِقَيِم اإلى  والداعي  العدل  ورائد 

 

ُملتئِم غير  ق��وم  �سمل  وج��ام��ًع��ا 

 

والَقَلِم ال�سيف  يقدهم رجال  ولم 

 

على فراق ال�سهيد الفي�سل الَحَكِم

 

َلِم الظُّ البدر في م�ستحلك  بطلعة 

 

والأََلِم الياأ�ض  ظالل  الماآقي  وفي 

 

�سدق الولء و�سدق الحب والَكِلِم

 

وفودها الكثر من ُعْرب ومن َعَجِم

 

َنَهِم ف��ي  ال��ف��ه��د  واأخ���ي���ه  ل��خ��ال��د 

 

�َسَقِم وم��ن  �سر  م��ن  البرية  رب 

 

َظمي ِج���دُّ  لقياه  اإل���ى  قلب  فكل 

 

والَعَلِم ال���درع  حمل  ت�سلم  فقد 

 

َن���َدِم ول  َم���نٍّ  ب��ال  وتعطي  تعطي 

 

َع��ِرِم مفرط  حنان  ف��ي  و�سمهم 

 

َب���رَّ ف��ي وع��د وف��ي َق�َسِم وع��اه��ٍل 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 124.
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 اأن���ا اأخ��وك��م واأن��ت��م اإخ��وت��ي فاأنا
له ف��اإن  ��ى  وفَّ وم��ن  لنبني  �سيروا 

 

اأم�����ن وع�����دل واإي����ث����ار ُن���ق���ّر به

 

 بمثل هذي ال�سفات الغر اأ�سعرنا
ح�سبهُم ال�سهم  عبدالعزيز  اأبناء 

 

بلطِفُهُم ف��ي��ن��ا  ح��ب��ه��م  ف��ع��م��ق��وا 

 

مودته ي�سفيهم  ال�سعب   واأ�سبح 
 يا رب، فاحفظ لهذا ال�سعب خالده
واجمع بخالَد �سمل الم�سلمين على

 

الَكَرِم منتهى  وه��ذا  �سواء  منكم 

 

خير الجزاء ولو اأوفى على الَهَرِم

 

ِحِم والو�سل للجار ذي القربي وللرَّ

 

الأَُم����ِم ���س��ادة  فكنا  ال�����س��ع��ود  اآل 

 

َيِم وال�سِّ الحب  معاني  علمونا  اأن 

 

والنُُّظِم بالأحكام  الحكم  ووطدوا 

 

َعِم النِّ بحبوحة  ف��ي  اأح��ل��وه  ل��م��ا 

 

الِهَمِم ذوي  من  والأ�سقا  وفهده 

 

ِم ُمنف�سِ غير  جمعًا  الهداية  حبل 
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وجه اجلنوب من ال�ضرور تهلَّل)1(
علي جرب�ن �ل�سميلي

َتَهلَّال ال�سرور  من  الجنوب  وج��ه 

 

ال��م��ف��دى خالد ال��م��ل��ك   ب���زي���ارة 
 اأبها ارتدت حلل الطبيعة فازدهت
�سعارهم و�ساكنيه  الجنوب   ك��ل 
جميعها وال�����س��راة  اأب��ه��ا   حيتك 
 بك يا مليك العرب، يا علم الهدى،
 ع���ب���دال���ع���زي���ز واأن����ت����م اأب����ن����اوؤه
اأحمد ر���س��ال��ة  ع��وات��ق��ك��م   حملت 
اأدي�����ت�����ُم ح����ق الأم�����ان�����ة ك���ام���ال

 

 ذدت���م ع��ن الإ����س���الم ك��ل مكابر
ل�ساأننا وا���س��ت��ك��ان  �سمونا  ب��ك��ُم 

 

 وت��ط��ل��ع��ت ك���ل ال�����س��ع��وب ل��ودن��ا
مخلًدا ع�ست  الإ���س��الم،  خالد  يا 

 

لعهدكم والأمين  �سنوك   والفهد 
 خططتما النهج الحكيم لحكمكم
اأبوكُم ال��م��ت��ان  ق��واع��ده��ا  وب��ن��ى 

 

لكريمة ب��ظ��ل��ك��م  ال���ح���ي���اة   اإن 
مجدنا وم��ن��ك��م  ف��ي��ك��م   اآم���ال���ن���ا 

َتْهلال)2( َج  وت���وَّ ��َن��ُه  زيَّ والُح�ْسُن 

 

متهلال ووج��ه��ه  ال��ج��ن��وب   ي��زه��و 
ب��ج��م��ال��ه��ا وال��ط��ي��ر ����س���دوًا رتال

 

وع���ا����ض مبجال ب��ع��اه��ل��ن��ا  اأه�����اًل 

 

 ورب������وع ج������ازان ت������ردد: ي���ا هال
العال رم��ز  يا  الإ���س��الم،  خالد   يا 
 بكم ارتقى �سعب الجزيرة واعتلى
اأف�سال وق�����وًل  وت��ط��ب��ي��ًق��ا  ف��ع��ال 

 

واأكمال اأغ���ر  بكم  ���س��ار   وال��دي��ن 
موئال ���س��اءت  الإل��ح��اد   وعنا�سر 
ل متطوِّ ب���ع���ّزه  ق���ب���ُل  ك����ان  م���ن 

 

 ترجو ر�سا الوطن ال�سعودي ماأمال
موؤ�سال النفو�ض  في  وحبك  اأب��ًدا 

 

ل��ن يتحول ال�����س��ع��ب  وف����اء   ل��ك��م��ا 
في�سال المعالي  اأب��ا  تاأت�سون   اإذ 
اأكمال َم���ن  وك��ن��ت��ُم  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 

عال بكم  العماد  مرفوع   وال��دي��ن 
ل ب���ك���ُم ���س��م��ا ب��ع��د الإل������ه م��ع��وِّ

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 42، �سوال وذو القعدة/1396ه�– اأكتوبر ونوفمرب/1976م، �ض: 648.
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و�سرورنا اأف��راح��ن��ا  بكم   دام���ت 
لعهدكم ال��وف��اء  ق�سم  نعطيكُم 

 

ًما معظَّ ال��ب��الد،  ملك  ي��ا  فلتحَي 

 

مجده ي�سمخ  ال�سعب  هذا  وليحَي 

 

فبكم عرفنا الأمن والجهُل انجلى

 

����ُت����ك����م ول������ن ن��ت��ب��دل اإن�������ا رع����يَّ

 

مزلزل للخ�سوم  فهد   وليحيى 
ال���زم���ان مكلال اأب����د   وب��ح��ك��م��ك��م 
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خالد العرب اأيهذا املرجى)1(
فوؤ�د �لرفاعي

الإخ�����اِء ل���ق���اُء  اأم  ���َم���اَك���اِن  ال�������سِّ

 

اأم تنادى الرجال في زحمة الَخْط�

 

ي�سفو ب��ال��ع��روب��ة  الح�ض  ه��و   اأم 
ال���ع���روب���ة مما  ف��ي��ع��اف��ى ج�����س��م 
الِعْز منعة  ف��ي  الخليج  وي��م��وج 

 

فا�سهد اليوم  اأر�سنا  في  هذا   كل 
���� ���ْب زه���و ال��ع��روب��ة والإ����سْ وت���رقَّ

 

حثيث م���دار  ف��ي  ال�سم�ض   ه���ذه 
ليل دورة  ال����ت����اري����خ   وك�������ذاك 
الدن� ت��ب��دل��ت  ���س��ع�����س��ع��ت   ف�����اإذا 
الَوْه� غم�سة  من  ال�سعوب  فتهبُّ 

 

� اأَ�سْ وق��د  التليد  المجد  وتعيد 

 

ْه� الدَّ قهروا  قومنا  العرب  وك��ذا 

 

يوًما الكون  م�سرح  عن  يغيبوا  لم 

 

 ك���ل���م���ا غ���ث���ه���م زم�������ان غ�����س��وم
لعي�ض اأه��اًل  الع�سور  في  وم�سوا 

 

الإ�ْس� دوح��ة  ج��ذوره��ا  نفو�ض  في 

 

َيْب� ب��ه��ا  يحيق  اأن  ال��ده��ر  ع��ج��ز 

 

***

الع�سماِء؟ ال��ع��روب��ة  ك��وي��ت  ف��ي 

 

وانت�ساِء؟ ل��وث��ب��ة  وب�����س��رى  ����ِب 

 

ال��رج��اِء؟ ن��ح��و  ال��رج��اء  في�سير 

 

ف���ي���ه م����ن ك����ل ط��ع��ن��ة ن���ج���الِء؟

 

اإب�����اِء ف���ي  ���س��ف��ي��ن��ة  وي��م�����س��ى  ِز 

 

ي����ا ث����ران����ا، اأن������ا دع������اة اإخ������اِء

 

ال�سماِء رب  ا�سم  على  ياأتي  ���الِم 

 

واختفاِء ت��ظ��اه��ر  َط������ْوَري  ب��ي��ن 

 

ث��م اأخ����رى ف��ي م��وك��ب الأ����س���واِء

 

وازده��اِء ن�سرة  في  واأ�سحت  �يا 

 

الب�سراِء م�����س��ال��ك  وت��ق��ف��و  ����ِن 

 

ال�سماِء كال�سخرة  �سالًبا  �َحْت 

 

الفناِء بحلق  �سجى  وك��ان��وا  ����َر 

 

ال��ع��ف��اِء ب��ب��ط��ن  ���ب���وا  ُغ���يِّ ول  ل، 

 

ب���ازدراِء �سدرهم  ع��ن  زح��زح��وه 

 

الخ�سراِء الربا  في  الفذ  خ�سبه 

 

النماِء اإث���ر  ال��ن��م��اء  ت��زج��ي  ����الِم 

 

العطاِء جنيَّ  تعطي  فظلت  ��سًا 

 

)1( رحلة اخلري، تنفيذ وزارة الإعالم، املطبعة الأهلية لالأوف�ست، الريا�ض، ط:1، 1396ه�– 1976م، �ض: 131.
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 ق��د ت��غ��ي��ب ال��ن��ج��وم خ��ل��ف غيوم
ولكن ال���ط���ري  ال���ع���ود   وي���ج���ف 

ى، الُمَرجَّ اأيُّ��َه��ذا  ال��ُع��ْرِب،  خالَد 

 

كياًنا ي��ب��ن��ي  اأخ����وك  ���س��ب��اٌح  ذا 

 

ال�سجايا ك���ري���م  اأخ  ف��ي��ه   ل���ك 
ول����ه م���ن اأم��ي��ن��ه ج���اب���ُر الأَْح�������

 

ْم� وال�سَّ ال�سمُت  يزينه  فعال  في 

 

الُحْك� النوابغ في  اأح�سى  اإن  فهو 

 

َيْن� فما  ��َغ��ار  ال�����سَّ ع��ن  وت�سامى 

 

 وح����وال����ي����ه ن���خ���ب���ة م����ن رج����ال
عبِدال� اأن��ام��ُل  ع��زَم��ه��م  َدْت  َم�����رَّ

 

تبني ال��ج��زي��رة  ف��ي  اأن���ت   مثلما 
 وح���وال���ي���ك ف���ي ال���ب���ن���اء رج���ال
كبير وه��و  ال��ع��زم  ذي  فهد   مثل 
�ُسّمًا ال��م��م��ال��ك  يبتني  م��ن  اإن 

 

�سماًخا ال�����س��روح  ي��رف��ع  وال���ذي 

 

يحابي ل��ي�����ض  ال��ت��اري��خ  ب��ي��ت   اإن 
�سوف تم�سي الع�سور قرًنا فقرًنا

 

الَغْد غ��ال��ه  في�ساًل  اهلل  ي��رح��م 

 

والُقْد الحوادث  زحمة  عن  غاب 

 

 ك���ان ي��رج��و ���س��الة ح��م��د ونعمى
���ا ب���ح���ق اأم����ت����ه ِف���ْي���� ون���ه���و����سً

 

***

***

م���وه���ًن���ا ث����م ت��ن��ج��ل��ي ل���ل���رائ���ي

 

البقاِء ف���ي  ���س��ره  ال��ح��ي  ج����ذره 

 

والهيجاِء ال�سلم  ف��ي  يقين  ع��ن 

 

الف�ساِء في  �سامًخا  الركن  عالَي 

 

ول�����ه ف���ي���ك اأك�������رم الأ�����س����دق����اِء

 

الم�ساِء َح����دَّ  َي���ُف���لُّ  ���س��ي��ف  ���َم��ِد 

 

الحكماِء ح��ك��م��ة  م��ن  ف��ع��اًل  ����ُت 

 

���ى ع���زائ���م الأك����ف����اِء �����ِم َت���َخ���طَّ

 

ال���ج���وزاِء ذرى  اإل�����ى  اإل  ����ُظ���ُر 

 

الظلماِء دج��ى  في  م�سابيُح  هم 

 

ال���ع���ق���الِء ���س��ي��د  ك�����ان  اإذ  �����لَّ����ِه 

 

اإْث���������َر ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��ي��اِء

 

ق����د ت���خ���ط���وا م����اآث����ر ال���ك���رم���اِء

 

و�����س����واه م���ن ���س��ف��وة الأم�������راِء

 

الِخَباِء ق��م��يء  يبتني  م��ن  غ��ي��ُر 

 

ف��ه��ي م��ن��ه ���س��م��وخ��ه ف��ي ال��ع��الِء

 

ف��ه��و ي�����روي ���س��ح��ائ��ح الأن����ب����اِء

 

ث���م ي��ب��ق��ى م���ا ���س��دت��ُم ك��ال��ل��واِء

 

ال��ب��ن��اِء اأم�����ة ف���ي  ُر وق����د ك����ان 

 

خالِء الدُّ قب�سة  ف��ي  �سريع  ���ُض 

 

احتواِء بعيد  الأق�سى  ظ��الل  في 

 

�����ِه وك�������س���ًرا ل�����س��وك��ة الأع�������داِء
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تنتظره ل���م  ال��م��ن��ون  اأن   غ��ي��ر 
ت����ارًك����ا ع���ه���ده ل��ع��زم��ك ي���ا َخ��ا

 

�سباح يق�سر  ول���م  تق�سر   ل��م 
يم�سي كان  ما  ال�سجاع   والفداء 
تناِدْي� الجريح  القد�ض  اأن  غير 

 

ال� وراء  م��ن  في�سل   وي��ن��ادي��ك 
ُمِعّدًا ال��ح��دي��د  ع��زم��ك  ���س��اح��ًذا 

 

 م���ن ����س���الح وم����ن رج�����ال وم���ال
كبير ف���ي  اأم�����ة  ال���ن���ا����ض   اإن���م���ا 
ال���لَّ���� ل����ك  اأراد  ف���ق���د  ف���ت���ق���دم 

 

 يا ابن عبدالعزيز، هذي الكويت ال�
��ا ف��ت��ح��ت ق��ل��ب��ه��ا ت�����س��م��ك ح��بًّ

 

فيها اإن  رح���اب���ه���ا  ف���ي   ف���اأق���م 
ك���ي���ان منيع ل��ل��ع��رب م���ن   ل��ي�����ض 
ف����الإخ����اء الإخ�������اء م���ا ل��ث��ران��ا

***

غ������ّراِء ُم����ْن����َي����ٍة  دون  ف���ان���ط���وى 

 

العظماِء ���س��ي��م��ة  وال���ع���زم  ِل�����ُد، 

 

ف����ي ع���ط���اء ل�����رد ك����ل اع����ت����داِء

 

�سخاِء ع��ن  ك��ّف��اك��م��ا  ت��وان��ت  ل��و 

 

�����َك ول��ل�����س��وت ب���ّح���ة الإع����ي����اِء

 

��ْك��ب��اِء ال��نَّ ���َة  ه���بَّ ُه����بَّ  اأن  ����َق���ْب���ِر 

 

ك����ل ����س���يء ل��ل��وق��ع��ة ال�������س���وداِء

 

ُح�����داِء زه�����َو  ف��ي��ك  ل���ل���ُع���ْرب  اإن 

 

وك����ث����ي����ر ف������ي ق����ل����ة ع����ج����ف����اِء

 

������ُه ث����ن����اء ي����ف����وق ح����د ال���ث���ن���اِء

 

بي�ساِء ُح���ّل���ة  ف���ي  ت��زه��و  �����َي����ْوَم 

 

ع���ن ���س��ف��اٍء وح���رم���ًة ع���ن وف���اِء

 

بغ�ساِء ع��ن  ��ُم��ْوَن  ي�����سْ اأه����اًل  ل��ك 

 

ال�سحناِء ع��اط��ب  ف��ي  م�سوا  اإن 

 

م��ن��ه ب����دٌّ ف���ي ع��ا���س��ف الأن������واِء
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فرحة العودة)1(
في�سل زين �لعابدين

مزدانا بالح�سن  ب��دا  اأََغ����رُّ  ي���وٌم 

 

لروعتها! ي��ا  ��ت  رفَّ ال�سعادة  فيه 

 

 يا فرحة العمر، يا ذكرى تخلدها،
والأر�ض غنت وماجت كلها طرًبا

 

بلوؤلوؤه فيا�سا  ال�سبح   واأ���س��رق 
َنها فزيَّ الدنيا  على  الجمال  رّف 

 

موكبنا العلياء  اإل��ى  الطريق   اإن 
فرحتنا ال��ي��وم  ه���ذا  هلل   ال��ح��م��د 
رايته لل�سلم  كن  الُعْرب،  خالد  يا 

 

ول الكمال  اأوج  اإلى  ت�سعى   للخير 
خالقه م��ر���س��اة  م��ق�����س��ده   وك���ل 
 حيوا معي القائد البناء وانتظموا

ن�سوانا ِج����دُّ  ف��ي��ه  ال��ط��ي��ر  ��م  ت��رنَّ

 

ب��الأح��ب��اب لقيانا ت��م  ��ت وق��د  ت��مَّ

 

اأحزانا فيه  ن�سينا  ل��ق��اء   ذك���رى 
وريحانا ن�سريًنا  ال��زه��ر  َر  وَن�����وَّ

 

عنوانا للح�سن  غ��دا  بيوم   اأن��ع��م 
دنيانا ف��ي��ه  وه��ام��ت   ف�ساجلته 
فر�سانا الأي����ام  على  كنا   ون��ح��ن 
لقيانا طيب  يا  فرحتنا،  طيب   يا 
و�سجعانا اأب����راًرا  جندك  ونحن 

 

و�سكرانا وتعظيًما  ج���زاًء  تبغي 

 

واأع���وان���ا اأح���ب���اًب���ا  اهلل  ف���ب���ارك 

 

بنيانا ل��ل��م��ج��د  م��ع��ه  ���دوا  ���يِّ و����سَ

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 142.
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اليوم الوطني)1(
في�سل بن حممد �ملبارك

ي����وم ي���ك���رره ال���ت���اري���خ م���ول���ُدُه

 

من زَلُه اهلل  اأع���ل���ى  ول��ل��م��وؤ���س�����ض 

 

ب�سيرته ���س��اروا  قد  الغرُّ  اأنجاله 

 

غايتهم اهلل  و���س��ب��ي��ل   ت��ت��اب��ع��وا 
 ماذا علينا وقد جا�ست م�ساعرنا
�ساهدة وال��ح��ال  بخالدنا   ن��زه��و 
 واآزرت�������ه ع��ل��ى الأع����ب����اء اإخ��وت��ه
�سالحة ك��ل  ف��ي  فهدنا   يقودهم 
في عهد خالَد والأمالك قد �سبقوا

 

 ت�سلل الخبث يا مولي، في طرف
ُيق�سى على الدين والدنيا برمتها

 

يجمعنا والإ���س��الم  الت�سامن   اإل 
محتَرمًا ك��ان  ما  اإذا  البالد  ي��وم 

 

تنعِقُد والأع���ي���اُد  الجماعة  ع��ام 

 

يعتِمُد التوحيد  على  قويم  نهج 

 

َفَقدوا ما  الإ�سالم  لبني  دوا  وج��دَّ

 

وقاوموا ال�سرك والإلحاد مذ ُوِلدوا

 

مفتَقُد والحقد  ملتئم  وال�سمل 

 

ف��ي ك��ل ب��ي��ت ل��ه ف��ي اأه��ل��ه َم���َدُد

 

ُد َر�سَ ل��ه��م  فيها  زاوي����ة  ك��ل  ف��ي 

 

اأََح���ُد ب��ه  ي�سقى  ل  ال��ق��وم  ورائ���د 

 

والأَ�َسُد الَحْمُل  فيه  تعاي�ض  عهٌد 

 

والبَلُد والجيران  الأهل  فا�ستنكر 

 

َطَهُد؟! فمن لها ورجال الدين ُت�سْ

 

َر�َسدوا قومنا  ما  اإذا  الأم��ان  هو 

 

من الجميع يموت الحقد والح�َسُد

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 47، ذو احلجة/1401ه�– اأكتوبر/1981م، �ض: 751.
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تهنئة)1(
حممد �أحمد �جلعار

�سما ف�����ي  ال�����ج�����زي�����رة  ب���������دُر 

 

���َن���ا ي��ك�����س��و ال���ك���ن���ان���َة م����ن ����سَ

 

���ْف���� وال����ن����ي����ل ف�����ي ط������رب ُي�������سَ

 

����� وت����ه����ل����ل����ت اأه��������������رام ِم���������سْ

 

������ل راح���������ة ت�����������س�����ع�����ى ت������ق������بِّ

 

 ل�����م�����ا اأط�����������ل ال�����م�����وك�����ب ال������
وال���������س����ع����ب ي���ن���ه�������ض ل��ل��ت��ح��ْي���

 

���� ا����سْ ف�����ي  الآلف  ي���ت�������س���اب���ق 

 

ال��ق��ل��و م����ن  ال�����ُه�����َت�����اُف  واإذا 

 

ال�سوي� اأر�������ض  ف���ي  وخ����ط����رَت 

 

ف��ي�����س��ل دارة  و�������س������ه������دَت 

 

ف���������س����ه����دَت روع��������ة م�����ا اأُق����ي�����

 

وَع������ِل������ْم������َت اأب�������ط�������اَل ال���ج���ه���ا

 

َن�������ا اأي�������دي�������ه�������ُم ف���������وق ال�������زِّ

 

 ت����ل����ك ال��������زي��������ارة م����ن����ك ق��د
����� ول�����ُك�����ْم ب���ه���ذا ال���ج���ي�������ض اأُ�����سْ

 

ال����������م����������ال م������ن������ه������ا داف����������ق

***

***

ى َت�����َب�����دَّ َت��������مٍّ  ف�����ي  ال����ن����ي����ل  ء 

 

����ْع����دا و�����سَ ن���������ورًا  وم���ي�������س���ه  ِء 

 

ِوْردا وي���ط���ي���ب  م����وج����ه  �����ِف����ُق 

 

������َر َت�������س���ي���ر ل��ل��ت��رح��ي��ب َوْف������دا

 

م���ن م���اط���رات ال�����س��ح��ب اأَْن�����دى

 

ى ����م���ي���م���وُن ل���ل���م���ل���ِك ال���م���ف���دَّ

 

فَح�ْسدا ��دًا  َح�����سْ ��ِرق��ًا  ُم�����سْ ���َي��ِة 

 

����ي����ب����ًا وُم����������ْردا �����ت����ق����ب����اِل����ِه �����سِ

 

ِعْقدا الإخ��ال���ض  ف��ي  َن��َظ��ْم��َن  ِب 

 

وَوْردا زه�������رًا  ف���اأي���ن���ع���ْت  ��������ضِ 

 

م����ّن����ا ل����ه ال����رح����م����ات ُت����ْه����َدى

 

�����َم م���ن ال�������س���روح وم����ا اأُِع������ّدا

 

���دا اأُ����سْ ال���ن���ار  ِد ع��ل��ى خ���ط���وط 

 

��ْي��دا الأع�������داء ���سَ ف���ي  ي�����رون  ِد 

 

زادت�������ه�������ُم ع�����زم�����ًا وُج�����ْه�����دا

 

َع��������ّدا ل����ه����ن  ي�����ط�����اق  ل  ���������ٌد 

 

����ّدا ق���د ���س��اح��ب ال�������راأَي الأَ�����سَ

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4994، 1395/7/13ه�– 22/يوليو/1975م، �ض: 5.
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ت��ر اهلل  اأم������������ان  ف������ي  ُع����������ْد 

 

 وان����������زل ب����ع����ر�����ض ف�����ي ال���ق���ل���و
ع�����ر������ض ق����وائ����م����ه ال����َم����َح����ْب�����

 

ِح�����م�����ًى ب����ي����ن����ك����ُم  زال  ل 

 

مفا ف�����ي  ال�����ع�����روب�����َة  ُي�������������وؤِْوي 

 

ت���ل���ق���ى ال����ع����ن����اي����ة ف������ي ِظ����ال

 

َج���َن���ا اإل�������ى  ال����ك����ت����اُب  واأوى 

 

ف�������رف�������ع�������َت راي���������ت���������ه وق������د

 

����رغ����ام َت���ْح���� ولأن���������ت ك����ال���������سِّ

 

وك���������س����رَت ج���ي�������َض ال��م��ل��ح��دي���

 

��ْع��� ي����ا خ������ادم ال���ح���رم���ي���ن، ���سَ

 

)َوْق������������ُع( ال����ك����اآب����ة ي����ا َرِف����ْي�����

 

اأ�������س������رْق ب���ط���ل���ع���ت���َك ال����َك����ِرْي�����

 

***

ع���ى َرْك����َب����َك الأم��������الُك ُج���ْن���دا

 

َم���ْج���دا الأف���������الك  ي����ط����اول  ب 

 

وُوّدا اإْخ����ال�����س����ًا  ���َن  ِف�������سْ ����َب���ُة 

 

�������ّدا ل���ل���دي���ن وال������رك������ِن الأَ��������سَ

 

ِخ�������ِرِه ف��ت��ل��ق��ى ال��ع��ي�����َض َرْغ�����دا

 

وِرْف�������دا اإح�������س���ان���ًا  الأم�������ن  ِل 

 

��دا وَق�����سْ ِح���م���ًى  َع�����زَّ  ٍب م���ن���َك 

 

اأوف���ي���ت���ه ف����ي ال��ن�����س��ر َع���ْه���دا

 

ى َت�����َع�����دَّ ع��������اٍد  اإذا  �����ُه  ������ُر������سُ

 

�������َن ب���������س����ارٍم َل�����ُه�����ُم اأُِع����������ّدا

 

ُبْعدا ع��ن��ك  ي��ر���س��ى  ل��ي�����ض  ���ُب��َك 

 

، ط�����اَل ع��ل��ي��ِه ِج����ّدا �����َع ال����َج����دِّ

 

����َم���ِة ت��ط��ف��ئ الأ������س�����واَق َوْق�����دا
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هلل رم�ضان يف رحاب املليك)1(
حممد �أحمد �جلعار

والَحَرِم الحلِّ  لبدر  الهالل  �سعى 

 

انطلقت طالما  ا  كفًّ يقبل  �سعى 

 

طلعته اأن����وار  م��ن  ليقب�ض   �سعى 
عودُتُه الإ�سالم،  خالد  يا  يهنيك 

 

الذي فيكم حياطته الكتاب   �سهر 
ق��د ���س��اءت مواكبه  ن��ور م��ن اهلل 
له ن��ف��اد  ل  رح��ي��ق  م��ن   و�سل�سل 
 �سفا القلوب اإذا ما الجهل اأ�سقمها
وِح���م���ًى ه���م���ٌة  ����س���ع���وٍد  اآل  واإن 

 

عاديًة يخ�َض  لم  بهم  ا�ستظل  من 

 

 ال�سرق في عزة من ع�سب �سيفهم
بينهم ك��ان  اإل  ال�سرق  �سكا   وم��ا 
بها الوفود  تلقى  مواردهم   عذب 
نعمتهم اآث���ار  ت��رى  �سعب  ك��ل   ف��ي 
مقعده ال�سم�ض  هام  فوق   وبيتهم 
وامتالأت ال�سوم  منك  اهلل   تقبل 
عادية ك��ل  م��ن  تحفظنا   وع�ست 
منبلًجا النور  عهد  عهدك  ودام 

 

���س��ع��ى ي��ق��ب��ل م��ن��ه راح����ة ال��ك��رِم

 

عِم والنِّ والآلء  وال��ب��ر  ب��ال��خ��ي��ر 

 

َلِم ا من النور يمحو داجَي الظُّ في�سً

 

في وجه م�ستب�سر في ثغر مبت�سِم

 

م��ن ك��ل ب��اٍغ وم��اأف��ون اأ���س��مَّ عمي

 

في ال�سرق والغرب في الوديان والأكِم

 

 �سفا وطاب لمحرور الفوؤاد ظمي
يحيي النفو�ض ويحيي ميت الهمِم

 

حِم للدين ح�سن ولالأح�ساب والرَّ

 

بم�سطرِم يحفل  ولم  الزمان  من 

 

هِم والغرب في نعمة من في�ض كفِّ

 

لل�سَقِم ال��ب��رء  وفيه  ال�سفاء  فيه 

 

مزدحِم اإث��ر  في  مزدحم  كل  من 

 

َي��ِم ال��دِّ اق��ة  اأو غ��دَّ ال��ع��ود  ري��ان��ة 

 

 فكيف ترقى اإلى و�سف له كلمي؟!
�سحائف النور من اإح�سانك الَعَمِم

 

وع�ست ت�سمو بنا في ذروة القمِم

 

عهد المعارف عهد العلم والحكِم

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 5035، 1395/9/3ه�– 8/�سبتمرب/1975م، �ض: 7.
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مدافع الفطر �ضاقتنا اأغانيه)1(
حممد �أحمد �ملقو�سي

)من دولة فل�سطني �لعربية(

له يزفُّ  الأق�سى  من  اخلليل  دنا 

 

يغمرها والب�سر  ُم���ُدٌن  َق��ْت  وَح��دَّ

 

بعودته ال��دن��ي��ا  ع��ل��ى  الإل����ه  َم���نَّ 

 

م��ن مناقبه وت��ل��ك��م  امل��ل��ي��ك   ه���ذا 
قائلة: ال�سيخ  �ساخمات   ورددت 
 اأنا عرو�ض وثوب العر�ض ي�سعدين
قل لالأكفِّ التي تهوى م�سافحتي:

 

قهم قد طال �سربي وقومي يف تفرُّ

 

و�سلِّحوا الن�ضء بالإميان يحفظهم

 

يعانقها ب��ح��ر  يف  ���س��ي��ن��اء   وت��ل��ك 
بنا طال  ال�سوم  اإن  يعُرَب،  اأبناء 

 

ماآ�سْيِه من  فرغًما  اجلنوب  اأم��ا 

 

يوؤملها حيفا  اإىل  ب��ط��رف   ي��رن��و 
نبيكم م�سرى  يف  طيبة،  اأه��ل   ي��ا 
معطلًة باتت  ق��د  القد�ض  م���اآذن 

 

معت�سم ��اه  ل��بَّ ال���ذي  ال��ن��داء  اإن 

 

 يا ابن اجلزيرة، اإن القد�ض يرمقكم

اأمانْيِه اأحلى  مْع  ال�سالمة  ب�سرى 

 

�سوب الريا�ض بلحظ فيه ما فْيِه

 

ودانْيِه قا�سيه  ال�سعب  وزغ���رد 

 

فْيِه ي��زده��ي  ع��ق��د  لل�سعر  ف��ح��ق 

 

ل��ب��ارْي��ِه اإل  ي��ن��ح��ن��ي  ل  ال��ق��و���ض 

 

قانْيِه �سال  من  فار�سي  وفار�سي 

 

يدانْيِه م��ن  اإل  امل��ج��د  ي���درك  ل 

 

يعانْيِه م��ن  اإل  ال��وج��د  ي��ع��رف  ل 

 

براعْيِه اإل  ي�ستوي  ل  فالن�ضء 

 

معانْيِه �ستى  نطقت  م�سهد  يف 

 

اأغانْيِه �ساقتنا  الفطر  وم��دف��ع 

 

ماآقْيِه م��ن  ت��ب��دو  ال��ف��رح  فب�سمة 

 

م�ساعْيِه ت��األ��و  ل  ال��ع��رب  فخالد 

 

ماآ�سْيِه وا�ست�سرت  الغدر  ت��ذاءب 

 

مذ ع�سبة البغي عاثت يف نوادْيِه

 

جميبْيِه يرجو  حلقنا  يف  م���ازال 

 

»من يفعل اخلري ل َيْعَدْم جوازْيِه«

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 54.
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ْنو الليث)1( �ضِ
حممد �إ�سماعيل جوهري

ول����ي الأم������ر، فينا ي���ا  اأخ����ال����ُد، 

 

اإليكم: روؤى  ال��ف��وؤاد  وف��ي   اأق���ول 
خير ن������واة  ت���ك���ون  اأن   ون����رج����و 
���ى اأوؤك����������د اأن����ك����م خ����ي����ٌر م���رجَّ

 

الأم������ر فيكم ق���د ع��ه��دن��ا   ب���اأن���ا 
واأ����س���ِه���ُد اأن���ن���ي ب���اي���ع���ُت ف��ه��دًا

 

وف�ساًل اأه������اًل  ف��ي��ك��م  اأب�������ارك 

 

ف�����س��ي��روا اإخ������وة ل��ل��م��ج��د دوم����ًا

 

فاإني ال��وث��ق��ى  ال���ع���روة  وا  و����س���دُّ

 

المرّجى الأم�����ل  ف��ي��ك��م  ع��ه��دن��ا 

 

خطاه ب��ن��ا  ت�����س��ي��ر  اأن   ف����اأرج����و 
وَم���ن َع�����َزَم الأم�����وَر ع��ل��ى رج��اء

 

طباعا ي��ق��رن��ه  ال��ل��ي��ث  و����س���ن���َو 

 

ُمطاعا م��ل��ك��ًا  �سخ�سكم  ن��ب��اي��ع 

 

انتفاعا ال��دن��ي��ا  ب��ح��ك��م��ه  ُت���َع���مُّ 

 

اأ����س���اع���ا ق�����د  ولء  ف�����ي  وك�������لٌّ 

 

�ِسراعا ع��زت��ن��ا  ن��ح��و  ��ي��روا  ف�����سِ

 

واقتناعا ���س��دق��ًا  ال��ع��ه��د  ول����يَّ 

 

الم�ساعا الأم���ل  لخافقي   يعيد 
اأطاعا ح��ك��َم��ُك��ُم  ال�����س��ع��ِب  ف��ك��لُّ 

 

َم��َن��اع��ا ل��ن��ا  ت���ك���ون  اأن  اأوؤم�������ل 

 

انطباعا يغمرنا  ال��ح��ب   وفي�ض 
ُتراعى! اأن  الم�سيرة  اأج��دى  فما 

 

ا�ستطاعا م��ا  ب��ال��ع��زي��م��ة  َد  َت������َزوَّ

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 191.
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اأنت املوؤمل)1(
حممد �أمني يحيى

المنى ك����لُّ  اأن�����ت  خ����ال����دًا،  اأي�����ا 

 

القلوب ج��م��ي��ع  م��ن��ا  ت��ب��اي��ْع��ك 

 

العظيم ال��ك��ري��م  ال��ك��ت��اب   ب��ه��ذا 
 ن��ع��ي��ن��ك ف����ي ك����ل اأم�������ر ت��ري��د
ون���ف���دي���ك ب����ال����روح ي���ا خ���ال���دًا،

 

متعة وف�����ي  ن��ع��ي��م  ف����ي  ف���ِع�������ْض 

 

ة وع���ا����ض ل��ن��ا ال��ف��ه��د ف���ي ِع����زَّ

َخ����ْر ����ُل وال����م����دَّ واأن�������ت ال����م����وؤمَّ

 

ت���ط���ي���ع وت�������س���م���ع ب����ل ُت����وؤْت����َم����ْر

 

���ْر و����س���ن���ة ط����ه ر�����س����ول ال���َب�������سَ

 

ون��ر���س��ى ب��ع��دل��ك ف���ي ك���ل اأَم����ْر

 

��ْر ف���اأن���ت ل��ن��ا م��ث��ل ن����ور ال��َب�����سَ

 

��ْر ف��ح��بُّ��ك ب��ي��ن ال��ق��ل��وب ان��َت�����سَ

 

ع�����س��ي��ُدك ه���ذا ال��ح��م��ي��د الأَث����ْر

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 193.
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تهنئة املليك املفدى)1(
د. حممد بدر هربي

الإن���ع���اِم ذي  اهلل  ي��م��ي��ُن  ْت  ُم�����دَّ

 

بريا�سه ���س��ادًح��ا  د  غ���رَّ وال��ط��ي��ر 

 

وتزينت ت���الألت  ال��ري��ا���ض   ه��ذي 
و�سعادة غبطة  في  الح�سا   وت��رى 
وطيبة ه��ائ��م��ون،  م��ك��ة   ورج�����ال 
 والجوف اأ�سناها الجوى وتبوك في
ِق اأقبلت والخرج في �سغف الم�سوَّ

 

هائم ك�سبٍّ  �سهرت  كم  �سقراء 

 

والجوى ب��ال��ّدَوْدِم��ي،  ح  ب��رَّ والبعد 

 

ج ال��ب��الد موؤجَّ ك��ل  ف��ي  وال�����س��وق 

 

تعانقا والريا�ض  الحبيبة   م�سر 
وؤُوا وهنَّ المليك  نحو  اأق��ب��ل��وا  ق��د 

 

ل�سفائه ًدا  م���غ���رِّ ال��ك��وي��ت  وت���رى 

 

يانًعا اأورق  ل��ب��ن��ان  ف��ي  والأْرز 

 

لخالد الجميل  ين�َض  ل��م  م���ازال 

 

وف�سله الإل���ه  في�ض  م��ن   وح��ب��اه 
اأًبا تن�سى  ل  الفيحاء  ودم�سقنا 

 

با�سًما ت��األ��ق  ال��ع��رب��ي  وال��م��غ��رب 

 

ويومه بال�سفاء  اأخ��ال��د،   فاهنا 
ُم��ع��ل��ي �سرحه ل��الإ���س��الم  لزل���ت 

 

***

***

ت��َه��ُب ال�����س��ف��اء ل��خ��ال��د الإ���س��الِم

 

وال��ب�����س��ر ع����ّم ب�����س��ائ��ر الأق������واِم

 

وغ�����دت ت��غ��ن��ي اأط���ي���ب الأن���غ���اِم

 

ورج�����ال اأب���ه���ا ف���ي ج���وى وه��ي��اِم

 

ال�سامي المليك  للقا  اأقبلت   قد 
المقداِم ِل��َم��ْل��ِك��ه��ا  ت��ح��ّن  ���س��وق 

 

��ٍم اأ����س���ن���اه ط����ول م��ق��اِم ك��م��ت��يَّ

 

وغ���راِم ل��وع��ة  ف��ي  ال��دج��ى  ى  َق�سَّ

 

��راِم ���سِ ك��ن��ار  ذاٍك  ���س��رم��ة  ف��ي 

 

غ��م��ر ال����ورى وم��ج��ام��ع الإ���س��الِم

 

ف����ي غ��ب��ط��ة و�����س����ع����ادة ووئ������اِم

 

ل�����س��ف��ائ��ه م���ن ���س��ائ��ر الأ����س���ق���اِم

 

ل�سالِم ت�����س��اب��ق��وا  ال��خ��ل��ي��ج  وب��ن��و 

 

الب�ساِم ب��وج��ه��ك  ط��ل��ع��ت  ل��م��ا 

 

وِحَماِم دى  ال����رَّ م��ن  ح��م��اه  فلقد 

 

وخ�ساِم ت��ب��اغ�����ض  ���س��رَّ  ووق�����اه 

 

��ه��ا ب��ال��خ��ي��ر والإك�������راِم ق���د ع��مَّ

 

ظالِم ط��ول  بعد  ي�سرق  وال�سرق 

 

وا����س���ك���ر اإل����ًه����ا ج����اد ب���الإن���ع���اِم

 

����ًذا ل��ل�����س��رع والأح�����ك�����اِم وم����ن����فِّ

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1799، 1397/6/20ه�– 8/مايو/1977م، �ض: 8.
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احلمد هلل)1(
حممد �لتوم �لقباين

نعم م��ن  اأولك  م��ا  هلل   ال��ح��م��د 
لنا ف���اإن  نف�ًسا  وط��ب  عيًنا  وَق���رَّ 

 

َق���ن���ا وُع����ْد اإل��ي��ن��ا ف���اإن ال�����س��وق اأَرَّ

 

مبتهج م����ولي،  ي��ا  �سعبك   ف���اإن 

فابَتِهِج م����ولي  ع��اف��ي��ة  وط��ي��ب 

 

في رحمة اهلل عوًنا غير ذي ِعَوِج

 

والَفَرِج الخير  َع���ْوُد  َع���ْوَدك  واإن 

 

والُمَهِج والأم��وال  بالروح  يفديك 

 

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 3987، 1397/5/12ه�– 30/اإبريل/1977م، �ض: 17.
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خالد االإ�ضلم)1(
حممد ح�سن بنجر

ت�سطُع ج��دة  اأَْرج���اُء  اأرى؟!  م��اذا 

 

عاطر الكمائم  منتع�ض   فالرو�ض 
متدفق ال���ه���وى  م���زه���ّو  وال��ب��ح��ر 

 

اأعماقه م��ن  ي��ه��ّب  ال���ف���وؤاد  ه���ذا 

 

ملهمي اأهتف  بال�سعر  ل   بالحب 
ومرحبا بالمليك  اأه����اًل  واأق����ول 

 

محبة القلوب  في  لك  �سيدي،   يا 
العال نحو  بها  ف�ِسْر  البالد  هذي 

 

موؤمال العظيم  ق��ائ��ده��ا  ولأن����ت 

 

ومظفًرا م��وف��ًق��ا  ال��م��ل��ي��ك  دام 

 

م���وؤزًرا المليك  عمر  ف��ي  واأط���ال 

 

 يا خالد الإ�سالم، يا علم الهدى،
الحني� وال�سرع  العلم  ن��داء   لبوا 
والم�سجد الأق�سى ينادي �سامًدا

 

�سغتها ق��د  نفثة  ه���ذي   م����ولي، 
الإل���ه���ام م��ن وجدانه  م��ن ع��ال��م 

يلمُع وب�����س��ر  َج�����َذٌل  �سمتها  ف��ي 

 

يت�سّوُع ن��ف��ح��ات��ه  ع���ن  وال������ورد 

 

وال����ك����ل ف��ي��ن��ا ط���ام���ح ي��ت��ط��ّل��ُع

 

ي�سرُع ف���ج���اءك  ��ج��ه  ه��يَّ ال��ح��ب 

 

اأروع رح��اب��ك  ف��ي  يلقى   وال�سعر 
يولُع وق���ل���ب  ����س���وق  ع���ن  واأب���ي���ن 

 

ه��ي ذخ��رن��ا وب��ه��ا ُن���َع���زُّ وُن���ْرَف���ُع

 

وبايعوا الكتاب   قد عاهدوك على 
ي�سطُع ل��ل��ع��روب��ة  ت����اج  ولأن������ت 

 

��ُع ن��ت��م��تَّ ب���ح���ب���ه  ال���م���ل���ي���ك  دام 

 

ب���اأخ���ي���ه ف���ه���د وح������دة ت��ت��ج��ّم��ُع

 

متّورُع ي��ا  ال��ح��رم��ي��ن،  ح��ام��ي  ي��ا 

 

�ِف وحققوا الأمل العظيم و�سنعوا

 

وا�ستجمعوا بكم  هتفوا  قد   وبنوه 
ُع وتر�سّ ال��م��ن��ى  قها  تن�سِّ درًرا 

 

����ُع اأَُرجِّ البديع  ال�سعر  دوح��ة  ف��ى 

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4932، 1395/4/29ه�– 1975/5/11م، �ض: 4.
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يا مليك البلد اأهًل و�ضهًل)1(
حممد ح�سن بنجر

عريقا وَع������ْودًا  رائ���ع���ًا  َم���ْق���َدم���ًا 

 

وق���ت؟ اأي  ك��ي��وم��ن��ا؟  ي����وم   اأي 
لمجلى ف��ي��ك  اإن  ال���ي���وم،   اأي���ه���ا 
الَعْق� ت�سحر  طلعة  فيك  اأ�سرقت 

 

ْف� النَّ ف��ي  ال�����س��ع��ادة  تبعث  طلعة 

 

و�سهال اأه���اًل  ال��ب��الد،  مليك  ي��ا 

 

قريًرا الم�سوق  �سعبك  ب��دا  ق��د 

 

كثيًرا ح���م���ًدا  الإل������ه  وح���م���دن���ا 

 

�سحيًحا اأُْب������َت  الإل�����ه  وح��م��دن��ا 

 

ا وا���س��ت��ف��ز ال��ن��ف��و���ض ح��ب��ك ج���دَّ

 

 رف��رف��ت ن��ح��وك ال��ق��ل��وب وج��اءت
تجدها ال��ق��ل��وب  ف��ال��م�����ض   وه��ن��ا 
حقيًقا ال��م��ج��ي��د  اأَْوُب������َك  ���س��ره��ا 

 

ي�سدو ج��اءك  ال�سغوف   وال��ف��وؤاد 
فخوًرا الحبيب  با�سمك  هاتًفا 

 

ا�ستياق ل���ف���رط  اإل  ت��غ��ن��ى   م���ا 
اأيها ال�سعب، ح�سبك اليوم مجًدا

 

ْع� لل�سَّ ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال���غ���اي���ة  ب��ل��غ 

 

بريقا ي���زي���ُدُه���نَّ  ال��م��ع��ال��ي  ف���ي 

 

و�سروقا؟ �سيا  �سما  �سعد   اأي 
م�ستفيقا ب���دا  ق��د  ال�سعب   اأم���ل 
ا عميقا ����س���رًّ اإل���ي���ه  وت���وح���ي  �����َل 

 

اأنيقا ُب����ْرًدا  ال��ح��ي��اة  وتك�سو  ������ِض 

 

مرموقا منع�ًسا  كالغيث  ج��ئ��ت 

 

طليقا ��ِن��يُّ  ال�����سَّ وج��ه��ك  ب���دا  اإذ 

 

عميقا �سكًرا  الرحمن  و�سكرنا 

 

وم����ع����اف����ى و����س���ال���ًم���ا ورف���ي���ق���ا

 

الفريقا ي��ت��ل��و  ال��ف��ري��ق   ف���اأت���اك 
والت�سفيقا ال��ه��ت��اف   ت�ستحث 
وثيقا وع����زًم����ا  ��ا  ج��ائ�����سً اأم�����ال 

 

خليقا ب���ال�������س���رور  ك�����ان   ول���ق���د 
رقيقا معنى  ف��ا���ض  ق��د   ب�����س��ع��ور 
طريقا ���س��ّق  الإع��ج��اب  منه  ل��ك 

 

رحيقا ي��دي��ك  ن���دى  م��ن   ي�ستقي 
التوفيقا اأح�������رز  ق����د   ب��م��ل��ي��ك 
و���س��م��وق��ا رف����ع����ة  واأوله  �������ِب 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 122.
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ف�سال والعرب  الإ�سالم  واأفا�ض 

 

ي��ب��ارى ل  ك��ف�����س��ل��ه  ف�����س��ل   اأي 
ي��ج��ارى ل  ك�����س��ع��ي��ه  ���س��ع��ي   اأي 
رجانا حقق  ال��رج��اء،  م��ن��اط   ي��ا 
وُقْدها البالد  في  الف�سل  وان�سر 

 

ي�سعى كان  من  العظيم   فالعظيم 
ورع���اك���م ك����م  ع����زَّ اهلل  ح���ف���ظ 

 

عريقا ع��ه��ًدا  بالمجد  ��ى  وت��خ��طَّ

 

����ق����ت ت��دف��ي��ق��ا م����ك����رم����ات ت����دفَّ

 

تفوقا! اأن  ب��ه��ا  اأج����در   ع��زم��ات 
نفوقا ك���ي  و�����س����وؤدد  ُرِق������يٍّ  م���ن 

 

العريقا وال��ف��خ��ار  المجد  تمتِط 

 

دقيقا ���س��ع��ًي��ا  ال����ب����الد  ل���رق���ي 

 

و�سديقا ن��ا���س��ًرا  ال��ف��ه��د  ورع���ى 
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القلب يخفق بال�ضرور وباملنى)1(
حممد ح�سن بنجر

وباملنى ب��ال�����س��رور  يخفق   القلب 
 و���س��ع��ي��ت ل��ل��ع��ل��ي��اء ق��د دان����ت لنا
فتنا �سرَّ اإذ  بالف�سل  وح��ب��وت��ن��ا 

 

مت�سّوقًا زائ����رًا  �سعبك  واأت���ي���َت 

 

لقائكم طيب  يبديه  م��ا  ي��اُن��ب��ل، 

 

رحابها ي��ن��ري  ال��ع��ل��ي��ا،  رائ����د   ي���ا 
وح�سبه العظيم  ال�سعب  هو   هذا 
هازجًا وي��ه��ت��ف  ف���رح  يف  ي��خ��ت��ال 

 

مبليكه ���س��ع��ب��ك��م  َت���َع���لُّ���َق  ان���ظ���ر 

 

 يا �ساحب اجلاه العري�ض، ول فخا
جما وذا  الكبري  توا�سعك   ه��ذا 
ْث� مُيَ م��رات��ب��ه  اأ���س��م��ى  يف  وامل��ج��د 

 

احلني� ول��ل��دي��ن  ق��اط��ب��ة  ل��ل��ُع��ْرب 

 

ال� ل��وا  ب��ه  ي��وم ترفعون  ��ْع��َد  ���سَ ي��ا 

 

دًا ب��ل��ق��ائ��ك��م مت ال�������س���رور جم����دَّ

 

ًا مرتمنِّ ه��ات��ف��ًا  ج���اءك  وال��ق��ل��ب 

 

***

***

***

وال�سنا بالب�سائر  ركُبك  ح��ّل  مذ 

 

الدنى لل�سرفاء طابوا يف   و�سعيت 
اآن�ستنا خ����ال����دًا،  ي���ا  اآن�����س��ت��ن��ا 

 

والهنا املظاهر  اأ�سمى  على   تبدو 
معلنا وح���ّب���ًا  واأ����س���واق���ًا  ع��ط��ف��ًا 

 

واملنى امل���ج���ادة  ن��ح��و   وي��ق��وده��ا 
نا املتمكِّ ���س��وق��ه  ي��ب��دي  ي��خ��ت��ال 

 

ي��ا ق���ائ���دًا، ي��ا خ���ال���دًا، ه��ّي��ا بنا

 

اأح�سنا! م��ا  بكم  اللقيا  اأروع   م��ا 

الدنى ره  ت��ق��دِّ م��ن  اأول  ف��اأن��ت  َر 

 

اأزُمنا ُت��َخ��لَّ��ُد  العظمى  فعالك  ُل 

 

لنا مفخرة  وكنت  �سناك  يف  �َثُل 

 

عهدنا جتدد  ت�سعى  اأن  وُح��قَّ  �ِف 

 

الدنى ط��ول  على  اقًا  خفَّ �اإ�سالم 

 

�سعدنا وه���ذا  ِط��ْب��ن��ا  ب�سفائكم 

 

اأح�سنا من  يا  ب��الأ���س��واق   باحلب 

)1( جملة املنهل، ال�سنة 43، �سوال/1397ه�– اأكتوبر/1977م، �ض: 1338.
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�سيدي، بال�سالمة  نهنئ   جئنا 
 ي���ا اأي���ه���ا امل���ل���ك امل���ب���ج���ل، اإن��ن��ا
ال��ط��ي��ب��ون غ��م��رت��ن��ا ح���ّب���ًا واأم�����

 

اًل مَّ جُمَ ال�سالم  ظ��ل  يف  فلتحَي 

 

ول��ي��ح��َي ف��ه��د يف امل��ع��ايل رائ���دًا

 

اإح�سا�سنا م��دى  ع��ن  نعربِّ  جئنا 
فحبوتنا ل��ع��ه��دك��م   امل��خ��ل�����س��ون 
����ج���ادًا واإع���������زازًا ولزل���ت���م لنا

 

واإمامنا مليكنا  ال�سعود،  اب��ن   يا 
موطنا يحر�ض  ع��ب��داهلل  وليحَي 
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القمة والقاعدة)1(
حممد ح�سن فقي

وبائُد ب���اٍق  ال��ح��ك��م  اإن  اأخ���ال���ُد، 

 

اأخالُد، قد ع�سنا من الدهر فترة

 

وفي�سل ع��ب��دال��ع��زي��ز  ل��ن��ا   وج���اء 
اأخ���ال���ُد، والأع������داء اإم����ا م���راوغ

 

 ونحن لديهم مطمع خاب �سيدهم
دونهم الموارد  كل  اأُو���س��دت  لقد 

 

موائد من  الطوى  بعد  �سبعوا   ول 

كلها والآف������اق ح��ول��ك  اأخ����ال����ُد، 

 

ِه عبقريِّ ال��ه��وى  م�سبوِب  ك��ل  بها 

 

براكب لي�ض  المجد  اإن  اأخ��ال��ُد، 

 

ه ُلبَّ ال���راُح  تملك  ممن  اأن��ت  وم��ا 

 

نا�سع اأبي�ض  ما�سيه  ام��روؤ   فاأنت 
نازل ماكين  ال�سِّ بين  م��ا  ك��اأن��ك 

 

وتنثني النفو�ض  تهواها   م��ن��ازل 
نزلَت بها مذ كنت لل�سعب نا�سرًا

 

قيادة للمليك  اأعطى  ال�سعب   اإذا 
��ُه وق����ام ب��ن��اء ���س��ام��خ م��ا َت��ُن��ْو���سُ

 

***

ويبقى من الحكمين ما هو را�سُد

 

ولي�ض لنا في ال�سلم والحرب قائُد

 

كامُد والليل  الم�سكاة  لنا  فكانا 

 

مجالُد واإم�����ا  م���ك���رًا،  ي��خ��ات��ل��ن��ا 

 

 وخابت –وقد بان الخبيء– الم�سائُد
الموارُد تلك  الأك��ب��اَد  اأَْرَوِت  فال 

 

الموائُد بالجحود  فِرْيَعْت  َحَبْتُهْم 

 

المراقُد بهن  تحلو  م��ا  م�����س��ارق 

 

اإليه الم�ساهُد راأت منه ما ت�سبو 

 

الأم���اج���ُد ال�����س��راُة  اإل  غ���وارَب���ه 

 

الخرائُد ت�ستبيه  ممن  اأن���ت  ول 

 

المحامُد اأث��ق��ل��ت��ه  ق��د  وح��ا���س��ره 

 

الم�ساعُد اإليها  ترقى  ما  منازَل 

 

المقا�سُد عليها  اأعيت  وقد  ُلُغْوبًا 

 

وكان.. فما تطغى علينا ال�سدائُد

 

المكائُد جانبته  حكيمًا  وك���ان 

 

القواعُد دْت���ه���ا  ب���دَّ اإل  َزَع�������اِزُع 

 

)1( �سحيفة املدينة، العدد: 4010، 1397/6/29ه�– 16/يونيو/1977م، �ض: 21.
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متينة ال����ولء  اأر���س��اه��ا   ق��واع��د 
وكم من بناء م�سمخرٍّ على الثرى

 

قدا�سٌة الثراء  اأر���ضِ  اأر�سنا  وفي 

 

بطولٌة ال�سالم  اأر�ِض  اأر�سنا  وفي 

 

ويومان: يوٌم في ال�سالم م�ساِفٌح

 

و�سيئة ال�سجايا  ُغ��رِّ  من  قالئد 

 

مثلها ول��ل��ع��ل��م  اآي�������ات   ول���ل���ف���ن 
ف��اأن��ت رجاوؤها اإل��ي��ك رن��ت ط���ّرًا 

 

حدائق فالحياة  رب��ي  ���س��اء   اإذا 
كخميلة ل���ن���ا  ت����ب����دو   ول���ك���ن���ه���ا 
 ون��ح��ن ب��ه��ا ف���ي ن�����س��وة ورغ����ادة

�ستوره علينا  اأرخ���ى  َح��َل��ك��ًا،  اأي���ا 

 

اأم��ة وين�سر  ي��ط��وي  م��ن   ت��ب��ارك 
ن����راه وربما ل��ق��د ك���ان ب��ع��ث��ًا م��ا 

 

���ُن م��ن ت��اري��خ��ن��ا ك���لُّ خالد ُي���َزيِّ

 

جدودهم فعل  الأح��ف��اد  فعل   اإذا 
لقد ر�سدت نف�سي الماآثَر فانت�ست

 

 فلي�ض بما�سينا –واإن جّل– وحده
بحا�سر ن��ب��اه��ي  اأي�����س��ًا  ولكننا 

 

***

ال�سواعُد العالياِت  ُذراه��ا  ْت  و�َسوَّ

 

الحوا�سُد ال��ري��اح  ف��ت��ذروه  يقوم 

 

المعابُد ل��ه��ن  ت��ع��ن��و  م��ع��اب��ده��ا 

 

ل��ه��ا ط����ارف ب��ي��ن الأن�����ام وت��ال��ُد

 

مجاهُد الحروب  في  ويوم  كريٌم، 

 

القالئُد تلك  الأعناَق  اأعلت  وكم 

 

فرائُد فيها  ال��م��رم��وق  ول����الأدب 

 

ومنك لها الح�سنى ومنك الروافُد

 

فدافُد فالحياة  رب��ي  ���س��اء  واإن 

 

ب��الب��ل��ه��ا ن�����س��وان��ة وال���ط���رائ���ُد

 

�سّدْت بهما هذي القوافي ال�سوارُد

 

الفراقُد دت��ه  ب��دَّ اأن  اإل���ى  زم��ان��ًا 

 

الأ���س��اوُد تتقيها  اأ����س���ودًا  فتغدو 

 

�سفت رمد الأب�سار منها المراوُد

 

كما زانت الما�سي العريَق الخوالُد

 

المواجُد ال�سدور  في  ى  َتَتنَ زَّ فلن 

 

بها ثم قالت: نعم، هذي الروا�سُد

 

المتقاعُد ب��ه  ب��اه��ى  اإذا  نباهي 

 

م��ج��ي��د ب��ن��اه ال��ن��اب��ه��ون الأواب�����ُد
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عيد ال�ضفاء)1(
د. حممد بن �سعد بن ح�سني

وتغريُد اإن�����س��اد  ه��ن��ال��ك..  ع��ي��د 

 

وف�����رح�����ة وت���ب���ا����س���ي���ٌر م��وف��ق��ة

 

قائدها ظ��ل  ف��ي  رك�����س��ت   واأم����ة 
وطني رب��ى  في  دار  كل  على   عيد 
تدافعها ُزراف�����ات  ف��ي��ه  وال��ن��ا���ض 

 

مبتهج يلقاك  ل  م�سَر  في  واأن��ت 

 

بها لل�سالفين  اأُذن�����ي  ف��ي  ك����اأن 

 

»ع��ي��د ب��اأي��ة ح���ال ع���دَت ي��ا عيُد

 

اأم����ا الأح���ب���ة ف��ال��ب��ي��داء دون��ه��ُم

 

يباركها اأع���ي���اد  ف��ي��ه   وم��وط��ن��ي 
يا رائد الُعْرب، يا قطب الزمان، ويا

 

معقوُد ال���ت���اج  وج����الل  وم���وك���ٌب 

 

ك��ل��ه عيُد زم�����ان  م���ن  وم���ق���ِب���ٌل 

 

الأنا�سيُد فيه  رق�ست  ح��داوؤه��ا 

 

م�سهوُد وال���ِب���رُّ  خفقت  اأع��الم��ه 

 

الزغاريُد ��ي��ه  ت��غ��طِّ ال���ن���ديِّ  اإل���ى 

 

عيُد اآف��اق��ه��ا  ف��ي  العيد  ول  ب��ه��ا، 

 

وتنديُد تعري�ض  الأح��ادي��ث  م��ن 

 

تجديُد؟ فيك  لأمر  اأم  م�سى  بما 

 

بيُد« ب��ي��دًا دون��ه��ا  ف��ل��ي��ت دون����ك 

 

معقوُد الن�سر  ل��واء  عليه  َم��ْل��ٌك 

 

�سم�ض المعالي، لأنت الف�سل والجوُد

 

)1( هوام�ض الذات، حممد بن �سعد بن ح�سني، دار عبدالعزيز اآل ح�سني للن�سر، الريا�ض، ط:1، 1429ه�– 
2008م، 573/2.
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يا خالد العرب)1(
حممد بن �سعد �لدبل

مبنا�سبة عودة جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز من رحلته ال�ست�سفائية.
يا حادي الركب، هذا مرتع الكرِم

 

غانية ال�سعر  رويَّ  قا�سمتك  اإن 

 

�سادية ال��دار  ر�سوم  ناوحتك   اأو 
م�سرعة ع�سًما  جزلة  ها  غنِّ بل 

 

يا خالد العرب والإ�سالم، مدحكُم

 

يد الحكيم  لل�سرع  اأن���ك   ك��ف��اك 
تعمره المحراب  اأنك في   ب�سراك 
دع����وت رب���ك م���ن غ���مٍّ األ�����مَّ بنا

 

�سمائرنا تاأ�سوه  والجرح   �سفيت 
لقائده ت����واق  وال�����س��ع��ب   ق��دم��ت 
ي��اأزره ِغ��ْب��َت والفهد ع��ب��داهلل  م��ا 

 

غالئلها ن�سكو  غربة  من  كان   اإن 
ثقة على  فاحملها  الر�سالة   تلك 
ِكْر اأمجاد من �سلفوا ِاهتْف بنا َندَّ

 

�سائره اأن��ت  درب  كل  بنا  وُخ�����ْض 

 

ر�سالتهم اأدوا  ���س��ادة  ل��م��ن   اأن���ا 
نا�سبة اأعطاف  في  لل�سوارم   من 

ْر مو�سَع القدِم اأق�سر خطاك وقدِّ

 

فانف�ض عتيقة بين ال�سال وال�سلِم

 

والعلِم« الباِن  »بين  نهَج  ُتِعْد  فال 

 

بالنغِم ال��ت��اري��خ  م�سمع  ف��ي  ت��رّن 

 

الحكِم ك��ع��ب��ي��ة  درر  ع���ن  ي��ح��ّل 

 

والق�سِم ب��الآي  مجدها  تناولت 

 

بالظلِم الفجرين  ِرُع  َي����دَّ والليل 

 

فالكل ع�سو �سكا من نه�سة الورِم

 

الأل����ِم ل��وع��ة  �����ا  اأنَّ ي�����س��ه��د  واهلل 

 

رحِم ذي  ك��ل  م��ع  م�سر  ترنحت 

 

�سمِم وذو  �سلماٌن  نايُف  �سلطاُن 

 

والكرِم العز  ياابن  الدين  فغربَة 

 

في ال�سرق والغرب تجمْع كل مخترِم

 

اقون في الهمِم اإنا على العهد �سبَّ

 

اإن قيل عّنا رواة ال�سعر ل الح�سِم

 

َتُرِم بنا  َف��اأُْم��ْر  اأ�سله  من  والفرع 

 

اللُّجِم؟ ب���دري���ة  م��ٍة  م�����س��وَّ ع��ل��ى 

 

)1( اإ�سالميات، حممد بن �سعد الدبل، مكتبة املعارف، الريا�ض، ط: 2، 1398ه�، 130.
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 اإذ �سلبة الأر�ض ت�سكو وقع حافرها
يقبلها ل  انحناًء  ال�سيوف  تهوي 

 

 والندب في غمرة الأحداث من هجر
يد بكل  الباني  الفي�سل   خليفة 
اأزك����ى اأم��ان��ي��ه م��ح��راب ي����وؤّم به

 

اأمنية عند  وي��اف��ا  الخليل   ���س��اح 
فئة م��ن  اْل��َت��اَع  الحرمين  وث��ال��ث 

 

كم من بريء اأذيق المرَّ من عطب

 

�سفه اأق��واًم��ا ذوي  ي��ردع  دي��ن  ل 

 

ن�سيعه ل  عهد  المجد،  خالد   يا 
ره توؤ�سِّ ل��م��ي��ع��اد  ال��ق��ل��وب  ت��ه��ف��و 

 

عبثت اإذ  اهلل  نبي  م�سرى   دعاك 
حرج ول  بغي  ل  الكفر  وج��اه��ِد 

 

دعوتها: م��لء  ق��ل��وب  منا   حيتك 

فكيف بالطعن في اللبات واللمِم؟

 

الأكِم في  البرق  ك�سرع  جراح  اإل 

 

ال�سرِم ب��ع��م��وري��ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 

كم اأوماأْت في رحاب القد�ض بذل دمي

 

طالئع النور في الأق�سى على قدِم

 

على يدي خالد والفهد ذي القمِم

 

ي�سكو اأفاعيل خفر العر�ض والذمِم

 

واليتم في �ِسْرعة الأوغاد من قدِم

 

ُهِم ال�سُّ ال�سادة  ثم  اهلل  اإلى  ن�سكو 

 

والقلِم ال�سيف  قبل  باهلل  ن�سرت 

 

يمناك وال�سعب رهن الُحْكم والِحَكِم

 

بحرمة الم�سجد الأنجا�ُض فانتقِم

 

ل�سوف ُتجزى فحرر �سخرة الحرِم

 

والحرِم اهلل  لدين  ذخ��ًرا  اأُبقيَت 
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بيعة خالد)1(
حممد بن عبد�هلل بن زربان �لغامدي

خالٍد بيعُة  ال��م��ح��زوَن  َج��َب��َر  لقد 

 

في�سٍل بعد  خالٌد،  يا  لكم  ف�سمعًا 

 

�سيغم بعد  �سيغم  حمانا   ي�سون 
���ُه وَت���َولَّ خ���ال���دًا  ��ت  ث��بِّ  ، ربِّ ف��ي��ا 

 

حافظ واهللُ  ال��ع��ز  زم����ام  ي��ق��ود 

 

وثبت ولي العهد فهدًا على التَُّقى

 

ومنِبتًا غر�سًا  طاب  كريٌم  فاأ�سٌل 

 

وَمْنعٌة وع��دٌل  التقوى  من  اأ�سا�ٌض 

 

فتنة ك��ل  م��ن  الآل  جميع  ��ْم  و���س��لِّ

 

 ف��اأن��ت ال��ذي ي��ا رب��ن��ا، ق��د اأمرتنا
وُمْوِجدي ربي  اللهم،  ف�سبحانك 

 

واأزجي �سالتي وال�سالَم على الذي

 

عر�سه فوق  من  اهلل  عليه   و�سلى 

����ال واأمَّ اأراد  ق���د  ف��ي��ه  ف��ف��ي�����س��ُل 

 

بالَول الدين،  ق��ادة  يا  لكم  ندين 

 

اإذا غاب عنا �سيغٌم.. �سيغٌم َتال

 

ال َتَحمَّ ق��د  ل��م��ا  وت��اأي��ي��د  بن�سر 

 

وعاهال! وف���ّي���ًا  َب�����ّرًا  ب��ه  ف���اأك���رم 

 

ُمَكلَّال ب��ال��ن��ج��اح  ع��زي��زًا  ليحيا 

 

ال على العدل والتقوى بحزٍم َتاأَ�سَّ

 

ال َتَكمَّ وع����زٌّ  واإخ���ال����ضٌ  وج����وٌد 

 

َتَمثَّال فيهم  ال��خ��ي��ُر  ���س��ع��وَد  ف���اآل 

 

لَتْقَبال الأن���ام،  رب  ي��ا  ل��ن��دع��ْوَك 

 

لك الحمد يا رحمن، في الخير والَبال

 

ل َت��َن�� ��زَّ ك����الم اهلل ح���ّق���ًا  ع��ل��ي��ه 

 

للَمال بالخير  المبعوِث  محمٍد 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 233.
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يا ابن عبدالعزيز، عدَت فاأهل)1(
حممد عبد�هلل �ملعلمي

ن�سوانا ���س��اح��ًك��ا  ال��ف��ج��ر  ط��ل��ع 

 

الَعْذ لحنها  اأر�سلت  والع�سافير  

 

ن��ب��ه��ت ب��ال��ن�����س��ي��د غ�����س��ن��ا ن��دّي��ًا

 

���ت وع���ل���ى غ�����رة ال�������س���ب���اح ت���دلَّ

 

وال��ن�����س��ي��م ال��ع��ل��ي��ل ق��ب��ل ث��غ��ر ال��ْز

 

ذراعي� ت  م���دَّ ال��غ��ن��اء  وال��ري��ا���ض 

 

اإن���������ه خ�����ال�����د اأط�����������ّل ع��ل��ي��ن��ا

 

وع�����س��ي��ر ت��و���س��ح��ت ح��ل��ل ال�����َوْر

 

ب�سًرا ��م  ت��ب�����سَّ ال��خ��ل��ي��ج  وث���غ���ور 

 

واختا �سفق  الحبيب   وال�سمال 
فاأهال ع��دَت  عبدالعزيز،  ابن  يا 

 

 ل���و ع��ل��م��ن��ا ق��ب��ل ال���رح���ي���ل ب��اأن��ا
عيانا ال���ع���ي���ون  دم����ع   ل�����س��ف��ح��ن��ا 
ب�سبر ���س��ب��ًرا  ب��ال��رك��ب  ول��ح��ق��ن��ا 

 

ال�سب� األ��ه��م��ن��ا  الإل�����ه  اأن   غ��ي��ر 
وقلنا: جمياًل  ���س��ب��ًرا  ف�سبرنا 

 

���ا ودع�������ون�������اه ب�����ك�����رة وع�������س���يًّ

 

 واأران������ا ال��م��ل��ي��ك ف���ي خ��ي��ر حال

 واأران����������ا م����ن ح�����س��ن��ه األ����وان����ا
رّن����ان����ا ���ًم���ا  م���ن���غَّ رق����ي����ًق����ا  َب 

 

ف���ت���م���ط���ى وم�������ال ت���ي���ًه���ا ولن�����ا

 

فتانا ع�سجًدا  ال�سم�ض  خ�سل 

 

َزْه�������ِر ف��اف��ت��ر ب��ا���س��ًم��ا ج��ذلن��ا

 

وافانا م��ن  بالح�سن  ��ى  َت��َل��قَّ �ها 

 

 ف��ازده��ت نجد وال��ح��ج��از ازدان���ا
ريحانا ري��ا���س��ه��ا  وف���اح���ت  ِد 

 

 وت���ه���ن���ي ب����ال����ع����ودة ال���ج���ي���ران���ا
الأل����ح����ان����ا وردد  ح�����ب�����وًرا  َل 

 

�سحانا �سم�ض  اأن��ت  اأن��ت   عيدنا 
م���ا عنانا ���س��اأن��ه  م���ن   ���س��ت��ع��ان��ي 
بيانا ال���ق���ل���وب  دم   و���س��ف��ك��ن��ا 
وف����دي����ن����اك خ�����ال�����ًدا ب���دم���ان���ا

 

������َر واأل�����ق�����ى ���س��ك��ي��ن��ة واأم����ان����ا

 

وك���ف���ان���ا رب����ن����ا  اهلل   ح�����س��ب��ن��ا 
وا���س��ت��ج��اب دعانا ال��وع��د   ف��وف��ى 
طيل�سانا ��ف��ا  ال�����سِّ ث���وب  وك�����س��اه 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2330، 1398/12/30ه�– 30/نوفمرب/1978م، �ض: 9.
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ال�سجايا، ك��ري��م  ي��ا  ف��ه��د،   اإي����ه 
علينا ال��ف��راق  لوعة  خففت   اأن��ت 
الحنايا ف��ي  ك��ام��ًن��ا  ال��ح��ب  ف��ل��ك 

 

د: وردِّ ف���وؤادي،  يا  اليوم  فاطرب 

 

ب��ي��ن��ن��ا خ���ال���د وف���ه���د وع���ب���داْل����

 

 اإخ��������وة ����س���ف���وة ع����ظ����ام ك����رام

معوانا ��ا  م��خ��ل�����سً ع��ه��دن��اك  ق���د 

 

حنانا م��ن��ك  ب��ال��ق��رب   ووج���دن���ا 
اإعالنا ال��م��ال  ف��ي  ال�����س��ك��ر   ول���ك 
اأق���ب���ل ال�����س��ع��ُد وال���ه���ن���ا واف���ان���ا

 

�سلطانا ال��وغ��ى  ليث  واذك���ر  ���لَّ��ِه 

 

عنوانا وال���ف���دى  ال��دي��ن   ت��خ��ذوا 
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خالد يفديك االأبناء)1(
حممد عطية �سبكة

خ���ال���ُد َم����ِل����ُك ال����َع����َرِب ال����َف����ْرُد

 

��ْع��ُد ف���ي ع��ه��ده��م��ا اك��ت��م��ل ال�����سَّ

 

�����َح�����َد ال����َع����َرُب ب���ج���ه���وِده���م���ا اتَّ

 

والأََرُب ت���ح���ق���قَّ  وال���ق�������س���ُد 

 

 م���م���ل���ك���ُة ال������ن������وِر ����س���ع���ودّي���ه
ف�����ب�����ح�����قٍّ اإن���������������ِك م����ه����دّي����ه

 

خ�����ال�����ُد َي������ْف������ِدْي������َك الأب������ن������اُء

 

�����اُء ���ُك���م���ا ال�����َغ�����ُد َو������سَّ ف����ي ظ���لِّ

 

َم���ِل���ُك الإ�����س����الِم ُه�����َو ال��خ��اِل��ْد

 

وال���م���ج���ُد ال�����ط�����اِرُف ال���ت���اِل���ْد

 

***

***

***

***

ف���ل���ي���ح���َي ل���ن���ا ُه�������َو وال����َف����ْه����ُد

 

ف���ل���ي���ب���َق اإل�������ى الأب��������د ال���َع���ْه���ُد

 

َطِرُب الم�سْ الأم������ُر  واْن���َت���َظ���َم 

 

�����َدَق ال����َوْع����ُد ف��ه��ن��ي��ًئ��ا ق����د ������سَ

 

ف����ي����ِك الأح�������ك�������اُم ����س���م���اوّي���ه

 

����ُد �����سْ ال����رُّ ُه�������َو  اهلِل  ف���ك���ت���اُب 

 

وال�����ف�����ه�����ُد ون�����ح�����ُن اأَِح�������ّب�������اُء

 

وال�����ُي�����ْم�����ُن ل���رك���ِب���ك���م���ا َي����ْح����دو

 

ْي�����ِن ه���ن���ا خ���اِل���ْد واإم���������اُم ال�����دِّ

 

ِب�������َي�������ِدْي�������ِه ب���ي���ن���ه���م���ا َع�����ْه�����ُد

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 141.
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فرحة اللقاء)1(
حممد بن علي �ل�سنو�سي

ع����اد ل��ل�����س��ع��ب ف���ار����ض الأف������راِح

 

البه� ينثر  م�سع�سًعا  ف��ج��ًرا  ع��اد 

 

ونامت ال��ع��ي��ون  ب���ه  ت  وا���س��ت��ق��رَّ

 

 اأن���ت ف��ي ل��ن��دن ون��ح��ن م��ع المذ
َحْر ل��ه��ف��ٍة  ف��ي  الأن���ب���اء  ى  نتق�سَّ

 

 ���س��اخ�����س��ات اأب�����س��ارن��ا واأي���ادي����
بالب�س� ��ب  ال��ت��رقُّ ف��ت��رة  وانق�ست 

 

الب�س� ن�سوة  قلوبنا  ف��ي   ف�سرت 
ال���ع���روب���ة جذلى اأوج�����ه   وزه����ت 
وت������ه������ادت ح����وا�����س����ر وب��������واٍد

 

ال��ر���س��اب قلوب  ر���س��ف��ت��ه ر���س��ف 
الماليي� حبيب  يا  ال�سعب،  اأب��ا   يا 
 اأن������ت ف����ي ك����ل م��ه��ج��ة وف������وؤاد
والإ���س��� ال��ع��روب��ة  ي���رى  اأن   ه��م��ه 
ونم�سي ال�سعاب  ن�ست�سهل   بك 
المج� اإل��ى  �سيرًا  يديك  في  يدنا 

 

ال� ول��ي  وعا�ض  خ��ال��دًا،  يا  ع�ست 

 

والأرواِح ال���ق���ل���وب  ف���ي  خ���ال���د 

 

البطاِح وم���لء  ب��ى  ال��رُّ م��لء  �جة 

 

ال��ج��راِح مب�سع  م��ن  �سهد  ب��ع��د 

 

ي�����اع ف����ي ك����ل م���غ���رب و����س���ب���اِح

 

اإل���ح���اِح وف����ي  ل���وع���ة  وف����ي  َرى 

 

����ن���ا دع�������اًء ل���ف���ال���ق الإ����س���ب���اِح

 

النجاِح ل��ح��ن  الأث��ي��ر  وه���ز  ����رى 

 

���ر و���س��اغ ال�����س��راب ف��ي الأق����داِح

 

المراِح ن�سوى  الثغور  با�سمات 

 

ن���ب���اأ ك�����ال�����زلل �����س����اٍف ق�����راِح

 

المالِح؟! ر�ساب  م��اذا  عط�سات 

 

والفالِح ال��ه��دى  �سانع  وي��ا  ���ن، 

 

اأم�������ل ف����ي غ����دوه����ا وال���������رواِح

 

ق��وي الجناِح ال���ذرى  ���الم ع��ال��ي 

 

ُق������ُدم������ًا ل���ل���ع���ال ول����الإ�����س����الِح

 

�������د وث�������وًق�������ا ب����ق����ائ����د م������الِح

 

والكفاِح ال��ن��دى  فهد  فهد،  �عهد 

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 43، ربيع الأول وربيع الثاين/1397ه�– مار�ض واإبريل/1977م، �ض: 887.
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هنا خالد)1(
د. حممد �لعيد �خلطر�وي

بقلبي رف��ق��ًا  ال��ه��م��وم،  ���س��ه��َم  اآِه 

 

�ِسراعًا قاموا  العرين  ��ِد  اأُ���سْ غير 

 

وع��دًل ���س��دق��ًا  ال��رئ��ب��ال  يخلفون 

 

����ُد ع���ه���دًا ف���ه���ن���ا خ����ال����ٌد ُي����َخ����لِّ

 

وي���ق���ود ال���ب���الد ل��ل��خ��ي��ر ُق���ْدم���ًا

 

وع���ل���ى درب������ه ال���م���ب���ارك ف��ه��ٌد

 

واهناأْ في�سُل  العينين  قرير  َن��ْم 

 

بعزم خطاك  على  نم�سي   �سوف 
ي����ران����ا الإل��������ُه غ���ي���َر رج�����اٍل ل 

 

للمعالي ب��ن��ا  خ���ال���ٌد،  ���ْر  وْل���َت�������سِ

 

ل��ي�����ض ل���ي ���س��ل��وة ول م���ن ع���زاِء

 

ي�����راأب�����ون ال���������س����دوَع ب��������الآلِء

 

الأفناِء ف��ي  الَب�ْسماِت  ي��زرع��ون 

 

الخ�سراِء بالراية  ي�سمو  �سوف 

 

ح���ا����س���دًا ك�����لَّ ج���ه���ده ل��ل��ب��ن��اِء

 

وال�سناِء ل��ل��ع��ال  ْك����َب  ال����رَّ ي��دف��ع 

 

الر�ساِء َج���مَّ  الخلود  ج��ن��ان  ف��ي 

 

�����س����ارم ي�����س��ت��ه��ي��ن ب�����الأن�����واِء

 

اأوف�����ي�����اٍء ل�����الإخ�����وِة الأوف�����ي�����اِء

 

ال�سماِء رب  يحميك  �سمود  ف��ي 

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 183.
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�ضفاوؤك ب�ضرى)1(
حممد �ملجذوب

ة وِمنَّ ل��ل��ق��ل��وب  ب�����س��رى  ���س��ف��اوؤك 

 

موؤمن ك���ل  ل��ه��ف��ة  ف���ي  ���َب���ه���ا  َت���َرقَّ

 

هانًئا َع���ْودك  ك��ان  اإن  عجب  ول 

 

اإمامهم افتداُء  النا�َض  اأمكن  فلو 

 

 وذل�����ك ف���ي ع��ن��ق ال��رع��ي��ة ذم��ة
فال زلت لالإ�سالم والُعْرب والعال

 

ل���رب���ك ت�����س��م��و ف�����وق ك����ل ث���ن���اِء

 

و����س���اغ م���ن���اه ف���ي اأح������رِّ دع����اِء

 

م����ث����ار ح����ب����ور ع����ام����ر وه����ن����اِء

 

بطاِء غ��ي��ر  ب�������الأرواح  ْوَك  ل����َف����دَّ

 

الرحماِء م��ن  راع��ي��ه��ا  ك���ان  اإذا 

 

بقاِء وط���ول  ن�سر  ف��ي  اهلل  م��ن 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 13.
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حتية املغرب لل�ضعودية)1(
حممد بن حممد �لعلمي

)من �ململكة �ملغربية(

الم�سياَفْة الكريمة  ب���الدي  ف��ي 

 

اللُّْق� زان���ت  �ساعة  اهلل  رع��ى  ي��ا 

 

احتفاٌء ال��ع��زي��ز  ال��م��غ��رب  م���دن 

 

يناجي ال��م��ل��ي��ح  ي��ع�����س��ق   وال�����ذي 

م���غ���رُب ال��ن��ب��ل ل��ل�����س��ع��ودي��ة اْرَت����ا

 

تتجلَّى ح�����س��ن��ه��ا  اآي�������ات  ت���ل���ك 

 

اإليها منها  الإ���س��الم   مغنطي�ض 
�سناها م��ن  قريحتي  ف��ي   �سكبت 
محيط ب���ك���ل  غ���ّوا����س���ه���ا  اأن�������ا 

 

واأدري ال��ث��م��ي��ن  ال��ل��وؤل��وؤ   اأع����رف 
الَمْو رك���ب  ال���ذي  ال�����س��اع��ر  واأن����ا 

 

فيه وال���ن���ب���وة  ال����وح����ي   م��ه��ب��ط 
�سماوْي� طيب  اأي  الطيب  تن�سق 

 

اأمان ال��ح��رام  البيت  رح��اب   ف��ي 
خطايا م��ن  ت��ائ��ب  القلب   م��وؤم��ن 
النا الأم����ُل  الكعبة  ف��ي  ي��ت��دان��ى 

 

الَعْب� موقف  على  ياأتي  و�سف  اأي 

 

***

الثقاَفْة اأه��ِل  بال�سمو�ض  مرحبًا 

 

اإرهاَفْة ح�سنها  م��ن  واأذك���ت  �َيا 

 

ب���الأ����س���ق���اء ف���اخ���رت اأري����اَف����ْه

 

ك����لُّ ن��ب�����ض م���ن ق��ل��ب��ه اأط���ي���اَف���ْه

 

اإي�����الَف�����ْه ب��ح��ب��ه��ا  واأب���������دى  َح 

 

ف���ي رب�����اه وت�����س��ت��ب��ي اأع���ط���اَف���ْه

 

اأه���داَف���ْه جميعنا  ن��رع��ى  ن��ح��ن 

 

اإيقاَفْه اأ�ستطع  ل��م  وح��ي  في�ض 

 

�سفاَفْه وخ�ست  اأع��م��اق��ه  ُج��ْب��ُت 

 

اأ�سداَفْه دائ��ًم��ا  ���َي���اَراِت  ال���تَّ ف��ي 

 

مجداَفْه م��وؤم��ًن��ا  ���س��ان  وم���ن  َج 

 

����اَف����ْة م��ه��ج��ة ال�����س��ع��ر ح����رة َرفَّ

 

�����ٍي ل���ه ال���ك���ون ف���ات���ح اأط����راَف����ْه

 

ق���ط���اَف���ْه ِن����ْل����ن����ا  هلل  وع�����ط�����اء 

 

واعت�ساَفْه ُظْلَمه  ال��دم��ُع  محا  ُه 

 

طواَفْه ه��ن��اك  ي��ه��وي  وقلبي  ئ��ي 

 

اَفْة؟! الو�سَّ للري�سة  وم��اذا  ���ِد؟! 

 

)1( املجلة العربية، العدد: 7، ال�سنة الثانية، �سفر– ربيع الأول/1398ه�– �سباط/1978م، �ض: 108.
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ت�سمو ل��ل��ن��ور  الإن�����س��ان  روح   اإن 
ي���ج���د ال���ق���ل���ب ف����ي م���ع���ّي���ة م���ول

 

 ك����ل اأم�������ن و�����س����ول����ة وم�������س���اء
وثيًقا رب����اًط����ا  اأح���ك���م���ت  م��ك��ة 

 

ال� ر�سوُل  العزيز..  المغرب  فاإذا 

 

ك��ل��ن��ا ف���ي رح�����اب اأح����م����َد َط���َه

 

 وال���ب���دور الأق���م���ار ف��ي ك��ل قطر
الأَْق� المغرب  في  الينبوع  و�سفاء 

 

َع���َم���َر ال��ن��ور م��ف��رق ال��ت��اج منه

 

ا الثَّ الح�سن  م��ع  ه��ن��ا  ه��ا  خ��ال��د 

 

ا ال�سَّ الجوهر  ف��ي  طاهر  ن�سب 

 

ْل� ال�سِّ كيف تن�سى الريا�ض موؤتمر 

 

الأَْق� الم�سجُد  ُقْد�ُسها  وفل�سطيُن 

 

دوًما البع�ض  على  غيرة  بع�سنا 

 

الُجْو معركة  عند  برليف  خ��ط 

 

� النَّ�سْ �سوى  تريد  ل  الفتح  اأم��ة 

 

باٍق ال��م��ج��د  ه��ن��ال��ك  اأو  ه��ن��ا  ه��ا 

 

الَكْو ف��راأى  �سفوه  ال�سوء  عانق 

 

ومغزى روح  الإخ����وان  ل��ق��اء   ف��ي 
ومعنى ��ا  ح�����سًّ ���س��اد  ال��ن��ور  واإذا 

 

ن�سيًبا م��ن��ه  الأع�����داء  ي��ن��ال  ل��ن 

 

ك���ل���م���ا ن�������ادت ال�����ب�����الد ِل����ِج����دٍّ

 

عنها غاب  ما  التراب  في   وح��دة 

***

ت��ع��اَف��ْه اأن  ح��ق��ه��ا  م���ن  و�����س����واه 

 

انحراَفْه ي��ه��اب  ف��ال  اه���ت���داء  ُه 

 

و���س��ف��وف ف���ي خ�����س��ي��ة وم��خ��اَف��ْة

 

دت اإت����ح����اَف����ْه ب���ح���م���ان���ا وج���������دَّ

 

���ي ب��ط��ي��ب��ٍة اأك���ن���اَف���ْه ����لَّ���ِه ُي���َح���يِّ

 

م���ن ي���الق���ي ب���ج���وده اأ����س���ي���اَف���ْه

 

ُج����وا اأ����س���راَف���ْه اآُل�����ُه م���ن ق���د َت����وَّ

 

��ى ح��ب��اه ن��ظ��اف��ًة وظ���راَف���ْة ������سَ

 

وب����ه ج�����ّدد ال����وج����ود اع���ت���راَف���ْه

 

ِن����ي ان���ت���ب���اه وع�����زة وح�����س��اَف��ْة

 

���اَف���ْة ِف�����ي و����س���ر ل��ل��ه��م��ة ال���َك�������سَّ

 

�����ِم ول���ب���ن���اُن ي�����س��ت��ك��ي اإج���ح���اَف���ْه

 

اأ�سناَفْه بها  خ�سنا  جهاد  ى  ��سَ

 

اإ�سعاَفْه ب��اأ���س��ه  ف���ي  ي���وال���ي  اإذ 

 

اإت����الَف����ْه ج���ن���ودن���ا  اأن����ه����ت  لِن 

 

اأن�ساَفْه ُت�����ِرْد  ول���م  ج��م��ي��ًع��ا  ����ِر 

 

الخالَفْة ع��بء  حمل  في  م�ستمر 

 

وه���ت���اَف���ْه ت��ن��وي��ه��ه  م���ع���ي���ًدا  َن 

 

وج�����م�����ال وروع����������ة ول����ط����اَف����ْة

 

ب��الإ���س��اَف��ْة ون���خ���وة  ل��ط��ًف��ا  زاد 

 

وانك�ساَفْه خ�سوفه  اأرادوا  اإن 

 

اختالَفْه الجواب  في  ال�سعب  نبذ 

 

ان��ح��ذاَف��ْه ن��ري��د  ف���ال  ج���زء  اأي 
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� الَخ�سْ الأم��ة  م�سيرة  ن�سينا  ما 

 

لطاًفا ج���اءت  ال��ت��اأي��ي��د  ن��ف��ح��ات 

 

 ط��ي��ب��ة وال�����رب�����اط ع���ه���د وث��ي��ق
ك��ي��ف هلل وال��ن��ب��ْي م��ن��ه اإل��ي��ه اْن���

 

ا الأخ�������وة حقًّ ف���ي  ال�����س��ر  اإن�����ه 

 

�سعبي ت��ع��م��ر  ال�����س��الم   ون���واي���ا 
والتَّْخ� وال��م�����س��ورة  ال��ج��د  م��غ��رب 

 

ُطّرًا والكوُن  ال�سحراء،  فا�ستعاد 

 

الحْر بالمغرب  التاريخ  لنبعاث 

 

ت�ساهى ل  ق�����وة  ال���ح���ق   ق�����وة 
والُي�ْس� الع�سر  في  ب��اهلل  يثق  من 

 

اأق���وى �سالح ال��وج��دان  ُط��ْه��َر  اإن 

 

فاللَّ� الحق  لطالب  ب�سرى  األ��ف 

 

حامل الم�سحف ال�سريف اقتناًعا

 

مكاًنا اأع��ل��ى  ال��ح��م��راء  وال��ب��ن��ود 

 

ر�سينا ما  اأر�سنا،  من  ج��زء   كل 
�سقيق ق��ط��ر  ل��ك��ل  ���س��ك��ر   األ�����ف 
م���لء عيون ال���ح���وراء   وال��ع��ي��ون 
بخ�سم ن��ب��ال��ي  ل  ن��ح��ن  َوْح�����دٌة 

 

ال��ع��دل وا���س��ًح��ا حيث فيه ج���اءه 

 

غ���در دوائ���������ر  دارت   وع���ل���ي���ه 
ح�سود اأو  طامع  م��ن  ر�سينا   م��ا 
من يمْت عنده ال�سمير فما ا�ْسَتْق�

 

 ع�����رب ن���ح���ن م�����س��ل��م��ون اأب�����اة

�������راِء وال���ح���ق م���ب���رم اأح����الَف����ْه

 

األ���ط���اَف���ْه م���ر����س���ل  اهلل  ف�������اإذا 

 

ك���ل ق��ل��ب ل���ه ي���ري���د ان��ع��ط��اَف��ْه

 

���ب��ث��َق ال���ن���ور ي��ب��ت��غ��ي اأ���س��ع��اَف��ْه

 

اكت�ساَفْه ال��وج��ود  ي�سهد  هنا  ها 

 

خالَفْه الجهاد  في  اهلل  محا  من 

 

ا�ستن زاَفْه يقبل  ل  واٍع  ���ط��ي��ِط 

 

اإن�ساَفْه ���س��ع��ي��ه  ف���ي  ح��ب��اه  ق���د 

 

اأ���س��الَف��ْه ِر م��ع��اٍن ق��د اأط���رب���ت 

 

اإ�سعاَفْه؟ هنا  ال��ع��دى  رام  كيف 

 

�������ِر ح����ب����اه ع���ف���اف���ه وك����ف����اَف����ْه

 

ان�سراَفْه لل�سالم  َخ�ضَّ  لم��رئ 

 

������ُه دوام���������ًا م����ب����ّدد اأخ�����واَف�����ْه

 

اإن���م���ا ك����ان ن���ا����س���ًرا اأع����راَف����ْه

 

ال�سحراء كل خراَفْة َمْت في  َحطَّ

 

واختطاَفْه ت��ف��وي��َت��ُه  دخ��ي��ل  م��ن 

 

ق���د ح��ب��ان��ا م���ن غ��وث��ه اإرداَف�������ْه

 

�سخاَفْة اأخ��زى  للتق�سيم  َهْت  �َسفَّ

 

ا�ستخفاَفْه يظهر  ب��الأم�����ض  ك��ان 

 

اأ�سياَفْه ���س��اه��ًرا  ال��ح��ق  اأ���س��ب��ح 

 

���اَف���ْة �������سَّ واأت�����ت�����ه ال����ب����وائ����ق ال���نَّ

 

اإ����س���راَف���ْه ظ��ل��م��ه  ف���ي  ح��ق��ود  اأو 

 

اقتراَفْه تحا�سى  ول  زي��ًف��ا  ���َب��َح 

 

��ف��اَف��ْة ن��ت��وخ��ى ال���ج���واه���ر ال�����سَّ
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يبني الأ���س��ال��ة  م��ن  �سعب   نحن 
ْم� ال�سَّ عزز  قد  ال�سفوف  واتحاد 

 

ْن� التَّ محكم  ف��ي  الإل���ه  ن��ور  ح��ول 

 

�سداه ه���ذا  ال��رخ��ي��م   والأذان 
���س��رٌّ عجيب الأب���ع���اد  واق���ت���راب 

 

الُخْل� ر���س��م  ب��ي��ن��ن��ا  ال��ح��ب  اإن����ه 

 

وقلنا: ظمئنا  ل��ك��ن  �سربنا   ك��م 
ال���ّرْو تع�سق  ال���ذي  ال��ك��وث��ر  اإن���ه 

 

عطاء زاد  ��ا���ضُ  ال��ف��يَّ وال��م��ع��ي��ن 

 

ع���زي���ز كريم م���غ���رب  ه��ن��ا   ه���ا 
��ا ��قَّ وال���رب���ي���ع ال��ج��دي��د ف��ي��ه اأ���سِ

 

ف�سيح م��ن��ه  ال��ت��رح��ي��ب   ول�����س��ان 
والإ�س� ال��ُع��ْرب  لأم��ة  األ��ف مرحى 

 

***

عزة الذات لي�ض ير�سى انجراَفْه

 

�����َل ووات������ى اإي���م���اَن���ه وائ���ت���الَف���ْه

 

الكثاَفْة ت����زول  ب���ه  ع��ه��د  ���زي��ل 

 

م�ساَفْة ك���ل  ي��ذي��ب  ح��م��ان��ا  ف���ي 

 

اْلِتَفاَفْة اأراد  ق��د  ال��ك��وُن  َح��ْوَل��ُه 

 

���ع���ًا اأو����س���اَف���ْه �����ُد م�����داه م���ر����سِّ

 

���الَف���ْة ل��ي��ت��ن��ا م��ن��ه ن�����س��ت��زي��د ����سُ

 

ارت�ساَفْه ال��ح��ي��اة  منبع  ع��ل��ى  ُح 

 

اغتراَفْه ال��ِع��ط��ا���ُض  زادت  كلما 

 

ا�سطفاَفْه ي��دي��م  اإخ���وان���ه  م���َع 

 

ال�سحاَفْة رج��ال  فوا  �سرَّ لقد  ٌء 

 

ال�سياَفْة ج��م��ال  ُه����ُم  اإذ  ِب���ِه���ُم 

 

الثقاَفْة فنوَن  َرَع��ْت  قد  من  ���الِم 
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القلب الكبري)1(
د. حممد حممود خاطر

)من جمهورية م�سر �لعربية(

ن�سوانا الإ�سباح  في  َر  َكبَّ القلب 

 

رو�سته محراب  في  �سّبح  والكون 

 

يقابلها من  َحيَّْت  الموج  وب�سمة 

 

لنا المليك  ع���اد  ق��د  اأك��ب��ر   اهلل 
اأغنية ب����الآم����ال  ن�����ردد   ع�����س��ن��ا 
اأ�ساو�سة ��ْت  اْل��َت��فَّ موكبه  وح���ول 

 

بحكمته فيهم  وغ���دا  ل��ه   ع��ا���س��وا 
قائلة: الآم������ال  ل��ع��ودت��ه  ���ت  غ���نَّ

 

عزتها اأث���واب  ف��ي  ترق�ض   البيد 
 اإذ غردت بال�سفا اأعالم بهجتها
��َدْت اآم��ال اأمتنا وف��ي ال��رواب��ي ���سَ

 

ومرب�ض الأُ�ْسد قد اأ�سحى بعودته

 

اأمته اأرواح  ب��ك��ت  ال��ف��راق   ع��ن��د 
خا�سعة الأب�����س��ار  زاغ��ت   وخلفه 
هزت قلوب الوفا ذعًرا حناجرها

 

َكَتَبْت ح��ول��ه  رب���ي  ع��ن��اي��ة  ل��ك��ْن 

 

�ساهرة والآم���ال  الليل  ه��داأة   في 
����س���ارع���ة هلل  م���الئ���ك���ة  ����ت  ه����بَّ

 

ووجدانا اإح�سا�ًسا  َد  َغ��رَّ وال�سبح 

 

وقحطانا عدناًنا  الِب�ْسُر  وعانق 

 

ب�ستانا بالبيد  غ��دا  عيد  ي��وم   في 
دنيانا م��لء  معافى  ال�سفاء   بعد 
وعرفانا �سكًرا  ل��ه  ال��وف��اء  فيها 

 

 ع��ا���س��وا ل��ه وب��ح��ب��ل اهلل اإخ��وان��ا
ُرّبانا ال��ُف��ْل��َك  ي��ق��ود  رح��ي��ًم��ا  اأًب����ا 

 

ربانا ال��ق��راآن  على  الإم����ام   نعم 
ريانا اهلل  في�ض  ال�سخر   وينهل 
و�سافح الِب�ْسر من قد بات حيرانا

 

واألحانا ت��غ��ري��ًدا  ال�سعد  ت��ع��ان��ق 

 

ا حوى بال�سفا َروًحا وريحانا رو�سً

 

وخا�سم الغم�ُض بالأ�سحار اأجفانا

 

اأركانا للمجد  بنى  خوًفا على من 

 

 و�سيطر الظن كم بالخوف اأ�سجانا
واإح�سانا عطًفا  ل��ه  �سفاء  اأغ��ل��ى 

 

ا واإع��الن��ا ن��ه��ف��و ون��دع��و ل��ه ���س��رًّ

 

 ترجو ال�سفاء لمن بالعطف اأولنا

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 89.
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فبدا َدْع���وات���ه���ا  رددت  وح���ول���ه 

 

 قد ا�ستجاب اإله العر�ض فابت�سمت
 ال��ي��وم ع��ي��د ل��ن��ا ف��ي ي���وم عودته
اأغنية: ت��ردي��د  طيبة  رب��ى   ففي 
اأمتنا اأرواح  ك��ع��ب��ت��ن��ا   وح�����ول 
بهجتها اأف��راح  ففي  الريا�ض   اأما 
يا قد�ض، ب�سراك هّيا كّبري طرًبا

 

تحيتنا الأق�سى  الم�سجد   وبلغي 
لنا الجناح  مرفوع  خالُد  عاد  قد 

 

بعودته فلتحظي  خ��ال��ُد  ع��اد  ق��د 

 

بتهنئتي اأزج��ي  عودتكم  ي��وم   في 
واأعزف اللحن في يوم الوفا طرًبا

 

مكارمه ت  عمَّ ال��ذي  اأن��ت  ف��اأن��ت 

 

بتهنئتي اأغ����اري����د  ل��ف��ه��ٍد  م��ن��ي 

 

بتهنئتي اأزجي  ن�سوتي  �سفا   ومن 
 اأ�سمى التهاني لعبدالمح�سن ارت�سمت
تهنئتي ال�سيِد  �سعوَد  لآل  مني 

 

مزدانا الأب��رار  على  الزمان   وجه 
�سكرانا للرحمن  ال�سعب   وك��ب��ر 
مراآنا اليوم  ونعم  ال�سهاب   ع��اد 
ب�سرانا ب��الآم��ال  خ��ال��ُد  ع��اد  ق��د 

 

��ت اإل��ي��ه ج��م��اع��ات ووح��دان��ا ه��بَّ

 

وولدانا �ِسْيًبا  �َسَدت  الروابي  فوق 

 

 كفاك يا م�سعد المعراج، اأحزانا
يا من �سربِت الأ�سى، ظلًما وعدوانا

 

ظماآنا القد�ض  لرحيق  ال�سفا   بعد 
طوفانا الأع����داء  اإل��ى  يقود  غ��دًا 

 

وتبيانا ت��رات��ي��اًل  م�سر  ِن��ي��ل  م��ن 

 

و�سنانا ب��الأح��الم  ال���ورد   واأزرع 
ميزانا العدل  وهبت  ي��وم  كل   في 
حيانا اهلل  بف�سل  ي��وم  �سبح   في 
جذلنا ل��ع��ب��داهلل  قلبي  ك��ل   م��ن 
ويرعانا يحيا  لمن  لحن   تغريد 
اإذ عاد خالُد َمن قد عا�ض اإن�سانا
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�ضل الروابي)1(
د. حممد حممود خاطر

)من جمهورية م�سر �لعربية(

اأمانْيها غنت  وق��د  ال��رواب��ي  �َسِل 

 

بهجتها اأ�سواء  في  َهلََّل  وال�سبح 

 

فرًحا اللقا  يوم  في  َد  َغ��رَّ والقلب 

 

قائدها ل��الأوط��ان  خالُد  ع��اد  قد 

 

في موكب العز �سار الركب مبتهًجا

 

ع��ن��د طلعته ب���در   ك���واك���ب ح���ول 
ج��ن��ود ع��ّز م��ن الأح����رار حولهم

 

�سامخة الأوط���ان  لمقدمه  غنَّت 

 

طرًبا للعال  �سارت  المجد  �سفينة 

 

تبخترها في  تهادت  الثريا   نحو 
منهمًرا ال�سحراء  تفجرت  منها 

 

 وال���ي���وم ت�����س��دو ل��ل��ق��ي��اه وع��ودت��ه
اأفئدة بين  �سجون  الليالي  َع��ْب��َر 

 

خا�سعة الأب�����س��ار  رحلته   وخلف 
ب�سرختها ى  َدوَّ كلها  اأرواح���ن���ا 

 

لعودته ��ت  غ��نَّ وق���د  ع���اد  وال��ي��وم 

 

غيبته بعد  �سياأتي  المليك   قالوا: 
بطلعته ت��رح��ي��ًب��ا  ال�سعب  ���َر  وَك���بَّ

 

اأفئدة ك��ل  ب��ال��رواب��ي  َدْت  وَغ�������رَّ

 

يناجْيها ���س��ّداح��ًا  ��َر  َك��بَّ والفجر 

 

اأغانْيها دن��ي��ا  ف��ي  ��َح  ��بَّ ���سَ وال��ك��ون 

 

مغانْيها في  َتَهاَدى  مالت  وال��روح 

 

راعْيها نعم  حبيًبا  ال�سفاء  بعد 

 

مناحْيها في  عزيًزا  الإم��ام  حول 

 

يهدْيها ال��ب��در  ون���ور  ل��ي��ل  ن��ج��وم 

 

َتَجلِّْيها ف���ي  ن�����وًرا  اهلل  ع��ن��اي��ة 

 

ا من ُيدانْيها؟ في هالة المجد عزًّ

 

حادْيها العر�ض  رب  با�سم  وخالٌد 

 

با�سم المهيمن مر�ساها ومجرْيها

 

ْيها ُيَروِّ الدنيا  على  نميًرا  عذًبا 

 

فْيها ومن  الدنيا  على  حميد  عود 

 

يبدْيها العين  ودم��ع  ال���وداع  عند 

 

ينادْيها العليا  اإلى  من  على  خوًفا 

 

بارْيها القو�ض  فاأ�ساب  دع��اوؤه��ا 

 

اأر�ض الجزيرة من اأعلى اأقا�سْيها

 

ف��ه��ل��ل��ت ع����ب����رات ف����ي م��اآق��ْي��ه��ا

 

ْيها تفدِّ اأرواًح������ا  ال����روح  ولق���ت 

 

يحمْيها بالحب  لمن  �سوًقا  تتوق 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 30.
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لعودته م��ي��م��وًن��ا  خ��ال��ُد  ع���اد  ق��د 

 

واأف���ئ���دة اأرواح  ب��ط��ي��ب��ة  ���ت  غ���نَّ

 

بها البطاح  فوق  القرى  اأم   وبين 
َة اأن����غ����ام ي���ردده���ا وح�����ول ُج�������دَّ

 

قد عاد خالُد فان�ساب الحجاز بها

 

وزغردة اأنا�سيد  الق�سيم   ح��ول 
َفِرًحا اللقا  يوم  في  حائَل  وَلْحُن 

 

 نجراُن ترق�ض في اأفراح بهجتها
�سحته موفور  في  خالُد  ع��اد  قد 

 

 األحان حب من الظهران اأ�سمعها
لها فا�ستجاب  وف��اًء  تبوُك  ْت  َغنَّ

 

اأفئدة ال��دم��ام  رب��ى  َدْت في  وغ���رَّ

 

��ت ع��ن��د عودته ف��غ��نَّ ال��ي��وم ع���اد 

 

َفْجُر الريا�ض �سدا األحان بهجتها

 

اأمتها اأرواح  ه��ام��ت��ه��ا   وف�����وق 
زينتها اأع�����الم  ت��ت��وج��ه��ا   م��ال��ت 
لروؤيتها ي��رن��و  خ��ال��ده��ا  ع��اد   ق��د 
تهنئة ك��ل  مني  العيد  طلعة   ف��ي 
اأن�سرها النيل  بالد  �سعب   وبا�سم 
�ساحتكم بين  اأ�سدو  اأَْن��َوَر  وبا�سم 

 

اإذ عاد خالُد فا�ض ال�سعر من�سكًبا

 

يا فهد، اأ�سمى التهاني من وفا َغِرٍد

 

بتهنئتي اأزج��ي  طربي  �سفا   ومن 
 اأ�سمى التهاني لعبدالمح�سن ات�سحت
تهنئة ك����ل  ����س���ع���ود  لآل   م���ن���ي 

ودانْيها قا�سيها  العروبة  ت�سدو 

 

يغنْيها الب�سرى  مع  عيد  ي��وم  في 

 

ْيها ُيَحيِّ الدنيا  على  ب�سرى  ترتيل 

 

بوادْيها ف��ي  ع��زي��ز  اأب����يٌّ  ���س��ع��ب 

 

ِتْيها �سامًخا  ب��الأغ��ان��ي  ع��زة  ف��ي 

 

تباهْيها دنيا  في  العيد  طلعة  في 

 

�سادْيها المن�سوَد  الأم����َل  ��ُل  ُي��َرتِّ

 

ليالْيها ��ا  اأن�����سً ب��ع��ودت��ه  ط��اب��ت 

 

�سادْيها غيث  بل  لها  عزٍّ  �سهاب 

 

وادْيها في�سرى ملء  �سحًرا  تذوب 

 

تبارْيها واأن���غ���ام  ب��اأب��ه��ا  َل���ْح���ٌن 

 

تحاكْيها الفيحا  الطائُف  ِت  َف��َردَّ

 

اأعالْيها ف��ي  وف����اًء  ال���رواب���ي  ك��ل 

 

ْيها ُيَرجِّ اآم�����اًل  ال�����س��ع��ب  �����َل  ورتَّ

 

اأهلْيها اأح���الم  ب�ساحتها  ��ْت  َغ��نَّ

 

روابْيها ��ت  غ��نَّ ب�سمتها  ي��وم  ف��ي 

 

تهانْيها فا�ست  فرحتها  عيد  في 

 

اأوؤدْيها اأغاريًدا  م�سر  رو�ض  من 

 

واأحكْيها الدنيا  على  حب  األحان 

 

اأغنْيها ت��رات��ي��اًل  ال���زم���ان  ع��ب��ر 

 

بحامْيها م��رح��ى  بعاهلنا  اأه���اًل 

 

اأيادْيها من  ا  في�سً طيبة  نور  من 

 

من في�ض �سعري لعبداهلل اأهدْيها

 

ا من ال�سعر لالأمجاد اأزجْيها في�سً

 

�ساعْيها لالأمجاد  خالُد  ع��اد  اإذ 
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ح�ضن العرب)1(
حممد حممود دعب�ض

م����������رح����������ًب����������ا خ��������ال��������ُد

 

م��������رح��������ًب��������ا م������رح������ًب������ا

 

ل�����ل�����������س�����ذى ال�����������������وارِف

 

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���������س����ه����ْب

 

 ك���������ل���������ن���������ا ن�������ف�������ت�������دي
وا����������س���������ح ال����م����ق���������س����ْ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�������ْن

 

ف��������ي رب�����������ى ال������ط������ائ������ِف

 

ف�������ي �����س����م����ي����ر ال������زم������ْن

 

 ي���������ا ب�����������س�����ي�����ر ال����م����ن����ى
ف��������ي ������س�����م�����اء ال������وط������ْن

 

اأن����������ت ح���������س����ن ال�����ع�����رْب

 

ت�������ت�������ح�������دى ال������م������ح������ْن

 

راي���������������������ة ال���������خ���������ال���������ْد

 

ع�������ب�������ق�������ري ال������ف������ط������ْن

 

 ف���������ي ق��������ل��������وب ال������������ورى
م��������ن ع�����ظ�����ي�����م ال�����م�����ن�����ْن

 

)1( جملة الدعوة، العدد: 597– 598، 1397/5/14ه�– 2/مايو/1977م، �ض: 82.
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������������س�����������ادًق�����������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���������ْن

 

ف����������ي رح�����������������اب ال���������وط���������ْن

 

م�����������رح�����������ًب�����������ا م�������رح�������ب�������ا
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هذه طيبة وهذا �ضداها)1(
حممد ها�سم ر�سيد

وال���ث���ن���اُء ح���م���ُدن���ا  ربِّ  ي���ا  ل���ك 

 

��� ع���اد ل��ل��ع��رب وال��م��ف��اخ��ر والإ���سْ

 

فجًرا ال�سعب  وال��د  لل�سعب  ع��اد 

 

الَحا ب�����الأب  ب��خ��ال��د  وال��ت��ق��ي��ن��ا 

 

 ف��ل��ك ال��ح��م��د ي���ا اإل����ه ال��ب��راي��ا،

الب�سائْر ب��اأح��ل��ى  ه��ل��ل��ي  ه��ل��ل��ي 

 

لحن باأعذب  وا�سدحي   وامرحي 
 خ���ال���د ع����اد ف��ال��ح��ي��اة ائ��ت��الق
ن�سيد ال�����س��ف��اه  ف���ي   والأغ����اري����د 
ب�سر ب�����س��م��ة  ال����ث����غ����ور   وب����ك����ل 

بالدي، يا  فا�سدحي  ع��اد   خالد 
َهْل� ق��د  المبارك  الم�سرق  ركبه 

 

واأغفى الحزين  البائ�ض   فانت�سى 
باأكبا وال�����س��ف��اء  ال��ب��رء   و���س��رى 
ل����م ي���ك���ن غ���ي���ُر ب���ع���ده و���س��ن��اه

 

***

***

***

ف��ل��ق��د ع����اد ���س��ع��ُدن��ا وال���ه���ن���اُء

 

اُء والو�سّ نجمها  وال��م��ج��د  ����الِم 

 

وال�سناُء ال�����س��ن��ى  ف��ي��ه  ي��ت��الق��ى 

 

ال�سقاُء وول���ى  الأ���س��ى  ف���زال  ِن��ي 

 

الدعاُء ت��ع��ال��ى  م��ا  ال�سكر  ول���ك 

 

المفاخْر ومهد  العال،  ريا�ض  يا 

 

الم�ساعْر ���س��داه  ع��ل��ى  ت��ت��الق��ى 

 

المزاهْر في  تنت�سي  وال�سبابات 

 

وال�سمائْر ��ه��ى  ال��نُّ ب���ه  ت��ت��غ��ن��ى 

 

الأزاه����ْر ون��ف��ح  ال�سنى  ك��رف��ي��ف 

 

وت���غ���ن���ي ب�����اأع�����ذب الإن���������س����اِد

 

�����َل ع��ل��ي��ن��ا ب��ال��خ��ي��ر والإ����س���ع���اِد

 

هاِد ال�سُّ وليل  الأ���س��ى  �سبح  بعد 

 

ات���ق���اِد ف���ي  واأ����س���ل���ع  ٍد م���را����ض 

 

داءه�����ا ف���ي ال��ق��ل��وب والأك����ب����اِد

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 18.
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الرجاِء ج��ن��اح  على  �سهرنا  ك��م 

 

 وان���ت���ظ���رن���ا م��ل��ي��ك��ن��ا واأب����ان����ا
 وب���اأع���م���اق���ن���ا خ����ف����وق و����س���وق
ن���ت���الق���ى ع���ل���ى ت����������اأوُّه ����س���اٍك

 

علينا الإل����������ه  ن���ع���م���ة   ف����������اإذا 

وتغنَّت ال���ه���دى  ط��ي��ب��ة  غ�����ردت 

 

 وازدهت في الريا�ض فرحة �سعب
ع�سير ف���وق  الأف������راح   واأغ���ان���ي 
وب��ك��ل ال��ث��غ��ور ق���د رق�����ض ال��َم��ْو

 

ب����اأب����ي ب���ن���در ُت�����س��ي��د وت�����س��دو

 

الُعْر خالد  ي��ا  ال��ب��الد،  مليك  ي��ا 

 

���� ي����وم ل��ق��ي��اك ي����وم ب��ن��ى الإ����سْ

 

 ���س��دح��ت ف���ي ظ���الل���ه ك���ل روح
 وت����غ����ن����ت ب������ه ط�����الئ�����ع م��ج��د
 ل��ت��ع��ي��د ال�������س���الم ف���ي ك���ل اأف���ق

المعالي م��ه��رج��ان  ل��ق��ي��اك   ي���وم 
َفْه� ي���دا  اأ����س���اءت  تبا�سيره  ف��ي 

 

ت��م�����س��ح ال���دم���ع ف���رح���ًة وح���ن���ّوًا

 

ت�سدو ال��ح��زي��ن��ة  الأ���س��ل��ع   ف����اإذا 
ابتهاج ف���ي  ك��ل��ه  ال�����س��ع��ب   واإذا 

***

***

***

***

ورف����ع����ن����ا اأك����ف����ن����ا ب����ال����دع����اِء

 

ال�سفاِء ط���ري���ق  ع��ل��ى  واأخ����ان����ا 

 

ن��اب�����ض ب��ال��ه��وى و���س��دق ال����ولِء

 

ال�سماِء ل����رب  ����س���ارع  و����س���دى 

 

ت��ت��ج��ل��ى ف���ي م���ه���رج���ان ال��ل��ق��اِء

 

الأح�ساُء وان��ت�����س��ى  ال��خ��ي��ر  م��ك��ة 

 

م�����س��رئ��ب ت���زه���و ب����ه ال��ع��ل��ي��اُء

 

�����ْت ل��ه��ا الأ����س���داُء ف��ي ت��ب��وك َرنَّ

 

ع������ذراُء ����س���واط���ئ  ����ت  وغ����نَّ ُج 

 

وب������اآل ال�����س��ع��ود ي���زه���و ال��ث��ن��اُء

 

الأم����ج����اِد م���راب���ع  وح���ام���ي  ِب 

 

�������الِم ف����ي ك����ل م���وط���ن وب�����الِد

 

 وت����ن����اج����ى ب���ح���ب���ه ك����ل ����س���ادي
ت��ت��الق��ى ع��ل��ى ط���ري���ق ال��ج��ه��اِد

 

����اه ب���ه���ج���ة الأع�����ي�����اِد ����بَّ َت����َت���������سَ

 

واْل�����ِت�����َق�����اُء الآم��������ال ب����الآم����اِل

 

م��ج��اِل ب��ك��ل  ال��م��ن��ى  دروب  �����ٍد 

 

ابتهاِل ن�����س��ي��د  الأ����س���ى  وت��ح��ي��ل 

 

واِل النَّ وفي�ض  ال�سنى  �سفوف  في 

 

واأع�����ادي�����ه ك��ل��ه��م ف���ي اع���ت���الِل
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�سداها وه���ذا  طيبة  م��ن   ن��ح��ن 
وتهاِنْي� اأ���س��واق��ه��ا  ح��م��ل��ن��ا  ق���د 

 

بمليك وج�����ده�����ا   وت�����ران�����ي�����م 
ال��ل��ق��اء حنين ل��ه��ف��ة  ف���ي   ف��ه��ي 
ْو وان���ت���ظ���ار ل������زورة ت��ث��ل��ج ال�����رُّ

 

انتظاٍر ط���ول  ب��ع��د  ل��ق��ي��اك  ي���وم 

 

 ف��ل��ت��ع�����ض ف����ي ����س���الم���ة وه���ن���اء
جميًعا ل��ل��م�����س��ل��م��ي��ن  وم�����ن�����اًرا 

 

اأر����ض ك��ل  ف��ي  للم�سلمين   ف��ه��و 
 وان���ط���الق ع��ب��ر ال��ن��ج��وم ووع���د

***

 و����س���ذا ح��ب��ه��ا ون���ج���وى ه��واه��ا
 ����ه���ا واأغ����ل����ى اآم���ال���ه���ا وم��ن��اه��ا
اأزره����ا و���س��ان حماها ���س��ّد م��ن 

 

���ى ���س��ه��ول��ه��ا ورب���اه���ا ���بَّ َي���َت�������سَ

 

اأ�ساها ال��ق��ل��وب  ع���ن  وت��ج��ل��و  َح 

 

ي�����وم ب�����س��ر وف����رح����ة وازده��������اِر

 

رم�������ز م����ج����د وع��������زة وف����خ����اِر

 

ح��ي��ث ك��ان��وا ف��ي ك��ل ق��ط��ر وداِر

 

النهاِر ط��ري��ق  ع��ل��ى  ُخ����ُط����َواٌت 

 

ب��ان��ت�����س��ار م���دع���م ب��ان��ت�����س��اِر
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حتية املدينة املنورة لقائدها البطل اخلالد)1(
حممد ها�سم ر�سيد

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 اإل���ى
اآث�����اره ف���ي  ����س���ار  ل��ف��ي�����س��ل   لأخ 
وح�سبه ال��ك��رام  نهج  على  ما�ٍض 

 

�سلوعها وم���لء  مهللة   خ��رج��ت 
 وب����ك����ل ث����غ����ر ب�������س���م���ة وت���ح���ي���ة
وكلها اإل��ي��ك  خ��رج��ت  طيبة   ه��ي 
وامٍق بحرقة  مدامعها  م�سحت 

 

مبايع ك���ف  اإل���ي���ك  ت��م��د   واأت������ت 
 وت�سير خلفك في الطريق اإلى فتى
 يم�سي بنا للقد�ض نم�سح جرحها
 ون���ع���ي���ده���ا ل���ل���ع���رب اإ���س��الم��ي��ة
ثنية بكل  الذكرى  �سدى   فا�سمع 
�سموخها ي���ف���وح  راب���ي���ة   وب���ك���ل 
وم���الح���م م�����ازال َوْق�����ُد اأُواره�����ا

 

 وي���ق���ول ل��ل��ت��اري��خ: م��وع��دن��ا هنا
رفرفت قد  الهدى  رايات   في ظل 
 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�سامِد والكفاح  العروبة  اأم��ل 

 

الخالِد ال��ف��ق��ي��د  ��َن��َن  ���سَ متتبعًا 

 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��ذ اأك�����رم وال���ِد

 

وم�ض البروق على الغمام الراعِد

 

الواعِد الرغيد  الأم��ل  من  اأن��دى 

 

ق�سائِد وب���وح  األ��ح��ان  نب�سات 

 

مجاهِد وع���زم  محت�سب  ويقين 

 

ال�ساعِد في�سلي  العزيمة  �سلب 

 

خ�سل الروؤى عذب الب�سائر ماجِد

 

الحاقِد ال���ع���دو  اأوك������ار  ون�����دّك 

 

ك��ال��ن��ج��م ب��ي��ن ك���واك���ب وف���راق���ِد

 

ومعاهِد م��ع��ال��م  ب��ي��ن  ي��ن�����س��اب 

 

ب��ع��ب��ي��ر اأم���ج���اد وط��ي��ب اأم���اج���ِد

 

الجاحِد بالجهول  يع�سف  كالنار 

 

في اأر�ض يعرب في ثراها ال�سامِد

 

وتعا�سِد وت���ك���ات���ف  ب��ت�����س��ام��ن 

 

خالِد ب��ك��ف��ي  زع��ام��ت��ه��ا  و���س��ع��ت 

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4931، 1395/4/28ه�– 1975/5/9م، �ض: 4.
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ولي�����ة عهده ف���ي  ف��ه��د   وب���ك���ف 
يد �سعبك لم يزل يا ابن الأباة ال�سِّ

 

الخطى متحد  العزمات   متوقد 
ربوعه ب��ي��ن  ���س��ع��ود  اآل   وغ��را���ض 
بى تزهو وتزهر في ال�سهول وفي الرُّ

 

مناهل ال��وف��ي��ر  ال��خ��ي��ر   وم��ن��اب��ع 
���س��ع��ب طامح ل��ن��ا ول��ك��ل   ك��ان��ت 
كريهة ل���ي���وم  اأم���ت���ن���ا   و�����س����الح 
مكافح كل  با�سم  المدينة   با�سم 
 وباإ�سم عبدالمح�سن ال�سهم الذي
واإخ���وة العظيم  بقائدنا   ن�سدو 
 ف��ه��د وع���ب���داهلل و���س��ل��ط��ان ومن
 ف��اإل��ى الأم�����ام ب��ن��ا لأك����رم غاية
�سموخه زه���و  ل��الإ���س��الم   لنعيد 

م�سانِد ل��ل��ب��الد  ن�����س��ي��ر  اأق�����وى 

 

يم�سي على الدرب الم�سيء ال�ساعِد

 

الواحِد الكيان  في  العقيدة  �سلب 

 

الهامِد ال��ت��راب  ف��ي  حتى  تختال 

 

وفدافِد م��ج��اه��ل  ام��ت��داد  وع��ل��ى 

 

ورواف�������د ت��ن�����س��ّب ع��ب��ر رواف�����ِد

 

ن��ح��و ال�������س���الم م��ث��اب��ة ل���ل���وارِد

 

ي������ودي ب���ك���ل م����ن����اوئ وم���ع���ان���ِد

 

مجاهِد وك��ل  ال��زاك��ي  تربها  ف��ي 

 

ق���د ط���وق���ت م��ن��ه ب��خ��ي��ر ق��الئ��ِد

 

القائِد ح����ول  ال���ي���وم  ي��ت��األ��ق��ون 

 

الرائِد المليك  نهج  على  ���س��اروا 

 

ف���ي ظ���ل ع��ه��د م�����س��ت��ن��ي��ر را���س��ِد

 

بتالِد ي�����س��ت��ع��ّز  م��ج��د  ب��ط��ري��ف 
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اأرى االأر�س تلب�س ثوب اجلمال)1(
حميميد �ل�سعد �ملن�سور

الجمال ث��وب  تلب�ض  الأر����ض   اأرى 
ب�����ى زه���ره���ا وت���ن���ث���ر ف�����وق ال�����رُّ

 

ف�سله ع��ل��ى  و����س���ك���ًرا  ف���ح���م���ًدا 

 

 دع������ون������ا الإل�����������ه وع������دن������ا ل��ه
ال��ب��الد واأح����ي����ا  ال���ظ���الم   اأزال 
الخيال ف����وق  اهلل  ق�����درة   ن����رى 
عبدالعزيز، اب���ن  ي��ا  ب��ن��در،   اأب���ا 
 ����س���ف���اوؤك اأب����ه����ج ك����ل ال��ق��ل��وب
الإل��ه بف�سل  ��ْرَت  ��ُت�����سِ ا���سْ م��ا  اإذا 

 

ال���ِع���َداة ظ���ّل  ا���س��م��ك  ذك���ر  واإن 

 

ف���ي موقف ال���ن���ا����ض  وق����ف   ول����و 
الزمام م��ل��ك��َت  اأم����ًرا  رم���َت  ول���و 

 

م�ستم�سًكا اهلل  اإل�����ى  دع�����وت 

 

وخ������ال������ُد خ������ال������ُد م������ن م��ث��ل��ه

 

النفو�ض ف��دت��ك  اأق���ب���ل   ن��ن��ادي��ه 
مجدهم ف��ي  النا�ض  افتخر   اإذا 
بهجة ���س��م�����س��ن��ا  اأ����س���رق���ت   ل��ق��د 
التقى ُح�������بَّ  ك�����ان  م����ذ  ت����ع����ود 

 

ف������اإن خ���ا����ض ح����رًب����ا دع�����ا رب���ه

 

فرحِتْه ف��ي  ال�سعب  ذا  ت�����س��ارك 

 

ن��ع��م��ِت��ْه ف����ي  اهلل  ع���ل���ى  ث����ن����اء 

 

�سحِتْه ف����ي  خ���ال���د  ع�����اد  ل���ق���د 

 

قدرِتْه ف��ي  ال�سعب  اأب���ا  ليحمي 

 

واأ�����س����ب����غ ل��ل��خ��ل��ق م����ن ن��ع��م��ِت��ْه

 

ف��ك��رِت��ْه ف���ي  ال���ل���ب  وي��ح��ت��ار ذو 

 

حكمِتْه اإل�����ى  ال��م�����س��ار  ف���اأن���ت 

 

بهجِتْه ف����ي  ���س��ع��ب��ك  واأ����س���ع���د 

 

و����س���ع���ت ال��������دواء ع���ل���ى ع��ل��ِت��ْه

 

هيبِتْه م��ن  ب��ال��رع��ب  م�سابين 

 

ل��ك��ن��ت م���ع ال���ح���ق ف���ي ِك��ْل��م��ِت��ْه

 

ب�����ح�����ول الإل����������ه وف�������ي ق�����وِت�����ْه

 

دعوِتْه؟ ف��ي  اأح�سن  ِم��ْن��ك  ف��َم��ن 

 

�سيمِتْه؟ م��ن  العفو  ن��رى  ك��ري��م 

 

لأن���������ا ن�����ت�����وق اإل���������ى روؤي������ِت������ْه

 

اأ�سرِتْه اإل���ى  ان��ت��م��ائ��ي  ف��م��ج��دي 

 

ط��ل��ع��ِت��ْه ����س���ن���ا  اأم��������ام  ولذت 

 

وف���ع���ل ال����م����روءة م���ن ن�����س��اأِت��ْه

 

ن�سرِتْه اإل����ى  ال��م��ج��ي��ب  ف��ك��ان 

 

)( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 50.  1
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����س���اأن���ه ل�����ه  اأم���������ٌر  ك������ان  واإن 

 

�سنعة م��ن  ال��م��رء  يح�سن   وم���ا 
بالمع�سالت ال��ج��زي��رة   وف��ه��د 
 ق�������وي ذك�������ي ب���ع���ي���د ال����م����دى
عبدالعزيز واب����ن  خ��ال��د   اأخ����و 
التقى م����ث����ال   وع���ب���دال���ع���زي���ز 
 ف���ل���م ي��ت��خ��ذ غ���ي���ر دي�����ن الإل�����ه
الرجال ف��خ��ر  في�سُل  وف��ي�����س��ُل 

 

 ب����ن����ى ل����ل����ع����روب����ة اأم����ج����اده����ا

حكمِتْه وراء  ن�����س��ي��ر  اأخ����ذن����ا 

 

ت����ك����ون دل�����ي�����اًل ع���ل���ى ق���ي���م���ِت���ْه

 

خبرِتْه ع��ن  المجد  �سلوا  خبيٌر 

 

نظرِتْه م��ن  ينبع  الق�سد  ت���رى 

 

فطنِتْه م���ن  ب��ع��ُد  ت��ع��ج��ب��وا  ف���ال 

 

�سيرِتْه م��ن  النا�ض  اأع��ج��ب  وك��م 

 

��ْرع��ِت��ْه ن���ظ���اًم���ا ي�����س��ي��ر ع��ل��ى ���سِ

 

ك���ف���اه ال��ت�����س��ام��ن م����ن ه��م��ِت��ْه

 

رحمِتْه م���ن  ال�����س��ح��ائ��ب  ���س��ق��اه 
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فرحة عودة امللك)1(
�ل�سيخ: معو�ض عو�ض �إبر�هيم
)من جمهورية م�سر �لعربية(

بخالْد واأه�����اًل  م��رح��ب��ًا  م��رح��ب��ًا 

 

ج��ئ��َت ك��ال��ع��ي��د ب��ه��ج��ة و����س���روًرا

 

ث���وب �سفاء  ق��د ك�����س��اك ال��ك��ري��م 
عين ق�����رة  ال���م���ل���ي���ك   ف�������س���ف���اء 

 وف����ت����ى ف�����ي م�����دار������ض وف���ت���اة
�سعد م���ث���َل  اآث����ْرَت����ه����ا  و����س���ع���وب 

 

خلدته اإن  الأن�������س���ار   و���س��خ��اء 
نجتليها ح���ج���ة   ف�����اأي�����ادي�����ك 

�سوب ك��ل  ف��ي  العمران   ومجالي 
بخالْد واأه�����اًل  م��رح��ب��ًا  م��رح��ب��ًا 

 

عائْد اأك����رم  ال��ح��ب��ي��ب  بالمليك 

 

واأ�����س����اري����رن����ا ب������ذاك ����س���واه���ْد

 

ك����م رج����ون����اه م����ن اإل������ه م���اج���ْد

 

ل���ول���ي���د ف���ي���ن���ا وك����ه����ل ووال��������ْد

 

المعاهْد �ستى  بين  العلم  تطلب 

 

الوافْد ال��م��ه��اج��ريَّ  وا���س��ى  حين 

 

ال��خ��ال��ْد ال��م��ج��ي��د  ق���راآن���ن���ا  اآي 

 

الم�ساجْد وكبريات  الم�سافي  في 

 

م�ساهْد ك���ل  َي�������ُرْوُع  اأم����ن  ب��ع��د 

 

محامْد نبع  وال��ف��ه��د  فينا  دم��ت 

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 39.

مرحبًا مرحبًا واأهاًل بخالْد

مرحبًا مرحبًا واأهاًل بخالْد

مرحبًا مرحبًا واأهاًل بخالْد

مرحبًا مرحبًا واأهاًل بخالْد

مرحبًا مرحبًا واأهاًل بخالْد
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واأتى �ضعبه اأغّر معافى)1(
�ل�سيخ: معو�ض عو�ض �إبر�هيم
)من جمهورية م�سر �لعربية(

الإ�����س����الُم ن���ظ���اُم���ه  ُم���ل���ك���ًا  اإن 

 

بناه م��ن��ذ  الأرواح  ن��ج��وى   ل��ه��و 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وطوبى ن��م��اه��م   ق��د 
 وح��دي��ث ال��رج��ال ف��ي ك��ل �سوب
�سذاها ينمو  ال��م��ك��رم��ات   ه��ك��ذا 
 وي��راه��ا الأخ����الف م��ع��راج مجد
الدياجي تنير  �سهًبا  ف��ن��راه��م 

 

اإخ�����وان �سدق ب��ال��وف��اء   ح��اط��ه 
وفيهم ال���ق���وي  ال�����س��اع��د   ف��ي��ه��م 
ال�سرور من في�سل الخي�  والمنال 
بالُمْل� خ��ال��َد  انتها�ض  ف��ي  م��اث��ل 

 

 ب��اي��ع��وا ب��ال��ر���س��ا واأع���ط���وا ولء
ا ُط����رًّ ال�����م�����روءات  اأخ�����ا  وراأوه 

 

وفر�ًسا عر�ًسا  القلوب  ف��اأح��ال��وا 

 

لمزيد دي���ن���ه���م  ف����ي   ودع����اه����م 
ُيْعُلْو خ��ال��د  رك���اب  ف��ي  وم�����س��وا 

 

 ال������م������ودات م���ت���ن���ه���ا وع����راه����ا
وال��ت��ن��اج��ي ب��ال��ب��ر ب��ي��ن ِل�����َداٍت

 

�����ه وف����ه����ٌد دع�����اُم خ����ال����ٌد راأ������سُ

 

ك���راُم ���س��ال��ف��ون  ال��دي��ن  ف��ي �سنا 

 

ي�����راُم ل  ف�����س��ل��ه  ���ْك���ُر  ����سُ لأب 

 

ع���ن���ه ُي�����س��ج��ي ك����اأن����ه الأن����غ����اُم

 

الكالُم وي��ح��ل��و  ال�����س��ن��ا  وي��ف��ي�����ض 

 

���ه م��ن��ه��ًج��ا ل��ن��ا الإ�����س����الُم خ���طَّ

 

واإم�����اًم�����ا ي��ق��ف��و خ���ط���اه اإم������اُم

 

الأج�ساُم الح�سا  حاطت  مثلما 

 

م���ن ي���رى ال������راأي اأن����ه الإل���ه���اُم

 

ال�سالُم ال��ك��ري��م  م���ن  ع��ل��ي��ه  ����ِر 

 

����ِك ر���س��ي��ًدا م���ذ ب��اي��ع الأق������واُم

 

دواُم ف���ي���ن���ا  ن���ع���م���اه  ل���م���ل���ي���ك 

 

يناُم ل  ال����ذي  ال�����س��اه��ر  والأب 

 

 ل���و����س���ول ع���ل���ى ه������واه اأق����ام����وا
وا�ستقاموا لربهم   فا�ستجابوا 
الإك����������راُم ي���ح���ّف���ه���ا  ح����ي����اة  َن 

 

وال�سالُم وال��ه��دى  ال��ع��ل��م  بيننا 

 

ف���ي ���س��ع��وب ت�����س��ّده��ا الأرح������اُم

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 62.
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ل�ست اأن�سى رْم�سان في من زل الوح�

 

 فا�ستعادا الجولن وا�سترجعت م�س�
ح�سبونا اأو  ب���ال���ع���ت���اد   ف���ت���ن���وا 
 ف��اأت��ت��ه��م ج��ي��و���س��ن��ا ك��ق�����س��اء ال�
الإْي� جاءها  اإن  الأه���وال  وك��ذاك 

 

� يا ابن عبدالعزيز، يا بورك الأ�سْ

 

خطب جّد  اإن  ال�سعوب  راأتك  كم 

 

عثار م���ن  م��ق��ي��ل��ه��ا   ف���اأ����س���اب���ت 
عداهم رم���اه���م  ب��م��ا   وان���ب���ه���ار 
َخا واإن  ذوي��ه��ا  اأ�سقت  فل�سفات 

 

وغرًبا �سرًقا  الحكم  في  وف�ساد 

 

� يا ابن عبدالعزيز، يا بورك الأ�سْ

 

الم�سفى الحياة  نبع  فينا   اأن��ت 
تبغي عالًجا غ��دوت  ق��ال��وا:  ي��وم 

 

ليبقى ي���ف���ت���دوك  ل����و   وت���م���ن���وا 
ابتهال م��ّن��ا  ال�����س��م��اء  ف��ي  وع���ال 

 

و����س���ك���ر ح����م����د  هلل   وت����ع����ال����ى 
واأت��������ى ���س��ع��ب��ه اأغ��������ّر م��ع��اف��ى

 

ل�سعب الإل��������ُه  �������ضَ  َق���يَّ واإذا 

 

المعالي رم��ز  الملوك  بين  دم��َت 

 

����ي وق����د ط����اب ن��ي��ل��ن��ا وال�������س���اآُم

 

اللئاُم ف��ي��ه��ا  ع���اث  ك��م  ق��ن��اة  ����ُر 

 

وناموا الهوان  ر�سوا  قد  مع�سًرا 

 

و�ساموا ���س��ل��وا  هلل  ج���ن���ًدا  ����لَّ���ِه 

 

����م���اُن ت��م�����س��ي ك��اأن��ه��ا الأوه������اُم

 

ال�سرغاُم اأي���ه���ا  وب����ورك����َت  �����ُل 

 

اع��ت��زاُم وف��ي��ك  �سملها  ج��ام��ًع��ا 

 

انق�ساُم وراع  ها�سها  اأن  ب��ع��د 

 

ي�ساُم م��ا  بينها  لي�ض  روؤى  م��ن 

 

نعاُم ال��ب��غ��اث  اأن  ����س���الًل  ُل����وا 

 

الآث������اُم؟ ت�����س��ن��ع  م���ا  ي��خ��ف��ى  اأَو 

 

������ُل وب����ورك����ت اأي����ه����ذا الإم�������اُم

 

والتماُم ارت��ي��اح��ن��ا  م��ب��دا  ف��ي��ك 

 

ال�سقاُم الجميَع  ع��را  �سقام  من 

 

خ���ال���ٌد ك���ال���ذي رج����ا الأق�������واُم

 

ن������ا ال�����ع�����الُم ودع������������اء ف������َب������رَّ

 

اآلُم خ����ال����ٍد  ع����ن  زال������ت  ح���ي���ن 

 

ابت�ساُم فالحياة  العيد  ك�سحى 

 

ي�ساُم ل  خ���ال���ٍد..  م��ث��ل  راع���ي���ًا 

 

ل����ك م���ن���ا ال��������ولء والإع�����ظ�����اُم
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االأمل املرجى)1(
من�سور �أبو م�سطفى

عظيمًا عمالقًا  ع�ست  اأفي�سُل، 

 

ف�����اإن ل���م ُت���ْك���ِم���ِل الآم�������اَل ح��ّي��ًا

 

�سيم اأب��اة  الطريق  في   �ستم�سي 
 ب��ن��و ع��ب��دال��ع��زي��ز ���س��م��و���ض مجد
ث����اٍن ق�����ام  ه���م���ام  اأودى  اإذا 

 

المرّجى الأم����ل  اأن��ت��م  اأخ���ال���ُد، 

 

وف�����ه�����ٌد ����س���اع���د ل����ك����ُم وع�����ون

 

مجيبًا ي��ب��اي��ع��ك��م  و���س��ع��ب��ك��م 

 

ذخ����رًا ل���الإ����س���الم  اهلل  رع�����اك 

 

اليراِع ���س��اح  اأو  ال�سيف  ب�����س��اح 

 

ف��ق��د خ���لَّ���ْف���َت اآ�����س����اد ال����ِق����َراِع

 

ل��ت��ك��م��ل م���ا ب��ن��ي��َت ط�����وال ب���اِع

 

��َب��اِع ����ُق ف���ي ال���ج���زي���رة ب��ال��تِّ َت����اأَلَّ

 

�سراِع؟! ب��ال  ال�سفيِن  �سيُر  وم��ا 

 

لأع�����ب�����اء ال����ق����ي����ادة وال�����زم�����اِع

 

الم�ساعي ب��ي�����ض  ل��ك��م   واإخ�����وان 
المطاِع والأم���ر  الإخ��ال���ض  على 

 

 ووف���ق���ك���م اإل�����ى خ��ي��ر ال���دواع���ي

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 205.
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اأتى العيد والعام اجلديد وخالد)1(
هادي بن حميي �خلفاجي

يف تــهــنــئــة �ملـــلـــك خـــالـــد بـــن عــبــد�لــعــزيــز بعيد 
�الأ�ــســحــى �ملــبــارك وبــالــعــام �لــهــجــري �جلديد، 

وب�سالمة عودته من رحلة �لعالج حفظه �هلل

عتابا اأط��ل��ت  قلبي  ع��ل��ى  اأراِك 

 

وكان الوفا اأن اأَْحطم الكاأ�ض مم�سًكا

 

 تقولين: قد اأ�سرفت في ال�سير وال�سرى
النوى متابعة  ف��ي  اأب��ل��ي   ذري��ن��ي 
يرى يعد  لم  همه  كان همي   ومن 
واإنما ح�سابا  بالمخطي  اأن��ا   وم��ا 
ا وريفة ف�سرت اإذا اأب�سرت اأر�سً

 

 واإن خطرت في الأفق وطفاء �سمحة
بع�سها الياأ�ض  �سّوف  �ستى  اأمانيَّ 

 

 وتنظر عيني في ال�سماء فال اأرى
ب����ارق ت����األ����ق  اإل  راع����ن����ي   ف���م���ا 
 من الغرب قد وافى معافى كاأنما
ومثله ن��وًرا  الأب�سار  يمالأ  �سرى 

 

ك�سا ما  الميامين  الغر  من  اأغ��رُّ 

 

ت �ّسْ تبجَّ ي��م��م��وه��ا  ب����الد  ف��ك��ل 

 

غيابا؟ اأط��ي��ل  األ  ال��ه��وى   اأك����ان 
���س��راب��ا اأ���س��ت��ج��د  واأل   ع��ل��ي��ه��ا 
طالبا؟ النجوم  عند  تبتغي   فهل 
�سبابا ف��ي��ه  اأب��ل��ي��ت  ك��م��ا  م�سيًبا 

 

اإيابا ذاك  ب��ع��د  وي��رج��و  ذه���اًب���ا 

 

ح�سابا اأ���س��غ��رّي  اأع��ي��ا  الجد  ه��و 

 

يبابا م��ق��ل��ت��ّي  ف��ي  ب���دت  و���س��رت 

 

ت���راءت ك���اأن ال��م��اء ج��فَّ �سحابا

 

ون���ّف�������ض ع��ن��ي ب��ع�����س��ه��ن ت��راب��ا

 

و���س��ب��اب��ا ظ��ل��م��ة  اإل  اأم�����ام�����َي 

 

�سوابا م�سيت  اأن����ي  ب��ه   ع��رف��ت 
�سهابا الظالم   ن�سا منه في وجه 
 هوى في قلوب المخل�سين مذابا
اإه���اب���ا ال�����س��م��اح  اإل   وج��وه��ه��م 
وجنابا رو���س��ة  وط��اب��ت  ع��ي��وًن��ا 

 

1400ه�–  الطائف،  والتاأليف،  للن�سر  ثقيف  دار  اخلفاجي،  حمزة  بن  حميي  بن  هادي  الهوى،  حلن   )1(
1980م، �ض: 31.
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وما فارقتهم في الحروب ب�سا�سة 
واإن اأَْجَروا الُجْرَد المذاكي بحلبة

 

�ساعد للدين  ا�ستّد  ال�سعود  ب��اآل 

 

بالتقى لقد جّددوا عهد الخالفة 

 

 ي�سو�سون بال�سرع البالد فما ترى
ب�سارم ع��ب��دال��ع��زي��ز   اأق��ام��ه��م��ا 
 واإن غر�ض الخير العميم فقد م�سى
ينال جزاءه اأن  يق�سي  العدل   هو 
موا فتر�سَّ ب���ع���ده  ب���ن���وه  وج�����اء 

 

هم اأكفُّ اإليه  وامتدت  الجهل  هنا 

 

خزائن عليه  وانهالت  الفقر   وذا 
فاأ�سبحت للرخاء  وجهوها   لقد 
 فلالأر�ض عط�سى ما اأعاد رواءها
مياهه الأج����اج  وال��م��ل��ح   وللبحر 
 ول��ل��ج��و اأ����س���راب ي��ك��اد اأزي���زه���ا
ف��وارًع��ا ال��ق��الع  اأ���س��ب��اه  وللعلم 

 

فقد جمعت حتى الطموح حوافًزا

 

ولالأمن ما قد األَّف النا�ض وانثنى

 

وقد �سادق ال�سقُر الغراَب و�ساحبت

 

دوا ُطْرق الحجيج فاأقبلت وقد مهَّ

 

 تهادت على طول البالد وعر�سها
فوقها ك��ال��ري��ح  تن�ساب   م��ع��ب��دة 
ون��ّوروا لل  ال���زُّ الماء  له  واأج���روا 

 

 واأ�سرى على �سم الج�سور فلم يعد

����ًدا ف���ي ال��ح��روب  وُي���دع���ون اأُ�����سْ
ُعْرًبا ت�ستقل ِعرابا ِغ�سابا تبينَت 

 

ن�سابا وا���س��ت��ق��ام  ك��ي��اًن��ا  ف��ط��ال 

 

اآبا؟ الر�سالة  عهد  وه��ل   فقلنا: 
وك���ت���اب���ا ����س���ن���ة  اإل   ه����ن����ال����ك 
جوابا ف��ك��ان  ي��دع��وه  ال��ح��قَّ  راأى 

 

رقابا ي��ح��ّز  اأو  ج��ن��اًح��ا  ي��ح�����ض 

 

عقابا ينال  اأو  م�سيٌء  ق�سا�سًا 

 

 خ��ط��اه وق��د ك��ان��ت خ��ط��اه �سعابا
لبابا ت��ج�����ّض  اأو  ج������ذوًرا  ت��ج��ّذ 

 

عيابا ت�����س��ت��خ��ّف  وك���ان���ت  ث��ق��ال 

 

م������وارد ت��ب��ن��ي ع����ام����ًرا وخ���راب���ا

 

وه�سابا خ�سبة  �سهوًل  ف��ع��ادت 

 

عذابا ال��م��ي��اه  رّد  وق���د  ن�سيب 

 

قبابا ي���ف���ّل  اأو  ��ا  ج��ي��و���سً ي�����س��ّل 

 

رحابا ال��ج��دي��د  ل��ل��ج��ي��ل  ف������وارَه 

 

رغابا ال��رق��ي  حتى  حققت   وق��د 
ي���وؤل���ف ����س���اًء ف���ي ال��ف��ال وذئ��اب��ا

 

ب��ي�����ُض ال��ح��م��ام عقابا ث��ق��ة  ع��ل��ى 

 

 ق����واف����ل����ه ل�����م ت�����س��ت��ف��ز رك���اب���ا
وِعقابا ُرب���ًى  ي�سٍر  على  وج���ازت 

 

 ح���واف���ل ت���اأت���ي ب��ال��ث��م��ار رط��اب��ا
تت�سابى اأو���س��ك��ت  ح��ت��ى   لياليه 
�سعابا ي��ل��ّف  اأو  ف��ج��اًج��ا  ي����رود 
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وما غاب عن اأب�سارهم وقلوبهم 
موئال رام  اإن  الإ�سالم  موئل  هُم 

 

في�سل اأي���ام  الأي���ام  تن�سنا   فلم 
يلّمهم للم�سلمين  ان��ب��رى  غ���داة 

 

 فما اأخطاأ المرمى وقد �سم جمعهم
حقيقة الم�سلمين  في  يرى   فكان 
ي�ستردها ل  القد�ض  اأن  َر  وَح����ذَّ

 

بندقية ول  ك����ّف  ك���ذب���ت  ف��م��ا 

 

اأطال خطاًبا قد  ُمحاٍب  فكم من 

 

الهدى لنا  وفيه  البقيا   وفي خالد 
�سديد الخطى �سلب العقيدة �سّمهم

 

حوله ال�سيا�سات  باأ�سرار   عليم 
وقد �ساب من مر التجارب يافًعا

 

اإم�����ام ُت��ق��ى وال��م��ل��ك هلل وح���ده

 

وخالد الجديد  والعام  العيد   اأتى 
من ت�ستجدُّ  اأعيادنا  برحت  فال 

 

الجزيرة  اأر������ض  ع���ن  ك���ان  اإذا 
ماآبا اأراد  اإن  وم����اآب  ل���ه،   غ��اب��ا 
ربابا ي��ن��ث  غ��ي��ث  ع��ه��ده   ���س��ق��ى 
واأه��اب��ا ي��ه��ت��دوا  اأن   ون��ا���س��ده��م 
 واأخ���ط���ا ����س���واه ف��ي��ه��م واأ���س��اب��ا
وحرابا ظبى  ك��ان��ت  ج���ردت   اإذا 
 ك�����الم ول����ك����ن ت�������س���ت���رد غ��الب��ا
كذابا ب��ال�����س��ان��ح��ات  ف��م   وي���اأت���ي 
اأطال وحابى قد   وكم من خطيب 
و�سحابا اإخ������وة  ف��ي��ه   ون��غ��ب��ط 
�سالبا م��وؤم��ن��ي��ن  رج�����اًل  اإل���ي���ه 

 

حجابا دون��ه��ن  م��ن  ي���رى   فلي�ض 
 وم��ا ك��ل م��ن ع��ان��ى وج���رب �سابا
واأن���اب���ا ب��ال��ت��ق��ى   ف��ك��م لذ م��ن��ه 
طابا وخ���ال���د  ط���اب���ت   ث��الث��ت��ه��ا 
م��ب��اه��ج��ه��ا ط���ي���ًب���ا ل���ن���ا وث��ي��اب��ا
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موعد مع االأفراح)1(
يا�سني خطاب

)من �جلمهورية �لعربية �ل�سورية(

بالدي اأر����ض  ينير  ال��رب��ي��ع   ع��اد 
نفحاته م���ن  الأن�������س���ام  وي��ع��ّط��ر 

 

 فهنا زهور الرو�ض تعبق بال�سذى
لوحة اأروع  ال�سحو  �سراع   وعلى 
ع���اد مليكنا ي��ع��ود  ال��رب��ي��ع   وك��م��ا 
 عاد ال�سفاء اإلى العيون واأ�سرقت
 ودروبنا ا�ستاقت اإلى �سعي الخطى
اآ���س��اده ع��ن  ال��ل��ي��ث  يغيب   مهما 
ظلمائه ف��ي  ال��ل��ي��ل  ي��ط��ول   مهما 
بنجدنا يفي�ض  غيث  م��ن  ب��ّد  ل 

 

 ع����اد ال��م��ل��ي��ك ل�����س��ع��ب��ه وب����الده
بقدومه م��ب�����ّس��ًرا  ال�سياء  واأت���ى 

 

ب�سفائه ف���رح���ة  ب��ي��ت  ك���ل   ف���ي 
�ساكر �سجدة  هلل  ا���س��ج��دوا   هيا 
ف�سله ي��ج��زل  اهلل  ك��ي��ف   اأراأي�����ت 
�سعبنا اأك����رم  اهلل  ك��ي��ف   اأراأي�����ت 
رجاوؤنا اأن��ت  الإ���س��الم،  خالد   ي��ا 
 ي��ا خ��ال��د ال��ع��رب الأك�����ارم، كلنا

 وي��زي��د ف��ي خ��ي��رات ه��ذا ال���وادي
���ُه الأ�����س����واق ف���ي الأك���ب���اِد وُي���َن���بِّ

 

وه���ن���اك ط��ي��ر م��ت��رف الإن�����س��اِد

 

ُر���س��م��ت ب�����دون اأن���ام���ل وم�����داِد

 

ف��ق��ل��وب��ن��ا ف���ي م��ن��ت��ه��ى الإ���س��ع��اِد

 

النادي رح���اب  خ��ال��دن��ا   ب��ق��دوم 
وت����اأه����ب����ت ل���ج���ه���اده ال���م���ع���ت���اِد

 

ل ب����ّد م���ن ع����ود اإل�����ى الآ�����س����اِد

 

ل ب����ّد م���ن ف��ج��ر ب��ه��ي��ج ���س��ادي

 

 وب�����س��ف��ح��ن��ا ب��ح��وا���س��ر وب�����وادي
وغ���دا ب��اأر���ض الأه����ل والأج�����داِد

 

ف�������س���رت ب�������س���ائ���ره ب���ك���ل ف������وؤاِد

 

ينادي: الهناء  م��وف��ور   وال�سعب 
 ه��ي��ا ن�����س��ب��ح ل��ل��رح��ي��م ال���ه���ادي
�سداِد؟ م�سين  قد  �سبع  بعد  من 

 

 ب�����س��ف��اء ع��اه��ل اأم��ت��ي وب����الدي؟
اأن����ت الإم�����ام ل���دع���وة الإر����س���اِد

 

����س���وق لأغ����ل����ى م��ن��ق��ذ وع���م���اِد

 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 37.
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النهار مكافًحا تم�سي  الذي  اأنت 

 

خلفه ت��ب��ج��ح  ل  ب�����س��م��ت   ع��م��ل 
لذة اأو  ل���راح���ة  ال��خ��ل��ود   ت���اأب���ى 
ب���الدن���ا، م��ل��ي��ك  ي����ا  درك   هلل 
اأعمل جاهًدا يوما �سوف  ما قلت 

 

 ل��ك��ن��م��ا الإن����ج����از ي���رف���ع راأ����س���ه
حافل م�سيء  ي��وم  انتهى   واإذا 
�سائال خ�����س��وع  ف���ي  ت�����س��ج��د  هلل 

 

ال���ذي اأن�����ت  خ����ال����دًا،  درك  هلل 

 

قائًدا الأم���ان���ة  ت��ول��ي��ة  اأح�����س��ن��ت 

 

اأم���ت���ن���ا فما ل��خ��ي��ر   ت��ت�����س��اب��ق��ان 
 يا اأيها الفهد، الذي يحمي الحمى
عن �سعبنا في ال�سام جئت مهنًئا

 

محمودة ب���ع���ودة  ف���رح���ت   اإن�����ي 

والأح���ف���اِد ال��ج��ي��ل  درب  ل��ت��ن��ي��ر 

 

الأب����ع����اِد وا�����س����ع  دوؤوب  ع���م���ل 

 

الأغماِد م�سكن  ي��اأن��ف  كال�سيف 

 

 ل����ك ف����ي رب����ان����ا م���ن���ة واأي�������ادي
لجهادي ُان���ظ���روا  ي��وًم��ا  ق��ل��ت  اأو 

 

ف��ي اأر���س��ن��ا ط����وًدا م��ن الأط����واِد

 

الزهاِد ك��اأزه��د  كنت  الليل  ف��ي 

 

م����ولك خ��ي��ر ال���ع���ون والإم������داِد

 

م����ع ف���ه���د اأم���ت���ن���ا ع���ل���ى م��ي��ع��اِد

 

��ا ك��ال��م�����س��ع��ل ال���وق���اِد م��ت��ح��م�����سً

 

الأم��ج��اِد بحلبة  ال�����س��ب��اق  اأح��ل��ى 

 

ي���ا خ��ي��ر م���اأم���ون، وخ��ي��ر ج���واِد

 

وودادي م��ح��ب��ت��ي  ق��ب��ل��ت  ه�����اّل 

 

 وب��ه��ا ب��ل��غ��ت ���س��ع��ادت��ي وم����رادي
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العهد اجلديد)1(
يحيى �إبر�هيم �الأملعي

مرفوعة مع �لتحية و�الإجالل حل�سرة �ساحب 
بن عبد�لعزيز ويل  �الأمــري خالد  �مللكي  �ل�سمو 

�لعهد �ملعظم، وقيلت عام 1387هـ.

اأََطلَّْت على الأرجاء �سم�ض م�سيئة

 

رى ت��األ��ق ف��ي ال����ذُّ ل��ن��ا ب���در  ولح 

 

والندى المجد  اإل خالد   وما ذاك 
�سنوه والخير  الخير  لعهد   تولى 
اأكفها وم���ّدت  الدنيا  ل��ه  وه�ّست 

 

وطلعها الأب��اة  غر�ض  في�سل   اأخ��و 
وحكمة الأم����ور  ف��ي  بحلم   تحلى 
م���وؤازًرا الحنيف  للدين  ك��ان  لقد 

 

 وكم �سدحت تلك البالبل في الربى
و�سفقت �سروًرا  الدنيا  له  وغّنت 

 

و�سمر وال��ح��ج��از  ون��ج��د   ع�سير 
تحية منهم  تن�ساب  َه��َج��ٍر  وف��ي 

 

وتعتلي ال��ج��دي��د  ل��ل��ع��ه��د   ت��ب��اي��ع 
كرامة ونال  مجًدا  العال  في  �سما 

 

فِع�ْض يا كريم الأ�سل، يا خالد التقى،

 

با و�سلِّ اإله العر�ض، ما هبت ال�سَّ

 

 على اأحمد المختار ذي الحلم والنهى

�سياُء الف�سيح  الكون  على  و�سّع 

 

بهاُء ال���وج���ود  ف���ي  ���س��ن��اه  ك����اأن 

 

ت�����س��ّر ب���ه الأ�����س����راف وال��ن��ب��الُء

 

ف���ع���ّم ب����الد ال��م�����س��ل��م��ي��ن رخ����اُء

 

هناُء وه���ي  ب��ال��ب�����س��ر  ت�����س��اف��ح��ه 

 

�سناُء ال�سريف  ال�سرع  ل��ه  اأم��ي��ر 

 

���س��ف��اُء وف���ي���ه  واآداب  وع���ل���م 

 

ف���ق���ام ل���ه ف���ي ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ن��اُء

 

وح���ل ق��ل��وب ال�����س��ع��ب م��ن��ه وف���اُء

 

ت������الل واآك����������ام ب���ه���ا و����س���م���اُء

 

ت�����س��ام��ى ل���ه ف��ي��ه��ا م��ن��ى وح����داُء

 

وب���ي���ع���ة اإخ�����ال������ض ل����ه ودع������اُء

 

ل����ه����ا راي���������ة خ����ف����اق����ة ول���������واُء

 

وط���اف ب��ه��ا ح���ول ال��وج��ود ه���واُء

 

�سفاُء ال��خ��ال��دي��ن  ب���ق���اء  ف�����اإن 

 

غناُء الطيور  لحن  من  طاب  وما 

 

�سناُء ال��خ��اف��ق��ي��ن  ف���ي  ل���ه   ن��ب��ي 
)1( عبري من ع�سري، يحيى اإبراهيم الأملعي، ن�سر املوؤلف، ط: 1، 1401ه�، �ض: 37.
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فرحة ال�ضفاء)1(
يحيى �إبر�هيم �الأملعي

مبنا�سبة عودة جاللة �مللك خالد بن عبد�لعزيز 
�إىل �أر�ض �لوطن �سليماً معافى عام 1398هـ.

الهناُء ف��ع��اد  خ���ال���ٌد،  ي���ا  ع���دت 

 

�����س����رورًا ل��ل�����س��ع��وب  اهلل  ح���ق���ق 

 

ا ف�����س��ف��اء ال��م��ل��ي��ك ق���د ج���اء حقًّ

 

بقدوم معلنا  ال�����س��وت   واع��ت��ل��ى 
ْقع و�سِ ��ْق��ع  ���سِ ك��ل  ال�����س��وت  ردد 

 

 وت����رى ال��ك��ل ف���ي ����س���رور عظيم
ك���ري���م رب  ال�����ح�����ق   ل������الإل������ه 
اإم������ام عظيم ي���ا خ���ال���د،   اأن�����ت 
همام وع���ب���ق���ري  ح�����س��ن   اأن�����ت 
ا وجموع الم�سلمين في الأر�ض ُطرًّ

 

 ف�����ي ����س���ب���اح وب�����ك�����رة وع�����س��ي
 ي���رت���ج���ون ال�����س��ف��اء ف��ي��ه رج���اء
دعوه م��ا  منهُم  اهلل  فا�ستجاب 

 

��ه��ا ال�����س��رُّ حتى ل��ق��ل��وب ق��د م�����سَّ

 

مليًكا ل��ل��ب��الد  اهلل  َي�������ُردَّ  اأْن 

 

وروحي نف�سي  فدتك  مليكي،   يا 

العناُء وزال  ب��ل  ال��غ��ّم  وان��ج��ل��ى 

 

رج�����اُء وذاك  اآم����ال����ه����م  ت���ل���ك 

 

الدعاُء وا�ستجيب  ال��ق��ول  ُق��ِب��ل 

 

ال�سفاُء ف��ي��ه  ���س��ار  ق���د  واإي�����اب 

 

 ف��ي رب��اه��ا ب��ف��رح��ة ح��ي��ث ج���اوؤوا
الثناُء ف��ي��ه  وك����ان  ي�����س��اه��ى  ل 

 

ف���ل���ه ال���ح���م���د وال���ث���ن���اء ����س���واُء

 

ال�سفهاُء ي��ق��ول��ه  ب��م��ا  ت��ب��ال��ي  ل 

 

�ساوؤوا حيث  مخل�ض  الكل   ول��ك 
ي��رف��ع��ون الأ����س���وات ف��ي��ه��ا ن���داُء

 

دع�����اُء ذاك  وق���ب���ل  ح����ج  ي�����وم 

 

و��������س�������رور ون����ع����م����ة وه�����ن�����اُء

 

واأت��������م ال�������س���ف���اء وه�����و ���س��ف��اُء

 

ج������اأرت ب���ال���دع���اء ف��ي��ه ال��ب��ك��اُء

 

ح��ام��ي ال��دي��ن وه���و ���س��رح وق���اُء

 

اأن�����ت ل��ل�����س��ع��ب رك���ن���ه وال���رج���اُء

 

)1( عبري من ع�سري، يحيى اإبراهيم الأملعي، �ض: 161.
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 ق���د م��ن��ح��ت ال�����س��ع��وب ك���ل وف���اء
وا�سمحلت عت  تق�سَّ عدتم  حين 

 

اإم����اًم����ا ل��ل�����س��ع��وب  اهلل  ح���ف���ظ 

 

قلبي اأح��ا���س��ي�����ض  ���س��ي��دي   ه����ذه 
ِب��َع��ْوٍد ال��ح��ب وال�����س��ع��ور  ه��و داء 

 

عطاُء ف��ي��ه  ذاك  ال��خ��ي��ر  ت��ب��ذل 

 

الهناُء وا���س��ت��م��ر  ال��ح��زن  �سحب 

 

اإن����ه ال��خ��ال��د ال��ه��م��ام ال���رج���اُء

 

داُء فيه  مخل�ض  م��ن  فاقبلوها 

 

ل���م���ل���ي���ك م���ح���ل���ه ال�������ج�������وزاُء
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حتية)1(
يحيى �إبر�هيم �الأملعي

للمملكة  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة  وتهنئة  حتية 
�لتحية  مــــع  مـــرفـــوعـــة  �لـــ�ـــســـعـــوديـــة  �لـــعـــربـــيـــة 
و�الإجالل للملك خالد بن عبد�لعزيز �ملعظم يف 

10/ 10/ 1397هـ

واأن�سُد اأرن��و  المغوار  الخالد   اإل��ى 
 لذكرى لدى ال�سعب العزيز مجيدة
بب�سمة فيها  الأف�����راح   وت��غ��م��رن��ا 
�سعيدة ب��ح��ق  ذك����رى  اأن���ه���ا   اإل 
�سعبها توحيد  حين  ب��الدي   فيوم 
 باأعلى معاني الفخر وال�سكر والثنا
مطلًبا الجزيرة  توحيد  كان  لقد 

 

وحكمة و���س��دق  ع��زم  ف��ي   فكافح 
ونعمة ف�����س��ل  اهلل  ب��ح��م��د   وه����ذا 
بحلوله ن��ح��ت��ف��ي  اأن  ل��ن��ا  ف��ح��ّق 

 

اليوم ذكرى مجيدة لهذا   �ستبقى 
��ده ال��م��ول��ى ب��ع��ف��و ورح��م��ة ت��غ��مَّ

 

وخلدها ال��ن��ع��ي��م  ب��ج��ن��ات   وف����از 
مكانه يعطى  الأب��رار  موكب   وفي 
بن�ساله م���م���ل���وءة   ����س���ج���الت���ه 
لفي�سل وع��ف��ًوا  ��ا  اأي�����سً وم��غ��ف��رة 

ُد ل��ع��ي��د ع��ظ��ي��م م�����س��رق ي��ت��ج��دَّ

 

ون�سعُد ع��ام  ك��ل  ف��ي  نحتفي  بها 

 

وف���ي�������ض �����س����رور واف������ر ي��ت��ع��دُد

 

�سيمجُد خ���ال���د  اأغ��������ّر  ل���ي���وم 

 

�سيخلُد ع����ادل  َم���ْل���ٍك  ي���د  ع��ل��ى 

 

وي�سمُد ي�سمو  والتقدير  وبالحب 

 

يق�سُد للخير  الفذ  لعبدالعزيز 

 

وين�سُد اإل��ي��ه  ي�سبو  م��ا  لتحقيق 

 

من اهلل لل�سعب ال�سعودي ومق�سُد

 

تجدُد و�سوف  تن�سى  لن  وذك���راه 

 

لدى ال�سعب في عبدالعزيز تخلُد

 

ينفُد لي�ض  ما  الر�سوان  من  ونال 

 

المتعبُد اإن������ه  وف����اًق����ا  ج�������زاًء 

 

ف�����ذاك اإم������ام ع�����ادل وم���وّح���ُد

 

يوطُد واأخ��رى  يبني  عمره  ق�سى 

 

ويقعُد يغدو  الفردو�ض  جنة  وفي 

)1( عبري من ع�سري، يحيى اإبراهيم الأملعي، �ض: 117.
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 �سهيد بني الإ�سالم والعرب عاهل
والإخ���ا للت�سامن  دع����وات   دع���ا 
جهاده حّق  الإ�سالم  في  وجاهد 

 

حثيثة ب��ال��ب��الد  خ���ط���وات   خ��ط��ا 
�سعبه �سالح  فيه  ما  اإل��ى   وي�سعى 
ال��ج�����س��ام عديدة ال��غ��ّر  م��واق��ف��ه 

 

كفاَحُه نا�ٍض  ال�سعب  بهذا  فلي�ض 

 

طريقه اأن���ار  درب  ف��ي  �سار   لقد 
جزيرة و�سقر  الباني  الرائد   هو 
وجاءنا ال��ع��اه��الن  ت����وارى   ول��م��ا 
 اأتى بعدهم في الحكم والملك خالد
م��وؤازر وه��و  البنيان  في   ي�سارك 
داأبه والعزُم  الخير  �سفين  فقاد 

 

ف��خ��ال��دن��ا ال�����س��رغ��ام ع���زٌّ لأم��ة

 

ل�سعبه الكثير  ال�سيء  حقق   لقد 
 ي�������س���ان���ده ف���ه���د ول������ي ل��ع��ه��ده
�ساللة م��ن  واح��د  اإل  الفهد   وم��ا 
ْنوه اأخوه النائب الثاني �سِ ومنهم 

 

دفاعنا وزي����ر  ���س��ل��ط��ان   ك��ذل��ك 
ولم اأُك اأن�سى نائف الخير والمنى

 

 وباقي رجال الحكم من اآل مقرن
 ومنهم �سليل المجد والفخر والعال
والثنا ال�سكر  اأرف��ع  جميًعا  اإليهم 

 

و�سحة دائ���م���ي���ن  وم���ج���د  ب���ع���زٍّ 

 

ويق�سُد يرجى  لالآمال  كان  ومن 

 

وط��ال��ب ل��الأوط��ان م��ا ك��ان يحمُد

 

م�سدُد وه��و  ال�سعب  حقوق  ��ى  وَوفَّ

 

و����س���ار ب��ه��ا ن��ح��و ال���ع���ال ت���ت���زوُد

 

لي�سعدوا الم�سلمين  �سعوب   وخير 
ت�سهُد ال��ع��وال��م  ك��ل  وم��ع��روف��ة، 

 

ومن ذا �سين�سى في�ساًل حين ين�سُد

 

ك����ف����اُح م��ل��ي��ك ل���ل���ب���الد ي���وح���ُد

 

مهنُد ع��ب��دال��ع��زي��ز  في�سل  اأب����و 

 

محدُد ره��ي��ب  خ��ط��ب  بفقدهما 

 

و�سيُد ه��م��ام  ���س��ه��م  ب��ن��در  اأب����و 

 

يوؤّكُد ب�سدق  الباني  الفي�سل  مع 

 

توجُد ال�سالمة  فيه  �ساطئ  اإل��ى 

 

وق�����ائ�����د ����س���ع���ب ك���ل���ه م���ت���وح���ُد

 

ي�سيُد البناء  ف��ي  ي�سعى  وم���ازال 

 

ب��ح��زم وع����زم ل��ي�����ض ف��ي��ه ت���ردُد

 

تفنُد المعاني  فيها  دوح���ة  وم��ن 

 

ي�سنُد الحكم  فها هو عبداهلل في 

 

يهدُد مما  الأوط��ان  حمى  وحامي 

 

مجنُد الح�سين  لالأمن  هو  ومن 

 

ي��ُد ك��ل��ه��ُم  ����س���ادة  ���س��ع��ود  واآل 

 

يحمُد وه���و  خ��ال��د  ع�سير  اأم��ي��ر 

 

وت��ه��ن��ئ��ت��ي ف��ي��ه��ا دع�����اء م���وؤك���ُد

 

يتجدُد ب��ال��ه��ن��ا  م���دي���د  وع���م���ر 

 



217

الف�ضل االأول: ال�ضعر الف�ضيح

هتاف العودة)1(
يو�سف فرج

)من جمهورية م�سر �لعربية(

 لك الحمد يا اأهلل، ت�ستوجب الحمدا
اأعدت اإلى الإ�سالم والعرب خالدًا

 

 وعادت لنا الب�سرى واأ�سحى عليلنا
واأ�سحت بالد العرب بالنور تكت�سي
فيا عاهل الإ�سالم، اأهاًل ومرحًبا

 

والًدا والعرب  لالإ�سالم  زلت  ول 

 

 عرفناك بالعدل الذي مازج التقى
العال، عاهل  يا  ب��الأرواح  ْيَك  ُنَفدِّ

 

َمنهال لل�سعب  زلت  ل  خالدًا،  ويا 

 

نرى فال  والأيامى  اليتامى   تعول 
 وتجني بك الزراع من يانع الندى
ْيد قد بنوا وتبني كما اأ�سالفك ال�سِّ

 

 رفعتم بناء الم�سجدين الذي غدا
 واأعليتم البيت الحرام الذي حنى
ْفَيا( لدى ذكر �سرحه فودت )اأََيا�سُ

 

بنيتم م���ا  ق���ارن���ت  ل���و  وق��رط��ب��ٌة 

 

 فال زلت تحدو موكب المجد والعال
النا�ض يا خالد العال  فحياك رب 

لك الحمد وال�سكر الذي يعجز العّدا

 

�سليًما معافى يبهج ال�سعب والجندا

 

بردا لهفاتنا  ن��ار  وع��ادت  �سليًما 

 

بردا للهنا  اأ�سوائها  من   وتلب�ض 
َعْودا به  اأكرم  العيد  مثل  فَعْوُدك 

 

 ول زلت تحبو �سعبك العطف والودا
 عرفناك بالقلب الذي مازج الر�سدا
ُيْفدى الوغى  بالأرواح يوم  ومثلك 

 

ْفدا ومن رْفدك الأياُم َت�ستمطر الرِّ

 

 فقيرا يعاني البوؤ�ض اأو ي�ستكي ال�سهدا
 ثمار الندى من قبل اأن يجتنوا الح�سدا
 بناء ي�سيد المجد اأو يجلب الحمدا
ّدا النِّ يقبل  ل  الأي��ام  على  فريًدا 

 

الخلدا تبتغي  قبله  كانت   اأواب���د 
من الَخَجِل المكظوِم لو تبتغي الَهّدا

 

بم�سجدها العمالق لم َتْعَتِد الَحّدا

 

 ول زال �سعب المجد يبني بك المجدا
فهدا العال  نجل  العهد  ولي   وحيا 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 72.
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ْيد من اأنجم الهدى وحيا �سراة ال�سِّ

 

للوغى ْيَب  ال�سِّ قادت  لو  لهم همة 

 

بندهم خّفاق  بالتوحيد  يرفرف 

 

�سيوفهم ولكْن  خ�سر  واأعالمهم 

 

اإنهم قيل:  اإذا  ف��خ��ًرا  ويكفيهم 

 

الهدى منهج  عطلوا  قبيل   ف��اأي 
ومن يبِغ حكم الجاهلين بعيد ما

 

 ومن ي�ستري الطغيان بالنور والهدى
وفي�سلهم قد كان بالأم�ض في�سال

 

 اأهاب بها من عالم البيد �سرخة
 ليب�سر من قد كان في عينه عمى

ومن هم بيوم الروع تلقاهم اأُ�سدا

 

وخا�ست بهم �ساح الندى اأ�سبحوا ُمْردا

 

بندا دون���ه  دون��ه��م  ق��وم  رام   اإذا 
اإذا وردت هام العدا ت�سبه الَوْردا

 

الفردا والمنهل  كتاب اهلل   اأقاموا 
 اأ�سلوا و�سلوا والقطا منهم اأهدى
راأى النور والإيمان؟ ُبْعدًا له ُبعدا

 

كمن �سّوه الإن�سان حتى غدا قردا

 

بموقف �سدق اأ�سمع الَغْور والنجدا

 

عدا الرَّ ت�سبه  اأ���س��داوؤه��ا  م��دوي��ة 

 

دا وف��ي اأْذن���ه وق���ٌر ف��ال يفقه ال���رَّ

 



�صعر الرثاء
)ف�ضيح(

املبحث الثاين
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�ِضْر بالرعية للأمام)1(
�أبو تر�ب �لظاهري

ت�������س���� اهلل  ج�������ن�������وُد  واأت�������������ت 

 

 ل����ل����ب����ي����ع����ة ال�����م�����ث�����ل�����ى ال����ت����ي
وق���������د ارت�������������س������اه ت�����ديُّ�����ن�����ًا

 

ف��������اأق��������ام ف�������ه�������دًا راع������ًي������ا

 

 ف�������ي اأخ��������������وة م���ت�������س���ام���ن���ي����
 م�������س���ت���غ���ف���ري���ن ل����م����ن م�����س��ى
�����اُه م���ول���ى ال���خ���ل���ق ف����ي ال���� َل�����قَّ

 

وت�����ح�����م�����ل الأع�����������ب�����������اَء ف���ه����

 

�������ْر ب�����ال�����رع�����ي�����ة ل�����الأم�����ا ��������سِ

 

واع�����ب�����ْر ب���ه���ا ال�����ي�����مَّ ال��م��ح��ي���

 

وا����س���م���ْخ ع���ل���ى غ���ي���ظ ال����َع����ُدْو

 

واأن���������������ر ب�������������الدك ب�������ازًغ�������ا

 

وَت�������َع�������زَّ ب���ال�������س���ب���ر ال��ج��م��ي���

 

تكو اأن  ت����ر�����س����ى   اأف����ل���������س����ت 
ط����وب����ى ل����م����ن َزَخ��������������َرْت دن����ا

 

)خ����ال����ًدا( ال���ُم���َم���لَّ���َك  َواْرِث 

 

 واف���������������اه م�����ح�����ت�����وم ال����ك����ت����ا
� الُمِم�سْ ال��خ��ط��ُب  دع���ى  ول��ق��د 

 

�������َع������ى رام������ل������ي������َن ت������واف������دا

 

ه�����ي �����س����رع اأح������م������َد ����س���ائ���دا

 

م������ن ك��������ان ع�����ق�����اًل را������س�����دا

 

ًع���������ا م����ت���������س����ان����دا م���������ت���������درِّ

 

����دي����ن �����س����واع����دا ���������َن م����ج����نَّ

 

ح��������ام��������دا ع������������ب������������ًدا  هلل 

 

������ج�����ن�����ات َرْوًح������������������ا ب���������اردا

 

�����������ٌد ف��������ي ث������ب������ات ج�����اه�����دا

 

خ����ا�����س����دا ������س�����وك  ل����ك����ل  ِم 

 

��������َط وع�������ن ذم����������ارك ق����ائ����دا

 

ه�����ام�����دا ت����ح����ت����ك  ت�����������راه  ِو 

 

َوُق��������������ِد ال����ج����ح����اف����ل رائ��������دا

 

���������ِل وك��������ن ل�����رب�����ك ����س���اج���دا

 

ح���ا����س���دا؟ ل���ح���رث���ك  غ�������ًدا  َن 

 

زاه����������دا ف����ي����ه����ا  وك������������ان  ُه 

 

ول�����ت�����ب�����ِك ح����ي����ن ت�������س���اع���دا

 

ت���ب���اع���دا ح����ي����ث  ف����غ����ا�����ض  ِب 

 

����������ضُ ال�������س���ع���َب ُل�����ّب�����ًا �����س����اردا

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، وكالة نو�سة للدعاية والإعالن، 
الريا�ض، ط:1، د.ت، �ض: 50.
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 ن�������ب�������اأ اأه���������ا����������ض ج����ن����اح����ه
ج�������زع�������ْت اأدان���������ي���������ه وَم�������ن

 

 ف������اإم������ام ه�������ذا ال�������س���ع���ب قد
���� ع����وا ب��ال�����س��ب��ر وال�������سْ ف����ت����ذرَّ

 

وث���������������واب اآِج������������ِل������������ِه ُه����ن����ا

 

الم�سا ه�����ذا  ع���ل���ى  ف���ا����س���ب���ْر 

 

���ْوَن ل��ب��ي�����س��ِة ال��� ك����ان ال���َح�������سُ

 

 ول�������������ه اأرت�������������������ك م�������ك�������ارم
 ول�������ه الأي��������������ادي ال���ب���ي�������ض ل
 ول���������ه ال����ف���������س����ائ����ل ن���اط���ق���ا
ف���ب�������س���ي���ب���ه ظ������ه������َر ال���ن���م���ا

 

�������و��������ضٍ ل���ه وب�����������اإخ�����������وة ��������سُ

 

ِم���ْث���� ال���ب���ي���ت  ح����م����اة  ه����م  اإذ 

 

 ف����ب����ف���������س����ل����ه ج����������اء ال����ب����ن����ا
ال����ف����ق����ي����� اهلل  �����د  ف�����ت�����غ�����مَّ

 

������ُب رح����م����ة ������يِّ و������س�����ق�����اه �������سَ

 

 وي���������وؤي���������د ال�����خ�����ل�����ف ال�������ذي
ب���ع���ب���� واآزره  ف���������ه���������دًا 

 

 وك������������ذاك �����س����ل����ط����ان ال������ذي
خ����ط����وه د  ��������س�������دِّ رب،  ي�������ا 

 

 اإن������������������ا ن�������ب�������اي�������ع�������ه ك����م����ا

ف���������اأن���������اخ ل������ي������اًل �����س����اه����دا

 

 ف��������ي م������ن������ت������اأى م����ت����ق����اع����دا
م����ك����اب����دا ال�������غ�������داة   اأودى 
����ْل����َوى ف���ل���م ي������ُك ع���ائ���دا ����������سَ

 

ق���ا����س���دا ي�������وؤّم�������ل  ل����م����ن  َك 

 

م�����ت�����واج�����دا ب���������دا  واإن  ِب 

 

 �������اإ�������س������الم ع�����ن�����ه م����ج����ال����دا
 ف����������ي ب��������ردت��������ي��������ه وال�������������دا
 ت���ن�������س���ى ف����ع����ا�����ض م�������س���ان���دا
ع����ا�����س����دا ق������د  ب������ال������ذي  ٍت 

 

ح����ا�����س����دا �����س����ق����ع  ب�����ك�����ل  ُء 

 

َغ��������َم��������َر ال�������ب�������الد ت������راف������دا

 

���������ل اأب�������ي�������ه�������ُم م�����ت�����واط�����دا

 

م���ت���م���اه���دا ر������س�����ا  وق��������د  ُء 

 

����������َد ب�����غ�����ف�����ره م�������ذ �����س����اه����دا

 

 ي���ح���ي���ي ال����ج����دي����ث ال����الح����دا
م������ق������ال������دا ب��������ع��������ُد  وّله 

 

�����������������ِداهلل ح������ي������ث ت�����ع�����اه�����دا

 

 ب����ال����خ����ي����ر اأ������س�����ب�����ح ن����اه����دا
 واك�������������������الأه ف�����ي�����ن�����ا ق������ائ������دا
 اأم���������������ر الإل�����������������ه ت��������واك��������دا
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بناة املُلك)1(
�أحمد جرب

يزهو وال��خ��ل��د  خ���ال���ًدا  اأاأرث�������ي 

 

 ي����ج����دد ف���ي���ه دائ��������رة ال��ل��ي��ال��ي
المعالي اأف���ق  ف��ي  كالنجم   �سما 
فاأعلى ت��ي��ه  ف���ي  وال���ن���ا����ض   دن����ا 
ي���داه َج����َل����ْت  ل��ل��م��ك��رم��ات  اأٌب 

 

ت���راه اإذ  ال�����س��ري��ع��ة  دن���ي���ا   وف����ي 
 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
حماه ف����ي  ال���م���الئ���ك   ت���ب���ارك���ه 
ت�سعى ْيد  ال�سِّ عبدالعزيز  بنو 

 

ل��ي��وًث��ا ب���ه  ت��ح��ي��ط  اإذ  ت���راه���م 

 

تراءت اإذا  الكريم  الخلق   وف��ي 
��ا ي���ج���وب���ون ال����دي����ار ك��م��ا ال��ث��ريَّ

 

ن���وًرا ال�سم�ض  ي��ف��وق  ���س��ي��اوؤه��م 

 

ي��ق��ود ال��ج��م��ع ف��ه��ٌد ف��ي ام��ت��داد

 

افتخار رّن������ات  ال��ق��ل��ب  ف���ي  ل���ه 

 

وف���ي الإ����س���الم ت��ب�����س��ره اإم��اًم��ا

 

ب���الد ح���ظ���ي���ت  م����ا  واهلل   ف����ال 

الجناِن؟! على  ال��ب��ه��يِّ  بمقدمه 

 

حناني م���راب���ع���ه  ف����ي   واأط����ل����ق 
بالُجَماِن القطيفة  ت�سمو  ك��م��ا 

 

المعاني ع��ب��ق  ف��ي  ال��م��ل��ك   ب��ن��اء 
الزماِن غوى  الحزين  القلب  عن 

 

 ت���رى الإي���م���ان والإ����س���الم دان��ي
الجناِن األ���ِق  ف��ي  ال��ر���س��وان  م��ن 

 

ال��م��ك��اِن ف���ي  ا  ع�����زًّ ح���ب���اه اهلل 

 

اآِن ب���ك���ل  ال����رج����ال  ب����ه  ت���ح���ّف 

 

بالمغاني ���س��واه��ر   ب��ح�����س��رت��ه 
المناِن اآلف  الف�سل  ف��ي  ل��ه��م 

 

اأم����ان����ي اأو  م����غ����ارم   لأم���ت���ه���م 
ثاني ال���ك���ون  ب���اأف���ق  ل��م��ع��ت   اإذا 
الأم��ان��ي جبينهم  م��ن   وت�����س��ط��ع 
البياِن م��ن�����س��ور  ال��خ��ط��و  رف��ي��ق 

 

يداني م���ا  ال���ع���روب���ة  دن��ي��ا   وف����ي 
ي���ق���ود ال���ن���ا����ض ده������ًرا ب���ات���زاِن

 

 ب��م��ث��ل ق����ي����ادة م��ل��ك��ت زم���ان���ي
)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، مطابع دار احلارثي، 

الطائف، ط:1، 1408ه�، �ض: 59.
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 وم���ا خ��ف��ق��ت ق��ل��وب ال�����س��ع��ب اإل
وا�سطفيها ب��ال��ج��زي��رة  ��ْل  ف��ه��لِّ

 

اب���ت���ه���ال ج���وان���ب���ه���ا  ف����ي  د  وردِّ

 

 م���ن ال���ح���ب ال��ك��ب��ي��ر ل��ك��ل ف��رد
اأ����س���دو الأردنِّ  م���ن  اآٍت  ل��ه��م 

 

نفو�ض ه��ت��ف��ت  اإب����راده����م   وف����ي 
ده��ًرا رج���وت  ال��وج��ود،  رب  فيا 

 

�سروًحا مجدهم  ف��وق  ��ِم��ْخ  واأ���سْ

 

ف��ي��ا ف��ه��د ال��م��ك��ارم، األ���ف اأه���ال

 

�سعري اأت���اك  ال��م��ل��وك،  فهد   وي��ا 
 واأط��ل��ق��ت ال��م��ك��ارم ف���ي رح���اب
عهود ب���ي���ارق���ه���ا  م����ن  اأََط������لَّ������ْت 

 

اأب����ا الإح�������س���ان، ل��ل��ف��ق��راء دوًم���ا

 

الت�سامي ك��ن��ت  اإذ  اهلل   رع����اك 
ا ف������دْم ل��ل��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م ع����زًّ

 

اإذ تفديك نف�سي ال�ساح  و�ِسْر في 

 

داٍع ال��دي��ن  ف��ي  في�سل  َن��ِج��يُّ��َك 

 

م���ل���وك ت�������س���ام���ي���ه  ل   م���ل���ي���ك 
 ف��ي��ا رب الأن������ام، دن����وت اأزج���ي
المفدى ل��ل��م��ل��ك  ف��ه��د  ي���د   ع��ل��ى 
دف���ًق���ا ل�����الآم�����ال  اأن  وي���ث���ب���ت 

 

غ��ي��ارى اآلء  الأ����س���ح���ار   ف��ف��ي 
حّر األ���ف  ال�سناعة  ف��ج��ر  وف���ي 

 

�سدق ال��زراع��ة فجر  دن��ي��ا   وف��ي 

ل��ه��ذا ال��م��ل��ك م��ن ق��ا���ضٍ ودان���ي

 

الزماِن قمر  ي��ا  المجد  ون��اج��ي 

 

الل�ساِن م�����س��ه��ود  ال�����س��وت  ن��ق��ي 

 

ال���ع���ن���اِن ل��ل��ط��ل��ق  ����س���ع���وَد  لآل 

 

���ر ل��ل��م��ك��اِن ب���ذك���ره���م ال���م���ع���طِّ

 

زعفراني الم�سمخ  الطهر   م��ن 
ُت��ج��ل��ي ل��ل�����س��ع��ود ب����ذا ال��م��ك��اِن

 

باني ال����ي����وم  ي���ك���ون  ف���ه���ٌد  ل���ه���ا 

 

و���س��ه��اًل م���ن َع����ُروَب����َة وال���زم���اِن

 

ل��ك��ل حاني ف��ع��ل��ت  م���ا   ي���ب���ارك 
الُمعاني اآلم  ال��ن��ور  ف��ي  م��ح��ت 

 

الَمعاني تنا�سقها  م��ن  تخّل�ض 

 

افتتاني ل���ل���درر  ال��ت��ه��ذي��ب   وف���ي 
باني ج��ئ��ت  ال��م��ظ��ف��ر   ول��ل��م��ل��ك 
باني والآداب  ل��ل��ط��ه��ر   وك�����ن 
 ف���اأن���ت ال��م��ج��د ل��الأم��ج��اد ران���ي
اإم�������ام م��خ��ل�����ض َب������رُّ ال���َج���ن���اِن

 

ال�سناِن اأق���دا����ض  ال����روح  ف��ي  ل��ه 

 

التهاني �سدى  ال��ب��الد  ملك   اإل��ى 
كياني ي��ح��ي��ا  م���ا  غ���م���رات   وف����ي 
الحناِن م��ن  ال��غ��زار  ال�سهب  م��ن 

 

المباني زف����رات  الإن�����س��ان   وف���ي 
ل����ه ي����دك����م ت����ب����ارك ب���ام���ت���ن���اِن

 

ول����ل����زّوار ف���ي ال��ح��رم��ي��ن دان���ي
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تحيا ال��ت��ج��ارة حين  اأر����ض   وف��ي 
ال���ع���رب، فينا ي���ا م��ل��ي��ك  ت���اأّل���ْق 

 

قلوًبا ت��وا���س��ع��ك��م  م���ن  ��������ْف  واأَلِّ

 

ْعًدا �سُ الخير  دروب  في  وجاهد 

 

ف��ف��ي ال��ت��ن�� ��زي��ل اآي������ات ِع�����َذاب

 

وف����ي ال��ح��ل��ب��ات اآ�����س����اد ����س���واٍر

 

م������ولي، دوًم����ا ي���ا  ح���م���اك اهلل 

 

باني ال���ع���زم���ات  ����س���ادق   م��ل��ي��ك 
بافتتاِن ي��ن��ب��ع  ال���رف���ق  وم���ن���ك 

 

المباني م�سيرتك  ف��ي   واأك���م���ل 
ب���ال���ِق���َراِن دورك  ج����اء  م���ا  اإذا 

 

 وف����ي ال���م���ي���زان اإل����ه����ام ل��وان��ي
اأم������ام ال��م��ل��ك ت���ن���زُع لق���ت���راِن

 

امتناني ل���ك  الإل�����ه  خ��ي��ر   وف����ي 
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جراح و�ضفاء)1(
�أحمد عبد�ل�سالم غايل

الق�ساُء ف��ان��ت�����س��ب  اهلل  اأراد 

 

دع��ا ال��رح��م��ن خ��ال��د، َم��ن دعاه

 

���ى وال����ط����ه����ارة خ���ي���ر ُب�����ْرد ف���ل���بَّ

 

ال�����س��م��ع فينا  م��ل��ي��ك ك����ان م����لء 
 م��ل��ي��ك ل���م ي��ق��م ف���ي ال��م��ل��ك اإل
قلب و����س���ف���اء  ����س���ري���رة   ن���ق���اء 
 م���ل���ي���ك زاه���������د ع����ب����د م��ن��ي��ب
ولًء ف���ام���ت���ل���وؤوا  ال��ن��ا���ض  اأح�����ب 

 

و�����س����اُم����وا ف����ي رع���اي���ت���ه ه���ن���اًء

 

وب��ات��وا ذه���ل���وا  اإذا  ع��ج��ب   ف���ال 
�سوًقا ال��ق��ل��ب  ���س��ّج  ذك����روه  اإذا 

 

ي�����زداد عطًفا وال������ًدا  ي���ُك  األ����م 

 

داًرا ب��ال��خ��ل��د  ل���ه  ُج�����ْد  اإل���ه���ي، 

 

دعاء ف��ي  ق��ل��وب  وم�����س��ت   م�سى 
 ق���ل���وب ن���اب���ه���ا ج�����رح ون������ادت:
فهد الآلم  ي��م�����س��ح   ف���اأق���ب���ل 
عهد ول�������ي  ج�������اء   وع������ب������داهلل 
وم�����ن ع���ب���ُدال���ع���زي���ز ن���م���ا ع���اله

 

***

ث������واُء ف����ال  ب���ال���رح���ي���ل  واآذن 

 

اإل������ُه ال��ع��ر���ض اأ����س���ع���ده ال���ن���داُء

 

����س���اُء ال���رِّ وازداد  اهلل  ك�����س��اه 

 

ه ِظ��������ّل وم������اُء ون�����ف�����ُح ُح������ُن������وِّ

 

النقاُء ي��ح��ف��زه  ال���ع���دل  ل��ن�����س��ر 

 

ِم�������راُء ي���خ���ال���ط���ه  ل  و�����س����دق 

 

وم������ا ه����زت����ه ي�����وًم�����ا ك���ب���ري���اُء

 

احتفاُء اأ���س��ف��ى  ب��م��ا  ل��ه��م  وك���ان 

 

الهناُء حفل  اإن  العي�ض  وي�سفو 

 

الق�ساُء ح����ّل  ح��ي��ن��م��ا  ح���ي���ارى 

 

��ج��ه��م ب��ك��اُء وق���ي���ل م�����س��ى ف��ه��يَّ

 

ع���ن���اُء؟ ي���وًم���ا  ن��اب��ه��م  م���ا  اإذا 

 

ت�ساُء ك��م��ا  ال���ت���ق���يَّ  ك����ان  ف��ق��د 

 

وك�����ّل ال��ي��م��ن ي��ج��ل��ب��ه ال���دع���اُء

 

داُء ال��ق��ل��ب  ج����رح  اإن  اإل����ه����ي، 

 

وف����ه����د ف����ي ت����األُّ����ق����ه ال�������س���ف���اُء

 

اللقاُء واك��ت��م��ل  ال��ق�����س��د  ف��ت��ّم 

 

ل�����ه ف�����ي ق���ل���ب اأم�����ت�����ه ال��������ولُء

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 48، رجب و�سعبان/1402ه�– مايو ويونيه/1982م، �ض: 384.
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ك���راًم���ا ن��ح��ي��ا  اأن  اهلل  اأراد 

 

درًب�����ا الإ������س�����الم  لأم������ة  اأراد 

 

مجًدا ال��ح��رم��ي��ن  ل�����دارة  اأراد 

 

ف���رد ك����ل  ي��غ��م��ر  ال���خ���ي���ر   اأراد 
حياة ف���ي  م  ال���ت���ق���دُّ ل��ن��ا  اأراد 

 

 ف���ه���ي���اأ ل���ل���ع���ب���اد م���ل���ي���ك ع���دل
وارت�سينا ع��رف��ن��ا  م���ن   وف���ه���د 
 ف��ب��اي��ع��ت ال���ن���ف���و����ض ب���ك���ل حب
قلوب ف��ي  عر�سك  ب��ات   مليكي، 
�سفاء ف���ي  وب��ت��ن��ا  اأًب������ا  غ�����دوت 

 

حق ن�سير  غ����دوت  ك��م��ا   وك��ن��ت 
وّج���ه���ت طرفي اأي��ن��م��ا  م��ل��ي��ك��ي، 

 

ف���َرْو����ضُ ال��ع��ل��م ك��ن��ت ل��ه وزي���ًرا

 

بناه َم��ن  ���س��رٌح  الأم���ن  وح�سن 

 

اأي����ن �سارت ال��ت��ق��دم   وك��ن��ت م��ع 
حياة ي��ح��ي��ا  غ���ي���رن���ا  ذا   ف���م���ن 
ت�ساُء ك��م��ا  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن��ى 

 

م���ن عرفنا ب��ن��ي��ه  م���ن   ف��اأ���س��رق 
يم�سي المجد  رك��ب  اإن   مليكي، 
كتاب ع���ل���ى  الأن��������ام   وب���اي���ع���ك 
وع����ب����داهلل ق����د اأول����ي����ت ع���ه���ًدا

 

ف��ط��م��ن��ت ال���ق���ل���وب وه�����لَّ ُي��ْم��ن

 

نعمنا ب���م���ا  الإل�������ه   واأك����رم����ن����ا 
***

ي���ق���ود خ��ط��ا ك��رام��ت��ن��ا ال���وف���اُء

 

اْل�����َت�����َواُء ب����ه  ي�������س���ّر  ���ا ل  ����س���ويًّ

 

�����ل�����ه وي�����رت�����ف�����ع ال������ل������واُء ي�����وؤثِّ

 

ال�����س��ي��اُء ي��واك��ب��ن��ا  ب�����اأن  اأراد 

 

ي��ظ��ل��ل��ن��ا ال����ت����وثُّ����ب وال�����رخ�����اُء

 

ال�سفاُء ���س��م��اح��ت��ه  ف���ي  وع������ّزًا 

 

ف�������س���ّد ال���ق���ل���ب ح����ب وازده��������اُء

 

ْي�����ِه وي���رف���ع���ه���ا ال����ف����داُء ُت�����َف�����دِّ

 

ال�سماُء ت��ك��رم��ه  ال��ق��ل��ب  وع��ر���ض 

 

غ����دوت اأًخ�����ا ف�����س��ّرف��ن��ا الإخ�����اُء

 

وك����م ب��ال��ح��ق ي��ن��ت�����س��ر الإب������اُء

 

ال���ن���م���اُء ي����ع����ززه  ب����ل����دي  اأرى 

 

العطاُء وانت�سب  الخ�سب  فعّم 

 

�����س����واك ف����ال ي���ط���اول���ه َع������الُء؟

 

خ���ط���اه ب����ات ي�����س��ح��ب��ه ارت���ق���اُء

 

ي�������س���ّع ب���ه���ا ال����ت����األُّ����ق وال��������رواُء

 

ب����ن����اُء ي���ت���ب���ع���ه  راح  ب������ن������اًء 

 

اق��ت��داُء ال��ب��ان��ي  م��ن  ب��ه��م  يهيب 

 

واأن������ت ت���ق���وده وب����ك ال��م�����س��اُء

 

واأن���������ت ل���ك���ل م���ك���رم���ة وق������اُء

 

وب��اي��ع��ن��ا و����س���ّرف���ن���ا ا���س��ط��ف��اُء

 

الثناُء وان��ط��ل��ق  ال��ق��ل��ب  وَرفَّ 

 

وب����ات ال���ج���رح ي�����س��ع��ف��ه ال�����دواُء
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 ب��ن��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز، ل��ن��ا ع���زاء
ف���ق���دن���ا خ����ال����ًدا وال���ف���ق���د م���رٌّ

 

 وج������اء ���س��ق��ي��ق��ه ف���ه���د ي��وا���س��ي
قلب ب���ك���ل  ع���ب���دال���ع���زي���ز   ب���ن���و 
م��ل��وك �سدق ع��ب��دال��ع��زي��ز   ب��ن��و 
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

ال���ب���الُء ع���ظ���م  اإذا  ب��م��ج��دك��م 

 

ي����م����ازج����ه ل���ه���ي���ب واك������ت������واُء

 

واأن��ع�����س��ن��ا ال���ت���ف���اوؤل وال����رج����اُء

 

م���اُء! دم����اء ال��ق��ل��ب ي���ا ن��ع��م ال���دِّ

 

 اأف����������اوؤوا ل���ل���ب���الد ب���م���ا اأف��������اوؤوا
النجاُء ي��ل��ت��م�����ض  ك��ي��ف  وت��ظ��ل��م 

 

وم���ن���ه���م ي���م���الأ ال���دن���ي���ا ���س��ن��اُء
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تاأ�ضو اجلرح)1(
�أحمد بن عثمان �لب�سام

يا داُر، َح�ْسُبِك اأن الخطب ذو جلٍل

 

 ل�ست الوحيدة تبكي اليوم راحلها
اإن كان عنك حبيب قد م�سى َعجال

 

اأ�سًدا اأب��دل��ِت��ِه  اأ���س��ٌد  ��ى  َق�����سَ اإذا 

 

كملت قد  العقد  في  ُدَرٌر  كاأنهم 

 

ماآثره م��ات��ت  م��ا  خ��ال��ُد  م��ات  اإن 

 

 فلي�ض بالج�سم يحيا المرء في �سرف
مرتبة الأم����وات  كما  ح��يٍّ  ف���ُربَّ 

 

 فلن يموت الذي في القلب من زله
فا�سكن هنيئًا جناَن الخلد في دعٍة

 

اأجمُعه ال�سعب  بكاك  رحلت  لما 

 

مالُكه القلب  ع��ر���َض  اأَ  َت���َب���وَّ واإذ 

 

 اأتيت يا فهد، تاأ�سو الجرح في ثقة
 بالحب والعدل والتقوى حكمت بنا
في ال�سلم تبني �سروح المجد �سامقًة

 

كرم من  الأم�ساَر  ماآثُرك  ْت  َعمَّ

 

بها اأَل���مَّ  خطب  اإذا  �سعيت  وك��م 

 

َمن كمثلك  جاه  في  يطمع  ولي�ض 

 

اأو�سيِك بال�سبر َعلَّ الرزَء ُيحتَمُل

 

بل اأ�سبح ال�سهُل يبكي اليوَم والجَبُل

 

فما م�سى عنك منه الف�سل والمَثُل

 

والَبَدُل الِمْثُل  نعم  عرينك  ففي 

 

َيكتِمُل العقد  وحول جيدك ح�سن 

 

فالج�سم يفنى ويبقى للفتى الَعَمُل

 

ُجُل الرَّ بيننا  يحيا  بالمكارم  بل 

 

َتحتِفُل الأح��ي��اء  ب��ه  َم��ْي��ٍت  وُربَّ 

 

َمَلُل ِم��ن ذك���ِره  ال���ورى  ينال  ول��ن 

 

الأَُل����ى هلل ق��د رحلوا ال��ت��ق��اة  م��ع 

 

وَيبتِهُل ي��دع��و  �سعى  وب��ال��دم��وع 

 

والأَم��ُل وال�سعد  له  ال�سفاء  ع��اد 

 

َيندِمُل جئَت  لما  ب��دَّ  ل  وال��ج��رح 

 

ول��ل��م��ك��ارم اأن���ت ال��ب��اذل ال��َج��ِزُل

 

البَطُل القائد  اأنت  ال�سدائد  وفي 

 

َوُل وكم اأ�سادت بك الأم�ساُر والدُّ

 

والَعَمُل للجاِه–  –ل  �سعُيَك  هلِل 

 

َي�ستِمُل والأم��ج��اَد  ي��رف��ل،  بالعزِّ 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 41
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فمكرمة ترجو  ما  �سعُيك  نال  اإن 

 

به يريد  اأمر  في  للنا�ض  َي�ْسَع  من 

 

غايته فالأجر  �سعى  فيما  فاز   اإن 
، ن�سَرَك لالإ�سالم في بلدي يا َربِّ

 

مترعة اهلل  بتقوى  القلوب   فيه 
عامرة الحكم  بعدل  البالد   فيه 
والنا�ض اإن َتْعُمِر التقوى �سرائَرهم

 

مولي، عفوا اإذا ما جئُت ممتدًحا

 

ما زاد مدٌح لكم في قدركم �سرًفا

 

َزُه َطرَّ ال�سعر  نظيم  منه  كان  اإن 

 

مثل ق��ول��ه  ف��ي  ل��ه  ت�����س��ام��ى   واإن 
ول تنال،  �سوءًا  ل  فديتك  فا�سلْم 

 

عهَدكُم العهد  وليُّ  يرعى  وعا�ض 

 

َع���َذُل ول  َل�����ْوٌم  ف��ال  ينله  ل��م  اأو 

 

َينتِقُل ��ات  ف��ل��ل��ج��نَّ ال��ك��ري��م  وج���ه 

 

َيمتِثُل للرحمن  فهو  ي��ف��ْز  ل��م  اأو 

 

لول اعت�ساٌم به ل �سك ما َعَدلوا

 

َتعتِمُل ب��الإي��م��ان  ال�سمائر  فيه 

 

َتعتِدُل اهلل  ب�����س��رع  ال��ح��ي��اة  ف��ي��ه 

 

َخَطُل ول  َغ��يٌّ  فال  النفو�ُض  َت�ْسُم 

 

فال�سعر في مدحكم بالفخر َيكتِحُل

 

بل زاد في القدر منك المادُح الَخِجُل

 

ح�سُن القوافي فمنك الفعُل والَعَمُل

 

والَمَثُل القول  جاء  �سنيعك  فمن 

 

والأََج��ُل العمر  وط��ال  ت��راه،  باأ�سًا 

 

ُجُل والرَّ العهُد  ونعم  ال�سعود  اآَل 
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نفثة حمزون)1(
�أحمد مو�سلي

اأ���س��ك��و اإل���ى اهلل اآلم����ًا واأح��زان��ا

 

 تلك الفجيعة في المحبوب خالدنا
حدًثا فقده  في  م�سيبتنا  كانت 

 

قاطبًة ال�سعب  عيون  عليه  بكت 

 

اأقوى على �سفر  كنت الك�سير فال 
ي���ا وال�����ًدا وم��ل��ي��ك��ن��ا، زان����ه خلق

 

مثٌل لنا  الأ���س��م��ى  خليفتك  وف��ي 

 

�سرًفا بايعته  ال���ذي  المليك  ه��و 

 

جامعة الف�سل  �سفات  لكل   فيه 
بلغت الذي  الثاني  النائب  ْنوه  و�سِ

 

مفخرًة ل��الأوط��ان  اهلل  اأب��ق��اه��م 

 

واألوانا اأ�سناًفا  القلَب  اأَْدَم��ِت  قد 

 

واإح�سانا ت��وف��ي��ًق��ا  ال��ف��ذ  اإم��ام��ن��ا 

 

ووج��دان��ا ق��ل��ًب��ا  م�سنًيا  ًع���ا  م���روِّ

 

ور�سوانا غ��ف��راًن��ا  اهلل  ل��ه  ت��دع��و 

 

�سانا لها  ت��ت��رك  ل��م  روح���ي   لكن 
اأزمانا الفردو�ض  في  رب��َي  رع��اك 

 

يهدي اإلى الخير تو�سيًحا وتبيانا

 

اإذعانا ال�سعب  ج��م��وع   وبايعته 
 وف���ي اأخ��ي��ه ول���ي ال��ع��ه��د م��ا زان��ا
�سلطانا واختارته  المجد   هماته 
وزاده�������م رف���ع���ًة م��ن��ه واإي���م���ان���ا

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 58.
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بكت البلد واأظلمت اأرجاوؤها)1(
ر��سد بن �سالح بن خنني

 �سبحان من كتب الفناء على الورى
لمفكر ة  م�����س��رَّ ال��ح��ي��اة  ف���ي  م���ا 

 

اأرج��اوؤه��ا ال��ب��الد واأظ��ل��م��ت   بكت 
قا والنَّ وال�سجاعة  المكارم  رجل 

 

م���ن خوفه رب����ه  ي���راق���ب  دوم������ًا 

 

ي��ب��ذل جهده ل��ل�����س��ع��ب  م��ت��ح��ّب��ٌب 

 

ه ربَّ يخ�سى  ال�����س��رع  عند  وق���اف 

 

في اليوم قبل الموت كان م�سافرًا

 

دًا متهجِّ ب��م��ك��ٍة  ال�����س��ي��ام  ي��ن��وي 

 

قبلها ل��ك��ْن  الآم������ال  ه���ي  ه����ذي 

 

اأ�سكن في الجنان فقيدنا  ، يا ربِّ

 

بم�سابه ع��م��ن��ا  ع��ظ��ي��م   رزء 
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 ����س���ادق
كمليكهم ب���اي���ع���وا  ع��ه��د   وول�����ي 
ق���ادًة ��ُق  ال��م��وفِّ ال��ل�����ُه  يحفظ  اأن 

 

ك�سعبنا متالحم ال�سعوب  في   هل 
 وو���س��ي��ة ق��ب��ل ال��خ��ت��ام اأق��ول��ه��ا
بدينكم الأَُب�����اة  ن�����س��َل  اأو���س��ي��ك��م 

 

���س��ّدوا ال��ذرائ��ع ع��ن دع���اة تحلٍُّل

 

 اإن تن�سروا الرحمن ين�سركم على

���س��ب��ح��ان��ه ال��ق��ي��وم ل��ي�����ض ب��زائ��ِل

 

بغافِل لي�ض  ال��ل��ذات  ه���ادم  ع��ن 

 

الراحِل المليك  فقد  على  حزنًا 

 

لم يخ�َض في الرحمن لومة عاذِل

 

النازِل ف��ي  حكمه  ع��ن  مت�سائاًل 

 

بباخِل لي�ض  ال��ن��ا���ض  يفيد  فيما 

 

�سم�سام عند الراأي لي�ض بفا�سِل

 

المتفائِل بعزمه  الم�سيف  نحو 

 

�ساغِل ل�����س��غ��ٍل  ع��ن��ه��ا  ي��ن��ث��ن��ي  ل 

 

الآم��ِل روح  بقب�ض  المنون  ي��اأت��ي 

 

ل�سائِل والمجيب  ��ى  ال��ُم��َرجَّ اأن��ت 

 

�سامِل وح���زن  غ��مٍّ  ف��ي  فال�سعب 

 

الفا�سِل القرار  الزعامة ذو  رجل 

 

عاجِل ب�سير  تب�سرهم  كال�سيل 

 

المتوا�سِل: بالدعا  يلهج  وال��ك��ل 

 

عائِل اأو  ح��ا���س��د  م��ن  وي��ع��ي��ذه��م 

 

ع��ادِل؟ ب�سرع  �سا�ُسوا  ق��ادة  م��ع 

 

حا�سِل: ق�سور  عن  اأرج��و  والعفَو 

 

للباطِل بحرِبكم  الكيان  اح��م��وا 

 

كامِل دي���ن  تطبيق  ���س��اءه��م  ق��د 

 

قائِل اأ����س���دق  واهلل  ال���ع���دا  ك���ّل 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 3587، 1402/9/9ه�– 30/يونيو/1982م، �ض: 11.
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ملثل حكمك يبكي ال�ضعب من حكموا)1(
ريا�ض عز�لدين قويدر

نغُم ول  ب���وٌح  ل  ال��ح��رُف  تجمد 

 

قافيتي الأحزان  ُتخر�ض  ل  وكيف 

 

اأ�سى الم�سلمون  ذاب  وفاتك   وفي 
ملحمًة الحزن  اأ�سوغ  اإل  اأق�سمت 

 

اأبًدا �ساعر  �سعري  قبل  قالها  ما 

 

تبقى على الدهر عند ال�سامخين ُعال

 

 هذي القوافي التي اأ�سعى لت�سعفني
اإذا ق�سرت مرثية َيَراِعْي  فاعذر 

 

اأمتنا زلزلَت  قد  العرب،  يا خالد 

 

 ورجع الوعي في الباكين األف �سدى
 حقيقة الموت جاءت مثل �ساعقة
مدامعها الدنيا  ت��ذرف  ل   وكيف 
باأدمعها غ��رق��ى  اأع��ي��ن��ن��ا  ج��ع��ل��َت 

 

دًما ال���وداع  ي��وم  بها  َب��َدْل��َت  لقد 

 

الإ���س��الم قائده ي��ن��دب   وك��ي��ف ل 
مملكتي الأح���زان  تمالأ  ل   وكيف 
خافقهم هز  بارتحال   فاجاأتهم 
قاطبًة العرب  �سعوب  كل  تبكيك 

 

تروعنا فو�سى  اإل��ى  نعود  ِخْفنا 

 

والقلُم والعيناِن  القلِب  واأدم����ُع 

 

والعَجُم الُعْرب  يبكي  وفاتك  وفي 

 

الأمُم َدْعَمها  تبكي  وفاتك  وف��ي 

 

يُم وال�سِّ والتاريخ  البطولة  فيها 

 

نغُم األ���ف���اظ���ه���ا  ف���ي  ����ق  ت����األَّ ول 

 

العدُم اإب��داع��ه��ا  ع��ل��ى  ي��ط��ل  ول 

 

والأَلُم الحزن  فوؤادي  من  ي�سدها 

 

الكلُم عندها  تفنى  الفجيعة  اإن 

 

الحلُم اإن���ه  قلنا:  ال��ي��وم  بفقدك 

 

ينعى المليك وفي اأفق ال�سدى ال�سقُم

 

فُم بالكالم  واأع��ي��ا  القلوب  على 

 

العلُم موتك  في  ينحني  ل  وكيف 

 

م الج�سم ل تم�سي به القدُم وحطِّ

 

دُم الم�سلمين  �سعوب  عيون  ففي 

 

والكلُم؟ الأف��واه  تخر�ض  ل  وكيف 

 

وتحمل الحزن فيك البيد والأكُم؟

 

ف�ساَء في عي�سهم بعد النوى ال�سقُم

 

والقيُم يد  ال�سِّ والأمراء  وال�سعب 

 

في الم�سرقين وحبل الود ينف�سُم

 

)1( ال�سم�ض وكواكب ال�سحراء، ريا�ض عز الدين قويدر، �ض: 16.
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 لول الأماني بفهد ال�سرق �ساحكة
نعرفه الأم�ض  اأمين  المليك   هذا 
اأمل �سرقنا  في  يبت�سم  لم   ل��وله 
اأًب��ا الم�سلمين  لكل  حييت  لقد 

 

اأمنية ك��ل  ي��ن��ال��وا  اأن   ع��ودت��ه��م 
لن�سرتهم م�سلوٌل  �سيِفك  فَحدُّ 

 

وحدته ل��الإ���س��الم  المتمم   اأن���ت 
اأذى الم�سلمين  ب��اأر���ض  األ��م   اإذا 
 فاإن اأرادوك فوق ال�سيف جئت به
وتغرقهم ح��دٍّ  بال  تعطي  يمناك 

 

مملكتي ف��وق  رب��ع  قلبك:  ق�سمَت 

 

َحَمْلَت همَّ انت�سار الم�سلمين على

 

ونال ج�سمك �سعًفا من م�سائبهم

 

لن�سرتهم يخلق  ل��م  رب��ك   ك���اأن 
منت�سر للمظلوم  عندك   فالعزم 
 اأخل�ست لل�سرع اإخال�ض المحب له
داخلها اأن���ت  خ��ل��د  بجنة   اأب�����س��ر 
عي�ستها لل�سحراء  تع�سق  َحِيْيَت 

 

عه تقطِّ �سيٍد  ف��ي  ع��م��رك  ف��ُح��ْل��ُو 

 

تغيب عن عالم ال�سو�ساء مرتحال

 

لطالبه م��ف��ت��وًح��ا  ب��اب��ك  وع�����س��ت 

 

مقترٌب الدين  علماء  من  واأن��ت 

 

بما قدمت من عمل رحلت را�ٍض 

 

مبت�سًما اهلل  ل��ل��ق��اء  راح����اًل،  ي��ا 

 

 بمثل حكمك تبني البيد �سوؤددها

ال�ساأُم به  وا�ستعلى  العي�ُض  َد  َتَنكَّ

 

الُحْكم والنعُم من راحتيه ي�سيء 

 

ال�سرُم �ساحاتنا  في  ت�سامخ  ول 

 

يبت�سُم ع��ا���ض  وث��غ��ًرا  يحن  قلًبا 

 

يلتطُم العطف  فيه  البحر  فقلبك 

 

الكرُم فوقها  يزهو  ��َك  ك��فِّ وُح��ْل��ُو 

 

 واأنت تدعم من �سادوا ومن هجموا
تحتكُم والإك����رام  لل�سيف  ل��ج��اأت 

 

تبت�سُم ال��م��ال  ف��وق  اأرادوك  واإن 

 

وتحمل ال�سيف حين الحرب ت�سطرُم

 

ولل�سعوب البواقي.. كيف ينق�سُم؟!

 

الهمُم عندك  ف�ساءت  الغزاة  كل 

 

وهّد ج�سمك في الم�ست�سعب ال�سقُم

 

وينتقُم دي���ًن���ا  ي��ج��م��ع��ه��م  اإلك 

 

ينهزُم ال��دي��ن  ي��اأب��ى  دينك  وح��ب 

 

وال�ساهدان عليك ال�سيف والحرُم

 

تعت�سُم والقراآن  بالدين  دمت  ما 

 

الخيُم اآفاقها  في  تهواك  وع�ست 

 

الغنُم ب��ه  ت��اأت��ي  م��ا  زادك  وح��ل��و 

 

والكلُم ال�سمر  ال�سعراء  و�سحبك 

 

منق�سُم ار  ل���ل���زوَّ خ��ب��زك  وخ��ي��ر 

 

معت�سُم والمظلوم  لل�سعب  واأن��ت 

 

وال���رح���ُم وال���ت���اري���خ  ي��ح��ب��ه اهلل 

 

الندُم اأع��م��ال��ك  على  يخيِّم  ول��م 

 

 ومثل حكمك يبكي القلب من حكموا
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يدفعني ع��ا���ض  �سعود  لآل   حبي 
الوفاة ُعال لقد و�سفتك من قبل 

 

مبت�سًما ال�سراء  في  الحب  ليخلد 

 

ال�سعر من قلمي اأن  الكل   ويعرف 
اأ�سرتكم مجد  لول  يقولون:  غ��ًدا 

 

ينكتُم ل��ي�����ض  ث��ن��اء  ل�����س��ان  اأح��ي��ا 

 

الكلُم ت�سدق  حتى  اأرثيك  وجئت 

 

ال�سيُم �سرائها  في  القلب  وتملك 

 

من عمق قلبي واإن قال الق�سيد فُم

 

يبت�سُم الآفاق  اإلى  ما طار �سعري 
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اإنك منا العني)1(
�سعيد بن �إبر�هيم �لعيد

ُع  اأبا ال�سعب، )هذا( ال�سعب فيك ُمَفجَّ
ناب�ض والقلب  العين،  ا  ِمنَّ واإن��ك 

 

لحظة كل  في  الإيمان  بك  تجّلى 

 

عباده ف��ي  ب��ه  م�سهود   �سالحك 
باأزره �سددَت  قد  فقير  من  فكم 

 

م�سرد الحياة  في  يتيم  من   وك��م 
كريمة ح��ي��اة  ع��ا���س��ت  واأرم����ل����ٍة 

 

واإنني الم�سلمين  جميع   اأع���زي 
من زًل الخلد  جنة  فاجعل  اإل��ه��ي 

 

قدومه واجعل  الفهَد  اإلهي،  وَق��وِّ 

 

 واإخوته فاجمع على الخير �سملهم

َمنْ َزُع للخلق  اهلل  ق�ساء  ف��ي  ول 

 

ي�سطُع ب��ك  ن��وره��ا  ح��ي��اة  بمعنى 

 

تدمُع والعين  اهلل  يخ�سى  فقلبك 

 

����ُع رح���ي���م ت���ق���يٌّ ب��ال��ع��ط��اء ُم����َولَّ

 

يطمُع ك��ان  ال��ذي  ف��وق  واأعطيَته 

 

ع���ل���وَت ب���ه ع��م��ا ي���ك���ون واأرف������ُع

 

ُع َتَتَجزَّ ل  الخير  تجني  بظلِّك 

 

يتقطُع ال��ذي  قلبي  من  )اأك��اب��د( 

 

ون�سرُع ن�ستغيث  اإّن�����ا  ل��خ��ال��د 

 

تلمُع ب��الأْف��ق  ْعد  ال�سَّ نجوم  ق��دوم 

 

ونطمُع عزيز،  يا  نبغي  فن�سرك 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 3581، 1402/9/3ه�– 24/يونيو/1982م، �ض: 19.
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حيوا املليك)1(
�سميح �لعزة

والباأ�ساُء، ال����روع  ك���ان  ي���وم  ي��ا 

 

 في يوم �سوحت الورود واأخر�ست
تركتنا م��ل��ي��ك،  ي���ا  اأك���ب���ر   اهلل 
م��ن ن��رت��ج��ي اأم����اًل وم��ث��ل��ك ن��ادر

 

نعى مذ  والم�سيبة!  للفجيعة   يا 
باأخذه ق�سوت  ق��د  اإن���ك  م��وت   ي��ا 
اأعين �ستدمع  ك��م  تعلم  كنت   ل��و 
ح�سرة ف����وؤادك  اأخ�����َذْت  فلربما 

 

بح�سرة ت��ن��وح  ك��م  ال��ع��روب��ة   اإن 
مناحة والريا�ض  تبكي   فال�سام 
حالك ليلك  اإن  ُق��وم��ي   ، اأري��ا���ضُ

 

اأك��رم ماجد �سليل   قد غاب عنك 
الدجى و���س��ط  ���س��اط��ع  ن��ج��م   هلل 
لعروبتي، ومعقاًل  الريا�ض  اأر�ض 

 

واإنهم الفقيد  �َسنن  على  ���س��اروا 

 

ماجد ف��ق��ي��د  اب��ن��ه��ُم  وال���خ���ال���د 

 

 رح���ل ال��م��ل��ي��ك واإن�����ه ن��ج��م هوى
�سامٍخ ك���م  ل���ه  اإن����ج����از  وي���ظ���ل 

 

��ت ال��غ��ب��راُء ي���وًم���ا ب���ه ق���د ���س��جَّ

 

م����ن ه���ول���ه وج����الل����ه ال����ورق����اُء

 

الأن����واُء وح��ول��ن��ا  الخ�سم  و���س��ط 

 

رجاُء؟ نعم  واأن��ت  الوجود  ذا  في 

 

الدهياُء وت��ل��ك��م  ال��ف��ق��ي��د  ن��اع��ي 

 

لق�ساُء! اإن�����ه  لأم������رك  ع��ج��ًب��ا 

 

دم���اُء ت�سيل  ل��ك��م  ال��ق��ل��وب  وم���ن 

 

وع��دل��ت ع��ن��ه واأن����ت ن��ع��م ج���زاُء

 

ع��م��اُء ف���ي ف��ق��د رك���ن دون����ه ال��زُّ

 

�سنعاُء واأخ��ت��ه��ا  ال���رب���اط  ح��ت��ى 

 

������ا ال���ن���ه���ار ف��ظ��ل��م��ة ����س���وداُء اأمَّ

 

ول���ف���ي رب�����اك اأ����س���او����ض ُن���ب���الُء

 

ك���ان���ت ل����ه اأي������د ل���ه���ا اإع����ط����اُء

 

ول���ف���ي دي�������ارك ِف���ت���ي���ة ن��ج��ب��اُء

 

المعطاُء ح�سنها  العروبة  �سند 

 

������اءة ب���ي�������س���اُء وِف����ع����ال����ه و�������سَّ

 

كم كان ي�سعل في الدجى وي�ساُء

 

����اُء ُي����وم����ي اإل����ي����ه ب����اأن����ه ال����ب����نَّ

 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5171، 1402/9/12ه�– 3/يوليو/1982م، �ض: 9.
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بناوؤها اأقيم  قد  المدار�ض   هذي 
بريقها اأ���س��اء  فقد   وال��ك��ه��رب��اء 
 اأم���ا ال��م��اآذن ق��د ع��ال م��ن فوقها
له ق��وُم��وا  بلحده  المليك  ح��ي��وا 

 

بروحه ي��ج��ود  اأن  رب���ك   وي�����س��اء 
فلي�سِق قبرك يا مليك، من الندى

 

منهلَّة رب���ن���ا  رح���م���ة  وع���ل���ي���ك 

 

لماجد الريا�ض  اأر�ض  في   واليوم 
التي المعطرة  �سيرتك   �سيعيد 
ي العين ل، ل تحزني اأريا�ُض، ُقرِّ

 

ل�سوله ال��ف��ه��ود  ف��ه��د   فمليكنا 
ال�سما في  نجوم  تبدو  حوله   من 
نائف ب�����در  اأخ�������وه   ع����ب����دالإل����ه 
حولهم ت�سطع  عبداهلل   وال�سم�ض 
الندى لأخ����و  واإن�����ه  ال���ول���ي   ن��ع��م 
وكم مظلوم  لكل  الن�سير   وه��و 
وحبيبه ف��ه��ده  ب��اي��ع   وال�����س��ع��ب 
 وال���ع���دل اأو����س���ح م��ا ي��ك��ون واأن���ه
ال��ورى علم  بن�ساله  ال���ذي   وه��و 
رى اأريا�ُض، ُقومي ا�ستقبلي اأ�سد ال�سَّ

 

كلهم ف��ه��د  ع���ب���داهلل   ���س��ل��ط��ان 

�سواُء ال��غ��ن��ي  م��ع  ال��ف��ق��ي��ر  وب��ه��ا 

 

اأرج������اء اأر������ض دون���ه���ا ال��ب��ي��داُء

 

���س��وت ال���م���وؤذن ���س��ام��ًخ��ا ون���داُء

 

ل����وف����اُء ل���م���ث���ل���ه  ال����ق����ي����ام  اإن 

 

رحماُء ي��ا  ال�سوم  اق��ت��راب  عند 

 

���اُء ف��ع��ل��ي��ه ب���ات���ت ت��ن��ب��ت ال���ِح���نَّ

 

لألُء ل�����ه  ب����ات����ت  �����س����وؤب����وه����ا 

 

��اُء ه���و ف��ه��دن��ا ه���و ل��ي��ث��ن��ا ال��و���سّ

 

ع��م��ت ب������الًدا دون���ه���ا ال���ج���وزاُء

 

ف��ت��ي��ان��ك ال����غ����رُّ الأب��������اة ع�����زاُء

 

عظماُء رج��ال��ه��ا  ال��ري��ا���ض  اإن 

 

والأم�������راُء ���س��ل��ط��ان  م�����س��ع��ل  ذا 

 

الأ�سماُء ف��ط��اب��ت  ال��ع��دي��د  وه���م 

 

ال�سحراُء ت�سهد  ك��م  ف��ار���ض  ه��و 

 

ال�سعفاُء دع��ا  اإذا  المجير  وه��و 

 

البطحاُء ِفعاله  بح�سن  �سهدت 

 

ا�ستفتاُء مليكنا  ع��ن��د  وال��ح��ك��م 

 

�سمحاُء ���س��ري��ع��ة  ال��ف��ه��ود  لأب����ي 

 

ك���م ي�����س��ه��د ال���ت���اري���خ وال���غ���ب���راُء

 

��الُء ُب�����سَ ج��م��ي��ع��ه��م  ال��ف��ه��ود  اإن 

 

ن���ع���م الأُب���������اة واإن����ه����م ك���رم���اُء
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حتية ورثاء)1(
طه �لربكاتي

جرى الدمع من عينّي وان�سدع ال�سْدُر

 

اإمامنا ل��ف��ق��د  م��اآق��ي��ن��ا   و���س��ال��ت 
ندى له  تلقى  ��ْرَت  ���سِ ��ى  اأنَّ فخالد 

 

والرخا والأمن  للخير  �سعى   اإمام 
طبعه وذل��ك  الحاني  ال��وال��د   ه��و 
 هو القائد المن�سور في كل موقف
رحمة األف  ه  �سمَّ قبًرا  اهلل  �سقى 

 

كله لل�سعب  الأج��َر  اإلهي،  واأَْعِظْم 

 

فاإنه ف��ه��ًدا  الع�سر  اإم���ام  ����ْد  واأَيِّ

 

ح�سابه الخافقين  ف��ي  ل��ه   زعيم 
مكانة الأ���س��رت��ي��ن  ف��ي  ل��ه   مليك 
اأنه والملك  العبء  بحمل   جدير 
اإمامنا ل��ف��ه��د  وب��اي��ع��ن��ا   ر���س��ي��ن��ا 
عزيزة تم�سي  التوحيد  راية   بكم 
محمد النبي  درب  على   ف�سيروا 

الأْمُر ه  لكنَّ الدهر  �سروف  لجور 

 

اإمام الهدى من با�سمه ين�سد الطْهُر

 

ِذْكُر حا�سرة  كل  في  له  واأي�سًا 

 

فما في البالد اليوم بوؤ�ض ول َفْقُر

 

ُر ا فال َح�سْ هو الباذل المعروف جمًّ

 

ْدُر هو الفار�ض المغوار كان له ال�سَّ

 

اأَْجُر له  فهي  الفردو�ض  واأ�سكنه 

 

واأَْلِهْم ذويه ال�سبر يا من لك الأَْمُر

 

ُذْخُر فقده  في  المحبوب  لقائدنا 

 

ْقُر اإذا عدَّ في الأقران �سار هو ال�سَّ

 

َجْهُر به  �سوت  الحق  في  له  اأِب��يٌّ 

 

ر�سيع لبان المجد دام لنا الَفْخُر

 

ُر ليم�سَي با�سم اهلل فهو له النَّ�سْ

 

وينجاب ليل ال�سرك والكفر َيْزَورُّ

 

الَفْخُر لالأمة  المختار  �سيرة  ففي 

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 91.
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رثاء وعزاء)1(
عبد�لرحمن ح�سن �مليد�ين

م���ل���ي���ا ن�����ب�����ك�����ي  اأن  ُح�������������قَّ 

 

 خ������ال������د م�������ن ه�����ج�����ر ال���م���ل����
 ح�����م�����ل ال���������راي���������ة ب���ال���ح���ك����
م����ل����ًك����ا ل������م ي����ط����غ����ه ال�������س���ل����

 

 وا���������س��������ع ال�������������س������در ح���ك���ي����
م�������������س������ل������ًم������ا ك�������������ان ل����م����ن

 

 ج����ع����ل ال�����رح�����م�����ن ف������ي ال��������
 واأت�����������ى ال����ف����ه����د ل���ح���م���ل ال�����
 ب�������ط�������ل ال���������������س�������اح�������ة م����ق�����
 ع����������ن����������ده ت������ن������ع������ق������د ال���������
ي��ب�����س��ر ال��م�����س��ك��ل ع���ن���د ال���ْن����

 

 ي����ن���������س����ر الإ����������س���������الم ب����ال�����
 ي�����������س�����ع ال�������ح�������د ل�����م�����ن ي���ب����
 ي�������س���ب���ع ال�����ح�����ق وي������وف������ي ال�����
 وي������ك������ي������ل ال���������������س�������اع ����س���ا
 وي������ذي������ق ال����غ����ا�����س����ب ال���م���خ����
وف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن ُت����������َرْج�����������

 

�����������ة ال�����ح�����ك�����م ت���������رى ف���ي���� دفَّ

 

 ف�����ل�����ن�����ا ف������ي������ه ال�����ت�����ه�����ان�����ي
ال���م���ج���� ل������ك  دام   اأم�������ت�������ي، 

ًا ت����ق����ّي����ا راح�����������������اًل َب��������������������رَّ

 

�������ك اإل����������ى ال����خ����ل����د ر�����س����ّي����ا

 

��������م�������ة وال��������ع��������ق��������ل زك�������ّي�������ا

 

ف���ت���ّي���ا اأو  �����س����ي����ًخ����ا  ������ط�����ان 

 

������ا ع�����رب�����ّي�����ا �������م������ا و�������س������خ������يًّ

 

اأ������س�����ل�����م �����س����ه����ًم����ا اأري�����ح�����ّي�����ا

 

�������ج������ن������ة م����������ث����������واه ع�����ل�����ّي�����ا

 

��������ع�������بء ل�����ي�����ًث�����ا ع����ب����ق����رّي����ا

 

������داًم�����ا اإل�������ى ال����ُج����لَّ����ى اأب����ّي����ا

 

��������اآم�������ال ي���ن���ط���ح���ن ال����ث����رّي����ا

 

������َن�����ا������ض ك���ال�������س���ب���ح ج���ل���ّي���ا

 

��������ق�������وة وال���������������������راأي ذك������ّي������ا

 

������غ�����ي ب�����ن�����ا ال�����������س�����ر ����س���ق���ّي���ا

 

������ع�����دل ب����ي����ن ال�����ن�����ا������ض ِرْي��������ا

 

ع�����ي�����ن ل�����م�����ن ظ����������ّل ع����ت����ّي����ا

 

������ا ع���ل���ق���م���ّي���ا �������ت������ال ك������اأ�������سً

 

�����ِج����ي م����ن����ه اإن�������ق�������اًذا ه���ن���ّي���ا

 

����������ه ح�����ك�����ي�����ًم�����ا األ�����م�����ع�����ّي�����ا

 

ح���������ازًم���������ا ع�������������دًل ج������رّي������ا

 

��������ا وق����������وّي����������ا �������������د ت��������ق��������يًّ

 

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 7078، 1402/8/24ه�– 16/يونيو/1982م، �ض: 3.
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كيف اأبكيك؟)1(
عبد�لعزيز ر�سالن

َتحت�ِسُد ال�سدر  فوق  للنوائب  ما 

 

اأبدًا والأ�سى  اإّنا  ال�سهداء،  اأمة  يا 

 

 يا خالد العرب، اآثرت المغيب �سحى
نها يزيِّ ���س��دق  ل  ال�����س��ع��ارات  ك��ل 

 

لة ِمْق�سَ اأ�سفار  بيروت نامت على 

 

وجع وم���ن  اأن����ات  تن�سج   ب��ي��روت 
طاعنة بيروت  في  ال�سكاكين   كل 
 يا خالد العرب، اآثرت الرحيل �سحى
مهاًل اأبا العرب، اإنا لم نزل ُزْغًبا

 

ويورق الحزن في العينين والرَمُد؟

 

الأَب���ُد بيننا  اآخ���ى  َب����ّراِن  اإْل���َف���اِن 

 

ِقُد َيتَّ ال��ح��ق��د  لهيب  راأي����ت  وق���د 

 

َيبتِعُد ال�سدق  لأن  ِغ��ْب��َت  واأن���ت 

 

َن���ِرُد ول  بالب�سرى  نهتف  ون��ح��ن 

 

والَكَمُد الأح��زاب  ت�سلبنا  ونحن 

 

َنُد وال�سَّ العون  واأن��ت  ِغْبَت  فكيف 

 

فكيف اأبكيك؟ اأين الدمع؟ ل اأَِجُد

 

َنفتِقُد؟! نحن  مليك  اأي  ن��دِر  لم 

 

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين، ن�سر املوؤلف، الريا�ض، ط: 1، 
.)http://www.kingkhalid.org.sa :1422ه�– 2002م، )عن موقع: قاعدة معلومات امللك خالد بن عبدالعزيز
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اأرقت ومل تهناأ لعيني مراقد)1(
عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �ليحيى

مراقُد لعيِني  تهناأ  ول��م  اأرق����ُت 

 

 فيرحمك الرحمن من ملك م�سى
بفقده الم�سلمين  جميع  ن��ع��ّزي 

 

ل���ه ف���ي ك���ل ق��ل��ب محبة  م��ل��ي��ك 
 ���س��الل��ة اأم���ج���اد ف���ح���ول اأك���اب���ر
 لقد ن�سروا الإ�سالم مبلغ جهدهم
 ب�سيف الهدى حتى �سما الحق يا فتى
ك��ل مبغ�ض رب��ي على   واأظ��ه��ره��م 
مالزم بغيٍظ  موتوا  للِعدى:  فقل 

 

بالدنا ملوك  من  َمْلٌك  م��ات  اإذا 

 

خطبكم ال��ي��وم  قابل  �سعود   ف��اآل 
واأهله ُط���ّرًا  ال��دي��ن  حماة  فاأنتم 

 

والول ال�سمع  نبايعكم �سرعًا على 

 

كًا محنَّ َم��ْل��ك��ًا  بالفهد  لنا  هنيئًا 

 

دائمًا للخير  وفقت  في�سل،  اأب��ا 

 

ومنهجًا حكمًا  اهلل  بكتاب  ف�ِسْر 

 

م�سيرة ل��خ��ي��ر  ���ق���ه  وفِّ رب،  ف��ي��ا 

 

والتقى للبر  ال��ع��ه��د  ول���ي   ووف���ق 
م�سلمًا دوم���ًا  العر�ض  اإل��ه  و���س��لِّ 

 

لدن قيل في الأخبار: قد مات خالُد

 

�ساهُد والل�ُه  الأدن��ا���ض  م��ن  نقيٍّ 

 

والمحامُد ال��ب��ق��ا  م���ولن���ا  ف��ل��ل��ه 

 

وفي عهده الخيرات، والأمن �سائُد

 

وهم ن�سرة الإ�سالم نعم الأماجُد

 

وجاهدوا عاة  الدُّ باإر�سال  وقاموا 

 

رائُد وال�سرع  الإن�ساف  فحكمهم 

 

معانُد اإل  ل��ل��ح��ق  م��ب��غ�����ض  وم���ا 

 

فال تفرحوا اأن قد دهتنا ال�سدائُد

 

���س��ي��خ��ل��ف��ه َم���ْل���ٌك اإم������ام وق���ائ���ُد

 

ماجُد فالمهيمن  جميل  ب�سبر 

 

�ساعُد الحق،  قادة  يا  لكم  ونحن 

 

نعاهُد دوم���ًا  اهلل  دي��ن  ون�����س��رة 

 

وي�سانُد ال��ه��دى  نهج  على  ي�سير 

 

تنا�سُد ف��ي��ن��ا  ل��الإ���س��الح  لأن����ك 

 

الفوائُد فيها  ال��غ��راء  وبال�سنة 

 

و����س���دد ب���ه ي�����ارب، اإن����ك واح����ُد

 

على �سيرة الأ�سالف نعم الم�ساعُد

 

قواعُد قامت  للدين  به  من  على 

 

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 7078، 1402/8/24ه�– 16/يونيو/1982م، �ض: 3.
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يا)1( مازلت حًّ
عبد�لعزيز بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ

حّيا زل��ت  ما  القلوب  في  خ��ال��دًا، 

 

ي��ا م��ل��ي��ًك��ا، ���س��ن��ائ��ع ال��ج��ود منه

 

ي���ا م��ل��ي��ًك��ا، ق�����س��ى ف��خ��ل��د ذك���ًرا

 

ُخ�������ُل�������ٌق ك����ل����ه ن�����ق�����اء وط���ه���ر

 

يتيم م��ن  ك��م  وا���س��ي��ت  فقير   ك��م 
 ك���ل���ه���م �����س����ارع ل����رب����ك ي��دع��و
الُحْز يملوؤها  الأح��ب��اب  وق��ل��وب 

 

ال��خ��ل��ي��ف��ة فهد ع���ن���ك  وع��������زاٌء 

 

وفكًرا راأًي�����ا  ال��ق��ل��وب  م���لء  ف��ه��و 

 

المفّدى الأم���ي���ن  ال��ع��ه��د  وول����ي 

 

ورع����اه����م م��ل��ك��ه��م  اهلل   خ���ل���د 

جثّيا ال���تُّ���راب  واروك  اأن  رغ���م 

 

الثرّيا وح��ت��ى  ���س��م��ت  م��ك��رم��ات 

 

حّيا الخلد  جنة  ف��ي  َن��ْم  ع��اط��ًرا 

 

وع����ف����اف وال����ك����ف ك�����ان ن���دّي���ا

 

����ا ح���ن���ان���ك الأب�����وّي�����ا ن�����ال ح����قًّ

 

�����ًدا وب���ك���ّي���ا �����جَّ وم���ن���ي���ب���ون ������سُ

 

�سخّيا ك����ان  ال��ع��ي��ون  ودم�����ع  ُن 

 

اأبّيا م��ار  ال��ذِّ يحمي  فينا  ع��ا���ض 

 

عبقرّيا ح���اك���ًم���ا  اهلل  ���س��اغ��ه 

 

األ���م���ع���ي ب��ال��خ��ي��ر ك�����ان ح���رّي���ا

 

�سوّيا ال�����س��الم  ���س��ب��ل  وه���داه���م 

 

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين.
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يف يوم البيعة)1(
عبد�لكرمي عبد�هلل نيازي

ْيِه ُنَفدِّ كنا  ال��ذي  الإم���ام  م�سى 

 

لفرقته محزوًنا  التيه  في  ي�سير 

 

ب��ك��ى ع��ل��ى خ��ال��ٍد دم��ع��ًا ل��ه لهب

 

مواتيًة اأح���الم���ًا  اأم��ان��ي��ه  ك��ان��ت 

 

مقبلة ال�سعب  جموع  بايعتك   قد 
فا�سلة اهلل  ن��ب��ي  ع���ن   و���س��ن��ة 
ومرحمة ��ا  اإخ��ال���سً م��ك��ة  اأت��ت��ك 

 

زمن م��ن  ال��ع��دل  اأمَّ  م��ك��َة  واإن 

 

ف��ي مرابعنا َه��ت��وٌن  غ��ي��ٌث  واأن���ت 

 

له �سبيه  ل  ح��ّب��ًا  ق��ل��ب��َي  يفي�ض 

 

 يا فهد، اإن تجعل ال�سحراء زنبقة
اًل َخ�سِ عاطًرا  نباًتا  ثراها  اجعل 

 

لها واْبِن  بالإيمان  الدار  ِن  وَح�سِّ

 

تها ُدُجنَّ ف��ي  �سباح  في�ست�سيء 

 

 ل�سوف اأدعو وكل النا�ض ت�سمعني:

ليالْيِه داج���ي  ف��ي  �سعبَي  فعا�ض 

 

ْيِه التِّ اإن��ق��اذ م��ن  ي��ا ف��ه��د،  واأن���ت 

 

وا�ستب�سر الركب لما �سرت حادْيِه

 

اأمانْيِه ف��ي  �سعيًدا  يحيا  والآن 

 

موحْيِه ال��ع��ر���ض  اإل���ُه  ك��ت��اٍب  على 

 

�سارْيِه المحمود  ال�سلف  ومنهج 

 

يناجْيِه م��ن  ي��ن��اج��ي  وع��ن��دل��ي��ب��ًا 

 

وتعلْيِه دوًم������ا  ت��رف��ع��ه  ب��ال��ح��ق 

 

َن��ْف��ِدْي��ِه الأرواح  م��ن  غ���اٍل  ب��ك��ل 

 

وف���ي ف�����وؤادي ح��ن��ي��ن ل اأُوارْي������ِه

 

يكافْيِه م��ن  ي��ج��زي  �سعبك  ف���اإن 

 

معانْيِه اأزهى  في  الورد  لي�سحك 

 

ْيِه ُتَرجِّ ك��ان��ت  م��ا  المفاخر  م��ن 

 

بوادْيِه في  ِت��ْب��رًا  الرمل  وي�سبح 

 

يحمْيِه العر�ض  ورب  فهٌد  يعي�ض 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 65.
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يف يوم الوداع)1(
عبد�لكرمي عبد�هلل نيازي

ن����ب����اأ ج�����اءن�����ي ف���������س����ّق ع���ل���ّي���ا

 

ن����ب����اأ رّدن��������ي ي���ت���ي���ًم���ا ���س��غ��ي��ًرا

 

ن����ب����اأ ه�����ّزن�����ي ف���اأ����س���ع���ل ن������اًرا

 

عنه النعي  في  قيل  ما  اأ�سدق   لم 

 م���ل���ك ����س���ال���ح ك���ري���م ع��ط��وف
ي����اأك����ل منه ل���ب���ن���ان ك�����ان  َه������مُّ 

 

اأ�ساها ي���ف���ارق  ل���م   وف��ل�����س��ط��ي��ن 
داع���ًي���ا ل��ل��ج��ه��اد ف���ي ك���ل اأر�����ض

 

اأَِرْيِتْر قلب  في  الأفغان  بالد  في 

 

دموعي �سفحت  اإذا  ت��ل��وم��وا   ل 
 خ����ال����د م���ن���ب���ع ال�����وف�����اء وف���ي���ه
�سمعي� ت���م���الأ  ال����ق����راآن   ك��ل��م��ات 
ن�����س��م��ّي��ا ق������ائ������ًدا  اهلل  رح������م 

 

ِرَواًء اإل  ال�����وف�����ود  ي������رد  ل 

 

***

***

***

مقلتّيا م���ن  ال����دم����وع  واأ�����س����ال 

 

ف���ي ط��ري��ق��ي اأب���ك���ي ع��ل��ى اأب���وّي���ا

 

علّيا َي������ِرقَّ  ول����م  ���س��ل��وع��ي  ف���ي 

 

ثوّيا؟! التراب  تحت  اأم�سى  كيف 

 

ي��رت��ع حّيا ال��خ��ل��د  و���س��ه��ي��د ف���ي 

 

ك�����ب�����ًدا ح�������رة وق����ل����ًب����ا اأب�����ّي�����ا

 

���ّي���ا م��ق��ل��ت��ي��ه ف���ك���ان دوًم�������ا اأَ����سِ

 

عتّيا ال��م�����س��ت��ك��ب��رون  ف��ي��ه  ج��ا���ض 

 

َي����ا ي��ع��ي��ن ال��م��ج��اه��د الأل��م��ع��ّي��ا

 

لف����ت����ق����ادي����ه ب����ك����رة وع�������س���ّي���ا

 

العربّيا ال��ف��ت��ى  ������َن  زيَّ م���ا  ك���ل 

 

ال���م���ح���ّي���ا َب��������ّر  وِل���������يٌّ هلل  �������ِه 

 

عبقرّيا ���س��ي��ًدا  ال��ن��ف�����ض  ط��اه��ر 

 

�سنّيا منًحا  المعتفين  حبا  ك��م 

 

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 7077، 1402/8/23ه�– 15/يونيو/1982م، �ض: 16.
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�سفيق ف��ه��د  ال��م��ل��ي��ك  ف���ي   ول��ن��ا 
ْع� ال�سَّ على  ح���اٍن  ب��الإل��ه  م��وؤم��ن 

 

َك�������َرٌم اأي�����ن م��ن��ه ح���ات���م ط��ي؟

 

���ي ����س���وف ي��ب��ن��ي ب���الدن���ا وُي���َن���مِّ

 

 ل�������ك م�����ن�����ي م����ح����ب����ة ووف���������اء
�سدوًقا كنت  ال�سباب  منذ  اأن���ا 

 

ودادي وع����ق����د  ب��ي��ع��ت��ي   ه������ذه 
وعبداْل� اأن����ت  ال��م��ل��ك  ف��اح��ف��ظ 

 

تر�سى ب���ك  ك��ل��ه��ا  ال���ع���رب   اأم����ة 
اإلينا ت��رن��و  الإ����س���الم   و���س��ع��وب 
 ق���دم ال���واف���دون م��ن ك��ل اأر����ض
ظّل ال�سعب  على  ول��ي��دم  ا�سلما 

 

ال�سوّيا ال��ط��ري��ق  ي��ن��ه��ج  راح����م 

 

حفّيا ب��ال��ج��ه��اد  زال  وم����ا  �����ِب 

 

�سخّيا َم������رَّ  ك��ال�����س��ح��اب  وي�����د 

 

نتفّيا ظ���ل���ه���ا  ف����ي  ب���ا����س���ق���ات 

 

اأن������ا م����ا ك���ن���ت ب���ال���وف���ا اأت����زّي����ا

 

حّيا الأر�ض  في  ما دمت  و�ساأبقى 

 

ب��ن��ظ��ي��م ي��ح��ك��ي ن���ج���وم ال��ث��رّي��ا

 

الوطنّيا ت��راب��ن��ا  واح���ف���ظ  ����لَّ���ِه 

 

م���ل���ًك���ا ح���ام���ًي���ا وق���ل���ًب���ا وف���ّي���ا

 

ي م��ل��ي��ك��ن��ا ال���ل���وذع���ّي���ا وُت������َف������دِّ

 

ب��اي��ع��وا ق���ائ���ًدا و����س���ق���ًرا ذك��ّي��ا

 

م��ن��ك��م��ا ي��ج��ع��ل ال��ِع��ط��ا���ض روّي����ا
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رحل احلبيب موًدعا بدموعنا)1(
عبد�هلل بن ح�سن �لنهاري

���س��يء فاني ك���ل   ���س��ب��ح��ان رب����ي 
اأحزانها في  تعي�ض  القلوب   غدت 
مليكنا الأم���ت���ي���ن  ف��ق��ي��د   ت��ب��ك��ي 
بدموعنا م��ودًع��ا  الحبيب  رح��ل 

 

جزائه خير  ال��رح��م��ن  ي��ج��زه   اأن 
حافل عمٍر  بعد  المجاهد  رح��ل 

 

بعطفه القلوب  م��الأ  ال���ذي   رح��ل 
و�سالحه ب��ع��دل��ه  ال��ق��ل��وب   م��ل��ك 
ا اأعطى ولم يبخل وجاهد مخل�سً

 

ي���وًم���ا وي���ه���داأ باله ي�����س��ت��رح  ل���م 

 

ور�سا�سه ب��ح��ق��ده   والإح����ت����الل 
دماوؤهم والم�سلمون  ي�سترح   لم 
خالفهم يزيل  لكي  الجهود   ب��ذل 
متعلق وف����ك����ره  ال��ف��ق��ي��د   رح�����ل 
غا�سم ع��دو  ف��ي  ال��م��ج��ازر   حيث 
يا خادم الحرمين، ِاهداأ وا�سترح

 

في جنة الفردو�ض ِع�ْض في غبطة

 

الوفا اأه��ل  اإل��ى  بها  عهدت   فلقد 
الهدى نبرا�ض  فهُد  الأمانة  حمل 

 

ل���م ي��ب��َق غ��ي��ر ال���واح���د ال���دّي���اِن

 

���س��خ��ت ال��ع��ي��ون ب��م��دم��ع ه���ّت���اِن

 

والإح�ساِن وال��ع��دل  التقى  رج��ل 

 

ودع��ائ��ن��ا ف���ي ال�����س��ر والإع�����الِن

 

وي���ح���ّف���ه ب��ال��ع��ف��و وال����ر�����س����واِن

 

الأوط����اِن وخ��دم��ة  بالت�سحيات 

 

��ا ي���دوم ع��ل��ى م���دى الأزم����اِن ح��بًّ

 

وح����ن����ان����ه وب�����ق�����وة الإي������م������اِن

 

الميداِن �ساحة  ف��ي  ق�سى  حتى 

 

الطغياِن م��ق��ارع  تحت  وال��ق��د���ض 

 

والإن�����س��اِن الأر�����ض  ب��ح��رق  يلهو 

 

ه����دًرا ُت�����راُق ب��اأب��خ�����ض الأث���م���اِن

 

وي��ع��ي��د ���س��ف��و ال��ح��ب ل���الإخ���واِن

 

لبناِن ف���ي  ب��ال��و���س��ع  وف��������وؤاده 

 

�سواِن والنِّ الأط��ف��ال  على  تق�سي 

 

وان���ع���م ب��رح��م��ة رب����ك ال���م���ّن���اِن

 

وال���ول���داِن ال��ح��ور  ف��ي  بنعيمها 

 

��د الأرك�������اِن وب���ه���م ت���ظ���ّل م�����س��يِّ

 

البنياِن ��د  م�����س��يِّ ال��ج��ه��اد  رج���ل 

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 51.
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بالعال تطفي  الميمون  عهده   في 
قد�سنا ن��ن��ق��ذ  ���س��ل��ب��وه  م��ا   ون����رد 
الوغى ف��ي  ليث  ع��ب��داهلل   واأخ���وه 
 واأخوهما �سلطان اإن هي زمجرت
 ي��ذر الأع����ادي ف��ي ظ��الم دام�ض
في والتوفيق  بالعون  لهم   ندعو 
�سامل ب��ع��ف��و  ن���دع���و   ول���خ���ال���د 
اآمًنا يبعث  اهلل  ع��ر���ض  ظ��ل  ف��ي 

 

بذكرهم الحديث  ورد  �سبعة   في 
 ونعاهد الفهد الحبيب على الوفا
ومرحًبا بالمليك  اأه���اًل  ون��ق��ول: 

 

العال نحو  بنا  ف�ِسْر  الأمين  اأن��ت 

 

في ��ع��وَد  ���سُ لآل  ت��ع��ازي��ن��ا  ه���ذي 

 

بحمدكم الأج�����ور  اهلل   ل��ي��ع��ظ��م 

ال�سيطاِن زم���رة  نقهر  ول�����س��وف 

 

والبهتاِن ال��زي��غ  اأه��ل  رج�ض  م��ن 

 

ال�سجعاِن وقاهر  العرين  حامي 

 

�سلطاِن م����ن  واهلل  ب����ه  اأن����ع����م 

 

البركاِن م��ن  اأق����وى  غ�سبة  م��ن 

 

ال�ساِن عظيم  م��ن  ة  المهمَّ حمل 

 

وب���رح���م���ة م����ن رّب�������ه ال���م���ن���اِن

 

اطمئناِن ب��ك��ام��ل  ال��ن�����س��ور  ي���وم 

 

والإح�ساِن الخير  فعل  اأه��ل  ه��م 

 

والإذع���اِن والإخ��ال���ض  وال�سدق 

 

بالأح�ساِن: ت��ق��ول  ال��ق��ل��وب  ك��ل 

 

الأع�����واِن اأ����س���دق  م��ن  وجميعنا 

 

الحاني الجميع  اأبي  الكريم  فقِد 

 

وال�سلواِن بال�سبر  ف�سله  م��ن 
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خالد الندى)1(
عبد�هلل بن حمد �ل�سبانة

 رحلت عن الأحباب يا خالد الندى،
را فقد كنت ملء العين والقلب حا�سً

 

ال ُحفَّ ب��ق��رب��ك  اأم��ان��ي��ن��ا  وك��ان��ت 

 

ا فما ترى وكنت حبيب ال�سعب حقًّ

 

م�ساعًفا ا  حبًّ ال�سعب  هذا  اأحبك 

 

مخل�ض ل��ل��م��ح��ب��ة  رم����ز   لأن�����ك 
يافًعا كنت  الخير مذ  بكل  ُعرفَت 

 

واأهلها البالد  واأ�سلحت  �سلحَت 

 

ق�سيرة ال��ح��ي��اة  اأن  ت��رى   وك��ن��ت 
خا�سًعا تدعوه  العر�ض  اإله  تناجي 

 

اأن�سى الدموع ذرفتها اأن�َض ل  واإن 

 

 ب���م���وؤت���م���ر ف����ي م���ك���ة ك�����ان قمة
محمد بم�سرى  �سهيوٍن  مخازَي 

 

اأمانة الأ�سير   فاأنت ترى الأق�سى 
التي بمهجتك  تفديه  كنت   وق��د 
 اأيا خالد المعروف والف�سل والتقى،
يرى ما  اأثقل  النعي  يوم  كان   لقد 
فاإنه ب��ك��اك  م���ن  م��ل��وًم��ا  ول��ي�����ض 

 

واأكمدا ال��رح��ي��ل  ه��ذا   ف��اأح��زن��ن��ا 
و�سيدا للم�سلمين  اأًب�����ا  ن����راك 

 

للعدا و���س��وداء  ا،  بي�سً واأي��ام��ن��ا 

 

 من ال�سعب اإل من يراه لك الفدا
ومقودا زماًما  قلب  من  واأعطاك 

 

ل�سعبك تحمي جاهًدا �سنن الهدى

 

وكانت لك الأخرى مراًما مق�سدا

 

 واأعليت فيها يا اأبا ال�سعب م�سجدا
التعبدا تطيل  فيها  ُت���َرى  فكنت 

 

يدا مبتهاًل  ن��ج��واك  ف��ي  وت��رف��ع 

 

 كاأني اأراها في ربى البيت ع�سجدا
وف���ي���ه اأب�����و ع���ّم���ار ق����ام م���ع���ّددا

 

دا ُيَهوَّ اأن  من  تخ�ساه  ما  فاأبكاك 

 

ويفتدى ي�سان  ما  واأغلى   لديك 
م�سيَّدا ب���ن���اء  ف��ي��ه��ا  ل���ه  اأق���م���ت 

 

دا تجمَّ دم��ًع��ا  اأن  حتى  بكيناك 

 

اأ�سودا اللون  قاتم  يوًما  كان  لقد 

 

 ليبكي الأب البر العطوف الم�سودا

)1( الزفرات احلرى، عبداهلل حمد ال�سبانة، دار اللواء، الريا�ض، ط: 1، 1408ه�– 1987م، �ض: 11.
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ا ومن ُيرى ليبكي اأبا الإ�سالم حقًّ

 

موقع كل  في  الدين  �سرح   وراف��ع 
 �سالحك يا ابن ال�سهم، في النا�ض ظاهر
كله المهيمن  ذات  ف��ي   و�سعيك 
لعاجز ال��ب��ي��ان  اإن  ب���ن���در،   اأب����ا 
لكم لكنني  التق�سير  عن  فعذًرا 

 

اأه����اًل واأح�����س��ب اأنني اأراك����م ل��ه 

 

 لئن كان قد اأدمى القلوب رحيلكم
و�سعبها البالد  حكم  في�سل   اأب��و 
ي�سو�سها فهد  مثل  لبالدي   وم��ن 
ُيَنْل ففي عهده نلنا الذي كان لم 

 

 ���س��ع��ودي��ة ت��اه��ت ع��ل��ى ك��ل دول��ة
لمدحه ف��ه��د  ك���ره  يقيني   ول����ول 
 ول���ك���ن���ه ي����اأب����ى ال���م���دي���ح لأن����ه
لعهده وال��ول��ي  ف��ه��ًدا  اهلل  رع���ى 

 

موؤيدا الم�سلمين  ق�سايا   ل��ك��ل 
 وم����ن ل��ب��ن��ي��ه ب���ال���م���ك���ارم ع���ودا
اأهَل الدين والخير قد بدا وحبُّك 

 

 ف��اأب�����س��ر ب��م��ا ت��رج��و وت��اأم��ل��ه غدا
دا ُيَعدِّ اأن  م�سى  فيما  لآث��ارك��م 

 

مجددا م�����س��ت��ك��ًن��ا  ��ا  ح��بًّ لأح���م���ل 

 

تحددا ق��د  واج���ًب���ا  ب��ه��ذا  اأوؤدي 

 

تقلدا ق��د  اأن  ال�سعب  ع��زاء   ف��اإن 
و����س���وؤددا ا  وع����زًّ اأم���ج���ادا  يحقق 

 

م�سددا؟ وراأًي���ا  ت�سميًما  ويملك 

 

موردا للح�سارة  بالدي   واأ�سحت 
فرقدا الممالك  بين  غَدْت  تراها 

 

من�سدا هر  الدَّ طيلة  ل�ساني  لظل 

 

 يرى الفعل اأبقى في القلوب واأوكدا
ومبتدا خ��ت��اًم��ا  ال��ث��ان��ي  ون��ائ��ب��ه 
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دمعة الوفاء)1(
عبد�هلل بن رباح �ل�سريف

وعويُل م��ن��اح��ٌة  ال��ق��ل��وَب  اأدم����ى 

 

زلزالها زل��زل��ت  ��ا  ح��قًّ والأر������ضُ 

 

باأ�سره وال��وج��ود  ر���س��وى   واه��ت��ز 
ْرت فانظر ترى كيف ال�سماء تفطَّ

 

واإنها تميد  غ���دت   وال��را���س��ي��ات 
اأوح�ست اأن�����ض  بعد  مكة   و�سعاب 
عت والقد�ض من هول الم�ساب ت�سدَّ

 

وتوجًعا ت��اأ���س��ًف��ا  ال��ع��ي��ون  ب��ك��ت 

 

خالًدا تبكي  العرب  مليك  تبكي 

 

اإن للعثرات  كان  من  ال��ذي   تبكي 
وال� والإح�سان  الجود  بكاه   ولقد 
ل وكيف  المكرمات  عليه   وبكت 
الزما َي��َه��َب  فلن  ب��ه  ال��ل��ق��اء  ع��ّز 

 

اأحكامه ول��ل��ق�����س��ا  اأق�����ول   م����اذا 
�سم�سه مليٌك  الباري  حكمة  هي 

 

ُير�سه ل��م  وم���ن  اهلل  ���س��ن��ة  ه��ي 

 

الثرى؟ ��ب��ه  غ��يَّ ك��ي��ف  اأك��ب��ر  اهلل 

 

ال�سما م��الئ��ك��ُة  ت�سيعه  ُه��ِرع��ت 

 

واأ����س���اب وج���َه ال��ك��ائ��ن��ات ذب���وُل

 

وال���ط���ور ف��ي ���س��ي��ن��اء ك���اد ي���زوُل

 

ق����د داه���م���ت���ه ح���ي���رة وذه������وُل

 

النيُل وغي�ض  انكدرت  ونجومها 

 

وتميُل ح�����س��رة  ل��ت��ه��وي  ك�����ادت 

 

خليُل ال��خ��ل��ي��َل  وب��ك��ى  ج��ن��ب��ات��ه��ا 

 

جليُل ال��م�����س��اب  اإن  اأرك���ان���ه���ا 

 

ت�سيُل كيف  العبرات  اإل��ى  فانظر 

 

ت��ب��ك��ي ال����دي����اُر ل��ف��ق��ده وط���ل���وُل

 

يقيُل ب���ال���ك���رام  �����ْت  اأَل�����مَّ ي���وًم���ا 

 

يطوُل عليه  ح���زن  ف��ي  ���م��ع��روف 

 

مطلوُل ف��دم��ع��ه��ا  ع��ل��ي��ه  ت��ب��ك��ي 

 

بخيُل ف��ال��زم��ان  خ��ال��َد  بمثل  ُن 

 

يجوُل؟ ثم  ي�سول  الأن��وف  حتف 

 

تميُل ال��غ��روب  اإل��ى  ال�سروق  بعد 

 

ح���ك���ُم الإل�������ه م���ن���اف���ق وج���ه���وُل

 

كيف اعترى النجَم الم�سيَء اأُفوُل؟

 

جبريُل اأم���ي���ره���ا  ال����وف����وُد  ن��ع��م 

 

ان، د.ت،  )1( دمعة الوفاء يف رثاء املغفور له جاللة امللك خالد، عبداهلل رباح ال�سريف، مطبعة الغرابلي، َعمَّ
�ض: 15.
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ونع�سه القلوب  ب��ه  تحّف  وغ��دت 

 

والثنا ال��م��ح��ام��د  �����ُل��ُه  ت��ظ��لِّ نع�ض 

 

ال� المهيب مكارم   وم�ست بموكبه 
اأيامه وانق�ست  خ��ال��ُد  م��ات  م��ا 

 

ب��ال��م��ك��رم��ات حياته خ���ال���دًا،  ي��ا 

 

عليمة وهي  غالتك  ال��ردى   اأي��دي 
جناته ف��ي  اهلل  رح����اب  ف��ي  َن����ْم 

 

اأمًة فهد  غيُر  بعدك  يحمي  من 

 

��ى بعده م��ل��ك ه��و الأم����ل ال��م��رجَّ

 

د جرحها؟ جرح العروبة من ي�سمِّ

 

�سبًرا بني عبدالعزيز، ف�سوف ُيْد

 

لواوؤهم الزمان  على  ال�سعود  اآُل 

 

للعال ورم������ًزا  خ��ف��اًق��ا  ���س��ي��ظ��ّل 

 

واعملوا هلموا  مناديهم   ن���ادى 
موؤمن ع���ودة  اهلل  ل��دي��ن   ع����ودوا 
اأحكامه ون���ف���ذوا  اإل���ي���ه   ع�����ودوا 
 ع������ودوا اإل���ي���ه واق���ت���ف���وا اآث�����اره
مثلما الكريمة  فروعهم   طابت 
بحكمٍة الم�سلمين  اأم��ور  �سا�سوا 

 

وح����ده اأك����ب����ر  َاهلل  وم��ع��ي��ن��ه��ا 

 

غنَّت بها الركبان في الدنيا وِمن

 

محمد ل��دي��ن  ُه����ُم  ال��ح��م��اة  اإن 

 

كلهم �سعود  بنو  ال��زم��ان:   هتف 

محموُل اأم���ام���ه���ا   الأك�����ف  ف���وق 

 

والتبجيُل والإج�����الل  وال��ف�����س��ل 

 

�����اأخ����الق وال�����ق�����راآُن والإن���ج���ي���ُل

 

ل��ك��ّن م��ج��د ال���ع���رب ك����اد ي����زوُل

 

ال��ق��ل��وب نزيُل ف��ي  ب����اٍق  ف��الأن��ت 

 

�ستطوُل اأي����ام����ه  الأ�����س����ى  اأن 

 

نزيُل ال��ك��ري��م  ع��ل��ى  ال��ك��ري��م  اإن 

 

والتهويُل الت�سليل  ب��ه��ا  اأزرى 

 

ل��م��ا ي��ق��ول فعوُل وه���و ال�����س��دوق 

 

��راد ي�سوُل؟ ال��طِّ ي��وم  َم��ن غ��ي��ُره 

 

رحيُل الكائنات  في  من  كل  ِرُك 

 

م�سلوُل دون����ه  ال�����س��ري��ع��ة  ���س��ي��ف 

 

�سبيُل ف��ه��و  ال��م��ج��د  ب��ل��وغ  واإل�����ى 

 

ي���ا ق��وم��ن��ا، ف��ال��ع��م��ر ك���اد ي���زوُل

 

جميُل الحنيف  ل��ل��دي��ن  ف��ال��َع��ود 

 

ق��ب��ل ال���ف���وات ف��ك��ل��ك��م م�����س��وؤوُل

 

ودليُل ال��ه��دى  اإل���ى  ال�سبيل  فهو 

 

واأ�سوُل اأم��ج��اده��م  زَك���ْت  فيهم 

 

����������ة ي���ن���ب���وع���ه���ا ال��ت��ن�� ��زي��ُل ورويَّ

 

الت�سليُل َل��ب��ن��اِت��ه��ا  ي��ع��ت��ري  ل 

 

وتميُل ب��ه��ا  ت�����س��دو  غ���دت  ط���رب 

 

الم�سلوُل وال�سارُم  الحمى  وُه��ُم 

 

ع��ب��ُدال��ع��زي��ز ���س��ب��اُب��ه��م وك��ه��وُل
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املوت حق والفناء مقدر)1(
عبد�هلل بن �سعد �لعماين �لدو�سري

ٌر ال����م����وت ح����ق وال���ف���ن���اء م���ق���دَّ

 

جميعها الم�سلمين  ب��الد  ُرِزئ���ْت 

 

كلها ال���ج���زي���رة  اأرج������اء   ون��ع��ت��ه 
�سامها ال��ع��روب��ة؛  اأوط���ان   فقدته 
مهُج النفو�ض لو ا�ستطاعت لفتدْت

 

الذي البطل  الخالد  يعي�ض   كيما 
وبف�سله ب��ع��دل��ه  ال��ج��م��ي��ع   ���س��م��ل 
ملتاعة ل��ف��ق��ده  ال��ن��ف��و���ض   ك���ل 
بعده ع��ل��ي��ن��ا  ال��دن��ي��ا  ُت��ظ��ل��م  اإْن 

 

ميمونة ب��ب��ي��ع��ة  ال���ب���الد   ح��ك��م 
ة ملتفَّ ح���ول���ه  ���س��ع��ب  وق����ل����وب 

 

عهده راع�����ي  ع���ب���داهلل   واأخ�������وه 
الذي عونهما  �سلطان   واأخوهما 
م�سهورة ب��ك��ف��اح��ه��ا  اأ����س���رة   ه��ي 
عميدها الملوك  اأب��و   عبدالعزيز 
وزعيمها �سقرها  الجزيرة   اأ�سد 
فا�ستيقظت اأمنها  دعائم   اأر�سى 
���س��ي��رة محمودة ف��ي��ه��ا  ���س��ار   ق��د 
بعده م����ن  اأب�����ن�����اوؤه   وت�����س��ل��م��وا 
 ����س���اروا ع��ل��ى م��ن��ه��اج��ه ف���ي اأم���ة

ميقاِتها اإل���ى  ت�سعى  ون��ف��و���س��ن��ا 

 

حماِتها ك���ب���ار  م���ن  ف����ذٍّ  ب���وف���اة 

 

جنباِتها ف��ي  ال��ح��زن  ورنَّ  ل��َه��ف��ًا 

 

وخ��ل��ي��ج��ه��ا م���ع ن��ي��ل��ه��ا وف��راِت��ه��ا

 

حياِتها ببع�ض  ط��وع��ًا  وت��ب��رع��ت 

 

راياِتها م��ع��ل��ي��ًا  ال�����س��ري��ع��ة  خ���دم 

 

ذاتها بالتوا�سع  اأن��ك��ر   والنف�ض 
عبراِتها ف���راق���ه  ل��ح��رِّ  ���س��ك��ب��ت 

 

م�سكاِتها في  كالم�سباح  فالفهد 

 

وبناِتها ب��ن��ي��ن��ه��ا  ع���ه���ود  ن���ال���ت 

 

بيعاِتها ب���ه  ث��ق��ة  م���ن  اأع���ط���ت���ه 

 

�سفاِتها ك��ل  ول��دي��ه  اأه��ل��ه��ا  ه��و 

 

ن����ال����ت وزارت���������ه ب����ه غ���اي���اِت���ه���ا

 

عاداِتها م��ن  ُي��َع��دُّ  الجميل  ِف��ْع��ُل 

 

وثباِتها ل��م��ج��ده��ا  ال���ب���الد  ق���اد 

 

�ستاتها وَل����مَّ  ���َده���ا  َوحَّ ب��ال��ح��زم 

 

�ُسباِتها وط��ول  غفوتها  بعد  م��ن 

 

ُخُطَواِتها وا�سلت  ال��ت��ط��وُّر  نحو 

 

خفقاِتها ت��اب��ع��ت  ع����زٍّ  راي������ات 

 

�سماِتها بع�ض  وال��ع��رف��ان  الحب 

 

)1( �سحيفة اليوم، العدد: 3512، 1402/8/29ه�– 21/يونيو/1982م، �ض: 9.
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اأبا احل�ضنات)1(
عبد�هلل بن عبد�الإله بن حامد خطريي

الم�سلمينا اإم����اَم  ال��ن��اع��ي  ن��ع��ى 

 

ي���ا ع���ي���وُن، ع��ل��ى مليك ��ي  ف��َب��كِّ

 

ى المرجَّ الملك  ال��خ��ال��د  فقدنا 

 

َعينًا ُق���رَّ  خ��ال��ُد  الح�سنات،  اأب���ا 

 

ه���ن���اًء ب���ال���ف���رادي�������ض ال��ع��وال��ي

 

كريًما الدنيا  في  الخير  غر�ست 

 

تجري الأن����ه����ار  ت��ح��ت��ه��ا   ج���ن���ان 
ل���ك ال���وق���ف���ات م��ح��م��دة ون��ب��ال

 

جهد بخير  ال�سالم  اإل��ى   �سعيت 
ف��َم��ن ق���د اأط���ف���اأ ال���ن���ي���ران فيه

 

مكثَّفات ال���ج���ه���ود  ب����ذل  وَم�����ن 

 

راحتيه م��ن  ال��ن��دى  �سكب  وَم���ن 

 

وع���ن���د ب�����الغ م���ك���ة ك���ن���ت ف�����ّذًا

 

فعال اإل�����ى  الأم���ن���ي���ات   اأح���ل���ت 
�سعوًبا ال��دن��ي��ا  م�����س��اك��ل  ب��ح��ث��َت 

 

عهًدا قطعت  خلقت  م��ذ  ك��اأن��ك 

 

عزٍّ ن��ه��و���ض  ال��ب��الد  م��ع  نه�ست 

 

��ا ذات زرع اأر���سً ال��ج��دب  اأح��ل��ت 

 

ذاهلينا ال���خ���الئ���ق  ف���ُزل���زَل���ِت 

 

ابتلينا ن��ح��ن  ل��م��ا  ي��ج��ري  دم����ًا 

 

المبينا وال��ع��ط��َف  ال��ح��ِب  وك����لَّ 

 

العيونا اأق������ررت  ب��ال��ح��ب   ف��ك��م 
المح�سنينا ال�سالحين  ه��ن��اَء 

 

ال�سالحينا ج�����زاَء  ف����ُدْوَن����َك����ُه 

 

ال�ساكرينا الإل������ه  ب��ه��ا  ي��ث��ي��ُب 

 

الجبينا ب��ه��ا  رف��ع��ت  ق��د  وف��خ��ًرا 

 

اليقينا ي��خ��ب��رك  ل��ب��ن��ان  ف�����س��ْل 

 

جنونا؟ ع����ادت  اإذا   وي��ط��ف��ئ��ه��ا 
البنينا؟ تبتلع  ال��ح��رب   ل��وق��ف 
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟ رب  اهلل   ل���وج���ه 
موؤلفينا ج���ال  ال���رِّ ب��ه��ا  ج��م��ع��ت 

 

ف���ك���ان���ْت واق�����ًع�����ا ل��ل��ن��اظ��ري��ن��ا

 

معينا ل��ه��م  ال���ح���ل���ول  وق����ّدم����ت 

 

المتعبينا ال�����دروب  ف��ي   ت����داوي 
الوا�سفينا و�سف  ف��وق  َت�ساَمى 

 

ف���َه���بَّ ال���ن���ا����ض ف��ي��ه��ا زارع��ي��ن��ا

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 67.
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ال��ب��ح��ر ق��د ���س��ي��رت عذًبا وم���اء 

 

ا�ستباق ف��ي  الم�سانع   ودولب 
كن ٍز اأي  ك��ن�� ��ًزا  ال��م��ج��د  ح���وي���َت 

 

مجد طريف  التليد  اإل��ى   اأ�سفت 
خ���ي���ر جيل ال�����س��ب��ي��ة  ورب�����ي�����َت 

 

ل���ه ثبوت ال��ج��ب��ل الأ����س���م   ي����رى 
اأم���ي���ن م���ل���ت���ج���اأ  ال����دي����ن   واأن 
مليًكا ف���ه���دك���ُم  اأزر  و�����س����دوا 

 

 وب��ا���س��م اهلل ه��ب��وا ف���ي اق��ت��دار
ليث ح����ّل  ل��ي��ث  غ����اب  م���ا  اإذا 

 

ع���������زاًء ل���ل���ب���الد و���س��اك��ن��ي��ه��ا

 

جليل خ��ط��ب  ده���ى  اإن  و���س��ب��ًرا 

 

لل�ساربينا ����س���ائ���ًغ���ا  ����س���راًب���ا 

 

م�سدرينا ب��ال��ن��ت��اج   و����س���رن���ا 
المتينا وال�����س��رع  ال��دي��ن  و���س��ن��َت 

 

الثمينا الغالي  ر�سيدك   ف��زدت 
 ل��ي�����س��ت��ل��م��وا الأم����ان����ة ق��ادري��ن��ا
يلينا واأن  ُي����ه����ّز  اأن  ت���ع���اظ���م 

 

الموؤمنينا ي��ح��ي��ي  اهلل   وط�����ود 
المعينا ����س���اع���ده  وع�����ب�����َداهلل 

 

ظافرينا ال��م�����س��ي��رة   ل��ت��اأت��ن��ف��وا 
العرينا ي�����س��ت��ل��م  ال���ب���اأ����ض   ق����وي 
الم�سلمينا ك����لِّ  ال���ع���رب  وك�����لِّ 

 

ال�سابرينا ي���ج���زي  اهلل   ف�����اإن 
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حكمت فلم تزرع �ضوى احلب والهنا)1(
عبد�هلل بن عبد�لعزيز بن �إدري�ض

قا؟ اأنرثيك اأم نرثي الب�ساطة والنَّ

 

نما الحب في جنحيك اأبي�ض نا�سًعا

 

ال��وف��ي محبة ال�����س��ع��ب   وب���ادل���ك 
 هو ال�سعب اإن تمح�سه �سدق عناية

فيا خالدا، ما ع�ست يوًما مذمًما

 

خادًما لل�سريعة  اإل  ك��ن��ت  وم���ا 

 

تطلًعا اإل  ال��ح��ال  منك  ح��ال  ول 

 

متماوج ف��ي�����س��ه  ن����ور   ���س��ب��ي��ل��ك 
 حكمت فلم تزرع �سوى الحب والهنا

 وها اأنت اأدلجت الرحيل عن الدنا
فديًة يقبل  ال��م��وت  ه��ذا  اأن  ول��و 

 

 ول��ك��ن ه��ذا ال��م��وت ك��اأ���ض مريرة
م�سيرنا الحبيب  م��وت   يذكرنا 
تهيجه كالقطيع  اإل  ن��ح��ن   وم���ا 
هنيهة اأو  ب���ره���ة  اإل  ه���ي   وم����ا 
لنا فهل  للحياة  طبًعا  ك��ان  اإذا 

 

***

***

ونبكيك اأم نبكي الطهارة والتُّقى؟

 

وتعمقا اإح�����س��ا���س��ن��ا  ف��ي   ف��اأزه��ر 
متملقا ول  زي���ًف���ا  ل  اأن����ت  ك��م��ا 

 

موثقا ويعطيك  الح�سنى   يبادلك 

 ول رمت في درب الخطيئة مرتقى
موفقا ن��ه��ًج��ا  اهلل  اأم�����ر  ت��ن��ف��ذ 

 

واأخلقا ل��ل��ب��الد  اأج����دى  ه��و   ل��م��ا 
ملتقى وللخير  واإخال�ض   ب�سدق 
مترفقا وال������ًدا  اإل  ك��ن��ت  وه����ل 

 

المتحرقا وج���دن���ا  ن�����س��ك��و   ف��ل��ل��ه 
وتاألقا ت��دوم  كي  طوًعا  فديناك 

 

واأحمقا ح�سيًفا  �سيح�سوها  وكل 

 

ونلحقا ن�����س��ت��ع��ّد  اأن  وي�����س��ع��رن��ا 

 

تمزقا ال��ق��ط��ي��ع  ف��ي��ه��ت��اج   ذئ����اب 
محدقا النبات  ف��ي  ج��ف��ول   ي��ع��ود 
ون�سبقا ن���رود  اأن  م��ج��ال   ���س��واه 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5160، 1402/8/28ه�– 20/يونيو/1982م، �ض: 9.
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موؤبًدا رح��ي��اًل  عنا  راح����اًل،  فيا 

 

منعًما البقاء  دار  في  الخلد  اإل��ى 

 

��ل وي���ا ف��ه��د، ف��ل��ت��ه��ن��اأ ب��ح��ب م��وؤثَّ

 

 اأتى لك من نب�ض القلوب وح�سها
لأمة ال��ع��زاء  ف��ي��ك  في�سل،   اأب���ا 
حقده �سيف  اأعناقها  على   يجيل 
ربها ب��ع��د  م��ن  اإلك  ل��ه��ا   ول��ي�����ض 
محنًكا ال��زع��ي��م  نعم  لها  ف��اأن��ت 

 

لواءها وارف��ع  اهلل  رع��اك   فبادر 

***

 عليك �سالم اهلل ما ال�سبح اأ�سرقا
محلقا الجنان  ف��ي  وت��غ��دو   ت��روح 

متدفقا م��ائ��ًج��ا  ���س��خ��ًي��ا  اأت�����اك 

 

قا َريِّ بالحب  َن�����ضَّ  قلًبا  ي�سافح 

 

واأطبقا الغ�سوم  العادي   تناوحها 
�سقا وي��و���س��ع��ه��ا  ذلًّ  فيخ�سعها 

 

المتمزقا روح��ه��ا  ي���داوي  حكيًما 

 

من�سقا النظيف  الفكر  لها   واأن��ت 
َقى على هامة التاريخ واتُل لها الرُّ
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لك الوفاء)1(
عبد�هلل بن حممد با �سر�حيل

ُمنحِكُم اهلل  واأم��ر  الق�ساء  جرى 

 

وكن �سبوًرا على البلوى ومحنتها

 

هواطلها كانت  توديعنا  قبل   من 
بطلعته اإ����س���راق  ال���وداع���ة   ن���ور 
فرحًا المنى  تفترُّ  محياه  على 

 

بوارقها تخبو  ل  الخير   طبيعة 
عزائمه كانت  كم  المحافل   ففي 
باكية ال�سعر  قوافي  �سيعتني   قد 
فوقنا لجج الذكر، مرت   يا خالد 
تكللنا ج��ه��ًدا  ِخ��ْر  ت��دَّ ل��م  بالحب 

 

ومرتبك م��رت��اع  ال��ع��روب��ة   ق��ل��ب 
تدفعنا ب��الإي��م��ان  تقاع�ست   فما 
في اأر�ض مكة كان الجمع منعقًدا

 

يفجعنا العلياء،  رائ��د  يا   الوجد 
ك��ن��ت هاطله غ��ي��ث  م����ّر  ف��ك��ل��م��ا 

 

 ما غبت يا نا�سر الإ�سالم ، عن وطن
به المنعمين  وف���اء  ال��وف��اء   ل��ك 
موارده؟! نن�سى  اأو  نجحد   فكيف 

فاخف�ض جناحك ل يودي بك الأَلُم

 

م�ست اإلى الحق جذلي وهي َتبت�سُم

 

َعَمُم خيره  يهمى  الغيث  ك��واب��ِل 

 

وَترت�ِسُم تعلوها  الب�سر  وب�سمة 

 

والَكَرُم الجود  يفي�ض  يديه  ومن 

 

والأََك���ُم ال�سهل  منها  ع  ت�سوَّ وق��د 

 

ُم َتعت�سِ الأي���ام  حالك  ف��ي  ب��اهلل 

 

الَقَلُم؟ يكتب  م��اذا  القول  تلجلج 

 

وَتحتِدُم ت�ست�سري  النوائب  من 

 

وَننتِظُم ن�ستهدي  بالحب  ونحن 

 

والَعَلُم الإ���س��راق  له  فيه  اأن��ت  اإذ 

 

الأَم���ُم خلفك  فتم�سي  تدعو  هلل 

 

 فبارك اهلل من جاوؤوا ومن قدموا
َيلتئُم؟ كيف  فينا  ين زف  والجرح 

 

َيُم الدِّ قد جادت  العال  ربوع  ومن 

 

ب���ه ت���وط���دت الآم��������اُل وال���ِق���َي���ُم

 

َعُم اإْذ اأنت فينا ومنك الف�سل والنِّ

 

تاأبى العهود وياأبى الدين والَق�َسُم

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 63.
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تعزية م��ن��ك  ففينا  رح��ل��ت   اإذا 
على خطى الحق �ِسْرنا خلف خطوتهم

 

 ل��ق��د راأي���ن���اك ف��ي ف��ه��د واإخ��وت��ه
 يا اأيها الفهد، هذا الملك اأنت له
 يا رائد المجد، يا درع الأباة، اإذا
لو خ�سَت اأنت بحار الأر�ض قاطبة

 

ي�سنده ع��ب��َداهلل  ع��ه��َدَك  اأول��ي��َت 

 

 والخير ال�سهم �سلطان اإذا التهبت
مبايعة اأ����س���وات���ًا  وه��ب��ن��اك  اإن����ا 

 

ومكرمة حب  في  يالقيك   �سعب 
تنجده الكرب  يوم  يناديك   �سعب 
 اأ�سعل اأبا في�سل، اأ�سواء نه�ستنا

��ت بهم َق��َدُم اإخ��وان��ك ال��غ��رُّ ل زلَّ

 

 وهم بدين الهدى والحق قد حكموا
ُهُم ال��وف��اء  اأب��ن��اء  المجد  �ساللة 

 

ح�سن مكين واأنت ال�سادق الَعَلُم

 

الِهَمُم تنه�ُض  تلبي  ْت  هبَّ دع��وَت 

 

َتنتِظُم والأرواح  خلفك  نخو�ض 

 

َترت�ِسُم الآم�����اُل  ب��ه  الإل����ه  ع���وُن 

 

َيقتِحُم راح  غ��زاه��ا  الطعان  ن��ار 

 

ل تعرف الزيَف فيها ال�سدُق َيلتِزُم

 

ُم َينف�سِ لي�ض  عهد  فيك  وح��ب��ه 

 

َيُم وذاك عهدك اإذ ترهو بك ال�سِّ

 

ُم ُمعت�سِ اهلِل  بِديِن  �سعٌب  ُيِعْنَك 
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وما مّد ميناه احَل�ضان لريبة)1(
عبد�هلل بن حممد بن خمي�ض

ال��م��ل��وك حبيُب ك��ل  ح��ب��ي��ب وم���ا 

 

مودة ف��ي  ُيجمعوا  اأن  ِب��ِه��ُم  وم��ا 

 

خالد م���ودة  اخ��ت��اروا  اإذا   ول��ك��ن 
وعارًفا هواها  في  ا  طبًّ ي��ُك  األ��م 

 

اأتى فما  �سبًعا  ال�سعب  قياد  تولى 

 

 ي���ع���ادي ول��ك��ن ف���ي م��خ��اف��ة ربه
لريبة ال��َح�����س��ان  يمناه  م��ّد  وم��ا 

 

ُمبارح ظ���لٌّ  ال��م��ل��ك  اأن  وي��ع��رف 

 

بالذي ي�سهد  الخلق  ل�سان   واأن 

ف��وي��ل م��ن ال��ت��اري��خ ي��اأت��ي وم��ا َله

 

ًة َجمَّ المحا�سُن  ُت��ْرَوى  اأن  اأيطمع 

 

ُي������ِدلُّ ب��ه��ا وال��خ��ل��ق ت�����س��ه��د اأن���ه

 

واأنفَته خ���ال���دًا  ه���ذا  ت��ح��ا���س��ي��َت 

 

تبعَت الأَُلى من دوحة طاب اأ�سلها

 

تباروا على الدين الحنيف خالئًقا

 

لغامز م��ن��ال  ف��ي��ه��ا  م���ا   خ��الئ��ق 

***

***

قريُب ال��ق��ل��وب  ك���ل  اإل����ى  وراع 

 

���روُب ف�����س��ن��ة خ����الق الأن������ام ����سُ

 

مريُب القلوب  ف��ي  ح��ب  ه��و  فما 

 

ن�سيُب؟ نب�سهن  مجاري  من  له 

 

لبيُب ع��ن��ه  َي�������ْزَورَّ  ول���م  ُم��ري��ب��ًا 

 

وي�����س��ج��ح ف��ي م��ر���س��ات��ه وي����وؤوُب

 

ول���ك���ن ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت���ق���اه رق��ي��ُب

 

تنوُب ال��ن��ائ��ب��ات  خ��ط��وب  واأن 

 

وم�سيُب م��خ��ط��ئ  م��ن��ه  ت���ب���ادر 

 

ربيُب ال�����س��الح  غير  ول  حبيب 

 

مريُب ي�����س��ط��ف��ي��ه  م����دح  ب��ه��ال��ة 

 

ندوُب المخزيات  �سروب  من  به 

 

ق�سيُب ي�سين  قد  عما   فعر�سك 

 

لها في المراقي ال�سالحات ُوُثْوُب

 

اأري���ُب خ��ط��اه  يتلو  م�سى  اأري����ب 

 

جديُب المكرمات  في  ربعها  وما 

 

1413ه�–  ط:1،  الريا�ض،  احل�سرمية،  دار  مطابع  خمي�ض،  بن  عبداهلل  لل�ساعر  الثاين  الديوان   )(  1
1993م، �ض: 85.
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مودة العالمين  ف��ي  غر�سوا  بها 
حاكم ي��ت��ّوج  اأن  اإل  الحكم  وم��ا 

 

فبالأم�ض غ�ّض الق�سر بل �ساق ربعه

 

 وت����ت����ل����وه اأي���������ام ت����ن����وء ب���ع���ارم
تتابعت اإق��ل��ي��م ح�����س��ود  ك��ل   وف���ي 
وهذا لعمري منتهى الحب اأخ�سبت

اأخ����ال����د، لي��ن��ف��ك رب��ع��ك اآم��ًن��ا

 

ت��ع��ه��دَت��ه ب��ال��ب��رِّ ح��ت��ى ت��اأرج��ت

 

ورحمة عفًوا  اهلل  رحاب  في  فَنْم 

ت�����اآزروا ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن��ي   واإن 
لإخ���وة ���س��دق ل ُي��َف��لُّ غ��راُرُه��ْم

 

تجمعت من  الر�سا  فهد   يوؤمهم 
ونائال وح��ل��ًم��ا  ع���دًل  ب��ه��ا  خليق 

 

غوره د  ال�سّ ي�سبر  ل  عال  ربيب 

 

***

***

ن�سيُب الن�سيَب  خ��ان  اإذا  لتبقى 
ق��ل��وُب ع��ل��ي��ه  ت��ح��ن��و  واأن  ب��ح��ب 

 

وم�������ا ح����ول����ه واإن����������ه ل���رح���ي���ُب

 

من الح�سد من كل البقاع ت�سوُب

 

تطيُب النفو�ض  فيها  بيعة  اإل���ى 

 

ع��ي��ن ك���ذوُب رب����اه وب��ع�����ض ال��م��دَّ

 

خ�سيُب الجناب  مخ�سرُّ  وواديك 

 

ع�سيُب بالعطاء  رو����ض  مغانيه 

 

ت�سوُب ال��ر���س��اء  �ساآبيب  عليك 

 

جنيُب ال���ن���ائ���ب���ات  ف���ي  وك��ل��ه��م 

 

قطوُب وع��مَّ  يوًما  ا�ستجرت  اإذا 

 

���ع���وُب ���ة و����سُ ع��ل��ي��ه ق���ل���وب ج���مَّ

 

دروُب عليه  َع��م��ي��ْت  اإذا  وراأي�����ا 

 

ربيُب الخ�سال  محمود  كل  وف��ي 
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ب�ضراه يف َكَنف االإله)1(
عبد�هلل بن حممد �لز�ز�ن

الجوى اأدم�����اه  للقلب  م��ا   رب����اه، 
جاثمًا خ��ي��م  ل��ل��ح��زن  م���ا  رب�����اه، 

 

مًا متيَّ ب����ات  ل��ل��ك��ون  م���ا  رب������اه، 

 

جاثم وخ���ال���ُد  ن�سلو  ه��ل  رب����اه، 

 

ف��رح��ي��ل خ���ال���َد ل���وع���ة ون���دام���ة

 

ل كيف  العروبة،  باني  يا   نبكيك 
العال ل��ه  اأ���س��مَّ  ع��ل��م��ًا  ي��ا  نبكيك 

 

�ساأنه تعاظم  �سرحًا،  يا  نبكيك 

 

وا�سودَّ من ِعَظم الم�ساب نهارنا

 

دفِنه �ساعَة  ال��ك��ون  رب���وَع  وع��َل��ْت 

 

بيننا خ��ال��ُد  األ��ي�����ض  ي��ت�����س��اءل��ون: 

 

ال��ق��ل��وب م��ك��ان��ه وجالله  ه��و ف��ي 
 وه���و ال��ن�� ��زي��ه ع��ن ال��دن��اي��ا كلها
ِرَمْت واأُ�سْ يئّن  الأق�سى  الم�سجد 

 

حنينها زاد  ال��ح��رم��ي��ن   وم����اآذن 
 ب�����س��راه ف��ي ك��ن��ف الإل����ه يحوطه
بقادة الفقيد  ِع��َو���ضَ  لنا  ب�سرى 

 

جهادنا ب��ن��ُد  رفَّ  ف��ه��د  ك��ف  ف��ي 

 

�ساطع ال��ع��دال��ة  �سيف  ك��ف��ه   ف��ي 

ل��وع الأ���س��ى هتاُن؟!  وال��دم��ع م��ن 

 ف����وق ال��ق��ل��وب ك���اأن���ه ب���رك���اُن؟!

اأح�����زاُن؟! ك��ل��ه  الفجيعة   ي�سكو 

 ت��ح��ت ال��ث��رى وت��ل��ف��ه الأك���ف���اُن؟!

ي��اأ���س��ى ل��ه��ا الأن������داد والأع������واُن
 

الإي���م���اُن؟! نهجه  عظيمًا  نبكي 

 

الرحمُن ال��خ��ال��ق  رب���ي  ي���رع���اه 

 

وال��ج��ولُن ال��ق��د���ض  عليك  وب��ك��ى 
 

اأح����زاُن �ساحنا  ف��ي  وت��زاح��م��ت 
 

م����زُن الأ����س���ى ف��ك��اأن��ه��ن دخ����اُن
 

اأم���اُن؟ القلوب  ف��ي  فخالُد  ح��ّق��ًا 

 

الر�سواُن يحوطه  القلوب  في  هو 
 

�ِسَناُن ال��ع��دو  وع��ل��ى  ل��ن��ا،  غ��ي��ث 

 

ف���ي ج���وف���ه م���ن ح���زن���ه ن���ي���راُن
 

الأح���زاُن جا�ست  المنابر  وعلى 
 

ن�����ور َي�����ِزْي�����ُن ����س���ي���اءه ع���ن���واُن

 

ه��ان��وا اأو  اآم���ال���ه���م  اأف���ل���ت���وا   م���ا 
ف����ي ظ���ل���ه ن�����س��ر ل���ن���ا واأم�������اُن

 

القراآُن ال���ورى  ُح��ْك��م  ف��ي  َي��ْه��دي��ه 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 3575، 1402/8/28ه�– 20/يونيو/1982م، �ض: 15.
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اخلالد املاجد)1(
عبد�ملح�سن بن �أحمد �ملا�سي

في ذمة اهلل يا من كنَت خير اأب،

 

عاهَلنا خلَّْفَت  وقد  عنا  غبَت  ما 

 

ي�سائله ل  ح��ت��ى  يغ�سب   ل��ل��ح��ق 
عَو�سًا لنا  الأعلى  القائد  في  لعل 

 

يا خالد الُعْرب، فهُد الخير عوُنُكُم

 

 يا �ساحب التاج، اإن ال�سعب بايعكم
�ِسيرا معًا في وئام ل انف�سال له

 

يجمعكْم الل�ُه  عبِدالعزيِز،  اآل  يا 

 

ِع�ْض يا مليكي، مدى الأيام ممتطيًا

 

ُتكْم عزَّ الأي���ام  طيلَة  لنا  دام���ت 

 

َغِر َم فيك الخيُر في ال�سِّ يا من ُتُو�سِّ

 

الخالَد الماجَد المقداَم ذا الِغَيِر

 

اأما على البائ�ض الم�سكين كالمطِر

 

والَكَدِر الأح���زان  لوعة  به  نن�سى 

 

ُمنك�ِسِر ج��ب��ُر  وف��ي��ه  ال��وف��اء  فيه 

 

ع��ل��ى ال��ك��ت��اب ب��ال َم���نٍّ ول َخ���َوِر

 

وُمقتِدِر خ���الق  ع��ي��ن  ت��رع��اك��م��ا 

 

على الهدى اأبدًا �سيروا على الأََثِر

 

ٍل وفي �َسَحِر اأُ�سْ متَن المعالَي في 

 

ِر على الدوام ملوَك البدو والَح�سَ

 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 265.
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نباأ اأق�س مب�ضجعي)1(
علي �أحمد عبد�هلل مظفر

وكياني بم�سجعي  اأق�������ض   ن��ب��اأ 
مدامع غ��زي��ر  عيني  م��ن   واأذاب 
جرى؟ ماذا  اأبي  ي�ساألني:   ميمون 
اأجبته: ث��م  الطفل  َرْوَع  ه����داأُت 

 

قومه وودع  ال��دن��ي��ا  ف�����ارق   ق���د 
والتقى الف�سيلة  في  ى  َت��َردَّ فلقد 

 

محمد الأم��ي��ن  ال��ه��ادي   وب�سنة 
 وط��ري��ق��ه ن��ع��م ال��ط��ري��ق اأ���س��اءه
داأب����ه وال��ت��وا���س��ع  درب   ال���دي���ن 
 ي����ا خ����ال����د، ودع���ت���ن���ا وق��ل��وب��ن��ا
جريحة الأن�����ام  اأف���ئ���دة   وت��رك��ت 
حاكًما بعدك  الفهد  في  وعزاوؤنا 

 

بحكمة ال���ب���الد  اأب����ن����اء   وي���ق���ود 
مطيعة الجموع  �ستاأتيك  اأَْوِم����ْئ 

 

وم�����س��اع��د ل��ل��ف��ه��د ع���ب���داهلل َمن

 

فتقبلوا م��ب�����س��وط��ة  ي���دي   ه���ذي 
فت�سلموا م���م���دودة  ي���دي   ه���ذي 
الوفاء لحكمكم  هذي يدي تعطي 

واأب�������اح م��ن��ي ك���ام���ن الأح�������زاِن

 

اأجفاني ت���ورَم���ْت  ال��ب��ك��اء  وم���ن 

 

ب���الأوط���اِن؟ ح���ّل  م��ا  اأرى  م����اذا 

 

الأكفاِن في  ال�سعب  حبيب  ه��ذا 

 

الفردو�ض خير جناِن اإلى  وم�سى 

 

الفرقاِن م��ن  ن��ه��ج  ع��ل��ى  وم�����س��ى 

 

و���س��ع ال���ح���دود ق���وّي���ة الأرك������اِن

 

القراآِن على  يم�سي  من  �سّل  ما 

 

اأدع������و ل���ه ب���ال���ف���وز وال���غ���ف���راِن

 

الخ�سراِن ال��ف��ق��داِن  م��ن  ثكلى 

 

الثاني ل��ل��م��ق��ر  ان��ت��ق��ال��ك   اإث�����ر 
ن��ع��م ال��زع��ي��م م��ت��م��م ال��ع��م��راِن

 

والإح�ساِن ب��ال��رف��ق  وي�سو�سهم 

 

والداني الُمْنَتِئي  �سياأتي  واأ���س��ْر 

 

�سلطاِن؟ اأو  ع��ب��داهلل  ِح��ْل��م  ف��ي 

 

م��ن��ي ع��ه��ود ال�����س��دق والإي���م���اِن

 

م��ن��ي ال����ولء و����س���ادق الإذع�����اِن

 

ب��الإخ��واِن ت��ر���ضْ  ل��م  اإذا  ��لَّ��ْت  ���سُ

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 78.
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كتبته ال��ق��ل��ي��ل  م���ن  اأق�����ل   ه����ذا 
لحكومتي مخل�ض  مني   والقلب 
قائًما ال�سريعة  على  بناه  ُم��ْل��ٌك 

 

واأت���ّم���ه ب��ال��ع��دل ف���ي ك���ل ال���ورى

 

اأرجائها في  الأم��ن  ا�ستتب   حتى 
قادتي يحفظ  ال��ك��ل  ف���وق   واهلل 

وجداني في  اأخفيت  ما   و�سترت 
الأك�������واِن خ���ال���ق  ي�����س��ه��د  واهلل 

 

البنياِن م�����س��ي��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 

الميزاِن ف��ي  اثنين  بين  ف��رق  ل 

 

والودياِن البيد  في  بل  ال�سهل  في 

 

الأزم����اِن م��دى  ذخ���ًرا  ويديمهم 
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بكت القلوب)1(
علي بن �سالح �لغامدي

�سمَعنا تق�سُف  الأخ��ب��ار  مع  ا  ُكنَّ

 

َرْت ودمَّ الالجئين  خياَم  َرَبْت  �سَ

 

موحًدا ال�سفوف  يحدو  ومليكنا 

 

فتروعت ب���ره���ة  ف���ي   ع��اج��ل��ت��ن��ا 
 ال���م���وت ي��ف��ت��ك ب����الإم����ام واإن����ه
بها واإذا  واق����ع  ال��ف��ج��ي��ع��ة   واإذا 
 رح��م��اك ي��ا رح��م��ن، اأن��ت مالذنا
محتومة ن��ه��اي��ة  ال���ح���ي���اة   ق����در 
اأرى ل  المحتَّم  ال��ق��در  ه��و  ه��ذا 

 

 �سبقت به في اللوح اأحكام الق�سا
اآجاله ب��ه  �سبقت  ل��م��ن   ف��ادع��وا 
واأمرها ال��ح��ي��اة  ه��ذي  م��ن  اأّواه 

 

رّب����اه، ف��ارح��م خ��ال��ًدا وارف���ق به

 

اأعبائه م��ن  م���ات  ق��د  اأن   نبكيه 
اإن�سانها م��ن  عليه  العيون   بكت 
ب��ك��ت ال��ق��ل��وب ت��اأ���س��ًف��ا وم����رارة

 

 ���س��ب��ح��ان��ك ال��ل��ه��م م���ا اأج��ري��ت��ه
ح�سرة تنب�ض  والأح�����س��اء  ل��ك��نَّ 

 

ال��ق��ل��وَب �سرورا ُت��دم��ي  ب��ح��وادٍث 

 

ك�سورا العميق  للجرح  فاأ�سفَت 

 

الم�سعورا ال��ع��دا  ع����دوان  ل��ت��ردَّ 

 

 م��ن��ا ال���ج���وان���ح ره���ب���ة ون���ف���ورا
ورا خ���ب���ر ي���ه���ّز ج��ب��ال��ن��ا وال��������دُّ

 

ت��ج��ت��اح م��ن��ا اأك����ب����ًدا و����س���دورا

 

مجبورا ق��ل��وب��ن��ا  ك�سير   ف��اج��ع��ل 
ُق�������وًى ودُث�������ورا ل��ل��ك��ل ل ت��ث��ن��ي 

 

م���ع���ذورا اأرى  اأو  م���ف���ًرا  م��ن��ه 

 

دهورا ال��ق��وي  ال��ق��در  بها   وم�سى 
ق�سورا ت�����روه  ول  لح���ق���ون   ي���ا 
اأم��ورا! الحياة  في  نعاني  ذا   كم 
ك��ن��ت رّح���اًم���ا وك��ن��ت غفورا ق��د 

 

و�سبورا م��ج��اه��ًدا  وك���ان  ق����دًرا 

 

الموفورا ال�ساخَن  ال��وف��اِء  دم���َع 

 

 اأراأي���ت���ه���ا ت��ب��ك��ي اأ���س��ى وح��ب��ورا؟
الم�سطورا ���س��اأن��ه  ويبلغ   ي��ج��ري 
�سرورا فِطْرَت  هنا  ال�سرور  هتف 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 43.
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بالدنا �سماء  م��ن  ب��در  غ��اب   اإن 
العال اأن���وار  النا�ض  مثل   وراأي���ت 
اأت���راح���ن���ا ب���دل���ت  اأك����ب����ر   اهلل 
 من كان يرعى ال�سعب فيما قد م�سى
اآلمنا ت��ح��ت��وي  ال��م��ب��اه��ج   واإذا 
ٌك محنَّ الإم����ام  ال��ف��ه��د  ف��ج��الل��ة 

 

عهودنا عبر  الأح����داث   بتمر�ض 
 لي�ض الجديد على البالد واأمرها
اأميرنا وع��ن��د  ج�����اوؤوا  ق��د   ال��ك��ل 
زهراننا وم��ن  ج���اوؤوا  غامد   م��ن 
واأقبلوا الجبال  �سماريخ   رك��ب��وا 
الوفا ���س��دق  م��ن  اأب�����دوه  م��ا   هلل 
بيعة ب���ح���ق  ن���ب���اي���ع���ك���م  اإّن���������ا 

 

نب�سة ق��ل��ب  ك���ل  م���ن  اإن���ه���ا   ب���ل 
��ة ول���ك���م ع��ل��ي��ن��ا ط���اع���ة وم��ح��بَّ

 

اأعلنت ق��د  مثلها  ع��ه��دك   ل��ول��ي 
 غر�ست بذور الحب من اأ�سالفكم
اإنما ث��م��اًرا  اأت���ت  ال��غ��رو���ض  تلك 

 

التقى على  ت���دّل  واأع��م��ال  ع��دل 

 

وا�سلي الأ�سيلة،  العز  دوح��ة   يا 
�سادة م��ن  ���س��ادة  م��ق��رَن  اآل  م��ن 

 

تقدًما الحياة  �سفَو  بهم  ع�سنا 

 

عزيزة ال���ب���الد  اهلل   ف��ل��ي��ح��ف��ظ 

اأب�����س��ر ف��ه��اك ك���واك���ًب���ا وب����دورا

 

نورا ْج��َن��ة  ال��دُّ ف��ي  ب��الدي  غمرت 

 

من�سورا فليع�ض  ب��ف��ه��د  ف��رًح��ا 

 

الم�سكورا ج��ه��ده  وي��ب��ذل  دوًم����ا 

 

منظورا ه��ن��ا  ي��غ��م��رن��ا   وال�����س��ع��د 
ووق���ورا ي��اف��ًع��ا  ال�سيا�سة  ع���رك 

 

 اأ�سحى ابن بجدتها الفتى المذكورا
وال�سورى نرى  فيما  الروؤى  ذو   هو 
ورا ح�سُ َث��مَّ  كان  قد  كم  �ساهدت 

 

ف��رع��ان م��ن اأ���س��ل ي��ع��ّز ج���ذورا

 

طهورا الكبير  ال��ح��ب   ي��ح��دوه��م 
�سعورا ال��وف��اء  ل��ح��ن  ب��ه   ع��زف��وا 
زورا ول��ي�����س��ت  خ��وًف��ا  ل  اهلل  ف��ي 

 

م�سهورا راأي���ه���ا  ت��ع��ل��ن   ب��ال��ح��ب 
معمورا ال��ه��وى  ق��ل��ب  ب��ه��ا   ي��ح��ي��ا 
جمهورا �سحًى  بها  الجميع  هتف 

 

 و�سرى �سذاها في النفو�ض عطورا
ك��ان��ت ث���م���اًرا ت���زده���ي وزه����ورا

 

د���س��ت��ورا ول  دع����اي����اٍت  ل��ي�����س��ت 

 

و�سقورا ف��ط��اح��اًل  ال��ع��ط��اء  ه��ذا 

 

وا ب���ط���وًن���ا ب��ي��ن��ن��ا وظ���ه���ورا ع������زُّ

 

مي�سورا م�����س��َع��دًا  عي�ًسا  ونعي�ض 

 

والآم������َر ال��م��ح��ب��وَب وال���م���اأم���ورا
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الوداع الع�ضيب)1(
علي ها�سم ر�سيد

ي��وم��ًا ع�سيبا ال����وداع  ي���وم  ك���ان 

 

 ورع����اي����اك ���س��ي��دي، ف���ي ذه���ول
ن�سيج والأم�����ه�����ات   وال�����ع�����ذارى 
ل���ك���ل حبيب راح�����م�����ًا،  اأب�������ًا  ي����ا 

 

الباليا عظيم  م��ن  القلُب  َوَه���َن 

 

م�ساعًا ن��ه��ب��ًا  الإ����س���الم  وراأي�����َت 

 

ل��ب�����س��وا ُح���لَّ���َة ال���ت���خ���اذل ِك���ب���رًا

 

م�����س��ل��م ي��ق��ت��ل ال�����س��ق��ي��ق ب��غ��دٍر

 

وب��ل��ب��ن��اَن ق���د ���س��ه��دَت اق��ت��ت��اًل

 

النوايا ��وا  ��فُّ ُي�����سَ اأن  ن��ادي��َت  ي��وم 

 

�����َدُروا ف���ي غ���واي���ة و���س��الل ������سَ

 

فا�ستمروا لر�سدكم،  ثوُبوا  قلَت: 

 

��ع��وا ال��ق��د���ض ِق��ب��ل��ة وم��ن��ارًا ���س��يَّ

 

فاأم�سوا ���س��دي��د  بينهم   ب��اأ���س��ه��م 
َعِميٍّ م��ث��ل  ال��خ�����س��ام  يع�سقون 

 

�سوب ك��ل  م��ن  ال��ط��ام��ع��ون   واإذا 
���ْت���ه �����س����واٍر ك���ق���ط���ي���ع ت���ن���او����سَ

 

وادع�����اء الإ����س���الم ِك����ْذب وغ��در
ال�سحايا اإثر  ُتَزفُّ  وال�سحايا 

 

مهيبا الكريم  الركب  ج��اء   حين 
رهيبا خطبًا  ب��ات  ق��د  لم�ساب 

 

الجيوبا تلك  �سقْقَن  اأب��ح��ن��ا  ل��و 

 

الحبيبا الليالي  على  تبقى   �سوف 
�سليبا �سجينًا  الأق�سى  راأي��َت  اإذ 

 

ندوبا اأو����س���ع���وه  ق���د  ج��م��وع   ف���ي 
ذنوبا الأن�����ام  ع��ل��ى   وا����س���ت���زادوا 
رقيبا َقطُّ  الغدر  في  يخ�سى  لي�ض 

 

رحيبا درب������ًا  ل��ل��م��ع��ت��دي��ن  ����س���قَّ 

 

���س��ه��م��ًا مجيبا ل��ل��ن��داء  ت��ج��د  ل��م 

 

ق�سيبا ب����ات  ل��ل��غ��در  رداء   ف���ي 
نثوبا ل��ن  ل  ب��ال��ف��ع��ل:   واأج���اب���وا 
واإذاع����ات����ه����م ت�����س��ّن ال��ح��روب��ا

 

قريبا ال���ع���دو  ت��ح�����س��ب  ِم����َزق����ًا 

 

غريبا ال�سقيق  المخل�ض   ح�سب 
ي��ت��اب��ع ذيبا ت����ن����ادوا ذي���ب���ًا  ق���د 

 

م��ن ���س��ب��اع ف��ب��اَت ���س��ل��وًا َم��ُذوب��ا

 

َكُذوبا ُيزجي  بات  قد  َك��ُذوب  من 

 

ن�سيبا الحنان  من  ت�سادف  لم 

)1( عبق الورود من ريا�ض اآل �سعود، علي ها�سم ر�سيد، مطابع الفرزدق، الريا�ض، ط:1، 1407ه�– 1987م، 
�ض: 153.
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����س���ادت ال���ت���ره���اُت ل��م��ا ت��ب��ّدى

 

ْت مَّ �سَ ال��ع��داوة  في  الكفر  نجمة 

 

َرْك��ب بين غ��رب وم�����س��رق ���س��اع 

 

�سدقًا: المحبة،  خالد  يا  وتنادي 

 

و���س��ط هدير ال����ن����داُء  ف��ي�����س��ي��ع 

 

ُقْطر ك���ل  ف���ي  ل��ل��خ��راب  ه��ت��ف��وا 

 

بحمل ال��رق��ي��ق  القلب  ن��اء   حين 
اإْخ�������َوة ال���دي���ن وال���ع���روب���ة نهب

 

ح��ط��م��ْت��ُه��ْم ي����ٌد خ�������وؤوٌن وك���فٌّ

 

ج�سامًا العظات  مْعهُم  ُت��ِف��ْد  لم 

 

 ق��د م�����س��وا ف��ي ���س��الل��ة و�سالل
ي����ا اأب������ا ب����ن����دٍر، واأن�������ت ُخ���ل���ود

 

المعالي يريد  لمن  در���س��ًا  كنَت 

 

ت�سامت ق��د  ل��دوح��ة  غ�سٌن  اأن��ت 

 

���س��اد ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��رب ع���ّزًا

 

ت تبدَّ ي��دي��ك��م  ع��ل��ى  والأم����ان����ي 

 

�سهم فهي  همكم  ال�سعب   خدمة 
ف�������اأَِب�������يٌّ ي����ج����يء اإث��������ر اأَِب���������يٍّ

 

ك���ل���ك���م ط�����ائ�����ع ل���������ربٍّ ق���دي���ر

 

عظيم ب���ه���ّي  ���س��اط��ع  م��ج��دك��م 

 

فتبّدى ��ه  ح��بَّ ال�����س��ع��ُب  اأخ��ل�����ض 

 

ح���ّب���ه خ���ال�������ض ل���م���ن خ���دم���وه

 

ول��ق��د كنت خ��ال��د ال��م��ج��د، ب��درًا

 

����ُل فهد ال����م����وؤمَّ درب������ك  وع���ل���ى 

 

عليكم ُحزنًا  القلوِب  هذي  َن��ْزُف 

 

�ُسُعوبا ي��ع��ل��و  ال��م��ل��ح��دي��ن  َع���َل���ُم 

 

�سليبا ف��ب��ات��ت  ل��ل��ِع��دا  ��ه��ا  ���س��فَّ

 

ل���ب���ن���ي ي����ع����رب وم�������ال ُغ����روب����ا

 

القلوبا ��وا  ��فُّ و���سَ �سفكم  ����دوا  وحِّ

 

ن�سيبا يتلو  ب��ات  قد  ن�سيب   من 
نحيبا ال���غ���ن���اء  ي�����رى   ك����غ����راب 
�َسُكوبا ال��غ��زي��ر  ال��م��دم��ع  ف��غ��دا 

 

جنوبا اأو  ����ة  ذلَّ ف���ي  ���س��م��اًل  اإن 

 

ل�����ع�����دو ي���������س����ّق ف���ي���ن���ا دورب�������ا

 

دبيبا فيهم  الخ�سام  دّب  حين 

 

معيبا اأم�������رًا  ال����وف����اق  ف���ي���رون 

 

اأح��ل��َت م��رج��ًا خ�سيبا ب��الد  ف��ي 

 

نقيبا ف��ي��ه��م  ارت�����س��وك   ل��ل��ذي��ن 
ول���ق���د ك���ن���ت م���ث���م���رًا ورط��ي��ب��ا

 

�سروبا المعالي  من  �سدتم   حين 
اإل����ى الأم���ان���ي وثوبا وث��ب��ت��م  ُم����ْذ 

 

 قد اأردتم –اإن تر�سلوا– اأن ُي�سيبا
لبيبا ي���ه���دي  غ����اب  اإن   ول��ب��ي��ب 
ب���ات ف���ي ه����داه منيبا َع����زَّ م���ن 

 

يغيبا ل����ن  ن������وره  الأف�������ق   وم�����ن 
ال�سعوبا ي��ه��دي  ي��ت��ي��ه..   ب��ه��واك��م 
��وب��ا وب��غ��ي��ر ال����وف����اء ل��ي�����ض َم�����سُ

 

يغيبا األ  الإل�������ه  رج����ون����ا   ك����م 
طبيبا ل���ل���ج���راح  رج����ون����اه   ق����د 
لهيبا العيون  في  الدمُع  غ��دا  ُم��ْذ 
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مات املليك وقد اأدى ر�ضالته)1(
عمر يو�سف عبدربه

ر�سالته اأدى  وق��د  المليك   م��ات 
وت�سحية واإخ��ال���ض  ���س��دق   وك��ل 
مج�سمة ح��ّق��ًا  فجيعتنا  ك��ان��ت 

 

بمقدمه وع��د  على  الجميع   ك��ان 
طلعته ل�ستجالء  راح  م��ن   وراح 
ذه��ب��ُت رف��ق��َة اإن�����س��ان ع��رف��ُت به

 

 هو )الرحيمي( كثير النا�ض تعرفه
وحين ُرْحنا وجدنا الق�سر لي�ض به

 

ن�ساألهم الباب  عند  ع�ساكر   ول 
به لي�ض  الحفل  ب��اأن  ن�سّك  ِك��ْدن��ا 

 

ال��ك��ون �سمعته وف���اة خ��ال��َد م��لء 

 

لهم �سميَر  ل  وممن  البغاة  م��ن 

 

ي�سهرها �سيء  ل  فجيعتنا   كانت 
قاطبًة ال��ك��ل  ع��ن��د  ال��م��ك��ان��ة  ل��ه 

 

ب��ك��ل م���ا ه���و م���ن ع���زم واإي���م���اِن

 

اإن�����س��اِن اأي  م���ن  ط��ل��ب  ب��دون��م��ا 

 

ح�سباِن دون  من  مفاجاأة  ج��اءت 

 

�سعباِن �سهر  ف��ي  م��ع��ًا  وللَع�ساء 

 

لميداِن ج��اوؤوا  ومن  المطار  اإل��ى 

 

اإخ����واِن م��ث��ل  ب��اأّن��ا  الجميع  ل���دى 

 

اإح�ساِن تقديم  في  المجالُت  له 

 

بحي�ساِن ن���ورًا  ل  مفتوح  ب��اب  ل 

 

حياني الق�سر  بركن  عريفًا  اإل 

 

بديواِن الحمرا  ف��ي  ك��ان  ورب��م��ا 

 

لبناِن تطهير  اإل���ى  حثيثًا  �سعى 

 

�سيطاِن اأ�سل  من  �سهاينة  وم��ن 

 

و�ُسّباِن ب�سيبان  الجميع  ل���دى 

 

وعجماِن ُع����ْرٍب  م��ن  المحبة  ل��ه 

 

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 5865، 1402/8/29ه�– 21/يونيو/1982م، �ض: 21.
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وا خالداه)1(
د. غازي �لق�سيبي

 وا خالداه، و�سج  الجرح في كبدي
ناحوا على ملك  يبكون منك وقد 
 يطوف وجهك في روحي فاأ�ساأله:
طافحة ب��ال��ح��ب  ن��ظ��رت��ه   ف���اأي���ن 
 واأين ب�سمته الح�سناء؟ هل �سقطت
األم من  ال�سعر  يغ�ض  خالداه،   وا 
 ويخطر الموت فوق البيد عا�سفة

معطرة للذكرى  ب��ع��دك  ُه��ِرع��ُت 

 

وغبت في الأم�ض عّل الأم�ض ي�سعفني

 

فلحَت لي وجدار الموت منت�سب

 

يا رجاًل البين  اأراك رغم �سباب 

 

لب�سه؟ ع��ّز  ت��اج  كالب�ساطة  ه��ل 

 

 وا خالداه، وعاد النا�ض وان�سرفوا
ُزَم����رًا كلنا  ن��ج��ري  اهلل  ت��ب��ارك 

 

اأتخطبها الدنيا:  يع�سق  لمن   فقل 

***

***

اأحِد األوي على  ف�سرت بالجرح ل 

 

اأم����ا اأن����ا ف��ب��ك��ائ��ي ح��رق��ة ال��ول��ِد

 

الأبدِ؟ فرقة  اأَه��ذي  لي:  قل  باهلل 

 

الرغِد؟ َث���ّرة  ب�سرى  ه��ي  ك��اأن��م��ا 

 

�سم�ض النهار على ليل من الكمِد؟

 

كما تذوب عيون ال�سوق من �َسَهِد

 

بلدي يا  ال�سبر  فناِد  الدموع  من 

 

َدِد نبع  كالقطر  �سافية  بالب�سر 

 

اأب�سرك �سبح غِد اأفقت ولم  اإذا 

 

يدي اأم��ّد  اأن  �سوقًا  لأو�سك  حتى 

 

ب���ه ت���زاي���د ُم���ْل���ٌك وه����و ل���م ي���زِد

 

الَعَمِد؟ ثابت  كالبراءة عر�ض  هل 

 

َتُعِد ولم  تبرح  لم  القبر  واأنت في 

 

نحو المنون ول يبقى �سوى ال�سمِد

 

وهي الولود وغير الموت لم تلِد؟!

 

)1( املجلة العربية، العدد: 57، ال�سنة ال�ساد�سة، �سوال/1402ه�– اأغ�سط�ض/1982م، �ض: 8.
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�ضلما يا اأبا بندر)1(
د. غازي �لق�سيبي

)1(
 �سالًما يا اأبا بندر،

كعرف ال�سيح والقي�سوم والعرعر
كعطر الليل في نجد

كما يتنف�ض العنبر
م�سى يوم

م�سى يومان
اأو اأكثر

ولم تظهر
اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟

�ساألنا عنك في الديوان
في البر وفي المعذر

فقالوا: لم يجئنا اليوم
قالوا: اإنه اأبحر

اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟
اأتعرف اأن غيث المزن في الأجفان

قد اأمطر؟
فاأنبت في حنايا الروح

)1( املجموعة ال�سعرية الكاملة، غازي الق�سيبي، مطبوعات تهامة، جدة، ط:2، 1408ه�– 1987م، �ض: 
.793
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ما اأ�سنى وما اأ�سهر
واأينك يا اأبا بندر؟

)2(
وهز �سلوعي المنظر

راأيتك في خ�سوع الموت
ل اأنقى ول اأطهر

وحيًدا في رحاب اهلل
ل عر�ض ول ع�سكر

يلفك ب�ستك الأ�سفر
ف�سبحان الذي اأحيا
و�سبحان الذي اأقبر

و�سبحان الذي يجمع كل النا�ض
في المح�سر

)3(
�سالًما يا اأبا بندر،

من الرجل الذي اأدرك لما مت
اأن الطفل لم يكبر

وماذا يكتب ال�سعراء
وفي كل الوجوه بكاء

وفي كل القلوب بكاء؟
اأبا الفقراء وال�سعفاء والب�سطاء،

كاأن الحزن �ساعرنا
ونحن ق�سائد ع�سماء
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)4(
اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟

جل�سنا اليوم في الديوان
يعزي بع�سنا بع�سا:
وي�ساأل بع�سنا بع�سا

ا لن يجيء اليوم اأحقًّ
كالعادة يا اإخوان؟!
ولن يجل�ض كالعادة

للمظلوم والمفجوع والأ�سيان؟
ا لن ي�سلي الظهر كالعادة اأحقًّ

في الديوان؟
اأحقا اإنه األقى الع�سا

وارتاح من عبء الم�سير
واأغم�ض الأجفان؟!

وكّف الخافق الواني عن الخفقان؟
�سمتنا كلنا األًما

ولم تنطق �سوى الأ�سجان
)5(

وها قد جاءنا رم�سان
فاأين الموعد اليومي
والجل�سة والإفطار؟

واأين الدوحة الخ�سراء
والأع�ساب والأطيار؟

واأنت بب�سمة الِب�ْسر
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التي ل تعرف الأكدار
تالطفنا تداعبنا

نق�ض روائع الأ�سمار
وت�ساأل ذا:

متى عاد من الأ�سفار
وت�ساأل ذاك:

عما جاء في الأخبار
وت�ساألني: اأما تبت عن الأ�سعار؟

اأُمرُّ اليوم قرب الدار
تفرق مجمع ال�سمار

فال اأ�سمع غير ال�سمت
 ي�ستر�سل في الأوكار

ول اأب�سر غير الجدب
ي�ستر�سل في الأزهار

فاأبحث عنك في التذكار
)6(

وداًعا يا اأبا بندر،
كبير بعدك الحزن

ورحمة ربنا اأكبر
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رثاء خالد)1(
د. مانع �سعيد �لعتيبة

رح���ي���ٌل ح���زي���ُن ال��خ��ط��ى ���س��ارُد

 

غزير ب���دم���ع  ال���ج���م���وع   ب��ك��ت��ك 
م�����س��ي��ت ل�������ربٍّ غ����ف����ور رح��ي��م

 

 ف���ط���اب ال��م��ق��ر الأخ����ي����ر ب���دار
وُم�������ّدت اإل���ي���ك الأي��������ادي وف���اء

 

ل�سعب ع��ظ��ي��ًم��ا  وداًع�������ا  وك�����ان 

 

الم�ساب واإن  ط���وي���اًل  ب��ك��ي��ُت 

 

طريًقا ت�����س��يء  ال����دم����وع  ل��ع��ل 

 

الوفي ال�����س��ج��اع  اإل  ك��ن��ت   وم���ا 
ليلهم ف���ي  ال���ُع���ْرب  ع���ن  رح���ل���َت 

 

�سعب اإب�����������ادة  ت���ت���ق���ب���ْل  ول������م 

 

كبيٍر ب��ق��ل��ٍب  ال���ه���م���وَم  ح��م��ل��ت 

 

 ف���خ���ان���ك ق���ل���ب���ك ل���م���ا ت���وال���ت
واأع�������رف اأن�����ك م���ا ك��ن��ت ي��وًم��ا

 

 واأع�����������رف اأن��������ك م�����ن ي���ع���رف
 ول���ك���ن ح�����ال ال����ع����روب����ة ي��دم��ي
 ت�����س��ت��ت ����س���م���ل و�����س����اع وف����اق
ول�����ّط�����خ �����س����ه����ي����وُن ل���ب���ن���اَن���ن���ا

م�����ري�����ٌر ف������راُق������ك ي�����ا خ����ال����ُد

 

ف��م��ا اأن�����ت ب��ع��د ال���ن���وى ع���ائ���ُد؟

 

واأن����������ت ال����م����ح����ب ل�����ه ع����اب����ُد

 

اإل���������ه ال������وج������ود ب����ه����ا واع�������ُد

 

واأن������������ت ع����ل����ى اآل����������ة راق��������ُد

 

قائُد ال��وغ��ى  و���س��ط  ع��ن��ه  م�سى 

 

ج����ل����ي����ل واأن������������ت ل����ن����ا وال��������ُد

 

الحاقُد ال��دج��ى  ه��ذا  فيه  طغى 

 

�ساهُد ل��ك��م  ال���ع���ط���اء  ���ِج���لُّ  ����سِ

 

ك����اأن����ك ف����ي ه���ج���ره���م ع���ام���ُد

 

ه����ن����اك واأن����������ت ه����ن����ا ق����اع����ُد

 

���س��ب��رت و���س��ب��ر ال������ورى ن��اف��ُد

 

 ع��ل��ي��ك م����ذاب����ح م����ن ج���اه���دوا
ب���اع���دوا ب��ي��ن��ن��ا  واإْن  ب���ع���ي���ًدا 

 

واح�������ُد ي�����ع�����رب  ه�������وى  واأن 

 

 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
)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين.
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واأخ����ت اأم  ن�������داءات  و����س���ّج���ت 

 

موطني؟! ف��ي  ال��زع��ام��ات   ف��اأي��ن 
���ت���ي؟! واأي����ن ال��ح��ك��وم��ات ف��ي اأُمَّ

 

جهزوها ل��م��ن  ال��ج��ي��و���ض   وه���ذي 
�سعب ن������داءات  و���س��ل��ت��ك��م   اأم�����ا 
��ا ذل��ي��ال ك��ف��ان��ا ه���وان���ا وع��ي�����سً

 

الراحلين ع��ل��ى  اأن�����وح  ل���ي   وم���ا 
ب�سعري ج��ل��ي��اًل  م��ل��ي��ًك��ا  اأاأرث������ي 

 

الحزين ال�سباح  في  راح��اًل،  اأيا 

 

ذك�������رُت ب���م���وت���ك ك����ل ال��ع��ه��ود

 

الخطاب ف��ن��ون  اأ���س��م��ع��ون��ا   وم���ن 
يجتاحنا ����س���ارون  ج��ي�����ض   راأوا 
�سيف اهتّز  وم��ا  ال��روؤو���ض  فهزوا 

 

ب��ك��ائ��ي وحزني ��ا  ي��اأ���سً وم���ا ك���ان 

 

ب���الدي ل��ي��ل  ط���ال  اإن  رب،   ف��ي��ا 
ففهد ع���ن���ا  غ�����اب  اإن   وخ����ال����د 

ف���م���ا اه���ت���ز م��ع��ت�����س��م م���اج���ُد

 

واأي������ن ال��م��ج��ل��ج��ل وال�����راع�����ُد؟!

 

اأم�������ا ث�����ار ق���ل���ب ل���ه���ا ب��������ارُد؟!

 

 واأي�������ن ال����ذي����ن ب���ه���ا زاي��������دوا؟!
ال�سامُد؟! ه���و  ع��ن��ه:  ت��ق��ول��ون 

 

ال���م���ارُد؟! ي��ن��ه�����ض  اأن  اآن  اأم����ا 

 

وه������ذا ال����وج����ود ب���ن���ا زاه�������ُد؟!

 

وارُد؟! ل���ن���ا  ال������رث������اء  وك������ل 

 

وق���ل���ب���ك ف�����ي درب�����ن�����ا را�����س����ُد

 

 وم����ن ع���اه���دون���ا وم����ن واع�����دوا
 وع���ن���د ال���ت���الح���م م����ا ����س���ان���دوا
وم���ن���ج���ل اإج������رام������ه ح���ا����س���ُد

 

�����س����اع����ُد ول  ع����ن����ا  ي������داف������ع 

 

ول����ك����ن ل���ن���ف�������س���ي اأن��������ا ن����اق����ُد

 

راغ������ُد ل���ن���ا  ع���ي�������ض  دام  ف�����ال 

 

اأخ���������وه ع���ل���ى درب��������ه ����س���اع���ُد
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اه)1( غاب املليك العاهل االأوَّ
حممد بن �أحمد �لعقيلي

اُه الأوَّ ال��ع��اه��ل  ال��م��ل��ي��ك  غ����اب 

 

لأمة ال�سميم  ال��ح��ب   ال��غ��ار���ض 
لحنها ي�سدح  الإعجاب   اأغ��رودة 
مدافع غير  الإ���س��الم   �سخ�سية 
الْن� على  ج��ب��َل��ْت  لإن�سانية  م��ث��ٌل 

 

ي��وّج��ه �سعبه اإل��ه��اًم��ا  ق��د ع��ا���ض 

 

طليقة ال��م�����س��اء  ��ّم��ا  ���سَ واإرادة 

 

مو�سًحا الن�سال  مجد  متحّماًل 

 

 م���ل���ك ت���غ���ل���غ���ل ح���ب���ه وج���الل���ه
 نفح من الخ�سب الحنون ون�سمة
فازدهى �سعب  اأحالم  به   �سطعت 
وبالهنا ب��ال��رخ��اء  يحلم  ك��ان   ق��د 
م�ستقبل روؤى  ن�����س��ج��ت   اآراوؤه 
اأجوائه ف��ي  يمور  ال�سحاب   ثقل 
ت�سدع ك��ل  وَرمَّ  النهو�ض  ���س��اغ 

***

***

ال��خ��ال��د ال���ذك���ر ال��ع��ظ��ي��م ُع���الُه

 

جناُه العظيم  العطف  والمغدق 

 

ت��رن��ي��م��ة ال���ت���ق���دي���ر ف����ي دن���ي���اُه

 

نظراُه ��اأى  ���سَ قد  من  ع�سره  في 

 

و����س���واُه ل�سعبه  ال��ع��ظ��ي��م  ���َن��ْف��ِع 

 

و����س���ع���اع ن���ب���را����ض ي��ن��ي��ر دج����اُه

 

و�سناُه ���س��ن��اوؤه  ���س��اء  ك��ال��ب��رق 

 

ب��ال��ت�����س��ح��ي��ات اإل�����ى ل��ق��ا م����ولُه

 

ولُه ي�������س���ت���زاد  ق���ل���ب  ك����ل  ف����ي 

 

ع��ط��راء رّف��ت ف��ي ال��زه��ور �سذاُه

 

األ����ق ال��ط��م��وح ف���ال ُي���ح���ُد م���داُه

 

و�سماُه اأر����س���ه  ي��م��الأ  وال��خ��ي��ر 

 

�سياُه ي�����س��ّع  غ����ٍد  واأف������َق  زاٍه، 

 

م������وًرا ي��ف��ي�����ض م��ع��ي��ن��ه وح���ي���اُه

 

����ق م�����س��ع��اُه ل��ل��م�����س��ل��م��ي��ن م����وفَّ

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2953، 2041/9/41ه�– 5/يوليو/2891م، �ض: 31.
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ال�سم�ض اإن اأفَلْت قفاها البدر في 
ف���ه���د ي����روق����ك ط��ل��ع��ة وم��ه��اب��ة 
زانها ال��خ��الف��ة  ال��ت��م��اع��ات   ف��ي��ه 
�ساطًعا ب����دًرا  ب��ع��ب��داهلل  وان��ع��م 

 

اإخال�سه ت���وارث���ت  ال����ولء   ه���ذا 
�سيمة والتالحم  الت�سامن   خلق 
فتوحدت راي��ات��ك��م  ع��ل��ى   ���س��اروا 
 ف��ب��ك��م ت��اآل��ف��ت ال��ق��ل��وب ت����اآزرت
دائًما الم�سيئة  النقط  فالأنتم 

 

اأُف����ق ال�����س��م��اء ف��اأ���س��رق��ت اأرج���اه 
ُ دف���ق م��ن ال��ق��ي��م اج��ت��ب��اه��ا اهللَّ

 

بهاُه ي�����س��ت�����س��ّف  الإم���ام���ة  وه���ج 

 

و�سناُه ب�����س��وئ��ه  ال���ب���الد  ت�����س��ع��ى 

 

اأج���ي���ال ���س��ع��ب ل ي��غ��ي�����ض وف����اُه

 

عطاُه ا���س��ت��ط��ال  َل���ُه���ُم  وج��ب��لَّ��ة 

 

م���ه���ج ل�����س��ع��ب اأن�����ت�����ُم خ���ل���ف���اُه

 

وه��داُه ال��ول  مح�ض  على  �سدًقا 

 

����َراُه ل��ل�����س��ع��ب ف���ي اإدلج�������ه و�����سُ
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ال�ضم�س الغاربة)1(
حممد ح�سن فقي

اأم�سي� الخلد  جنة  في  مليكي،   يا 
والحم� ب��ال��ح��ب  ي�����س��ّج  ق��ل��ب  ك��ل 

 

الِبْر من  َوْف��ٍر  غير  منك  راأى  ما 

 

الرا اأي��ه��ا  ي��ا  ال��ق��ل��وب   كنت م��لء 
لأبنا ال���خ���الل،  رائ�����ع  ي���ا   ك��ن��ت 
اإن���ن���ا ���س��وف نلقا  ح��ي��ن��م��ا ق��ي��ل: 
�سيلقا ال��خ��ل��ود  نح�سب  نكن   ل��م 
���ع���ق���ن���ا ل���م���ا ن���ع���ي���َت اإل��ي��ن��ا و����سُ

 

النف� على  وقعًا  ال��ف��راَق  اأ���س��دَّ  ما 

 

را اإذا  ال��ق��ل��وب  ُت�سلي  ن���ار  اأيُّ 

 

ي� لفدَّ ال���ف���داء  ع��ل��ى  ق���درن���ا  ل���و 

 

ف��ل��لَّ��� ن�����س��ت��ط��ي��ع  اأن�������ا ل  غ���ي���ر 

 

ونر�سا ع��ل��ي��ن��ا  غ���ال���ب  ح��ك��ُم��ه 

 

 ي���ا اأب�����ا ب���ن���در، وم����ا ك����ان اأن����دا
العق� ت��رت��ق��ب  ل���الإل���ه  م��خ��ب��ت��ًا 

 

العر على  ارتقيَت  منذ  �سمعنا  ما 

 

الُغر مالمحك  في  �ْسَد  الرُّ يلمح 

***

المحاجْر في  بيننا  كنت  وقد  �َت 

 

ال�سمائْر ال��ولء  على  ويطوي  ���ِد 

 

ال��ف��واق��ْر ات���ق���اء ه����ول  ِر وغ��ي��ر 

 

الخواطْر م��لء  وك��ن��ت  عنا  ِح���ُل، 

 

خائْر الذَّ واأغلى  المنى  اأحلى  ئَك 

 

الب�سائْر علينا  هّلت  و�سيكًا  َك 

 

النوا�سْر ال��ج��ن��ان  ب��ه  فتلقى  َك 

 

للمقادْر ب��رغ��م��ن��ا  وا���س��ط��ب��رن��ا 

 

الم�سائْر ف���راق  �سيَّما  ول  ������ِض 

 

َح عظيم عنها وُت�سقي الم�ساعْر؟!

 

البواتْر الج�سوَم  اأدم���ِت  ول��و  �نا 

 

اأوام����ْر م��ن  ���س��اءه  م��ا  علينا  ����ِه 

 

وم�����س��ادْر م�������واردًا  ف��ن�����س��م��و  ُه 

 

الع�سائْر ك��ل  ب��ي��ن  واأغ�����الك  َك 

 

لل�سغائْر م��ج��ان��ب��ًا  ت��ق��ّي��ًا  ���ب��ى 

 

و�ساكْر وداٍع  اآم�����ٍل  ���س��وى  �����ضِ 

 

ب��م��ا راأت�����ه ال��ن��واظ��ْر ِر ف��ي�����س��دو 
)1( املجلة العربية، العدد: 56، ال�سنة ال�ساد�سة، رم�سان/1402ه�– يوليه/1982م، �ض: 6.
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الآ ب��ال��ت��ق��ى  اأ���س��ب��ت��ه  م��ج��د  اأيُّ 

 

وت�ستم� ح��زن��ًا  تبكيك  ع��ي��ن  ك��ل 

 

مفوؤو غير  ��ه  ك��لِّ ْب���ِع  ال���رَّ ف��ي  لي�ض 

 

ع�����س��َت م���ا ب��ي��ن ح��ك��م��ة ور���س��اد

 

كا وق����د  ت���وّل���ى  م���ن  اهلل  رح����م 

 

ال��م��وُت منه ي��اأخ��ذ  ل��م  َم��ْي��ٍت  ُربَّ 

 

َبْع� ِم��ْن  ج��اء  من  بالف�سل  ��ى  وَت��َولَّ

 

ْل� َد الخطو في ال�سِّ عا�ض فينا م�سدَّ

 

ميمو اأروَع  ل��ل��م��ل��ي��ك  ���دًا  ع�������سُ

 

العر ِة  ��دَّ ���سُ ع��ن  بالبعيد  يكن  ل��م 

 

ورع��������اه خ�����ط�����وه  اهلل   ������س�����دد 

ي����ا رب�����وع�����ًا، ت�������س���ّم ك����ل اأَِب�������يٍّ

 

ال�سي� م�ّسها  اإن  بالموت  تبالي  ل 

 

دوا ال�سف كيما اأجِمعوا الراأي.. وحِّ

 

وا وا�ستعيدوا القد�ض ال�سريف وردُّ

 

 ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن ذم������ة م����ا ن���راه���ا
ع�سال داء  فهو  ال��ُخ��ْل��َف  ات��رك��وا 

 

ا�ستغلَّْت� ث���م  ال���ي���ه���ود  ب���ارك���ت���ه 

 

اأرن�������ا اأي����ه����ا الإل���������ه، ���س��ب��اح��ًا

 

واْح��������ِم ف��ي��ن��ا ع���ق���ي���دة ودم�����اء

***

***

***

العواطْر؟! والخالل  اهلل  في  ِم��ِل 

 

المواطْر عليك  رب��ه��ا  م��ن  ���ِط��ُر 

 

ٍد ج����وًى م���ن ���س��ي��اغ��م وج�����اآذْر

 

المقابْر في  رو�سة  الموت  جَعاَل 

 

المفاخْر ِج��َم��اَع  الهدى  ِج��َم��اَع  َن 

 

غ��ي��ر ج��ث��م��ان��ه وغ���ي���ر ال����م����اآزْر

 

المنائْر اإل���ي���ه  ت��ه��ف��و  م���ن���ارًا  ����ُد 

 

�ِم وفي الحرب واقتحام المخاطْر

 

المنابْر ف��خ��ر  ال��ب��ي��ان  ب��ل��ي��غ  ن���ًا 

 

�����ضِ ول��ك��ن��ه ال���ق���ري���ب ال����م����وؤازْر

 

ب������ه������داه اأوائ��������������اًل واأواخ������������ْر

 

العنا�سْر ه��ذي  ِط��ْي��َب  ي��ا  ع��رب��يٍّ 

 

الخ�سائْر ب����ُذلِّ  ترت�سي  ول  ����ُم 

 

بحا�سْر المجيَد  الما�سَي  لوا  َت�سِ

 

الحرائْر و�سونوا  اأعدائكم  كيد 

 

والمعابْر ��َوى  ال�����سُّ محمية  غير 

 

ال�ستائْر علينا  اأرخ��ى  تف�ّسى  اإن 

 

�����ُه ف�����دارت ب���ه ع��ل��ي��ن��ا ال���دوائ���ْر

 

الدياجْر �سود  بعد  من  م�ستنيرًا 

 

واأن������رن������ا دخ�����ائ�����اًل وب�������س���ائ���ْر
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�ضلف وخلف)1(
حممد خري عرقو�سي

�سالما ال��ك��ري��م،  ال��راح��ل   اأي��ه��ا 
دموعا اأث���رت  ق��د  البيت،   خ���ادم 
 قد غر�ست الإخال�ض والبذل فينا
ك���ل عليل ت��اأ���س��و ج�����راح  رح�����َت 

 

 رحت تحمي الإ�سالم في كل �سقع
تحمي قمت  م�سجد  ق��ام   حيثما 
 ل����ك ق���ل���ب ح��م��ل��ت��ه م����ن ه��م��وم
بغرب اأو  �سرقها  ف��ي  هموم   م��ن 
جبال ك��ان��ت  ال��ق��ل��وب  انَّ  َوَل������َو 

 

 ل�����ك ب�������اع وق����ف����ت����ه ل��ل��ع��ط��اي��ا
كريًما ���س��ج��اًع��ا  اأًب����ا  فينا  ك��ن��ت 

 

ط��ب��ت ح��ًي��ا وط���اب م��ث��واك ميًتا

 

�سعود اآل  زي���ن  ��ي��د  ال�����سِّ ح��ول��ك 

 

ب��ال�����س��م��و ع���ن ك���ل �سين  ع���رف���وا 
خلًقا هلل  ال��ت��وح��ي��د  ا���س��ت��ط��اب��وا 

 

المعالي ح�سن  وهو  الفهد   فيهم 
ع���ب���د وهلل  ������س�����اب�����ق  ف����ي����ه����م 

***

م�ستهاما م��وج��ًع��ا  ال��ق��ل��ب  ت���رك 

 

والمقاما ها  في�سُ ال��ب��ي��َت  ي��م��الأ 

 

���ا ق��ط��اف��ه واح���ت���رام���ا ج����اء ح���بًّ

 

والأ����س���ق���ام���ا الآلم   وت��������داوي 
الظالما ت�����س��يء  ال��ه��دى   وب��ن��ور 
والإ�سالما التوحيِد  ح��و���ضَ  فيه 

 

ن���ى وه����دَّ الأن���ام���ا م���ا اأق�����ام ال���دُّ

 

وال�ساآما لبنانها  اأ���س��اب��ت   ق��د 
ركاما اأ�سحت  الهموم   واعترتها 
 ف��ه��و ي��اأ���س��و ال���ج���راح والآلم������ا
كراما يعي�سوا  اأن  ال��ن��ا���ض  ع��لَّ��م 

 

 وك�������ذا ط���ب���ت ق�������دوة واإم����ام����ا

 ك��ل��ه��م ي�����س��ب��ع ال���ع���ال اإ���س��ه��ام��ا
يت�سامى ف��ت��ى  ف��ي  ال��خ��ي��ر   اإن��م��ا 
ونظاما �ِسْرعة  الدين  وارت�سوا 

 

وح�ساما ع����دة  ل��ل��م��ج��د   ع���ا����ض 
اج���ت���ب���اه ال���ع���ال ف���ح���ّن وه���ام���ا

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1853، 2041/9/3ه�– 42/يونيو/2891م، �ض: 91.
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منهم و���س��ل��م��ان  م���اج���د   ف��ي��ه��م 
ن�����س��ل ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��خ��ي��ر ِرْف���د

 

قاموا فقدك  بعد  يد  ال�سِّ هاهم 

 

ع���زاء ف��ي��ك  اإن  ال���ف���ه���د،   اأي���ه���ا 
اأخ�����وه ف����اأن����ت  خ���ال���د  ي���غ���ب   اإن 
ت��اب��ع ال��ن��ه��ج ن��ه��ج ف��ي�����س��ل درًب���ا

 

 اأن������ت ل���ل���دي���ن ح����ار�����ض واأم���ي���ن
 اف��ت��ح ال��ق��ل��ب ل��ل�����س��ع��وب ت��ن��ادوا
وارت�������س���اه���ا ب��ي��ع��ة  اهلل   ���س��ه��د 
فاإّنا اأردت  اإن  البحر  بنا  ُخ�����ضْ 

 

ت�سدو: وه��ي  رددت  البيد   وا�سمع 

***

 ك���ل���ه���م ����س���ي���د وك������ل ن�����س��ام��ى
�سهاما اأو���س��ع��وه  ال�����س��ر  ب���دا   اإن 
اأماما اأم���ام���ًا  ال��خ��ط��ا  ي�����س��رع��ون 

 

يتامى ول��ي�����س��ت  ث��ك��ل��ى   ل��ق��ل��وب 
كنت تق�سي عنه المهاَم الج�ساما

 

 ف���ي���ه ن�����س��ر ت�����س��ام��ن��ا ووئ���ام���ا
والإ�سالما ال��ب��الد  تحمي   اأن���ت 
اإم���ام���ا ب���اي���ع���وك  اأن   وت���ب���اه���وا 
والأفهاما ال��ع��ق��ول  ت��ه��دي   ف��ه��ي 
الذماما ن�����س��ون  اأن���ا  حلفنا   ق��د 
ع�����س��َت ي��ا ف��ه��د، ق���ائ���ًدا واإم��ام��ا
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عَلٌم هوى)1(
د. حممد بن �سعد بن ح�سني

والُعال الف�سيلة  درب  على  َع��َل��ٌم 

 

دًا متهجِّ ق��ائ��م��ًا  ال��ل��ي��ال��ي  ي��ط��وي 

 

اأمرها عن  ينم  فلم  البالَد  َمَلَك 

 

 وم�سى على ما اعتاد في ما�سيه من
 وع�����ب�����ادة ل���ي���الت���ه���ا ب��ن��ه��اره��ا
اأخراهُم ف��ي  الخلد  م�ستقرِّ  ف��ي 

 

ال� الكرام، و�سيد  يا مولى   نبكيك 
رمى اإن  واليتامى  الأيامى   راع��ي 
عنهُم المتاعب  رف��ع  م��ن  يبكون 

 

ي�ستكي م��م��ا  اأّواه  ف���ق���ده  م���ن 

 

اأح�سائنا في  ي�سوط  الإم��ام  َفْقُد 

 

والتقى المهابة  علم  ي��ا   نبكيك 
اأهله ال��ده��ر خ��ادع  اإذا م��ا  َم��ِل��ٌك 

 

المفاتن زاهدًا اليمين عن  َنَف�َض 

 

ال� وموطن  النعيم  دار  اإل��ى  درب��ًا 

 

نعيمها وطيب  الدنيا  عن  ُنِزَعْت 

 

تن زلي عليه  ال��م��ول��ى،  رح��م��ة   ي��ا 

���اِم وم���ن���اق���ِب ال���زع���م���اِء وال���ح���كَّ

 

ي���رج���و ر����س���اء ال���ق���ادر ال���ع���الِم

 

ي��وم��ًا، و���س��ان ك��رام��ة الإ���س��الِم

 

الإك���راِم وواف���ر  الجناب  خف�ض 

 

م��و���س��ول��ة ف���ي م��ط��ل��ب الإن���ع���اِم

 

و�سقاِم اأذى  ب��ال  ال��خ��ل��ود  ح��ي��ث 

 

���������اأذواء ف���ي َح�����لٍّ وف����ي اإب������راِم

 

���س��ه��ُم ال���رزي���ة اأك���ب���َد الأي���ت���اِم

 

�سهاِم وقع  الأكباد  ففي  وم�سى، 

 

م���ن ه��ول��ه ق��وم��ي م���دى الأي�����اِم

 

اِم مَّ بال�سَّ ُت��َط��بُّ  ال�سموم  ���س��وَط 

 

الأع���الِم �ساللة  ال�سالح  واأخ���ا 

 

ب�����غ�����روره وب����زي����ف����ه ال���ب�������س���اِم

 

الأح�����الِم م�����دارج  واأَمَّ  ف��ي��ه��ا، 

 

�����اأب����رار ف���ي ُط���ْه���ٍر م���ن الآث�����اِم

 

المقداِم م��ن��اق��ب  ال��رح��ي��ل  ق��ب��ل 

 

مقاِم بطيب  ال��م��ول��ى  م��ن  ك��رم��ًا 

 

)1( اأ�سداء واأنداء، حممد بن �سعد بن ح�سني، مطابع الفرزدق، الريا�ض، ط:1، 1408ه�– 1988م، �ض: 
.122
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اإمياننا باهلل)1(
د. حممد بن �سعد �لدبل

ترتيال ال�����س��ح��ى  ف��ي  ت��رت��ل  اآٌي 

 

�سماءه ُي���ِظ���لُّ  ال��ب��اك��ي  ال��ط��ائ��ف 

 

التي ال��م��ه��َج  تفجع  للمنايا  م��ا 

 

�ساخطًا ال��ت��األُّ��َم  اأُْب����ِد  ل��م  رّب����اه، 

 

وَمن قاطبة  ال��ُع��ْرِب  �سرق  يبكيه 

 

واجمًا واأط���رق  وا�سى  م�سلم  كم 

 

ُيرَتَجى �سالح  الدنيا  به  من  يا 

 

بعبده ال��رح��ي��م  ال���َب���رِّ  ف��ي ذم���ة 

 

قد َم�ضَّ من �َسَغِف القلوب نياَطها

 

اإّن������ا ل��ن��ذك��ر ����س���ي���دًا ي�����س��م��و به

 

��ُل داأُب���ه اإن ج���دَّ خ��ْط��ٌب ف��ال��ت��َع��قُّ

 

يبتغي ل  فمن�سف  اأج����ار   واإذا 
ه ِبرِّ �سحائب  ج��ادت  �سخا  واإذا 

 

اأقرانه عن  الغيب  في  خال   واإذا 
تجلُّدًا ال��ع��ي��ون  ت��خ��ف��ي��ه  ال���دم���ع 

 

اإي���م���ان���ن���ا ب�����اهلل ����س���ّد ع���زاءن���ا

 

اللظى يا راحاًل، وال�سرق م�ستِعر 

 

اأمينهم الم�سلمين  ع��ه��د  وول���ي 
بويعتما ق��د  ال��ع��ل��م��ان،  اأي��ه��ا   ي��ا 
���م ل��ل��م�����س��ل��م��ي��ن ت���ط���لُّ���ع وت���و����سُّ

 

جليال الحزين  ال�سرق  اإلى   تنعي 
تف�سيال ن�������س���ره  ت����وال����ى  ن����ب����اأٌ 

 

ترنو اإلى الركن الح�سين َقبيال؟!

 

اإل���ى ال��ك��رام �سليال ل��ك��ْن ن��ع��ي��ُت 

 

دليال الحياة  في  ال�سريعة  َتِخَذ 

 

عليال ال��ب��ك��اء  ي�سفي  ه��ل  اأّواُه 

 

رحيال ال�سالحين  نحو  اأزم��ع��َت 

 

خليال الإل�������ه  ���ره  ت���خ���يَّ م����ن  ي����ا 

 

م�����س��ت��خ��ِل��ف��ًا ل��رب��ي��ع��ه��ا اإك��ل��ي��ال

 

م�سقول �سارمًا  الجزيرة  �سعب 

 

جهول ال�����س��واب  اإل���ى  ي��رد   حتى 
م��اأم��ول م�����س��اع��ف��ًا  ال���ث���واب  اإل 

 

والتاأجيال الإخ�����الف  ي��ع��رف   ل 
واأ�سيال ب��ك��رًة  ��لَّ��ى  ال��ُم�����سَ َع��َم��َر 

 

ل��ك��ن��ه َف����َط����َر ال���ق���ل���وب ب��دي��ال

 

طويال بالمنيب  يجمل   وال�سبر 
ال�����س��ع��ب ب���اي���ع ف���ه���َده م�����س��وؤول

 

ال����ك����ل ب�������ادر واج�����ب�����ًا م���وك���ول

 

التن زيال ���َم  َح���كَّ ل��خ��ال��َد  خ��ل��ف��ًا 

 

�سبيال للحقوق  ير�سم  الفهد   في 
)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 9515، 2041/8/72ه�– 91/يونيو/2891م، �ض: 9.
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زرعوه يف كبد الرثى)1(
حممد بن �سعد �مل�سعان

 ي������ا اأي������ه������ا ال���������س����ي����خ ال������ذي
ي�س� ال�����ده�����ر  ح������ال   ول���������س����ان 
 ع��������اد ال�����غ�����ري�����ب اإل����������ى ح��ن��ا
 زرع������������وه ف������ي ك����ب����د ال����ث����رى
 وت���������������س�������ارع�������وا ك��������ل ع���ل���ى
 �����س����األ����ت����ك األ�����������س�����ن�����ة: اأت������ر
 وال���ب���ع�������ض األ���ب�������س���ك ال��م��ح��ا
 وال���ب���ع�������ض ق�������ال: ه����و اب������ن اآ
ف���ي���ا اأًب�������������ا  اأراك  واأن�������������ا 

 

اإن����������ي اأح����������ب اأب����������ي اأح�����ْب������

 

وا ق�����ل�����ت:  اإن  لئ�����م�����ي   م������ن 
م��ا ق�����ل�����ت:  اإن  لئ�����م�����ي   م������ن 
ال����� ي������د  اإل  م����ن����ق����ذي   م������ن 
 ه���������ذي ي�������د الإي���������م���������ان ت���ن����
ال����ف����ه����د رو �����س����م����ات   ت�����ب�����دو 
ب�����اي�����ع�����ْت������ اأك����������ب����������ر  اهلل 

 

ه��ج��ر ال����ذرى ه��ل ك��ن��ت ِب��ْدع��ا؟

 

ال��ي��وم �سنعا؟ اأ����س���اأت   �����األ: ه��ل 
َي�������ا اأم���������ة ف�����ع�����الم ُي����ن����ع����ى؟!

 

ه���������وا و�����س����ق����وه دم���ع���ا وت���������اأوَّ

 

ي�سعى الأر�����������ض  ف����ي   ع����الت����ه 
دن��ي��اك رجعى؟! اإل���ى  ه��ل   ج���ع؟ 
م������د ك����ل����ه����ا دف������ًع������ا ف���دف���ع���ا

 

ون���ف���ع���ا �������س������راء  ك��������ان  َدَم 

 

�سمعا ال���ي���وم  اأ���س��ي��خ��ي   دن���ي���ا، 
و�سفعا وت��������ًرا  خ�����ال�����ًدا  �����ُب����ك 

 

قلعا؟ الموت  نيوب  تقلعها   كبداه، 
َت العطف اأوراًقا واأغ�ساًنا وجذعا

 

 �اإيمان تردع طائ�ض الأحزان ردعا
�سجعا ال����ن����وح  ب���دي���ل   ���ف��ح��ن��ي 
�����س����ًا ل�����الأُل�����ى ح����زن����وا ورب���ع���ا

 

�������ُه ق���ل���وب���ن���ا ط�����وًع�����ا وط���وع���ا

 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5715، 2041/9/61ه�– 7/يوليو/2891م، �ض: 11.
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لواء احلق)1(
حممد عبد�لعزيز �سلبي

يا راحاًل، والأ�سى في القلب ي�ستعُر

 

ته�سرني والآلم  ��ر  اأ���س��طِّ م���اذا 

 

ومعركة خلف  في  والعرب   رحلت 
خافقه بالتمزيق  ���س��اق   ك��اأن��م��ا 
 كم كنت ت�سعى لراأب ال�سدع في اأدب
لراحتهم م��نٍّ  ب��ال  �سخوت  وك��م 

 

 تبكي عليك جموع ع�ست ت�سعدها
وتن�سف ال�سائل المظلوم في األٍق

 

يا اآ�سي الجرح كم اأبراأت من اأَلٍم

 

منت�سًرا الحق  ل��واء  فيها  رفعت 

 

مت اأهل النهى والدين منتهًجا َكرَّ

 

ومكرمة ح�سنى  نا�سًدا  ُم�����س��اِورًا 

 

 تناق�ض الجمع في حلم وت�سعدهم
�سرًفا ��ْن��وه  ���سِ ف��ه��ًدا  اأن  ع��زاوؤن��ا 

 

ها ملك و�سوف يم�سي بنا نحو ال�سُّ

 

فِع�ْض على العهد وارَع الجمع وا�سِقِهُم

 

منهمُر نلقاه  ما  هول  من  والدمع 

 

 وكيف اأنعاك؟ اأين اللفظ وال�سور؟!
يفتقُر ل���ل���ب���در  م��ظ��ل��م  ول��ي��ل��ن��ا 

 

ين�سطُر البنيان  ي��رى  اأن  وه��ال��ه 

 

والِفَكُر الإي���م���ان  ��ه��ا  ل��بُّ وح��ك��م��ة 

 

وُجْدَت بالن�سح كيما ينمحي ال�سرُر

 

والكدُر الهم  فيناأى  اإليك  ت�سعى 

 

تنت�سُر وللت�سريع  تر�سي  والحق 

 

ومنك�سُر مه�سوم  ل��ك  دع��ا  وك��م 

 

ال���ورى عمُر اأف��ق  ف��ي  ع��اد  كاأنما 

 

نهج الأَُلى حلقوا بالدين وانت�سروا

 

تنح�سُر لي�ض  لأم���ور  وم��خ��رج��ًا 

 

تنتقُر الآراء  م���ن  ول��ل�����س��دي��د 

 

في دوحة الخير يزكو الزهر والثمُر

 

يبتكُر ول��ل��ب��ن��ي��ان  ي��ح��ي��ا  ل��ل��م��ج��د 

 

ينهمُر بالخير  ال��ذي  الَمِعين  من 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1853، 2041/9/3ه�– 42/يونيو/2891م، �ض: 91.
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نباأ زلزل احلجاز وجندا)1(
حممد بن عبد�هلل �ملعلمي

 ن���ب���اأ زل������زل ال���ح���ج���از ون���ج���دا
ثكالى ال���ن���ج���وم  ل����ه   وت����ه����اوت 
قلوب ال��خ��اف��ق��ي��ن  ف���ي   وت���ن���ادت 
 خ���ال���د م����ات ي���ال���ه���ول ����س���وؤال���ي!
للم�سلى زي����ن����ة  ك�����ان   خ����ال����د 
خ���ال���د ك�����ان ل��ل��ع��ق��ي��دة درًع�����ا

 

�سرًحا ل��ل��ف�����س��ائ��ل  ك����ان  خ��ال��د 

 

��ا خ����ال����د ك������ان ب���ال���ع���ل���وم ح��ف��يًّ

 

خ����ال����د ك�����ان ل����ل����زراع����ة غ��ي��ًث��ا

 

ا في�سً ل���ل���رع���ي���ة  ك�����ان  خ����ال����د 

 

واج���ت���ب���اه خ�����ال�����ًدا  اهلل  رح�����م 

 

���س��ق��ق��ت علينا ف��ي�����س��ل،  اأب����ا   ي���ا 
حزنا ال��ي��وم  �سفحته  دم��ًع��ا  اإن 

 

اإي����ِ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���اأك���ف
ف���ع���زاء خ���ال���د  غ�����اب  ي���ك���ن   اإن 
�ساحَب التاج، يا كريم ال�سجايا،

 

ونالت ع�ست  عبدالعزيز،  ابن  يا 

ال�����س��واه��ق هدا ���س��مُّ  ْت  منه خ���رَّ

 

خدا ب��ال��ك��ّف  يلطمن  ك��ا���س��ف��ات 

 

المفدى؟! المليك  م��ات  اأَوح��ّق��ًا 

 

ال���دم���ع ردا ف����واك����ُف  لت�������ردوا 

 

َم����َرّدا اأول����ى وخ��ي��ٌر  ذاك خ��ي��ٌر 

 

 ���س��ان��ه��ا م����ن ع���دات���ه���ا واأع������دا
حدا َماَكْيِن  ال�سِّ ج��از  ا  م�سمخرًّ

 

وردا ط���اب  م��ن��ه��اًل  للعلم  ���س��اد 

 

وح�سدا ب��ذًرا  الفالح  فيه  �سال 

 

اأندى ه��و  ب��ل  كالمزن  عطاء   م��ن 
ال��خ��ل��د خلدا ف���ي ج��ن��ة   وح���ب���اه 
ي���ا اأب����ا ف��ي�����س��ل، روي������ًدا روي����دا

 

ر�سدا ال�سعب  يفقد  واهلل   ك���اد 
ول��ك ال��ع��ر���ض ف��ي ال��ق��ل��وب اأُع���دا

 

جندا بكّفك  اأم�سكت  ق��ل��وب  ب��ل 

 

فهدا اأ���س��ب��ح  ال��م��ل��وك  ت���اج   اأن 
ُم��ِع��ّدا ن�����س��اأت  م��ذ  للملك  ك��ن��ت 

 

ومجدا ف��خ��ًرا  ال��ب��الد  يديك  م��ن 
)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1853، 2041/9/3ه�– 42/يونيو/2891م، �ض: 7.
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تولي� ال��م��ع��ارف  ف��ي  للعلم   قمت 
رفد يمينك  ف��ي  ال��غ��ر���ض   ف����اإذا 
وك�������س���وت ال����ب����الد ُح����لَّ����ة اأم����ن

 

ث��م اأ���س��ب��ح��ت وال����َي ال��ع��ه��د فينا

 

��ا ول���ق���ي���ن���ا م����ن ال����رع����اي����ة ح��بَّ

 

الخط� ح��زب  عندما   ووج��دن��اك 
اللَّ� ي��رح��م��ك  ع��ب��دال��ع��زي��ز  اإي�����ِه 

 

ك��ل��م��ا غ���اب ���س��ي��غ��ٌم ق���ام منهم

 

وجهدا ودوًرا  م���اًل  اه��ت��م��اًم��ا  ���ِه 

 

رفدا بغر�سك  اأن��ع��م  �سباب   م��ن 
ف��ات��خ��ذن��ا م��ن��ه ����س���ع���اًرا وب����ردا

 

عهدا ال����ولي����ة  ل����ك   ف��ح��ف��ظ��ن��ا 
ودا ب���ال���ج���وان���ح   ف���اأح���ط���ن���اك 
م�ستعدا وق����ائ����ًدا  م��ل��ي��ًك��ا  �����ُب 

 

اأُ�سدا ب��ع��دك  ال��ع��ري��ن  م���الأت  ����ُه 

 

���س��ي��غ��ٌم ك��ا���س��ر ف�������س���اَد و����س���ّدا
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االأمني باإخل�س واإتقان)1(
د. حممد حممود خاطر

لهبًا كلها  ب��الدي  في  الأ�سى  بات 

 

هنا للمليك  نعيًا  الكل  ق  �سدَّ ما 

 

ِت الأر�ض ذعًرا حين داهمها واْرَبدَّ

 

��َودَّ وج��ه اأدي��م الأر���ض جلَّ�َله وا���سْ

 

 حتى الأباطح قد باحت بح�سرتها
نائحة كل  من  با  الرُّ ف��وق  والنوح 

 

 ريح ال�سبا اأ�سبحت ريح ال�سموم هنا
اأفزعنا الأح����زان  ن��ب��اأ  غفلة   ف��ي 
هلًعا اأ�سحابه  ق�سى  بيت  كل  في 

 

الُعْرب فارقنا المذيع: مليك  قال 

 

خ�سارتنا، يا  نعي  الب�سيطة  ه��ّز 

 

رائدنا م��ات  قد  خالدنا  م��ات   قد 
قاطبة الأر���ض  بالد  هز   الخطب 
جزًعا تائًها  يجري  اأ���س��رع  الكل 

 

م�سيبتنا في  جميًعا  اإلينا  ج��اوؤوا 

 

متكئا ك��ان  فيَمْن  ي��ع��زون  ج���اوؤوا 

 

مبت�سًما كان  فيَمْن  يعزون  ج��اوؤوا 

 

قد جاءنا العالم المحزون اأدمعه

باأجفاني م�سفوًحا  اأ�سرع  والدمع 

 

اأوطاني رب��اه،  يا  زل��زل   فالخطب 
ونيراِن ب��اأح��زان  ج�سيم  خطب 

 

بقطراِن اأح���زان  الم�سيبة  عند 

 

وال���دم���ع ���س��ال ب��ك��ث��ب��ان وودي����اِن

 

واأغ�ساِن ب����اأوراق  َح���لَّ  وال��ح��زن 

 

وال��ل��ي��ل اأط��ب��ق ف��ي ج��ور وع���دواِن

 

وول���داِن �سيب  م��ن  الليل  ��َد  ��هَّ و���سَ

 

واأ�سجاِن ب��اآه��ات  الليالي  ح��زن 

 

فاأ�سرع الحزن مذعوًرا لأح�ساني

 

اأبكاني والخطب  فجيعتنا   ه��ذي 
 مات التوا�سع مات الوالد الحاني
والحزن اأ�سحى هنا اإع�سار بركاِن

 

واألماني اأ�سباني  الفجيعة   عند 
وياباني ك��ه��ن��دي  ���س��وت  ك��ل   م��ن 
واإع��الِن �سرٍّ  في  ال��م��روءات  على 

 

ل�سكراِن رّف��ا���س��ًا  بالخير  للكل 

 

وطوفان �سيل  في  ت�سابق  اأم�ست 
)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 83.
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قد جاءنا العالم المحزون مرتدًيا

 

برمتها ال��دن��ي��ا  َع����ِت  ودَّ ب��الأم�����ض 

 

خالَدنا الآه���اُت  َع���ِت  ودَّ بالأم�ض 

 

 من �سار فوق ح�سى ال�سحراء فابت�سمت
من �سار فوق الرمال البيد فات�سَحْت

 

عاتية والأم������واج  ال�سفينة   ق���اد 
لم يخ�َض قر�سنًة بل �سار ممتطًيا

 

لم يخ�َض ِمن غ�سبِة الأمواج قائُدنا

 

ناحية كل  من  اأع��داءن��ا  يخ�ض   لم 
ث��وًب��ا يجدده ل��ه  ال�����س��الح  ك���ان 

 

مولده يوم  من  بدا  ال�سالح   ثوب 
�سيمته اهلل  ي��خ��اف  ال��ت��ق��يَّ  ك���ان 

 

اأبو المروءات قاد الركب مبتهًجا

 

م�سيرتها في  الثريا  يداني   ف��رع 
مقتدًيا الأمجاد  اقتن�ض  والآخ��ر 

 

اأمته اأم��ج��اد  اإل���ى  اإل  ��َع  َي�����سْ ل��م 

 

اأمته اأب��ن��اء  ف��ي  ال��خ��ي��ر  وزع   ق��د 
مكارمه من  ا  بع�سً العدل  واأ�سبح 

 

مكارمه الدنيا  في  يعرف   ال�سرق 
�ساعده العلياء  اإل��ى  الجموع   ق��اد 
م�سيرتنا في  المفّدى  فهد  واليوم 

 

�ساعده وع��ب��داهلل  ���س��ه��اًب��ا  ي��ب��دو 

 

نكبته رغم  فهدًا  ال�سعُب  بايع  قد 

قاني دمعه  حزيًنا  ال��ح��داد  ث��وب 

 

الثاني للعالم  هنا  ال�سالح  ن��وَر 

 

معواِن خير  عزيزًا  فينا  كان  من 

 

وريحاِن ب��ل  ب����َرْوٍح  ال��ري��ا���ض  بها 

 

ب��ال��رو���ض ِب��ْي��ٌد ب��خ��وخ ب��ل ورم���اِن

 

�سطاآِن دون  غريقًا  يبدو  والبحر 

 

قر�ساِن ك��ل  مبيًدا  الثريا  ظهر 

 

وحيتاِن لأم�����واج  ت�����س��دى  وك���م 

 

وطغياِن ل���ع���دوان  ت�����س��ّدى  وك���م 

 

ف���ي ك���ل ي���وم ب��اأ���س��ك��ال واأل������واِن

 

 لم يخلع الثوب هذا ال�سالح الباني
واإيماِن تقوى  في  ال��ذات  نكرانه 

 

فزعاِن ِج��دُّ  ُخَطاُه  حول  والركب 

 

بالحاني ال�سعب  بحبيب   بخالد 
الهاني ال��ف��ائ��ز  ب��ال��ت��ق��يِّ  ب��خ��ال��د 

 

ل�سلطاِن ي��وًم��ا  يع�ض  ل��م  ودي��ن��ه 

 

واإح�ساِن ب��ل  بعدل  الجميع  بين 

 

وميزاِن بق�سطا�ض  الجميع  بين 

 

و�سكراِن بعرفان  غنى  وال��غ��رب 

 

واإت��ق��اِن ب��اإخ��ال���ض  الأم��ي��ن  فهد 

 

 يبدو �سهاب العال في ركب اأوطاني
اإخ��وان��ي اآم����ال  ح��ول��ه��م��ا   للمجد 
واأحزاِن اآه��ات  رغم  الأ�سى  رغم 
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رغم الفجيعة هّب ال�سعب مرتدًيا

 

وبايعه م��ي��م��وًن��ا  ال��ف��ه��د  ���َل  وق���بَّ

 

�سغف في  عبداهلل  ال�سعب   وبايع 
م�سيرته في  لفهد  اأدع��و   ب��ال��روح 
يغمرني الحزن  فاإن  نظمت   مهما 
دا بطال النِّ لبى  قد  ، خالُد  ّربِّ يا 

 

يالزمه ��ْن��وًا  ���سِ ل��ه  ال�سالح  ك��ان 

 

اآون����ة ك���ل  ف���ي  ل���ه  زاٌد  ت���ق���واك 

 

فاجعله في ظل اأهل اهلل من�سرًحا

 

وكثبان  �سهل  من  الم�سيبة  ثوب 
ب��ك��ل ح���ب واإح�����س��ا���ض ووج�����داِن

 

 ح��ق ال��وف��اء ل��روح ال��وال��د الباني
واأوزان��ي باأ�سعاري  اأدع��و   والقلب 
تبياني قبل  ق�سيدي  بين   والدمع 
ر�سواِن جنات  في  فاجعله  رّب��اه، 

 

ال�ساِن عالي  اأ�سحى  وبالتوا�سع 

 

وكتماِن �سرٍّ  ف��ي  ي�سرع  ك��ان  ك��م 

 

ل��ي�����س��ت��ظ��ل ب���اأع���م���ال واإي����م����اِن
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اإىل جنة اخللد يا خالد)1(
حممود عارف

ِعَقْت منعاك يا خالد الإ�سالم، قد �سُ

 

َجَلٍدٌ يعْد  لم  حتى  الم�ساعر  ه��ّز 

 

اأدمُعه ال�سعب يبكي على منعاك، 

 

 حتى الأرامل والأطفال قد �سعروا
 والنا�ض قد زلزلوا من هول فاجعة
 من الخليج اإلى اأر�ض المحيط بدا
م�ساجدهم في  جميعًا  الم�سلمون 

 

فكنَت )مذ كنَت( ملجا كل ذي طلب

 

تبلغه اأن��ت  �سيء  عندك   العر�ض 
رايته الرحمن  طاعة  في  للديُن 

 

قاطبة ل��ل��ن��ا���ض  تمنحه   وال��ح��ب 
وِرع����ًا اإل زاه�����دًا  راأي���ن���اك  ف��م��ا 

 

مت�سحًا اهلل  تلقى  الخلد  جنة  في 

 

ِمَنٍح من  ��اَك  َك��فَّ قّدمْت  ما  ِك��َف��اَء 

 

ملكًا بيننا  ف��ه��د  ب��ع��دك  وع��ا���ض 

 

 وف���ي ولي����ة ع���ب���داهلل ق���د وثقت
خالدنا بعد  واإّن���ا  الم�ساب  ج��ّل 

 

اأجمعهم لالأمراء  ال�سبر   واأجمل 
اإّن����ا ن��ب��اي��ع والإخ����ال�����ضُ رائ��ُدن��ا

 

ِر َح�سَ ومن  بدو  من  الجزيرة  به 

 

على احتمال الأ�سى من واقع الَقَدِر

 

منَهِمِر تهطال  المحاجر في  على 

 

َرِر بالحزن يجمع بين العبء وال�سَّ

 

النُُّذِر ق�سوة  من  مفاجاأة  ج��اءت 

 

ْحب والمَطِر منعاك كالبرق بين ال�سُّ

 

في ال�سرق والغرب قد عادوا بال َوَزِر

 

حتى يرى فوق ما يبغي من الوَطِر

 

لخدمة ال�سعب.. لالإ�سالم.. للب�َسِر

 

ِر منت�سِ كف  في  عالية  خ�سراء 

 

مبتِدِر اإي���م���ان  م��ن��ب��ع��ه  وال���ح���ب 

 

والُبُكِر الآ�سال  في  اهلل  اإلى  تعنو 

 

الَعِطِر الكوثر  وقرب  بالح�سنيين 

 

تجزي بها النا�ض موفورًا من الِبَدِر

 

مقتِدِر اإي��م��ان  في  العزم  ��َد  ُم��َوطَّ

 

روابط العهد محرو�سًا من الخَطِر

 

ولالأُ�َسِر لأه��ل��ي��ه  ال��ع��زاء  ُن��ْزج��ي 

 

الأَث���ِر خ��ال��د  منه  ي��ذك��ر  لل�سعب 

 

ل�ساحب التاج ميثاق مدى الُعُمِر

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 6607، 2041/8/22ه�– 41/يونيو/2891م، �ض: 4.
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امللك الوالد)1(
د. مرمي �لبغد�دي

الَخَبْر ذاك  ي���ا  اهلل  رع����اك  ل 

 

خ���ال���ًدا ح��ب��ي  اأن  ���س��ح��ي��ح  ه���ل 

 

دمعتي: ف�ساحت  َف��ْج��ٌع  ه��ّزن��ي 

 

للتقى، ن��دي��ًم��ا  ي���ا  م��ل��ي��ك��ي،  ي���ا 

 

اإل وال����ًدا ال��م��ل��ك  ت��ك��ن ف���ي  ل���م 

 

ع��ط��ر خالد، ذك�����راك  ���س��ذا   ي���ا 
����س���وءه م���ن���ا  راح  ب������در   اأن�������ت 
ه������ذه ب����ي����روت ت���ب���ك���ي ق����ائ����ًدا

 

قوا مزَّ ال��م��ف�����س��دون  ف��ي��ه��ا  ع���اث 

 

اأح�����رق�����وا ل���ب���ن���ان خ����ّل����وا اأه���ل���ه

 

 وال�����س��ب��اي��ا ف��ي رب��ي��ع ال��ع��م��ر قد
 خ���ائ���ف���ات م���ن م�����س��ي��ر اأ����س���ود
الردى ك��ّف  ف��ي  ال�سم  وال��رج��ال 

 

 ف���ج���ره���م ل���ي���ل ظ�����الم دام�������ض
فاقتحم ج��ب��ر  اإلك  ل��ه��م   م���ا 
اأر�سهم ح����ّرر  الأرك������ان  ن��ظ��ف 

 

�سملهم ���س��ت��ت  الأع�����داء   اأح����رق 
الأَُل�����ى ع����زم  ع���ن���ده  ف��ه��د  ذاك 

فاْنَفَجْر مني  القلب  ف��ج��اأت  ق��د 

 

الُحَفْر؟ تلك  اإل���ى  الدنيا  غ���ادر 

 

ا�ْسَتِقّرْ ت��غ��ادرن��ا  ل  ع��م��ي��ًدا،  ي��ا 

 

المغَتِمْر ال��ك��ري��م  ال�سمح  اأي��ه��ا 

 

ي��ا رح��ي��م ال��ق��ل��ب ي��ا خ��ي��ًرا َدَب���ْر

 

انت�َسْر والأم���ن  ال��دي��ن  فيك  ع��ّز 

 

ْر الب�سَ زاغ  وقد  عيني  ع�ست  قد 

 

ْر انت�سَ ول��ل��ح��ق  ي��رع��اه��ا  ك���ان 

 

الخَطْر وازداد  ال����وردي  ث��وب��ه��ا 

 

تنتِحْر روًح���ا  الت�سريد  دن��ا  ف��ي 

 

ْر احت�سَ والطفل  الغدر  �ساقهن 

 

ت���ائ���ه���ات ف����ي ط���ري���ق م���ن���ح���ِدْر

 

ِغَيْر فجر  ف��ي  ال��م��وت  ي��ج��رع��ون 

 

انك�َسْر وال��ج��ب��ر  الأرك����ان  ه���ّدت 

 

خَطْر في  دارًا  الفهد  طريق  عن 

 

فَجْر قد  نذل  الأ�سل  خ�سي�ض  من 

 

ُعِقْر ق��د  ك��ل��ب  م��ث��ل  واج��ع��ل��ن��ه��م 

 

ُعَمْر حتى  اأو  ال��دي��ن  �سالح  م��ن 
)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 57.
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ل ال��ي��وم  م�سلمين،  ي��ا   ج��اه��دوا 
ا�ست�سهدوا ال��ذي��ن  عهد  ج���ّددوا 

 

 ج���اه���دوا ح��ت��ى ت���ع���ودوا ���س��ادة
ه������ذه ك����ّف����ي اأب������اي������ْع ق���ادت���ي

 

بيعتي ه�������ذي  ع�����ب�����داهلل   ث�����م 
نحوه وا����س���ع���وا  اهلل   ف��اأط��ي��ع��وا 

َطُهْر ق��د  اإل  ال��م��ي��دان  ت��ت��رك��وا 

 

ُزَم���ْر والن�سر  ال��ح��ق  �سبيل  ف��ي 

 

ْر ينت�سِ اأن  لكم  المولى  وا�ساألوا 

 

ْر الب�سَ ن��ور  ذا  المقدام  فهدها 

 

ْر َن�سِ قلب  م��ن  ال��رب��ع  ن�ساء  ع��ن 

 

ف���ي ج���ه���اد ذل���ك���م ن��ه��ج ال��ُع��ُم��ْر
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اإىل جنة اخللد يا خالدًا)1(
م�سطفى �ل�سروجي

كريما ع��ط��وف��ًا  ���س��ه��م��ًا  ع��رف��ن��اه 

 

الب�سير ال�سميع  يخ�سى   عرفناه 
 ع��رف��ن��اه ل��ل��دي��ن خ��ي��ر ال���دع���اة
 ع���رف���ن���ا ال����ت����ف����اوؤل ف����ي وج��ه��ه
ع���رف���ن���اه دوم������ًا م���ث���ال ال���وف���اء

 

 ع���رف���ن���اه ي���دع���و اإل�����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��������ادًل

 

الفقيَر ويعطي  المري�َض  يوا�سي 

 

����س���ف���ات ت���ح���ّل���ى ب���ه���ا خ���ال���د

 

النائباِت اأح���ل���ِك  ف���ي  ف��ق��دن��اه 

 

العظيم ال��م��ل��ي��ِك  وف����اُة  وك��ان��ت 

 

ب���َك���ْت���ك ال����ب����رّي����ة ي����ا خ����ال����دًا،

 

القلوُب بكتك  ال��ع��ي��وُن..  بكتك 

 

اإل�����ى ج��ن��ة ال��خ��ل��د ي���ا خ���ال���دًا،

 

المرتجى الأب  اأن���ت  ف��ه��د،   وي���ا 
الطامعين م��ن  ح��م��ان��ا   وت��ح��م��ي 
الج�سام ال��خ��ط��وب  ك��ل   ت��واج��ه 
البائ�سين اإخ����وان����ن����ا  وت���ن���ق���ُذ 

 

ي��ا فهدنا، ال��م��ج��د  ع��ل��ى  ف��ُق��ْدن��ا 

 

الجميع وي���رج���و  ل��ن��رج��و  واإّن������ا 

 

الهموما ع��ن��ا  ي��ح��م��ل   ع��رف��ن��اه 
�سليما ن���ق���ّي���ًا  ق���ل���ب���ًا  وي���ح���م���ل 

 

حميما ���س��دي��ق��ًا  ول��ل��م�����س��ل��م��ي��ن 

 

ال�سقيما ي���داوي  الطبيب   ف��ك��ان 
رحيما و���س��ق��ي��ق��ًا  ح���ان���ي���ًا  اأب������ًا 

 

الُكُلوما وي��اأ���س��و  الخ�سام  ون��ب��ذ 

 

م�ستقيما ال��ه��دى  درب   لن�سلك 
رحيما َب��ّرًا  ال�سعب  على  حري�سًا 

 

اليتيما ويرعى  ال�سعيَف  ويحمي 

 

الزعيما وك����ان  الإم�������اَم  ف��ك��ان 

 

األيما م�����س��اب��ًا  ال��رح��ي��ُل  ف��ك��اَن 

 

ج�سيما وَخ��ْط��ب��ًا  مبينًا  خ�����س��ارًا 

 

وج���وم���ا وج�����ه  ك����ل  ع���ل���ى  واإنَّ 

 

النجوما ح��ت��ى  ف���راُق���ك  واأب���ك���ى 

 

المقيما النعيم  تلقى  حيث   اإل��ى 
اللئيما ال����ع����دو  ���ا  ع���نَّ ل����ت����دراأ 

 

عظيما ج�������دارًا  ���ا  م���نَّ وت��ج��ع��ل 

 

وما الُخ�سُ وُت��ردي  ال�سديق  ُتِعزُّ 

 

الكرامة.. تحمي الحريما  ت�سون 
قديما ج���دي���دًا  رج�����اًء  وح���ّق���ْق 

 

ي��ا ف��ه��د، خ��ي��رًا عميما ب��ع��ه��دك 

 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 8615، 2041/9/8ه�– 92/يونيو/2891م، �ض: 11.
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اأنتم الغيث)1(
مطلق بن خملد �لذيابي

الرثاَء ال��ف��وؤاِد  ف��ي  ال�سعُر  ��َر  َف��جَّ

 

ْي� الطِّ من زل  في  الحبيب  لرحيل 

 

المعالي ��َق��ْت��ُه  ت��َع�����سَّ م��ل��ي��ك��ا،  ي���ا 

 

ك��ن��ت ل��ل�����س��ع��ب رح���م���ة وغ��ي��اًث��ا

 

ت��ع��رف اهلل ل��م َت���ِب���ْن ع��ن ه��داه

 

الَخْل� م���ن  ل��ل��ن��ق��ي  ال��خ��ل��د  ج��ن��ة 

 

ع��اط��ر ال���ذك���ر ِب���ْن���َت ع��ن��ا ل���دار

 

عبقري اأ���س��ل��ه��ا  ال��خ��ي��ر   ���س��ي��رة 
قرين ال�سفاء  اإل���ى  منهم   اأن���ت 
اإليه ُي��ِم��ْل��َك  ل��م  ال��ع��ي�����ض  ب��ه��رج 

 

ن���ى ب����دار خلود ب��ع��ت ه���ذي ال���دُّ

 

فيها اأن�������ت  ت����رب����ة  اهلل   ن���ظ���ر 
ك��ن��ت ف��ي��ن��ا اإم������ام ح����قٍّ وع���دل

 

خيًرا ظ��ّل  وال���ذي  اليمن  عهدك 

 

م���د ب����الأي����ِد م���ن اإل�����ه ال��ب��راي��ا

 

ع�سيًدا ال��ح��ب��ي��ب  ل��ل��خ��ال��د  ك���ان 

 

ف����ه����ُد ع����اه����ل ك����ري����م ه���م���ام

 

فخاًرا ع��ّزت  البي�ساء  ب��الأي��ادي 
ال��ق��ل��وب، ه��اك ف���وؤادي  ي��ا مليك 
لبالد وال�����س��ن��ى  ال��غ��ي��ث   اأن���ت���م 

بكاَء ال��ق��ري�����ضِ  اأدم�����ُع  وَج������َرْت 

 

�������ِب ع����رف����ن����اه ق�������دوة واإب���������اَء

 

�سياَء الحياة  في  منه  وازده���ْت 

 

وال�سقاَء وال�سنى  ال��ه��م  تم�سح 

 

وب�����ه دائ�����م�����ًا ت��������روُم ال����رج����اَء

 

�����ِق واأن������ت ك��ن��ت الأغ�������ّر ن��ق��اَء

 

ُف���������ْزَت ف���ي���ه���ا م����ع����زة وه����ن����اَء

 

الأت��ق��ي��اَء تن�سد  ال��ح��ق  ف��ي  ه��ي 

 

الأ�سفياَء تح�سن  وال��ف��رادي�����ض 

 

وازدراَء ق���ل���ى  اأول���ي���ت���ه  اأن������ت 

 

ه���ي اأب���ق���ى وق����د ك���ره���ت ب��ق��اَء

 

ال�سقاَء ووال����ى  ال��ح��ي��ا  و���س��ق��اه��ا 

 

ال�سعفاَء تن�سر  الحيف..  ترفع 

 

وب���ن���اَء ع�����زة  ف���ي���ه  اهلل  زادن�������ا 

 

ل���ي���د ال���ف���ه���د ق������وة وم�������س���اَء

 

وح�������س���اًم���ا ي������ذّب ع���ن���ه ف�����داَء

 

ف���غ���دا ����س���رح���ن���ا ي���زي���د ع����الَء

 

وق���ل���وب الأح������رار دام����ت اإخ����اَء
ولَء ����س���دق���ت  ف���ق���د  ب����ولئ����ي 

 

ث���راك���م غ��ن��اَء ف���ي  زاده������ا اهلل 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 23.
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�سعي اأن���ب���ل  ل��ل�����س��الم   ���س��ع��ي��ك��م 
دم�����اًرا ل��ل�����س��ع��وب  رام  م���ن  ك���ل 

 

وحيًفا ب��غ��ًي��ا  ال��ظ��ل��وم  ي����دوم  ل��ن 

 

ياأتي ���س��ك  ل  ال��وف��اق   وال���ج���زاء 
نهًجا الحق  نبتغي  اهلل  حمى  في 

 

�سرنا الكريهة  ع��ن  نك�سنا   اإن 
؟ ك���ي���ف ك���ن���ا ون���ح���ن اأم������ة ع����زٍّ

 

الُعْظ� اأف��ع��ال��ن��ا  المعتدين  تقهر 

 

اإلينا الإل�����ه  ن�����س��رة  م���ن   ذاك 
�سعًيا ���س��ّل  فقد  غ��ي��ره  راأى  م��ن 

 

تغدو �سوف  للهدى  النا�ض   رجعة 
نت�سافى اأن  الأع������داء  ي����ودُّ  ل 

 

نتدانى اأن  الأع��������داء  ي�����ودُّ  ل 

 

ظ���ال ل���ل���ع���روب���ة  ي������ري������دون  ل 

 

بقوم الحفيل  ال��راه��ن   ع�سرنا 
اأف��ق ك��ل  ف��ي  ال���دم���ار   ي�سنعون 
الُكْب� ل��ل��وث��ب��ة  ال���ب���داَر  ف��ال��ب��داَر 

 

ب��دار ال��خ�����س��وم  ي��ع��ب��ث  اأن   ق��ب��ل 
ف���رادى اأرادوا  ك��م��ا  ت��ك��ون��وا   ل 
�ستاًتا ن��ب��ق��ى  ال����ع����دّو  وم�������راد 

 

َف ال���ن���ا����ضُ رج����ع����ًة لإل����ه �����وَّ ������سَ

 

يوالي ال���ع���ذاب  ف��ي��ه��م   وم�����س��ى 
 ي��ا ب����الدي، واأن����ت اأك����رم ح�سن
�سوب ك��ل  م��ن  الم�سلمين   يجمع 
اإن راأى الخ�سُم جمَعهم.. يتداعى

ت��غ��دو هباَء الأ����س���رار  وم�����س��اع��ي 

 

ف���ن���اَء ح���م���اه  ف����ي  ال�������س���ر  زرع 

 

اإن م�سى الحق في الظلوم ق�ساَء

 

��������اق ي��ج��ن��ي ع��ن��اَء وال����ع����دو الأفَّ

 

دواَء ال��وف��اق  اإل���ى  اأج����دى  ذاك 

 

�ساَء ن��ال��ن��ا ح��ي��ث  ال��غ��ي��ر  ه���دف 

 

ك���ي���ف ك���ن���ا اأح�����ب�����ة ك�����رم�����اَء؟

 

العقالَء وت��ده�����ض  اق���ت���داًرا  ���َم��ى 

 

م�����ن ب�����ران�����ا اأع���������زة اأق�����وي�����اَء

 

ال�سلحاَء ين�سر  الدهر  في  هو 

 

النجاَء اأردن����ا  اإن  ال��ع��زم  مبعث 

 

ف��ال��ت�����س��اف��ي ي����رد ع��ن��ا ال���ب���الَء

 

ف��ال��ت��دان��ي ي�����رون ف��ي��ه ال��ك��ف��اَء

 

غ��ث��اَء ت�����س��ي��َر  اأن  ي������ودون  ب���ل 

 

ُل�����وا ال��دي��ن ف��ي ال��ح��ي��اة جفاَء اأَوَّ

 

وي�����ب�����ث�����ون�����ه ف����ت����ن����ة ع����م����ي����اَء

 

الرجاَء وتحيي  الأذى  ت��رّد  ���َرى 

 

اأج��ِم��ع��وا اأم��رك��م ول��بُّ��وا ال��ن��داَء

 

ف���م���راد ال���ع���دا ي��ق��ه��ر الأج������زاَء

 

��������������ة ج����ب����ن����اَء ي���ب���ت���غ���ي���ن���ا اأذلَّ

 

العماَء وا�ستلذوا  التوَب  اأرج���وؤُوا 

 

الأ���س��ق��ي��اَء ت��ق�����س��م  اهلل  ن��ق��م��ة 

 

الأوف����ي����اَء ي��ج��م��ع  اإلك  ل��ي�����ض 

 

ل���ل���ق���اء ي�������س���ّد ه�����ذا ال���ف�������س���اَء

 

وع���ل���ى الأر�������ض ل ي��ط��ي��ق ث����واَء
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رثاء جللة امللك ال�ضالح امل�ضلح)1(
مفرج �ل�سيد

)�ساعر �لريف �ل�سعودي(

والمفاخْر ال��ع��ال  م��ن  َط����ْوٍد  اأيُّ 

 

علينا، ال��ع��زي��ز  ال���راح���ل   اأي���ه���ا 
عنا ت���واري���ت  اإذ  ف��ق��دن��اك   م���ا 
فينا والعدل  وال�سالح  التقى   في 
ب��ال��ع��دل حتى ال���ب���الد  وم������الأَت 

 

اأي���اٍد م��ن  ك��م  الحجيج  ��ْع��ِد  وِل�����سَ

 

فيكم ال���ع���ط���اءات  ه����ذه  ���ة  ���نَّ ����سُ

 

ون�سيرًا ���س��اح��ب��ًا  ل��ل��ح��ق  ك��ن��َت 

 

و�سريحًا و���س��ادق��ًا  َب�����ّرًا  ك��ن��َت 

 

اأي��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����دوٌر

 

وخطاهم ���س��ع��ي��ه��م  اهلل   ����س���دد 

***

***

***

المقابْر؟! الكريَم  وجَهه  َبْت  َغيَّ

 

ال�سمائْر في  �ساكنًا  زلت  ما  اأنت 

 

الماآثْر جميل  ف��ي  ع�ست  فلقد 

 

وب��ب��ذل ال��ن��دى وج��م��ع الأوا����س���ْر

 

الم�سافْر البالد  في  الخوَف  اأَِم��َن 

 

الم�ساعْر جميع  في  منك  ُب��ِذَل��ْت 

 

العنا�سْر اأزك��ى  ال�سعود  ملوك  يا 

 

ول����دي����ن الإل��������ه خ���ي���ر م��������وؤازْر

 

مثُل نجواك في ال�سفاء ال�سرائْر

 

الحناجْر ج��م��ي��ع  ه��ن��ا  َدْت����ه����ا  َردَّ

 

المحاجْر ب��ي��ن  ال���وف���اء  ودم�����وُع 

 

الدياجْر ينير  ك��ي  الفهد  واأت���ى 

 

ون���ج���وٌم م��ن ال��ن��ج��وم ال���زواه���ْر

 

المخاطْر ك��ل  ���س��رور  ووق���اه���م 

 

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 48، رجب و�سعبان/1402ه�– مايو ويونيه/1982م، �ض: 347.
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ع���ذرًا لل�سعر،  ال��ق��ارئ��ون  اأي��ه��ا 

 

 من راأى الفهد وهو في الجمع يبكي
ك��ي��ف ل ي��ر���س��ل ال���دم���وع ِغ����زارًا

 

�سعورًا يطابق  ل��م  ال�سعر  واإذا 

 

ْ اإن جرى الدمُع في عبارات �ساعْر

 

المنابْر بالخطاب  ه��ّز  م��ن  وه��و 

 

ول����ه ف���ي ال��ب��ك��اء م��ل��ي��ون ع����اذْر

 

ف��ه��و ك��ال��ل��غ��و وال���ك���الم ال��ع��اب��ْر
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خالد الذكر)1(
مقبل بن عبد�لعزيز �لعي�سى

غ����اب ع��ن��ا ول����م َت����ِغ����ْب ذك�����راُه

 

فينا ك�����ان  ق����د  ل���ل���ب���الد   م���ل���ك 
المحيا ط��ل��ق  ال�����س��م��ات   اأري���ح���ي 
الَمْج� ذروة  من  الجدود  �سيغميُّ 

 

الَعْد ِك��ّف��ة  ف��ي  ال�سالح  ُع��َم��ِريُّ 

 

ولكن ِدن����ي����ا  الإل�������ه  ح���ب���اه  ق����د 

 

لل�سع� الرياحين  غير  ت�سطر   لم 
م���ل���ك ل��ل��ق��ل��وب ق����د ك�����ان ح���ّق���ًا

 

�سعب ين�ساك  كيف  الذكر  خالَد 

 

درع فالفهد  عنه  غبت  اإن   اأن���ت 
 ه���و ف��ي�����ض م���ن ال��ع��ط��اء وع���زم
بحب ���ا  ح���بًّ ال���ق���ل���وب  ب���ادل���ت���ه 

 

اأمين ح�سن  ي��دي��ه  ف��ي   ال��ح��م��ى 
� �سبل عبدالعزيز من جالد الَخ�سْ

 

الَمْج� ل���ه  ي�����س��ب��و  ل��ل��ب��الد  م��ل��ك 

 

ك��ل ف��رد ف��ي ع��ال��م ال��ُع��ْرب يرنو

 

 والقدا�سات في ثرى القد�ض طرف
وه�������داه خ�����ط�����وه  اهلل   ������س�����دد 

وث���������راُه ق������ب������َرُه  اهلل  �����ب  ط�����يَّ

 

ن���ج���م اأف������ق ي�������س���ّع م���ن���ه ���س��ن��اُه

 

اأب���������ًدا ي����م����الأ ال����ق����ل����وَب ه�����واُه

 

نماُه ��ا  ف��ال��م��ج��د ح��قًّ ان��ت��م��اء  ����ِد 

 

ت�����ق�����واُه ي����زي����ن����ه  م����ل����ي����ك  ِل 

 

َي����ْزُه ف��ي دنياُه م��ن ���س��الح.. ل��م 

 

������ِب ي������داه وه�����ل ت��غ��ي��ب ي������داُه؟

 

رداُه ب����رغ����م  خ�����ال�����دًا  خ����ال����ٌد 

 

ك���ن���ت ف���ي���ه اأب��������ًا ل����ه ت����رع����اُه؟

 

وح�������س���ام ي�����س��ون دوم�����ا ح��م��اُه

 

ي���ف���ل ���س��ب��اُه �����س����ارم ال����ح����ّد ل 

 

ف���ه���و ل��ل�����س��ع��ب ع��������ّزه وع������الُه

 

دى ق���ائ���م ل���م���ن ع������اداُه وال���������رَّ

 

������َم ب�������راأي وب������ان م���ن���ه ح���ج���اُه

 

ت��راُه حين  النفو�ض  وت�سفو  ���ُد 

 

ل�������س���ن���اه وي�������س���ت���ن���ي���ر ����س���ي���اُه

 

يمناُه م��ن  ال��خ��ال���ض  ي�ست�سّف 

 

وع�������الُه ن���ج���م���ه  اهلل  ورع���������ى 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 25.
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اهلل اأكرب اإن جنًما قد هوى)1(
من�سور �سامل زنفلي

ه����ذا َل���ي���وُم ال���دم���ع والأح�������زاِن

 

ه����و خ���ال���د م���ل���ك ت���ول���ى م��ل��َك��ُه

 

والنَّدى وال�سهامة  المروءة  اأبكي 

 

�ساطًعا نجًما  الحزن  بدمع  اأبكي 

 

اأتى اإذ  ف���وؤادي  ترحم  ل��م   دن��ي��اي 
�سخ�سه في  مج�سًما  الحياء  كان 

 

عاب�ٍض ي���وم  ل��ك��ل  ال�����س��ي��اء  ك���ان 

 

كان التَُّقى يم�سي على هدي الهدى

 

اإذا اإل  ب��م��ل��ي��ك��ن��ا  ن��ل��ت��ق��ي   ل 
 اأم�����ا ال���ق���ل���وب ف���اإن���ه���ا ت��ه��ف��و له
والعال للمكارم  َم��ن  على  ح��زن��ًا 

 

م��ل��ي��ًك��ا ماجًدا دن��ي��اه  ع��ا���ض  ق��د 

 

عهودها ت�سان  الذكرى  اأن��در   ما 
كن لي ق�سيدي ُمْخِل�سًا بفجيعتي

 

موطن ف���ي  ذك�����ره  د  اأردِّ ح��ت��ى 

 

الملي� ي��ج��زي  اأن  هلل  لأدع���و   اإن���ي 
نرى اأن  خالَد  فقد  في  وع��زاوؤن��ا 

 

و�سعوبه اأم������ة  م����ن  وم���ب���اي���ًع���ا 

 

بها ن��ج��م  ه����وى  اإن  اأك���ب���ر   اهلل 
ب���م���رارة خ���ال���دًا  ع  ن�����ودِّ ق���د  اإْن 

 

ال�ساِن رف��ي��َع  ال��ن��اع��ي  ن��ع��ى  ل��م��ا 

 

ب��ال��ع��دل والإن�������س���اف والإي���م���اِن

 

زماني رب��ي��ع  ال��غ��ال��ي  ع  ودَّ اإْذ 

 

الب�ستاِن اأي��ك��ة  ف��ي  ال��ع��ال  اأب��ك��ي 

 

��َم الأرك�����اِن ن��ع��ي ال��م��ل��ي��ك م��ح��طِّ

 

ك����ان ال�����س��ب��ي��ل ل���ع���زة الأوط������اِن

 

الأذهاِن في  عا�ض  الت�سامن  يوم 

 

ب��ال��ف�����س��ل ي��ع��ل��و ه��ام��َة الأق�����راِن

 

الإي���م���اِن ح����الوة  ال��ع��ي��وُن  راأت 

 

وت���ظ���ّل ف��ي��ه��ا ه�����ّزة ال��خ��ف��ق��اِن

 

الإح�ساِن م�ستجمع  ب��ه  ح�سن 

 

ع���ّف ال��ل�����س��ان م��ه��ّذب ال��وج��داِن

 

الن�سياِن ع��ل��ى  ع����ّزت  ذك���راك���ُم 

 

ح���ت���ى اأ����س���ي���د ب����اآي����ة ال���ع���رف���اِن

 

ل��ل�����س��اد ل���الإ����س���الم ل��ل��ع��رب��اِن

 

��ة ال����ق����راآِن ������َك م���ث���وب���ة ب��م��ح��بَّ

 

ف���ه���دًا م��ل��ي��ك��ا ���س��ام��خ الأرك������اِن

 

����ة وت���ف���ان���ي ب���ق���ن���اع���ة وم����ح����بَّ

 

لالإخواِن ال�سبح  نجم  اأب�سرت 

 

بالأح�ساِن الفهَد  �سممنا  فلقد 

 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 26.
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نطقت بف�ضلك هذه االأعمال)1(
نور �لدين عي�سى

زال��وا ق��د  وكلهم  ال��ن��ج��وم   ت��ه��وي 
ي���ا خ����ال����دًا َال����م����وت ح����قٌّ اإن��م��ا

 

عندما ِذك��َرَك  خلَّْدَت  خالدًا،  يا 

 

�سامًخا ب��ن��اًء  ت���رى  ن��ظ��رت  ����ى  اأنَّ

 

�سواعد ف��وق  العلم  ل���واء   رف��ع��وا 
م�سنع رك��ن  بكل  ف�سار   ���س��ادوا 
و����س���ي���اوؤه���ا درة  ج�����دة   ف����ك����اأن 
اأو�سالها ت��ق��ط��ع��ت  رح��ل��ت   ل��م��ا 
جالله قدر  يكون  الم�ساب   هول 
حامل اأف�سل  واأنت  فيك   اأن�ساب 
مطّوق الجريح  وال�سعب  لبنان 

 

م��وق��دًا اآن  ك���ل  ي��وق��د  وال���غ���رب 

 

وجدتها الديار  اإل��ى  نظرت   واإذا 
ك�سيوفهم وغيظهم  الرجال   كيد 
ثعلب العروبة  اأر����ض  ف��ي  اأيعيُث 

 

ًما ومكرَّ ًزا  م���ع���زَّ ث���راك  ف��ي  َن���ْم 

 

ميمونة ع�����س��ب��ة  ب��ع��دك   خ��ل��ف��ت 
غر�سة اأول  زرع���ت  اأن���ت   للعلم 

الأجياُل ب��ع��دك  تم�سي  وك���ذاك 

 

ك���م م����ات ق��ب��ل��ك ق����ادة ورج����اُل

 

الأع���م���اُل ه���ذه  بف�سلك  نطقت 

 

الأف����ع����اُل ك��الم��ن��ا  اإن  ل���ي���ق���ول: 

 

الأق�����واُل ع��زم��ه��ا  ع��ن  تثنها  ل��م 

 

ول��م��ث��ل ه����ذا ت��ر���س��د الأم�������واُل

 

ف�����وق ال���م���ي���اه ب���ع���ّزه���ا ت��خ��ت��اُل

 

ه����ا زل�������زاُل ف���ك���اأن���ه���ا ق����د ه����زَّ

 

الأه�����واُل م�سابنا  ب��ع��د  وت��ه��ون 

 

ل���ل���وائ���ن���ا وع������دون������ا خ�����ّت�����اُل؟

 

الإذلُل ت��ج��ري��ح��ه  ف���ي  وي���زي���د 

 

المحتاُل ال���ك���اذب  وه���و  لل�سلم 

 

ك��ف��ري�����س��ة ب�����س��الح��ن��ا ُت���غ���ت���اُل

 

اأعداءهم– َقتَّاُل ت�سب  لم  "–اإن 
و���س��ي��وف��ن��ا م���غ���م���ودٌة ون����ب����اُل؟

 

 ول��ج��ن��ة ال��ف��ردو���ض ق��وم��ك اآل���وا
ف���ّع���اُل اأخ  ب���ه���ا  ال����ل����واء  ح���م���ل 

 

وي����ٍد ���س��ت��رف��ع راأ���س��ه��ا الأج���ي���اُل

 

)1( �سحيفة املدينة، العدد: 7255، 2041/8/82ه�– 02/يوليو/2891م، �ض: 91.
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ناب�ٌض عزمك  عند  العروبة  قلب 

 

جّردته ال��ذي  ال�سيف  وارف��ع  ُق��ْم 

 

بقاءكم ي��ط��ي��ل  اأن  اأدع����و   ف���اهلل 

واإل���ي���ك اإ����س���الم ال��ب��ري��ة ق��اُل��وا

 

ي��اف��ه��د، اإن�����ا ح���ول���ك الأب���ط���اُل

 

ن�ساُل منك  اهلل  ن�سر  وي�سيد 

 



ال�صعر العامي

الف�صل الثاين





�صعر املنا�صبات
)عامي(

املبحث الأول
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يا مليك العرب، يا فخر ال�ضعوب)1(
�إبر�هيم بن �سعد �لعريفي

الكالم مبدا  في  با�سماك   نبتدي 
ال�سمير يخفي  ب��ال��ذي  عليم   ي��ا 
 يا �سميع، ويا مجيب لمن دعاك،
يا مكافي، يا م�سافي، ا�سِف المليك

 

�سفاك ومن  دواك  من  اأ�ساأل   ثم 
الطبيب واأن��ت  الخفا  ع��الم   اأن��ت 
 ومخرج ذا النون من هول عظيم
م�ستجيب، يا  بال�سفا  له   اأ�ساألك 
الأثير م��وج��ات  ف���وق  م��ن   ���س��رن��ا 
بخير الدنيا  م��ن  الب�سرى   تنقل 
ولل�سغير الكبير  الب�سرى  ت  عمَّ

 

ال�سرير م��ن  �سار  وي��وم  ق��ام   ي��وم 
 ك�����ل ي������وم ل���ل���ت���ق���دم ب�����ازدي�����اد
بطاه وع��ن  عفاه  وع��ن  �سفاه   عن 
النتظار وط����ال  ال���م���دة   ط��ال��ت 
والبداة ح�سره  ال�سعب   ويرتجيه 
المروج من  الناعمات   والريا�ض 
ت�سير ب��ه  وال��ح��ب��اري  وال��خ��ب��اري 

 ي��ا م��دي��ر ال��ك��ون، ي��ا رب الأن���ام
الغمام من  النا�سيات  من�سي   يا 
ي�سام ول  ي��ه��ان  ل  ���س��ان��ك  ج���ّل 

 

دوام ل��ن��ا  دام  ال��م��ح��ب��وب   خ��ال��د 
الألم ك����ل  م����ن  ت���ب���ري���ه   ن��ف��ح��ة 
ال�سقام اأي��وب  عبدك  من   مبرئ 
 من بطون الحوت في بحر الظالم
 قدرتك تحيي الرميم من العظام
 م��ن رب���وع اإن��ج��ل��ت��را ع��ب��ر ال���ولم
بالهمام �سيري  الخير،  علوم   يا 
قام ي���وم  واب��ت��ه��ال��ه  ب��ال��ه   بطيب 
يرام ما  باح�سن  للق�سر   واتجه 
العالم رّد  ي��رت��ج��ي  �سعبه  وك���ل 

 

بال�سالم ب��الده  في  قدومه   وع��ن 
الإمام �سوف  البطا   نرتجي عقب 
 م��ج��م��ل��ي��ن ب��ا���س��ت��ي��اق واح���ت���رام
ال�سهام �سرب  بظلها   وال��ح��رار 
ب��ي��ن ق��ط��ع��ان م��غ��ات��ي��ر وج��ه��ام

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 0081، 7931/6/12ه�– 9/مايو/7791م، �ض: 8.
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رّت����ع ف��ي��ه ال��خ��الي��ا ال��م��رزم��ات

 

 عا�ض خالد عا�ض دام لنا المليك
ح�سين درع  لنا  عبداهلل   وعا�ض 
الجدود عريبين  الأ�سرة   وعا�سوا 
يا مليك العْرب، يا فخر ال�سعوب،

 

��ْر رع��اك اهلل وح��ّن��ا ل��ك جنود ���سِ

 

�سفاك المولى  ون�ساأل  فداك   حنا 
�سالة ال��ه��ادي  على  مني   ختمها 

الأرام م��ث��ل  ب��ال��ف��ال   م��ج��زي��ات 
ح�سام �سهم  الفهد  لنا   وفليعي�ض 
الزحام يوم  الوفا  �سلطان   وعا�ض 
الكرام الميامين  ال�ساف   درع��ة 
التمام بدر  يا  الإ�سالم،  حمى   يا 
الأمام اإلى  ام�ض  والمجد   للن�سر 
الحرام والبيت  الدين،  حماة   يا 
ختام المعنى  ب��اآخ��ر  رب��ي   وذك���ر 
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باالإميان)1(
�أحمد بن عبد�هلل �ل�سعد

 ب�������الإي�������م�������ان وب����ال����ت����وح����ي����د
ن���ب���ن���ي ال���ن���ه�������س���ة ون���ع���ّل���ي���ه���ا

 

ن����ب����ن����ي ون������ع������ّم������ر ون�������س���ي���د

 

 ب�������الإي�������م�������ان وب����ال����ت����وح����ي����د
م�������ّدي�������ن�������ا ي������دي������ن������ا وم������ّدي������ن������ا

 

ووال�������ي�������ن�������ا راع��������ي��������ن��������ا  واهلل 
خ���ال���د واهلل  ف���ي���ن���ا   ع�����ه�����دك 
ك�����ل الأم���������ة ت���ه���ت���ف ب��ا���س��م��ك

 ع���ه���د ال���ط���اع���ة وع���ه���د ال��ح��ب
والقلب ال��ع��ي��ن  و����س���ط   واأن������ت 

م�������ّدي�������ن�������ا ي������دي������ن������ا وم������ّدي������ن������ا

 

ووال�������ي�������ن�������ا راع��������ي��������ن��������ا  واهلل 
حبيبنا وف���ه���د  ح��ب��ي��ب��ن��ا   اأن������ت 
ح�����ّن�����ا م����ن����ك����م واأن�������ت�������م م��ن��ا

 

 ورج�����������ال الأم�����������ه الأب������ط������ال
 ت���م���ن���ي���ن���ا ون�����ل�����ن�����ا الآم�����������ال

م�������ّدي�������ن�������ا ي������دي������ن������ا وم������ّدي������ن������ا

 

ووال�������ي�������ن�������ا راع��������ي��������ن��������ا  واهلل 
 ب�������الإي�������م�������ان وب����ال����ت����وح����ي����د
ن���ب���ن���ي ال���ن���ه�������س���ه ون���ع���ّل���ي���ه���ا

 

ن����ب����ن����ي ون������ع������ّم������ر ون�������س���ي���د

 

 ب�������الإي�������م�������ان وب����ال����ت����وح����ي����د
م�������ّدي�������ن�������ا ي������دي������ن������ا وم������ّدي������ن������ا

 

ووال�������ي�������ن�������ا راع��������ي��������ن��������ا  واهلل 

)1( اأمل الأمة: جمموعة اأنا�سيد وطنية، اأحمد بن عبداهلل ال�سعد، مطابع اليمامة واجلمعية العربية ال�سعودية 
للفنون، الريا�ض، د.ت، �ض: 51.
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قيادة و�ضعب)1(
�أحمد بن عبد�هلل �ل�سعد

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

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��������س�������ع�������ب ي����ت����ف����ان����ى
خ����ال����د ي��������ا  الأم�����������������ة،  درع   ي��������ا 

 اأب���������و ف���ي�������س���ل ول�������ي ال���ع���ه���د
 ������س�����دي�����د ال�����������������راأي خ����الن����ا

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

 ق����������ي����������ادة و��������س�������ع�������ب ي����ت����ف����ان����ى
خ����ال����د ي��������ا  الأم�����������������ة،  درع   ي��������ا 

����س���ب���ي���ل اهلل ح�����ّن�����ا ج�����ن�����ود 

 

نم�سي الأم���������ل  �����س����وت   ع���ل���ى 
ن�����رج�����ع ول  ن�����خ�����������س�����ى   ل 
 ي�����دي�����ن�����ا ت����ح����م����ل ال����م����دف����ع

 ق����������ي����������ادة و��������س�������ع�������ب ي����ت����ف����ان����ى
خ����ال����د ي��������ا  الأم�����������������ة،  درع   ي��������ا 

ال�����دن�����ي�����ا وّرت  ع�������ق�������ول 

 

 ون������ح������و ال�����������س�����ي�����ر ل���ل���ع���ل���ي���ا
وال�������دع�������وة ال������ح������ق   دروب 
ت�����م�����ّد ال����خ����ط����وة وال����خ����ط����وة

 

 ق����������ي����������ادة و��������س�������ع�������ب ي����ت����ف����ان����ى
خ����ال����د ي��������ا  الأم�����������������ة،  درع   ي��������ا 

)1( اأمل الأمة: جمموعة اأنا�سيد وطنية، اأحمد بن عبداهلل ال�سعد، �ض: 62.
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على دربك يا بو بندر)1(
�أحمد بن عبد�هلل �ل�سعد

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

ن���������س����األ ول  ن���م�������س���ي   ن����ب����ي 
 ن��������������داء ال�������ح�������ق ه�����ادي�����ن�����ا

 ع������ل������ى درب��������������ك ي���������ا ب���������و ب�����ن�����در
ن�����������س�����األ ول  ن�����م�����������س�����ي   ن������ب������ى 

 اأب���������و ف���ي�������س���ل ول�������ي ال���ع���ه���د
 م�����������س�����ي�����رت�����ن�����ا وق������ادت������ن������ا

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

 ع������ل������ى درب��������������ك ي���������ا ب���������و ب�����ن�����در
ن�����������س�����األ ول  ن�����م�����������س�����ي   ن������ب������ي 

 رف�����ع�����ن�����ا راي�����������ة الإ��������س�������الم
 وح�����ق�����ق�����ن�����ا م���������ع الأي��������������ام

وع��������ّل��������ي��������ن��������ا وع������ّل������ي������ن������ا

 

 ف�������������وق ال���������ل���������ي ت����م����ن����ي����ن����ا

 ع������ل������ى درب��������������ك ي���������ا ب���������و ب�����ن�����در
ن�����������س�����األ ول  ن�����م�����������س�����ي   ن������ب������ي 

 ي�������ا ن����ه���������س����ة اأم��������������ل، ه�����ذا
 ب�����ك�����ل ال�������������س������دق ن���ب���ن���ي���ه���ا

 ط����ري����ق ال���ن���ه�������س���ة ال���ك���ب���رى
 خ����ط����ان����ا ت���������زرع ال�������س���ح���را

 ع������ل������ى درب��������������ك ي���������ا ب���������و ب�����ن�����در
ن�����������س�����األ ول  ن�����م�����������س�����ي   ن������ب������ي 

)1( اأمل الأمة: جمموعة اأنا�سيد وطنية، اأحمد بن عبداهلل ال�سعد، �ض: 9.
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ِت الفرحة)1( متَّ
بالل �لفهد حممد

بال�سالم رب���ي  ال��م��ع��ب��ود   ن��ح��م��د 
احترام ب��ك��ل  خا�سعة  تحية   ل��ه 
اإم������ام ف���ي���ن���ا  ك���ل���ف���ه  رب   ع�����ل 
المنام ل��ّذ  ُح���رم  ح��ر،  ي��ا  ع�ست 

 

الظالم جنح  في  كالليث   يجتلد 
 ي���ا دم������وع، ه��ل��ت��ه ع���ي���ون ه���رام
يالم م��ا  بحبه  �سعبه   ا���س��ه��دوا 
خيام ف��وق��ه  بنت  ال��ع��ودة   ف��رح��ة 
قدام ب��اج��داد  المجد،  عريب   يا 
و�سام ���س��رق  م��ن  حيتك  م��رح��ًب��ا 

 

مرحًبا من �سادني البيت الحرام

 

القتام ع��ن��ا  وان��ج��ل��ى  ع��ن��ا   زال 
الأن��ام خير  على  مني   وال�سالة 

ال���دار وارت���اح ال�سمير ن��ور   ع��اد 
كبير وم��ن  �سغير  م��ن   بالنيابة 
قدير اأع��ل��ى  وه��و  للدين   يحفظه 
 محمر الجنبين من خ�سن ال�سرير
غرير حلم  في  والبع�ض   بال�سهر 
تطير منهم  مخطره  ق��ل��وب   م��ن 
الب�سير وال���راأي  التحكيم   موثق 
ت�ستنير وراي�����ة  ال��ف��رح��ة   ت��م��ت 
 في ر�سانا دا�سوا الدرب الخطير
وع�سير نجد  م��ن  حيتك  مرحًبا 

 

 رح��ب��وا اأه����ل ال��وف��ا ب��وف��د غفير
كثير خير  على  ال�سافي   نحمد 
المنير ل��ل��درب  الخلقين   ه���ادي 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 9971، 7931/6/02ه�– 8/مايو/7791م، �ض: 8.
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خالد عريب اجلد)1(
حنيف بن �سعيد�ن �ملطريي

تطويه البعد  نازح  اللي  راكب،   يا 
 ي��وم��ن اأب��وه��ا لم��ه��ا ت��اع��ب��ن فيه
 حمرا الظهر وقم ال�سقق يوم اأحليه
راعيه �ساح  لو  التنبيل  فاتها   ما 
�ساريه الليل  واول  نهاري   اأم�سي 
لياليه دام��ت  الجد  عريب   خالد 
هاديه للمخاليق  للي،  يا   اأحمدك 
فيه تاعبن  ومن�سبه  الرفيع   ول��د 
راعيه وجه  في  النور  مثل   والفعل 
والحر الأ�سقر رابحن من �سَقر فيه

 

مناها م��ن  الكايده  ال��دي��ار   قطع 
م�ستواها ع��ل��ى  ينجبها   ب��اغ��ي��ه 
حالها ف  اأو�سّ يوم  البري�سم  كنه 

 

ع�ساها اهلل  �سلم  تفوته   �سقرا 
م�ساها الجد عروة   وخالد عريب 
خطاها ط��وال��ن  مراكيبن   ملفى 
 والى ا�سطفق نارن يحرق �سناها
وراه��ا واإل  ال��ع��ادات  على   يجي 
لحاها يطّول  اللي  الرجال  خزن 

 

غذاها م��ن  مخيبة  ال��ت��ب��وع   واإل 

http://www.aldhfeer.com/vb/showthread.php?t=555 :1( من موقع منتديات قبيلة الظفري(



الباب االأول: جممع الق�ضائد

316

وت�ضهد لهم يف جند ق�ضور منيفات)1(
خلف بن منفوخ �ل�سر�ري

 با�سم الولي نبدا على كل الأوقات
بابيات ال�سعر  من  الفرحة   اأعبر 
حفالت وال��ي��وم  ع��اد  ملكنا   ه��ذا 
 و�سفاه ربي والمر�ض زال ما بات
 يا اأهلل، يا معبود، يا رب ال�سماوات،
ال�سهامات اأهل  �سعود  اآل   تن�سر 
 اأمجادهم ي�سهد لها جمع الأ�ستات
 ت�سهد لهم في نجد ق�سور منيفات
 عبدالعزيز اللي بنى حي ما مات
بّيات وال��ن��ا���ض  ب��ات  م��ا  ليلة  ك��م 

 

رايات عر�ض  في  التوحيد   �سعاره 
 والفي�سل المرحوم راعي الف�سيالت
ظليالت ج��ن��ان  ف��ي  م��ق��ره   ع�سى 
 والفهد اأبو في�سل بذل جهد ب�سكات
باثبات قال  ما  وكل   جهده عظيم 
�سعيبات علينا  ع��ق��دات   ح���الل 
الخ�سيالت وفّي  الثاني  والنايب 

 

جبالها مر�سي  المعبود   خالقنا 
 ونظم من الأ�سعار واأح�سن مقالها
اأب�سوف حامي جالها  واليوم عيد 
ون��ج��اه رّب��ي م��ن اأم��را���ض �سالها

 

زمالها قا�سبين  اأ���س��ود   تن�سر 
نالها اأح��د  م��ا  اأم��ج��اد  بنوا   اللي 
�سكالها وح��ل  جزيرتنا   ب��وح��دة 
و�سهالها اأت��الل��ه��ا  ل��ه��م   وت�سهد 
بانجالها زارع���ه  اللي   بخال�سة 
واأطوالها اأبعادها  قا�ض   بال�سيف 
خيالها بالوغى  اللي  ي��ا   م��رح��وم 
ثقالها واأر����س���ى  ث��ّب��ت  ال��م��م��ل��ك��ة 

 

ن ّزالها تجعلها  ع���دن  وج���ن���ات 

 

باأعمالها ن���اج���ح  درب   وب���ك���ل 
لها ي��ب��غ��ى  ول  ل��ل��راح��ه   م���ا ح���ب 
حاّللها ه���و  ال�����س��دات  م���واق���ف 

 

 ليث الحر�ض يعجبك �سيد اأ�سبالها

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 0081، 7931/6/12ه�– 9/مايو/7791م، �ض: 8.
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اإن طب �سف ال�سد حط الهزيمات 
 و�سلطان هو �سلطان جزل العطيات
المغارات ي�سد  جي�ض  لنا   ك��ون 
 اإن جا النفير و�سار بالجو غيمات
�سالمات ب��ق��ول��ة  م��ن��ي   وخ��ت��ام��ه��ا 
التحيات نطق  ع��د  رب��ي   و���س��الة 

بقتالها  خ���ا����س���ر  ال���ل���ي  ع������دوه 
باأهوالها تبتحل  ال��ل��ي   واأف��ع��ال��ه 
لها ي�سغى  واأوام��ره  الطلب   حدر 
�سعالها وزاد  الحرب  نار  و�سبَّت 

 

ع����زة طالها ك���ل  ال��ل��ي   ل��ل��ع��اه��ل 
مر�سالها هو  الدين  ر�سول   على 
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يوم الربوع وم�ضهد اآالف اجلموع)1(
خلف بن هذ�ل �لعتيبي

مبنا�سبة حفل تخريج فرقة �الأ�سلحة �مل�سرتكة 
�لثالثة يف �حلر�ض �لوطني.

مجملها ب�����س��وف��ت��ه  ال���ب���الد   ع���اد 
الغالي للمليك  ُح��ل��ل��ه��ا  ل��ب�����س��ت 

 

راعيها ال��م��م��ل��ك��ة  ح��ب��ي��ب   خ��ال��د 
لفا لر�سه  ال�سفا  بعد  الوفا   رجل 
�����د وطن اأه�����اًل ب��م��ن اأم�����ن ووطَّ

 

 �سان العهود وح�سن اأقطار الحدود
اأمتنا ب��ط��ل  م�����س��ي��رت��ن��ا   ق���اي���د 
 حامل لوا التوحيد في الفجر الجديد
عزتها ل���ل���ع���رب  م��خ��ل��د   خ���ال���د 
�ساعاته وان�����ورت  ح��ي��ات��ه   ب��ق��ت 
الجموع اآلف  وم�سهد  الربوع   يوم 
 اأ�سوات بالأفراح يحملها ال�سباح
 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�سدور
 ح��ي��ي��ت ي���ا ول����ي ع��ه��د ال��خ��ال��د،
 حيت بك الأبطال يا �سهم الرجال،
رع���ي���ت ح���ف���ل ال���ف���رق���ة الآل���ي���ة

ُحللها جميل  ل��ه  ولب�ست  غ��ّن��ت 

 

جملها م���ن  ح����ال  ي��ج��م��ل   اهلل 
�ساملها ارع��ي��ت��ه  ج��م��ي��ع   ف�سله 
�سهلها غ��ي��ب��ت��ه  ع��ل��ى   وال�����س��ك��ر 
مهملها عر�سها  ح�سن   بالحق 
كملها وح��ق��وق��ه��ا   ب�����س��روط��ه��ا 
وه���و حاملها ال��راي��ه   ه��و ح��ام��ي 
كللها ل���ل���ع���رب  ج����ه����وده  ك����لَّ����ل 

 

بدلها م����ا  الإ������س�����الم   ���س��ري��ع��ة 
ن زلها ال�����س��م��ا  ك��ت��ب  م���ن   ب��ج��اه 
 ن��������ردد الأ��������س�������وات ون��ع��ل��ل��ه��ا
نو�سلها المنطلق  الن�سيم   م��ع 
منهلها ال����وف����ا  ن���ب���ع   ت��رح��ي��ب��ة 
اأذهلها النفو�ض  ك��ل  م��وق��ف   ف��ي 
يحملها ودع������وة  ف��ه��د   ب���ق���دوم 
محفلها ف���ي  الأب����ط����ال   ت��ح��ي��ة 
ون�ستقبلها ال���ذك���رى  م��ع   ن��ح��ي��ا 
ع��ط��ّي��ت��ك ي���ا ط��ي��ب��ه��ا واأج��زل��ه��ا

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1532، 9931/1/12ه�– 12/دي�سمرب/8791م، �ض: 51.
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 ح��ي��ي��ت��ه��ا واأع��ط��ي��ت��ه��ا ث��ق��ة ملك
 ال�����ي�����وم ������س�����ارت ق������وة ف��ع��ال��ة
باأنف�سنا ال��ف��خ��ر  ول��ب�����س��ن��ا   ع���ز 
 يقول: اأنا في خدمة الأب الحبيب
وح���م���ان���ا درع����ن����ا  ي���ح���ي���ي   اهلل 
 تحيا الجنود اللي على اأر�ض الحدود
 �ستر الديار الى احتمت �سمي النهار
يحمونها ي��ف��دون��ه��ا   ي��رع��ون��ه��ا 
لغيرنا دار  م��اه��ي��ب  ل��ن��ا   دار 
�سحراها ع��ل��ى  ت�سمد   ق��وات��ن��ا 
ل��ي��ل ونهار ��ار  ت��ح��ت الأم����ر ح�����سّ

 

المراد حققنا  بغداد  موؤتمر   في 
والوادي الجبل  في  منادي   ن�سمع 
العدا من  اأ�سيركم  اأنقذوا   �سوت 
مفقودة �سنة  ل��ي  ك��م  اأن���ا   ت��ق��ول: 
المتمرد ال�سهيوني  ب��ي   يعبث 
 مجرم وظالم ما يعرف ا�سم اهلل
 تقول: يا خالد، متى حرب الم�سير؟
المحتلة اأر���س��ن��ا  ن��ح��رر   واج���ب 
ال�سمير مفقود  الملعون   للطاغي 
 يبط�ض بها الباط�ض في ال�سفة والقطاع
عبدالعزيز: قالها  ق��د   ق��دام��ن��ا 
 ك����الم م���وؤم���ن ل��ر���س��ال��ة داع���ي
الوثيق ال�ساق  موؤ�س�ض   عبدالعزيز 
��ى ع��ي��ال��ه وارت��ح��ل ف��ي فاله و���سّ

 

حولها ه���ك���ذا  ال���ل���ي   م��ل��ي��ك��ن��ا 
�سكلها م��ن  ويعي�ض  حر�ض   فرقة 
قايلها ق��ب��ل��ن��ا  ح��ر���س��ن��ا  ورّي�������ض 

 

باذلها خ��دم��ت��ه  ف��ي   ولواح���ك���م 
ج���ن���ودن���ا ل��ل��ع��ز وال���ع���ز اأّه��ل��ه��ا

 

محملها رج��ح  اإذا  ال��وط��ن   ���س��ور 
ي�سعلها ي��ب��ي  ال��ل��ي  ن���ار   ي��ط��ف��ون 
يزعلها م��ن  نحر  ف��ي  دون��ه��ا   م��ن 
 ول���ي���ا رزت����ه����ا رازي�������ه ح���ن���ا لها
�ساحلها على  ير�سي   واأ�سطولنا 
نّجلها ول  ال�����س��اع��ة  ن���اأخ���ر  م���ا 

 

ون�سجلها الأح����������داث   ن���ت���اب���ع 
ير�سلها ودم��ع��ت��ه  الأ���س��ي��ر   ���س��وت 
باأكملها ال��ع��رب  وي��ن  ال��ف��دا   وي��ن 
يجهلها وم����ن  ك���ب���رى   ق�����س��ي��ت��ي 
ياكلها وث����روت����ي  ث�����راي  دّن�������ض 

 

قتلها ن�����س��ا  ب��اح�����س��ان   اأط���ف���ال 
تفعلها م��ا  ك��ان  اإن  ال��ع��رب   وع��ار 
حللها م��ن  القد�ض  م�سلمين،   ي��ا 
وي�ستدخلها م��ع��ال��م��ه��ا   يخ�سف 
ذللها ال�����س��ي��ط��رة  ج��ح��ي��م   ت��ح��ت 
ونقّبلها؟ ال��ق��د���ض  ن�����س��وف  م��ت��ى 

 

من زلها ال��ع��ال  ف���ي  روح����ه   ل��ع��ل 
وحيلها ال������دول  غ����در   اح���ت���اط 
يفتلها و����س���ي���ة  ت��ن��ق�����ض   ول 
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ترحيب)1(
ر��سد بن عبد�لرحمن بن كليب

ق�سيدة ترحيبية مبنا�سبة عودة �مللك خالد من 
باك�ستان.

خالدنا، ي���ا  ح��ي��ي��ت  م��رح��ًب��ا  ي���ا 

 

�سعبك من  مرحًبا  و�سهاًل  اأه��اًل 

 

واحد ب�سوت  بك  يرحب   �سعبك 
الترحيبة ون���ك���رر  م���رح���ًب���ا  ي���ا 

 

عايد ب���الدك  ال��ى  باك�ستان   م��ن 
اللي حميت حماها الزعيم   واأنت 
وا�ستاقت زرت��ه��ا  ب���الد  م��ن   ك��م 
 من جودك اأنت وفق خ�سايل جودك
 وت���اأي���د الإ����س���الم وال��م��ا���س��ي به
ميداّنا ف���ي  ال���ق���راآن  د���س��ت��ورن��ا 

 

ر�ساها لنا  ت��رك��ي  اأب���و  عهد   م��ن 
 ع��ب��دال��ع��زي��ز ول����و ت��ع��د اأف��ع��ال��ه
���ى م��ب��ان��ي دول���ت���ه واأّم���ن���ه���ا ر����سّ

 

�سيد وفي�سل  اأ�ّس�ض  عبدالعزيز 

 

للحا�سر �سلف  منهم  رح��ل   اللي 
ب��ن��در م��ل��ك��ن��ا خالد اأب����و   ي��ع��ي�����ض 
عبداهلل وه���و  ال��ث��ان��ي   وال��ن��اي��ب 

قايدنا ي���ا  الإ�����س����الم،  راي����د   ي���ا 
�سادتنا اإل���ى  المخل�ض   ال��واف��ي 
وال���وف���ا عادتنا واح���د  ق��ل��ب   م��ن 
هزتنا ف���رح���ة  ل���ك   اأ����س���واق���ن���ا 
�سمتنا بح�سنها  ال�����س��الم   دار 
 ي����ا راف������ع ب���ي���ن ال�������دول راي��ت��ن��ا
 ت��ن�����س��ر ل���ك الأف��������راح وت���اأي���دن���ا
اأمتنا بين  ال�سلح  لحل   ت�سعى 
رايتنا ه���و  الإ�����س����الم   ت�����س��ال��ح 
وحدتنا وه����ي  ال���غ���را   وال�����س��ن��ة 
ملتنا ع��ل��ى  ق���واع���ده���ا   اأ����س�������ض 
غ��رت��ن��ا ول  ن���ك���م���ل���ه���ا   ن���ع���ج���ز 
قادتنا وه���م  �سلبه  م��ن   ب��م��ل��وك 
لعروبتنا ���س��اد  ال��م��ب��ان��ي   ���س��رح 
خطوتنا خ��ط��وت��ه  منهم   وال��ح��ي 
عزوتنا ه��م  ال��ع��ه��د  ول���ي   وف��ه��د 
كلمتنا منتهى  ح��ر���س��ن��ا   رئ��ي�����ض 

)1( جملة اليمامة، العدد: 224، 6931/01/92ه�– 22/اأكتوبر/6791م، �ض: 66.
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الجودي  رم��ز  الوافين  والأ���س��رة 
 اأه���ل ال��ع��دال��ة وال�����س��ه��ام��ة فيهم
 ���س��ل��ة ح�����رار ي��ف��ت��دى ب��ارب��اه��م
الواجب ل��زوم  جا  من  اإل��ى  وحّنا 

 

ختامه وال�����س��الم  رب���ي   و���س��الة 

لرعايتنا  ���س��ع��ود  اآل  ح��ك��ام��ن��ا 
عّمتنا ف�������س���اي���ل  ظ���ل���ه���م  ف����ي 

 

راحتنا ف���ي  ال��ل��ي��ل   ال�����س��اه��ري��ن 
نخوتنا ننتظر  الإ����س���ارة   ره���ن 
 ع����ل����ى ن����ب����ي ����س���ن���ت���ه ���س��ن��ت��ن��ا
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كل �ضعب اململكة قرت عيونه)1(
ر��سد بن عبد�لرحمن بن كليب

ق�سيدة ترحيبية مبنا�سبة عودة �مللك خالد من 
�أوروبا.

عيونه ق���ّرت  المملكة  �سعب  ك��ل 

 

ي��ح��ف��ظ��ه رب����ي ب��ح��ّل��ه وت��رح��ال��ه

 

م��ع ق��دوم��ه ي��ا ه��ال ي��ا مرحًبا به

 

بال�سالمة خالد  ع��اد  اأوروب���ا   من 
ال�سقيقة ال��َب��الِدي��ن  زار  الملك 

 

ال�سجايا ذرب  زاره���ا  ب��الد   ك��م 
 وال�سبب ما له هدف غير الت�ساوي
في م��ا  وك��ل  والم�سلمين   ال��ع��رب 
العدالة ح��ك��ام  �سعود  اآل   ع���ادة 
 كل �سعب المملكة وال�سرق الأو�سط
 ب���ال���رج���ال وم�����ال ال���ع���ز وم��ع��زه
 من ي�سالمهم لقا عطف ومعروفه
الجزيرة لملوك  التاريخ   ي�سهد 
قواعد اأ�ّس�ض  عبدالعزيز  الملك 

 

وفي�سل تركي  اأبو  تخطيط   هكذا 
 والملك خالد على التخطيط الأول
 ن���ورن���ا و����س���رورن���ا م���ع ك���ل دول���ة

ي�ستقبلونه وه��م  خ��ال��د   بالملك 
ي�سمعونه ل��ل��ي  الإ����س���الم   ين�سر 
مزونه وانحت  الوبل  هل  ما   عد 
 ق���اي���د الأم������ة زع���ي���م ي���اأي���دون���ه
 ك��ل��ه��م ي�����زوره�����م وي�����زاورون�����ه
ي�سكرونه خالد  بجود   والجميع 
يدركون والت�سامن   وال��ت��خ��اوي 
يق�سدونه فيما  اإخ���وان   بالحياة 
يوا�سلونه ل��ل��زي��ارة  دع��اه��م   م��ن 
يكرمونه ع��ان��ي  وك���ل   وال��خ��ل��ي��ج 
ين�سرونه ذراه��م  في  ت��ذرى   من 
المهونة غير  ح�سلوا  ما   وال��ع��دا 
يجحدونه ما  ح�سودهم  الأمة   كل 
ينه�سونه م��ل��وك  وارث   لل�سرف 
ينهجونه درب  ك���ل   ب��ال��ع��دال��ة 
يرغبونه ل��ل��ي  ال��ح��ق  ط��ري��ق   ف��ي 
ياأخذونه �سديد  ب��ن��در  اأب���و   راأي 

)1( جملة اليمامة، العدد: 034، 1931/1/3ه�– 42/دي�سمرب/6791م، �ض: 27.
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به  يقتدى  وال�سهامة  بالزعامة 
�سدادي راأي����ه  ب���ال���راأي  ب���دا   ل��ي 
الأمانة �سان  العهد  ولي   والفهد 
ي��رع��ان��ا فهدنا والأم����ن   ب��ال��رخ��ا 
واجب كل  في  نايب  خالد   ع�سد 
عبداهلل الثاني  النايب   الع�سيد 
البوا�سل الوطني  الحر�ض   ري�ض 
الأوام���ر يلبون  متعب  اأب���و   ب��اأم��ر 
وحمية واإخ��ال���ض  وج��د   باجتهاد 
والمجرب ال��م��ع��رب  �سلطان   ث��م 
ودفاعه ل�سلطان  ال��الزم  ب��دا   لي 
و�سرايا ق���وات  وال��ب��ر  البحر   ف��ي 
كله ���س��ع��ود  لآل  وال��ج��ود   وال��وف��ا 
ال�سريعة واأح��ك��ام  التوحيد   كلمة 
 وال�سالة على النبي مع ال�سالمي

يعرفونه  المعرفة  ه��ل  وال��رج��ال 
يطبقونه ال�سالحين  �سالح   في 
ي�سونه في�سل  اأب��و  عهد   الأم��ان��ة 
يفقدونه ما  المملكة  �سعب   جعل 
ويعا�سدونه وال��ع�����س��و   ل��ل��رع��ي��ة 
يقهرونه ق��ب��ل  ال���ع���دوان   ي��ق��ه��ر 
 كل من�سوبي الحر�ض ما يخالفونه
يحر�سونه عليهم  واجب   والوطن 
يخدمونه وملكهم  دي��ن   والهدف 
 ل�����ل�����وازم ب����ال����دف����اع ي��ق��دم��ون��ه
 ه�����م ����س���ق���ور ي������وم ي���ط���وق���ون���ه
تخونه ما  بعهد  ال�سافي   درعنا 
يذخرونه ل��ل�����س��داي��د  م��ن��ه��م   ك��ل 
يحفظونه ف��داه��م  ف��ي   م��ب��داه��م 
يتبعونه ب��دي��ن��ه  ال��ل��ي  �سفيع   ه��و 
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اأنت اأبونا)1(
ر��سد بن نا�سر �ل�سويلم

العظيم ع��اه��ل��ن��ا  ح���ي  م��رح��ًب��ا 

 

الن�سيم ه���ب  م���ا  ع���د  م���رح���ًب���ا 

 

 ك���ل ���س��ع��ب��ك ع��ل��ى ���س��وف��ك يهيم
للكريم ب���دع���اه���م   ي���ل���ه���ج���ون 
مديم خ��ل��ق��ه  ع��ل��ى  اهلل   ن��ح��م��د 
 اأن�������ت اأب�����ون�����ا ل���ن���ا ب����ر رح��ي��م
م��ث��ل��ك عديم ال��ب��ل��د  ن����ور   اأن�����ت 
الخ�سيم َل��ْط��م  ه��و  ليث  والفهد 

 

قديم م���ن  ع��ارف��ي��ن��ه   م��ج��دك��م 
الفهيم ع���ق���ل  ب���ه���ر   وال���ت���ق���دم 
والنعيم ال�����س��ع��ادة  ب��ن��ي��ت   ك���م 
الم�ستقيم ال�����س��راط  ح��دود   ف��ي 
ي���ا زعيم ل��ل��ع��روب��ة   دم���ت ذخ���ر 

ال�سالم ذك����ر  م���ا  ع���د  م��رح��ًب��ا 

 

و�سام اهلل  ب��ي��ت  ح��ج  م��ن   وع���د 
بالتمام ال�����س��ع��ودي  ���س��ع��ب   ك���ل 
الحرام ال��ب��ي��ت  ل��خ��ادم   بال�سفا 
العظام ج��ب��ار  ال�����س��ّر  ك��ا���س��ف 

 

تنام م���ا  غ��ي��اب��ك  ف���ي   ق��ل��وب��ن��ا 
الكرام اب��ن  يا  الن�سل،  عريب   يا 
المقام ن��ع��م  ع��ه��دن��ا،  ول����ي   ي���ا 
 ي�����س��ه��د ل��ك��م ب���الأم���ج���اد الأن����ام
اأم���ام نم�سي  ال��رق��ي  ط��ري��ق   ف��ي 
 وال�����س��ع��ار والأخ��������وة وال�����س��الم
النظام ع���دل  م�سي   بال�سريعة 
�سالم مني  ال��خ��ت��ام  ف��ي   وللنبي 

.8 �ض:  )1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 6971، 7931/6/71ه�– 5/مايو/7791م، 
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هو راعي العوجاء)1(
زيد بن نا�سر �ملليحي �ل�سبيعي

مبنا�سبة �سفاء �ساحب �جلاللة �مللك خالد بن 
عبد�لعزيز.

والثنا الجود  كا�سب  ملكنا   خالد 
اإمامنا ه��و  ذخ��رن��ا  ه��و  عزنا   ه��و 
العدا جبهة  على  هجمات  ي�سّن 

 

 ومن كان في ظفه ويرجي فزعته
الأمانة ���س��ان  العهد  ول��ي   وف��ه��د 
بفكرته دبلوما�سي  �سيا�سي   فهد 
 والنائب الثاني وهو رئي�ض الحر�ض
وعزها بالمدار�ض  ج��ن��وده   درب 
 و�سلطان يا م�سلط على ال�سد هيبته
 هو عزوة الم�سيوم ل �سره الدهر
لردها ت��رج��ي  م��ا  عطايا   يعطي 
الوطن لحماية  الجي�ض  وزي��ر   هو 
فعلها ال�سد  يرعب   وم�سفحات 
وكورها ع��ال��ي��ات  اح����رار   واأن��ت��م 
 واإخوانك ع�سودك هال الفعل والثنا
مملكتنا بنى  ال��ل��ي  ع��ي��ال   واأن��ت��م 
 عبدالعزيز اللي ع�سى اهلل يرحمه
 اأدى الفرو�ض اللي على �سنة النبي
النبي على  �سالة  مني   وختامها 

�سعابها تم�سكل  ق���الت   ح���الل 
بها انتخا  لمن  العوجاء  راعي   هو 
 ل��ي��ن ع����دوان����ه ت��ف��ل��ل اأح���زاب���ه���ا
بها �سقى  م��ا  ل��و  دن��ي��اه  همته   م��ا 
بها وف���ا  ل�سعبه  ال��خ��ال��د   اأم���ان���ة 
رقابها ط����وال  دول  ل���ه   ت��خ�����س��ع 
حرابها م��ه��اوي  م��ن  ي��وق��ي   درع 
اأعقابها �سجاع  متعب  اأب��و   يعي�ض 
يهابها ك���ّل  ب��ال��غ��ي�����ض  ك��ل��م��ة  ل���ه 

 

نيابها ك��ال��ح��ات  ب��ق��ع��اء   ع��ل��ي��ه 
�سحابها من�سي  المولى  م��ن   اإل 
 في �سابقات ال�سوت عند اكترابها
ذيابها تعاوت  ل  الجزيرة   تحمي 
�سوابها يدمى  بالكف  نا�سته   من 
يهابها وك����ل  ت�����س��ح��ك   ن���واظ���ر 
اأن�سابها وخل�ض  جزيرتها   وح��د 
بابها ف��ك  ل��ي��ا  ب��ال��ج��ن��ة   وع�����س��اه 
 ونف�سه عن الزلت يع�سم جنابها
�سبابها ت��ج��دد  العاهل   ب�سالمة 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 6971، 7931/6/71ه�– 5/مايو/7791م، �ض: 8.



الباب االأول: جممع الق�ضائد

326

بريق خالد)1(
�سريحان بن مرزوق �حلارثي

و�سايله تقّطع   ما  اللي  يا  اأهلل  يا 

 

العمل لنا  وت�سلح  الزلة  لنا   تغفر 
ال�سعر من  بيوتن  ول��ف   الحارثي 
 تهي�ست بالأمثال مع هجعة المال
واأدن���ي دللي ال��ن��ار  اأ���س��ب   وقمت 
 وحم�ست بنن لين اإنه ب�ض بالعرق
دنينه ي��ل��ع��ل��ع  ب��ن��ج��رن   ودق��ي��ت��ه 
لونه اأو���س��ف  ي��وم  كيفن   �سويت 
 ���س��الم ي���ا ح��ك��ام��ن��ا واأم��ل��وك��ن��ا،
منازله ي��و���س��ع   اهلل  ع���ود   ع��ي��ال 
مثله ب��ن��م��رن  ي��اج��ي��ل��ه   ال��ن��م��ر 
العوادي ال��ذي��اب  يجيب   وال��ذي��ب 
 واأ�سل الذهب يطلع ذهب من معادنه
مخايله من  المطر  عد  مرحًبا  يا 

 

 وعد النجوم اليا بدت في �سماها
 يا نجدة الإ�سالم، يا حماية الوطن،
حميتوا الوطن من ال�سرق والغرب واليمن
 واأم���ن���ت���وا ال��ل��ي ل��ل��ح��رم��ي��ن زاي���ر

الجود ذا  يا  الطلبات  منتهى   يا 
المعبود واأن���ت���ه  ع���ب���ادك  ح���ّن���ا 

 

وافقود بالفكر  المعاني   واأخ���ذ 
اأهجود بالمنام  هجو�سي   وجتني 
اوقود خليع  �سمرن  من   وحطيت 
�سود ه���و  ول  ب��ي�����س��ا  ي���ال  ه���و   ل 
 واأب���ه���اره���ا م��خ��ل��وط ه��ي��ل وع��ود
نفود ب���را����ض  ال��ل��ي  ال���غ���زال   دم 
العود ع��ي��ال  ي��ا  م��ق��رن،  ولد   ي��ا 
خلود ل��ه  ال��ف��ردو���ض  جنة   وع�سى 
فهود ك���م���اه  ي��اج��ي��ل��ه   وال���ف���ه���د 
اأ�سود يجيب  مثله  الأ���س��د   وت��رى 
اعقود ت��ج��ي��ب  ال��ل��ول��و   وم���ع���ادن 
العود ال��ورق في  نبت  ما   واأع���داد 
 وقول اهلل اللي في الكتب مر�سود
 ي���ا ع���د ي���ا ال��ل��ي ل��ل��ك��رم م����ارود 
 وم���ن ال�����س��م��ال وب���اق���ي ال��ح��دود
وك��ل��ن ي��ج��ي م���ن ك���ل ف���ج اأوف����ود

http://www.bnialharth.com/vb/showthread.php?t=4677 :1( من موقع جمال�ض بني احلارث(
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اأمانكم ث��م  اهلل  ب��اأم��ان   يم�سون 
 وحكمتو ب�سرع اهلل والحق والعدل
 وبنيتو الم�ساجد والمدار�ض ل�سعبكم
 وال��ي��وم ك��ل��ن ���س��ار ي��ق��را ويكتب
مدر�ض وه���ذا  قا�سي  يجي   ه��ذا 
مهند�ض واللي  اأخبار  يذيع   واللي 
اأمرا�سنا ي��ع��ال��ج   دك��ت��ور   وه���ذا 
ونعمته علينا  اهلل  بف�سل   ه���ذا 
وطاعة �سمعن  اأنقول  دعيتو   واليا 
لزومكم ف��ي   الأع��م��ار  نذخر   م��ا 
نفديها ب����ارواح����ن����ا   ال��م��م��ل��ك��ه 
املوكنا وراأي  اهلل  ب���راأي   نم�سي 
واحد ج�سمن  مثل  كله   ال�سعب 
اأنواره واأنتم  الدين  عماد   واأنتم 
والآبا الأج��داد  تاريخ  لكم   ي�سهد 
 وب�سرد المهاري وبال�سيوف الهنادى
قا�سية ق��رون��ن  م��ن  ثنيتو  ك��م   ي��ا 
لي وا�سمحوا  الحارثي  كالم   هذا 
محمد البريه  خير  على   و�سلوا 

 ال����ي����ن ك���ل���ن ل���م���وط���ن���ه ي���ع���ود
المطرود ع��ن  ال���ط���ارد   وردي���ت���و 
البلود ب���اق���ي  م���ن  ل���ف���وا   وال���ل���ي 
المق�سود ي��ب��ل��غ  اإن����ه   وم��ت��م��ن��ي 
وورود ����س���ادره  م���وظ���ف   وه�����ذا 
ممدود المملكة  ط��ول   وم�����س��روع 
���س��ي موجود ل��ك��ل   وع��ن��ده ع���الج 
المحمود نحمد  اإن���ا   وال���واج���ب 
واجنود ع�سكرن  طلبكم   ت��ح��ت 
 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
ع�سود والأخ���وان  خالد   وال��را���ض 
ا�سهود وال��ع��ب��اد  اهلل   ال�����س��اه��د 
البارود با�سهب  ال��ح��راي��ب   ي��وم 
 ي����وم ال���م���داف���ع ك��ن��ه��ا ال���رع���ود
لهود الحريب  كبد  على   وعبيتو 
زود  وال  ال��ن��ق�����ض  ف��ي��ه  ك���ان   اإن 
 ���س��ف��ي��ع��ن��ا ف���ي ي��وم��ن��ا ال��م��وع��ود
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حلل العقود)1(
�سعد بن حمد بن �سنار

رحلته  مـــــن  خــــالــــد  �ملــــلــــك  عــــــــودة  مبـــنـــا�ـــســـبـــة 
�لعالجية.

يا مرحًبا يوم اأن لفانا من  ال�سفر

 

َرْجلن حكم بال�سرع من يومه ظهر

 

والبحر البراري  في  �سعبه   ارتاح 
والح�سر هي  البادية  بقلب   حبه 
ال�سحر وق��ت  م��ع  �سيبان   و���س��وال 
ال�سكر هلل  ال��ع��ر���ض  رب   ا���س��ف��اه 
 وفهد ع�سيد اأخوه في ي�سر وع�سر
�سهر ليله  دايمن  اللي   وعبداهلل 
وفخر مجد  �سجلوا  اللي   جنوده 
تنقهر ل  ق��وت��ن  ق��اي��د   و���س��ل��ط��ان 
بالن�سر اهلل  من  فل�سطينن   ب�سر 
الكفر ي���وؤي���ده  بيقين  ه��م��ن��ا   م��ا 
دحر للكافر  الدين  �سالح   نذكر 

 خالد حبيب ال�سعب حالل العقود
للح�سود رغمن  ال��ق��راآن   د�ستوره 
واأنا َخَواَنه من على ع�سر الجدود

 

 ما طيب ح�سن ال�سعب وخالد بالوجود
 يطلب �سفاه من الولي واهلل يجود
يعود اْل�سعبه  ال��ي��وم  علينا  عيد 

 

 لي ا�ستدت الأزمات هم �سود الأ�سود
 قايد حر�سنا �سابطن كل الحدود
لليهود ق��ب��ر  ���س��ار  ك��ل��ه   ب��رل��ي��ف 
 في ه�سبة الجولن عدوا له عدود
بالجنود نفكه  الأق�سى   الم�سجد 
بيكود ���س��ي  ول  ب����اهلل   اإي��م��ان��ن��ا 
�سهود له  وكلن  التاريخ  له   ي�سهد 
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حاكم ال�ضعب بالعدل)1(
�سعد بن حمد بن �سنار

نحمد اللي عّز دينه وخالد في الوجود

 

 دولته �سد الن�سارى و�سد اليهود
 الم�سجد الأق�سى لنا من على ع�سر الجدود
 الم�سجد الأق�سى نفكه ب�سيرات الجنود
 فعلهم في المعركة �سربهم يف�سي الكبود
 يا ولي العهد، فهد نبي حد الحدود
 نبي نفك الحق ما �سي علينا بيكود
 األف طيارة ذخرنا لحزات ال�سدود

 حاكم ال�سعب بالعدل ونال الطايله
 في فل�سطين جعلنا دماهم �سايله
فعايله ماننتظر  التحكيم   مجل�ض 
تخايله �سر  كل  العدو  �سد   �سلتن 
�سايله كل  الخرج  وارد   والقنابل 
عايله علينا  اللي  دول��ة   و�سلونا 
 دولة لي جا المالقا عدت بالطايله
 مثل مطر ال�سيف لين اأبهلت مخايله
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يف حكم اأبو بندر تطورنا يزيد)1(
�سعد بن حمد بن �سنار

مبنا�سبة �ليوم �لوطني.

�سعيد عيد  المملكة  ي��وم   ال��ي��وم 
اأكيد موحدها  اللي   عبدالعزيز 
يفيد ما  اللي   وحرر جزيرتنا عن 
 من دار اأبو جابر طلع رايه �سديد
 باأبطال في خو�ض الوغى واهلل �سهيد
 زحف على العر�ض وقلبه من حديد
وللبعيد للقريب  بحكمه   واأع��ل��ن 
 خذ الحكم بال�سيف رده من جديد
العنيد مطوعة  الأح���رار   وعياله 
يزيد تطورنا  بندر  اأبو  حكم   وفي 

اأبوانها مجد  التاريخ  من   ذك��رى 
َخّوانها من  ال�سيف  �سباة  اأروى 

 

�سي�سانها �سبط  قواعدها   اأر�سى 
�سبانها م��ن  ال�����س��ن  �سغير   وه���و 
لأوطانها ْم�َسرهبه  نجد  �سبيان 

 

ني�سانها رف��ع  الخ�سرا   وال��راي��ة 
�سلطانها ه��و  ال�سيخان   وال��ت��ف��وا 
عدوانها ع��ل��ى  ل��ه  ع��وي��ن��ن   واهلل 
عنانها قا�سبين  ال�سيا�سة   اأه��ل 
اأركانها لي م��ّن ح��ارب دول��ة ه��ّد 
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امللك وال�ضعب والد وولدانا)1(
�سعد بن عبد�هلل �لكثريي

حامينا الإ����س���الم  ح��ام��ي   خ��ال��د 
داعينا ج��اب  بف�سله  اللي   نحمد 
تراعينا اللي  ي��ا  ع��زن��ا،  ي��ا   ع��دت 
يا هال يا مرحًبا ما اأحلى تالقينا

 

ليالينا تعمر  وال���ف���رح   بال�سعد 
بالماليينا ب����الدك  ب��ك   رح��ب��ت 
فينا خ��ال��د  ذك���رك  الخير   خ��ال��د 
بوادينا م��ع  تحيي  ب��ك   الح�سر 
وتمكين ���س��ح��ة  ل��ك  اهلل   ت��دع��ي 
 ك��ن��ت غ��اي��ب ل��ك��ن ح��ا���س��ر فينا
اأيدينا ن��رف��ع  وك��ن��ا  غ��اي��ب   ك��ن��ت 
 ي���ا م��ل��ك��ن��ا وق���اي���دن���ا وه���ادي���ن���ا،
تعطينا ال��وق��ت  ق�سيت  ي��وم   ك��م 
تهانينا لك  الجزيرة،  �سقر   يابن 
فينا جاهل  اللي  يا  القول   وافهم 
 م���ا ي���ف���رق ال��ق��ا���س��ي��ن ودان��ي��ن��ا
بالموازينا ف��ي��ن��ا  ال�����س��رع  ق����ّوم 

 

والينا ف�����س��ل  م��ن  ث��ب��ت��ه   واأم��ن��ن��ا 
بارينا ال��ع��ر���ض،  اإل���ه  ي��ا  ن�ساألك 
 تحفظ اللي �سعى بتحقيق اأمانينا

مولنا ف�سل  م��ن  ل��ب��الدن��ا   ع���اد 
رجوانا ك��ل  وح��ق��ق  ل��ك   بال�سفا 
الأوطانا الب�سر  وع��ّم  بال�سالمة 

 

فرحانا والكل  الوطن  حبيب   مع 
وافانا ال�سعر  حبيب  خ��ال��د   ي��وم 
نجرانا لين  الجزيرة  �سمال   من 
�سويدانا م�سكنكم  اهلل   ي�سهد 
�سكانا ب���ال���دار  وم���ن  ����ل  رحَّ ب��ي��ن 

 

خطانا باقي  تكّمل  م��ولك  ب��اإذن 

 

 عند ذكرك يهجر النوم الأجفانا
منانا غ��اي��ة  ي��رّج��ع  اهلل  ن��ط��ل��ب 

 

لقيانا ���س��ع��د  زال����ه  غيبتك  َه���م 

 

بنيانا ���س��اد  بف�سلك  ك���ل   ل��ي��ن 
رحمانا العر�ض  اإل��ه  من   بال�سفا 
 ال��م��ل��ك وال�����س��ع��ب وال���د وول��دان��ا
 ب��ال�����س��وي��ة ح��ك��م د���س��ت��ور ق��راآن��ا
نق�سانا دون  ت��ّم��ت  اهلل  �سرعة 

 

 �سار م�سرب مثل في كل الأوطانا
واإعالنا ال�سر  ف��ي  بنا  عليم،   ي��ا 
دعوانا مجيب  يا  الكريم  اأهلل   يا 
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مبنا�ضبة عودة ملكنا خالد)1(
�سعد بن حممد �لقر�سي

من  خالد  �مللك  عــودة  مبنا�سبة  ترحيبية  ق�سيدة 
�لرحلة �لعالجية يف لندن.

الباني ملكنا  ع����ودة   بمنا�سبة 
الأعياني محجر  في  مرحًبا  وي��ا 

 

الأمزاني، حيا  من�سي  يا  اأهلل   ويا 
 تعافي الملك وتجعل له البرهاني
البيباني ورا  م�سجونن  ف��ّك  ك��م 

 

الدياني وخل�ض  �سراحه   اأط��ل��ق 
مجاني ل��ل��ع��رب  يم�سي   وال��ب��ن��ك 
الباني ع��ب��دال��ع��زي��ز  ول���د   خ��ال��د 
العدواني في  ك��ّون  بعزمه  رمحه 

 

العنواني ف��ي  ال��ت��اري��خ  ل��ه   ي�سهد 
ال�سيهاني القايد  الفهود   وفهد 
الفر�ساني قايد  اللي   وع��ب��داهلل 
 ح����رق ب��ل��د م��و���س��ي ول����د دي��ان��ي
 و�سلطان قاد الجي�ض في الميداني
 ول���ي���ا دع���ان���ا ك��ل��ب��ون��ا اإخ���وان���ي
نم�سي على اللي ْم�سوا به الجداني

 

بل�ساني واأ���س��ه��ره  ك��الم��ي   اأب���دي 
باني نجمن  ع��د  ���س��ل��وا   وال��خ��ت��م 

واأع�سابه المطر  ع��ّد  مرحًبا  ي��ا 

 

به حيا  الوطن  في  كله   وال�سعب 
�سحابه ف��ي  الأب����راق  مجري   وي��ا 
جابه اللي  وت��رح��م  الكريم   اأن��ت 
ا�سبابه الحديد  من  عليه   يم�سي 
 وك��ل��ن ع��ط��ا ل��ه م��ن ع��ط��اه وثابه
ح�سابه يح�سب  م��ا  ي��م��ّده  َم����ّدن 

 

به وار���س��ا  ال��ع��رب  مجد  بنا   اللي 
وان�سابه �سلته  باقي  الق�سر   في 
بكتابه ���س��ج��ل��ت  ي��م��ي��ن��ه   ���س��رب��ة 
غيابه ي�سد  ب��ن��در  اأب���و  غ���اب   ل��ى 
حرابه عليه  وانحا  الحر�ض   درع 
واأحزابه �سلته  في  القب�ض  و�سّب 

 

وخطابه بخطته  ت��م   وال��ن�����س��ر 
نهابه م��ا  ال��م��وت  وط��ي��ر   نم�سي 
به نبغا  و���ض  الموت  يهاب   وقلبن 
نيابه قري�ض  ربعي  ع��ن   واأه��دي��ه 
وكتابه و���س��ن��ت��ه  ال��ر���س��ول   ع��ل��ى 
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اأبو بندر ملكنا)1(
�سعيد بن حممد بامزعب بلعبيد

�أر�ض  �إىل  وعــودتــه  خالد  �مللك  �سفاء  مبنا�سبة 
�لوطن.

 باأقول ب�سم اهلل ذي المن وال�سعة
 ويا خالق الإن�سان، وتعلم بما معه
وت�سمعه دعانا  تقبل  اأن   طلبناك 
ونتبعه ملكنا  يبقى  ب��ن��درن   اأب���و 
اأهاًل بعاهلنا على الرحب وال�سعة

 

بعودته بهجة  ال�سكان  به   فرحت 
ويرفعه مقرن  ن�سل  يحفظ   اهلل 
جندوكم وح��ّن��ا  القايد  لنا  اإن��ت��ه 

 

 واإخوانه الأ�سبال في �ساحة الوغى
ك��ل عابث م��ن  ب��ي��ت اهلل   خ����دام 
نّزلت اأي���ات  ال��ف��رق��ان  د�ستورها 

 

 وال�سرق هو والغرب ي�سهد فعالهم
العدى مّنه  خايفه  عظيمن  ملكنا 

 

 والختم �سلى اهلل على خير هادي

 جزيل العطا يعطي ول يح�سبونها
يعلمونها م��ا  ���س��ر  خ��ف��اي��ا   وت��ع��ل��م 
عيونها للجزيرة  تحفظ   ع�ساك 
يزينها للجزيرة  �سراجن   واه��و 
مزونها من  المطر  ط�سات   عداد 
 ومن بعد غيبه جات فرحة يبونها
يكتبونها ذي  والأمجاد  العز   على 
َلى طفوا نار الحرب هم ي�سعلونها

 

 اأ�سد الجزيرة يق�سر الموت دونها
يحكمونها حكمهم  ال�سرايع   على 
ي�سهدونها العرب  كل   واأفعالهم 
 في الخير واأيدي ال�سر هم يقطعونها
 عطوف على �سعبه ودار�ض �سوؤونها
كونها م�سباح  المختار   محمد 
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خالد َحماها)1(
عبد�لرحمن بن حممد �لفهادي

عام  جنــر�ن  ملدينة  خالد  �مللك  زيـــارة  مبنا�سبة 
1396هـ.

المطر هّل  ما  واْع��داد  مرحًبا  يا 

 

ويا مرحًبا واْعداد موجات البحر

 

ويا مرحًبا واْعداد ما ن�سن�ض هوا

 

الإعتدا جميع  من  حماها   خالد 
 خالد حبيب ال�سعب عوق المعتدي
لب��ه ���س��د  لب����ه  م���ق���رن   واأولد 
 اأولد مقرن �سيف من  يلجي بهم
 واإخوان نوره ن�سر من يلجي لهم
مالها نقاي�ض  تح�سب  ما   تعطيه 
مق�سده يحقق  اهلل  ل��ع��ل   ت��ب��غ��اه 
وايليه ع���زوت���ن  م��ق��رن   واأولد 
ريبه ج���ات  اإل  ف��ع��اي��ل��ه��م   ت��ذك��ر 
نيه طيب  على  عدالتهم   وتعرف 
العرب وملوك  بال�سعب   رواف��ه��ن 
 ريف على الذي ليذن في حماهم
ذكرها ب����ان  لب����ة  م���ن   اأق���ول���ه���ا 
جدنا وه�سام  اوعيل  را���ض   فهاد 
جوابه في  مخل�سن  منهو   ك��الم 

وانبتت من عود اأحيا  ما  واْع��داد 

 

واْع���داد َج��ّم��ن ف��ي غزير اْع��دود

 

واْع�����داد م��ا ه��ّب��ت ه��ب��وب النود

 

م�سدود رج��ع  فيها  طمع   وال��ل��ي 
ال�سود الليالي  م��ن  ي��ق��دي   ون���ور 
اع�سود للمليك  واإخ��وان��ه   وفهد 
م�سهود الزمن  جور  من  �سار   ل 
دول��ت��ه مطرود م��ن  ل��ج��ا   وال��ل��ي 
اْج���ن���ود وزود  ق���وات���ن  ت��ع��ط��ي��ه 

 

 وان���ج���اد ح��ظ��ه م���ا ت��ب��ي م���ردود
والجود بالكرم  ي�سهر  بيت   م��ن 
 اإل���ي���ا خ��ل��ط ع���ج ال���رم���ك ب���ارود
ممدود داي��م��ن  ال�سريعة   وح��ب��ل 
اْكبود ���س��م  ت�سقيه  وال��م��ع��ت��دي 

 

كرهود الع�سل  �سافي  من   ت�سقيه 
م�سهود ف��ع��ل��ه��ا  ج���ي���ل  ك����ل   م����ع 
اأن�سار عد جدود يام   ومن �سلب 
وزود نق�ض  ك��ل  م��ن   وال��م��ع��ذرة 
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بالعيد االآخر يحتفل كل �ضنديد)1(
عبد�هلل �ل�سعود �ل�سقري

العيد �سّرف مرحًبا حي ذا العيد

 

وتحاميد �سوم  بعد  �سعيد   عيد 
والتغاريد وال�سفع  التهجد   عيد 
واأ�سيد والتباريك  التهاني   اأهدي 
الأجاويد جميع  الم�سلم   للعالم 
 واأثني التهاني باأ�سرف القول واأزيد
وتوحيد بالتهاني  كله   وال�سعب 
وتاأييد ق����وة  زود  ع����ام  ك���ل   م���ع 
تاأكيد بالن�سر  العيد  يعيد   واهلل 
�سنديد كل  يحتفل  الآخ��ر   بالعيد 
 عيد رم�سان وعيد دحر الرعاديد
والأنا�سيد الفرح  عّم  الوطن  كل 

 

وتجديد ل��ل��ع��روب��ة  ���س��ع��ي��د   ع��ي��د 
ون�سيد والعلم  التوحيد  منهج   مع 
 نبني المدار�ض والم�سانع وتجنيد
 ما ن�ستمع �سرط المعادي وتهديد
الأماجيد فحر  منهاج  على   ننهج 
 بال�سرق والمغرب حدود وم�سانيد
نريد ما  كل  في  العيد  يعيد   اهلل 
 ما ردد القمري على الغ�سن تغريد

 عيد رم�سان اللي على الحول عايد
وال��ف��واي��د ب��ال�����س��ع��د  ي��ع��ي��ده   اهلل 
والعوايد وال��ع��ط��ا  ال��ت��الوة   ع��ي��د 
والجرايد واأق��الم��ن��ا   ب��اع��الم��ن��ا 
وال�سدايد الرخا  وقت  الثنا   اأه��ل 
البدايد رو���ض  �سعود  اآل   حكامن 
قايد ال�سعب  على  الخالد   بقيادة 
رايد بالإ�سالم  له  يبرى   والن�سر 
كايد ك���ل  ل��ل��ع��رب  ي��ح��ق��ق   واهلل 
 بالم�سجد الأق�سى فل�سطين عايد
واللحايد ال��ع��دو  �سهيون   ���س��ذاذ 
�سايد والأم��ن  الن�سر  يوم   بالعيد 
 ب��ال��دي��ن وال��دن��ي��ا والإي��م��ان زايد
 �سرح الح�سارة بالوطن كل فايد
 ون��ك��م��ل ال��ت��دري��ب م��ع ك��ل ذاي��د
ال�سدايد يكون  مهما  الخطر   منا 
�سايد ك��ل  �سيَّدوا  اللي  اأ�سالفنا 

 

ك��ل��ه وال��ب��ح��ر ح��ي��ث نايد  ال��ب��ر 
الجدايد بال�سنين  ي�ساعد   واهلل 
 �سلوا على الهادي �سدوق الوعايد
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حي امللك جنل امللك رحبوا به)1(
عبد�هلل �ل�سعود �ل�سقري

به ب��دوا  عهدن  والإك��ب��ار   بالفخر 
به �سبحوا  ت��وه��م  ج��دي��د   �سبح 
العروبة اأي��ام  الأح���زان  عن   كفي 
لخطوبه وا�سبري  دموعك   كفي 
 ما مات في�سل والخليقة �سموا به
نجوبه ب��اق��ي  �سعود  ب���اآل  دام   م��ا 
به اهتفو  والجميع  خالد  دام   ما 
به رحبوا  الملك  نجل  الملك   حي 
 حي الملك خالد جميع ارتجوا به
به �سرفوا  اأ�سعدوها  ال�سعود   كل 
 من عهد مقرن بالكتاب احكموا به
به م�سوا  درب  منهاج  على   ننهج 
دروبه ومهد  الفي�سل  لها  وج��ّدد 

 

به اهتدوا  نور  الإ�سالم  منهج   مع 
امحبوبه وك���اد  بالخالد   وال��ي��وم 
به ارتقوا  الإ�سالم وهم   هم قادة 
به �سعوا  والق�سايا  العروبة   فخر 
به برهنوا  لهم  ي�سهد   تاريخهم 
به حربوا  حيث  وال��ق��وات   بالمال 
العروبة جي�ض  الجولن   وبه�سبة 
وجنوبه ال�سمال  ذع��ذاع  ه��ّب  ما 

 

بلدها من  فخرها  الجزيرة   فوق 
عهدها ب��وال��ي  ال��راي��د   بالخالد 
 وا�ستب�سري بالخير جالك �سعدها
بولدها ثكلى  ف��اد  م��ا  البكا   كثر 
وفهدها ب��ال��وج��ود  خ��ال��د  دام   م��ا 
نكدها لها  وال��ع��دو  ع��زي��زة   اأن��ت��ي 
عهدها ف��ي  بايعت  الجزيرة   ك��ل 
 وحي الفهد والي العهد هو �سندها
بيدها نه�سها  ال��ث��ان��ي   وال��ن��اي��ب 
حمدها عرفها  من  اللي   ال��دول��ة 
مهدها بالعدالة  ال�سريعة   حكم 
عمدها له  بنى  اللي   عبدالعزيز 
�سهدها ح��يٍّ  ك��ل  اللي  بالنه�سة 

 

 با الدين والدنيا عمى من ح�سدها
 نعم الخلف لأعظم �سلف من حفدها
 عزوا ال�سريعة هم اأهلها ومددها
حقدها ملحد  و�سد  اليهود   �سد 
 بالحرب �ساروا في طليعة عددها
 يوم العبور ان�سد عن اللي ح�سدها
وردها ال�سعودي  جي�ض   بالمعركة 
ر�سدها البرية  ه��ادي  على   �سلوا 

)1( اآلم واآمال، عبدالعزيز بن حممد الأحدب، مطابع حنيفة لالأوف�ست، الريا�ض، 1397ه�، �ض: 12.
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في�ضل وخالد)1(
عبد�هلل �لعجالن

الم�سابي ج���ّل  واوح��ي��ت  ف��زي��ت 

 

كالغرابي اأ���س��ود  ال��ث��الث��اء   ي���وم 
الحرابي كوقع  وقعه  الخبر   �سار 
الخرابي ي��ع��م  زل�����زال  ه���وب   ل 
�سوابي وف��ات��ه  ج��زي��رت��ن��ا   ب��ان��ي 
التهابي وزود  زف�����رات   ن��ب��ك��ي��ه 
يعابي ما  التقى  اأع��الم  من   علم 
ت���وه �سبابي ل��ن��ا م��ن ح��ي��ن   ب���ذل 
الماآبي حتى  الخيرات  على   داوم 
بال�سحابي م��ن�� ��زل��ه  ي��ط��ه��ر   اهلل 
الح�سابي ك�سف  فيه  نهار  جا   ل 
والثوابي ال��ر���س��ا  ي��ن��ه��ال   ع��ل��ي��ه 
العذابي م��ن  بالعفو  ين زه   زول���ه 
 يا اأهلل عدد من حج بيتك وانابي
الكتابي ح���رف  ع��د  عليها   زود 
مهابي ب��ج��اه  خ��ال��د  لنا   وتحفظ 
 خير الخلف خالد عزيز الجنابي
�سوابي ب���دق���ة  ق����رارات����ه   اأول 
لل�سعابي ف��ه��د  ال��ع��ه��د  وال���ي   ل��ه 
الأداب���ي دي��ن  التوحيد  ه��ل   دول��ة 
الروابي نبت  ع��داد  ال�سالة   ثم 

عظامي قوتني  ول  اأطيح   وع��ودت 
عّم الجزيرة حزن وايتم ح�سامي

 

تالمي م��ا  الب�سر  م��الي��ي��ن   ع��ل��ى 
الحطامي كثير  بركان  ه��وب   ول 
�سالمي ل��ه  م�سلم  ك��ل  ق��ل��ب   ف��ي 
حرامي الحزينة  للعين   وال��ن��وم 
ح�سامي �سيف  اهلل  دين  دون   من 
 في م�سلحة �سعبه �سهر ما ينامي
مقامي باأعلى  اأع��اله  القدر   لين 
والخزامي بالنفل  قبره   وي��زي��ن 
الأثامي جميع  م��ن  رب��ي   يحماه 
 ب��ح��ق م���ن اأق�����س��م ب���األ���ف ولم���ي
الكرامي م��ع  ال��ف��ردو���ض   وي�سكن 
 واأعداد من �سلى الفري�سة و�سامي
الغمامي من�سي  ي��ا  ل��ه   رحمتك 
وت���م���ّد ف���ي ع���م���ره ب���ع���ّز دوام����ي

 

 في عهد خالدنا ح�سا ما ن�سامي
 طبق خطط في�سل بحزم و�سرامي
قطامي لل�ساي�سة  مواقف  جت   ل 
و�سامي جنوب  من  حماها   حموا 
اأت���ل���ى كالمي  ع��ل��ى ن��ب��ي ال��خ��ي��ر 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 6992، 5931/3/42ه�– 5/اإبريل/5791م، �ض: 5.
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نحييك ونقول: يا هل)1(
عبد�هلل بن حمريرّ �ل�سابر �لدو�سري

�سرى مولي حييت مرحًبا �سالم 

 

 �سالم يا اللي قاد �سعبه اإلى العال
واعتلى اح��ت��ل  ال��ل��ي  ي���ا   ���س��الم 
بالفرح واهناك  م��ولي  يا  َهناك 

 

 األفيت واألفى النور لل�سعب باكمله
 تبا�سهل وهلل �سعبك وزاد وابتهج
مولي عّمت فرحة ال�سعب واحتفى

 

بالوفا نح�سيه  م��ا  ح��م��د   ف��ل��ل��ه 
 ن�سر بيرق الفرحه على ال�سعب بالهنا
يا هال ونقول:  م��ولي،  يا   نحييك 
 من الفكر باختيار المعاني وجزلها
بالغنا جا�ض  خاطر  من   اأ�سوغها 
 وفد الدوا�سر في مقامك ت�سرفوا
 ن��ب��دي ل��ك��م ���س��ادق ولن���ا وحبنا
متوارثينها م�����ولي   م�����س��اع��ر 
نعدها والليالي  رح��ت��وا  ي��وم   م��ن 
 نح�سب لها ونقول: يا رب، عد لنا
ال�سالمة بالقدوم  والفت   فالفيت 
وادي الدوا�سر في قدومك تبا�سر

 على الرحب والترحيب يا العاهل الغالي
من زالي كل  على  منازلهم   واأعلى 
 عر�ض القلوب و�سادها عدله الوالي
الحالي باح�سن  للوطن  قدومك   وهنا 
 واحمدت ربي عاد مولي مت�سالي
بالتبهاللي عبرت  الطبيعة   وحتى 
 من الفرحة الكبرى لقيناك حفالي
بامالي لم��ال  مّد  العطايا  جزيل 

 

 وا�سفى علينا بال�سعد ح�سن واقبالي
 لب�ست ال�سالمه في قدومك وترحالي
الأمثالي زينات  مولي  في   واأقول 
 تعبير عن وفدي وتعظيم واجاللي
 مهنين يا مولي، في �سوفك الغالي
 وننقل لمولى ال�سعب م�ساعر اأهالي
 على الوفا والحب عرفت من اأجيالي
�سارت على �سعبك ثقيالت وطوالي
 حبيب لنا في مهجة القلب نزالي
لنفالي ك�ساب  م��ولي،  يا   حييت 
عّم الفرح به وال�سعادة والقبالي

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 8971، 7931/6/91ه�– 7/مايو/7791م، �ض: 8.
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 فحييت يا من ك�سبه المجد والثنا
 ما الحكمة ال منك يا قايد العرب،
 يفخر بك الإ�سالم ل عدوا الفخر
 فاأنت الذي مولي ما خبت من رجا
 ف��ت��ح��ت ب����اب ل��ل��ع��روب��ه ت����روده
به يلتجي  ال�سدات  في  من   مالذ 
 فيه الزعامة من على الجد والولد
 �سا�ض على المجد الم�سفر بنوله
حاكم �ساد  حاكم  منهم  غ��اب   ل 
 هذا ال�سحيح و�سادق الفعل �ساهده
 مولي وا�سمح لي لك العز والبقا
 فالمدح فيكم ينفد الحبر والقلم
 فاإن غبت ما غاب الفهد في محلك
تمثلت وال��ع��دال��ة  ال��زع��ام��ة   ف��ي��ه 
وم�سنده ع�سيده  عبداهلل   واأخ��وه 
�سعيفة تراها  ي�سرى  بال   فيمنى 
الذي �سعود حكامنا  اآل   واإخوانك 
�سبرها طال  بجهودهم   فالمملكة 
و�سايرت رب��ي  حمد  م��ن   ت��ط��ورت 
وفاخرت بالمعزة  وفازت   وطالت 
يدومك واهلل  م��ولي  ودْم  فا�سلم 

 

�ساننا وع��ل��ي��ت  ف��رح��ت��ن��ا   ت��وج��ت 
النبي على  مني �سالة   وختمامها 

 اأمل العروبة عبرت عنك لعمالي
ينقالي الحق  وفعل  وراي   بزعامة 
بالمر ال�سعيب اللي عجز كل حاّللي

 

وكم واحد جّليت عن كبده ال�سالي

 

 ل �سكت البيبان ما �سك باقفالي
 يا كم وكم في ال�سيق ينخونه رجالي
 وفي �سفحة التاريخ ي�سرب به امثالي
وابطالي ملوك  ترثة  ي�سود   �سفوه 
 وملك لهم بال�سيف ما�سين لفعالي
 ل خير في هرج وهو ما له امثالي
التالي مع  ل��ّول  فعال  يفوق  فعلك 

 

 يعجز عن التعبير لو قال ما قالي
 حقق مرامك ما نق�ض فيه مثقالي
 ت�سهد على طيبه جزيالت لفعالي
 اأبدى الجهود ل�سالح ال�سعب ما مالي
قالي م��ن  مثل  م�ست�سهد   اأقولها 
و�ساللي عز  الرا�سي  �سلعنا   هم 
عالي مركز  لها  بنوا  ال��دول   بين 
متوالي وال��ت��ط��ّوار  ال��ت��ق��دم  رك��ب 

 

 وتربعت في الأمن والعز واكمالي
 تك�سب لنا العليا ع�سى عمركم طالي
وافعالي وق��ع  لها   العاهل   هدية 
 �سفيعنا المختار في يوم الهوالي
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يا �ضعدنا، يا حظنا)1(
عبد�هلل بن فهد �حلامد

يا حظنا، يوم �سفناك  يا �سعدنا، 
عدمناك ل  المملكة  عيد   ال��ي��وم 
ولقياك بقدومك  يفرح   ال�سعب 
وياقاك ملكنا،  ي��ا  يديمك   اهلل 
يرعاك الإ���س��الم، اهلل   ي��ا خ��ال��د 
بيمناك والب�ساير  جيتا  ي��وم   من 
مالك وال���ي���وم  روات���ب���ن���ا   زادت 
 واهلل ما ق�سرت بعطفك وح�سناك
 وقاموا �سالة الفجر يدعون ببقاك
�سكرناك وحق  خالد،  يا   ن�سكرك 
 اأنت ال�سخا كل ال�سخا من �سخاياك
عطاياك من  كلها  ال�سعاده   نلنا 
اأعطاك ربي  الوفا  كل  الوفا   اأنت 
يا فخرنا، بك و�سرواك  يا عزنا، 
 هذي ال�سجاعه من جدودك ومرباك
وننخاك ن��ات��ي  ي��وم  �سندنا   اأن��ت��ه 
ين�ساك ث��م  ت��ام��ره  وف��ّي  �سعبك 

 

فداياك ملكنا،  يا  �سعبنا   اأرواح 

بادي والعيد  العيد  ليالي   ه��ذي 
يفادي �سعبك  اأب��ن��اء  م��ن   ال��ك��ل 
والبوادي الح�سر  الفرح عّم  هذا 

 

 ويحفظك ح�سن للوطن والبالدي
الأي���ادي وبي�ض  بي�ض   اأف��ع��ال��ك��م 
 ح��ق��ق��ت غ��اي��ت��ن��ا وك���ل ال���م���رادي
عدادي من  لها  ما  حقوق   نملك 
رقادي اأحلى  اليوم  ينوم   �سعبك 
العبادي رب  ال��ع��ر���ض  اه   يبقيك 
 ن�سكرك من و�سط الح�سا والفوؤادي
 والجود عندك من عظيم المبادي
ازديادي زاد  والخير  الرخا  ع��ّم 

 

عادي كل  قاهر  ل�سعبك   مخل�ض 
التنادي ي��وم  ال��ع��ادات   اأن��ت��م ه��ل 
 علمتنا الإخال�ض و�سرب الزنادي
 ما ظن من ينخاك �سفر الأيادي
وودادي ب��ح��ب  اأوام���رك���م   ي��ن��ف��ذ 
 تفديك يوم الحرب يوم الجهادي

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 8971، 7931/6/91ه�– 7/مايو/7791م، �ض: 8.
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فرحة العودة)1(
عبد�هلل بن حممد �لثمريي

ودبرها دن��ي��ا  خ��ل��ق  ل��ل��ي   ال��ح��م��د 
اللي عمر هالكون ويديره  الواحد 
وهنانا خالد  �سفى  للي   وال�سكر 
الأمة فرحة  ي�سور  يعجز   ال�سعر 
اأي������ام م�����ّرت ع��ل��ي��ن��ا ك��ل��ه��ا م��رة

 

 ل��ع��ل م��ا ���س��اب وال���دن���ا وراي��دن��ا
 فال�سبر يجزى عليه الموؤمن ال�سادق
 كادت تمزق قلوب ال�سعب في لحظه
وطمنها الأم���ة  اإل��ى  بيان   اأ���س��در 
 واأهديت يمنى على �سعبك على بعدك
 كل الم�ساجين ت�سكر كفك البي�سا
تحروها م��ا  ول��ك��ن  زي���ادة   جتهم 
النيل يمناكم  وبالموؤتمر في ربوع 
 واأفريقيا ربعت من و�سمك ال�سامل
 ذا واأنت عنا بعيد الدار في لندن
والهمة ال�سيمات  على  ليث   رباك 
ح�سرناها ما  لو  ق�سته  اأ�سطورة 
وجوعانة هزلة  توها  وهي   جاها 
الثاني ياخذ  ك��ل  ع���دوان   وال��ب��دو 

و�سورها خلق  خلق  اللي   �سبحانه 
قدرها راد  ما  على  خلقه   واأرزاق 
فال�سعب في فرحة عّمت وما اأكبرها

 

 عقب الذي ح�ض خاطرها وكدرها
 ما �ساب خالد جميع النا�ض عورها
 هو امتحان لجل هالنف�ض نقهرها
و�سبرها ال�سنة  باأمة  لطف   واهلل 
ب�سرها بالخير  العهد  ول��ي   ل��ول 
 واأرجع نف�سها لها من يوم خبرها
 قلبك حنون على الأ�سرة وتذكرها
ت�سكرها مثل  اأي�سا   والع�سكريين 
ت�سورها ف��ي  ح���دوده  تعدى   �سي 
امطرها مندوبك  ابمركم   �سحبه 
 واحيا عروق هبوب ال�سيف كوثرها
 ا�سمك ور�سمك مع العالم ت�سدرها
 عبدالعزيز الذي بال�سيف حررها
 قلنا: خيال الب�سر وا�سع ويقدرها
اق�سرها فيهم  تومر  قرية   وبكل 
واإب��ل��ي�����ض غررها ج��اه��ل��ة  ق��ب��اي��ل 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1803، 1397/6/24ه�– 12/مايو/1977م، �ض: 2.
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 وعجالن في مخدعه والنا�ض من حوله
 لكن مرام البطل ما �سي من دونه
والعزة بالن�سر  ن��وى  ورب��ي   ن��وى 
 وظهر يبي حكم اأبوه وعاد وهو يافع
 العقل يخلق مع ابن اآدم ول يك�سب
�سطاية ال�سدات  على  رب��ع   وق��ام 
 فاللقمة اللي تجي بالغ�سب ما تم�سي
 فالمرتزق ما يفيدك حزة ال�سيقه
 وعبدالعزيز ادرك الحكمة وحكمها
 ع�سرة عن الف من اللي ما لهم غاية
 ما جا يبي الحكم لجل الحكم ذاته
واآزرها ال�سمة  الدعوة  نا�سر   من 
ونجانا اهلل  بعثه  حفيده   وه���ذا 
لحا�سرها انظر  مملكة  لنا   وبنى 
تغ�ساها ل��ي��ال  ل��ي��ل��ة  ال��ف��ت��ى   اإل 
 عزم و�سمم ورام المجد واأدرك له
وهداها ودوخ��ه��ا  القبايل   وغ��زا 
 وحد جزيرة كبيرة واخ�سع العا�سي
 واهلل كتب له على نيته واأعطى له
 وفاو�ض جميع الدول واأدرك مطاليبه
 اأهدافه اأو�سح من ال�سم�ض بظهيرتها
 ا�سدق مع اهلل يكون اهلل في �سفك
 اأ�سبحت رمز العرب في وقتنا الحا�سر
حتى غدت مملكتنا تقهر الحا�سد

 والدار بال�سور والحرا�ض �سوكرها
 ما يقبل الذل ليث من غ�سنفرها
تخيرها كيفه  على  اأربعين   ومعه 
وقاد ال�سريه وهو في �سّنه ا�سغرها

 

ت�سورها ول��ك��ن��ه  غ�����ض  وال���ُع���ود 

 

 تم�سي ورا رايته طوع ول اجبرها
 ولو هو يبي زود جند كان ما اكثرها
 نف�سه ذليلة وخوف الموت طيرها
 وهو حكيم خذ الحكمة بجوهرها
 واهل العقيدة اإله الكون ين�سرها
اأج���داده وكررها  لكن دع��ا دع��وة 
كوثرها ي��روي��ه  ع�سى  محمد   اإل 
من مظلمات الجهل بالحق نّورها

 

 من حط �سا�ض لها واأعلى تدبرها
وي�سرها اليمنى  كفه  على   وروحه 
 وحكم بحكم ال�سريعة ثم �سمرها
 لين اذعنت له وجت له قود بك�سرها
 دعوه جديدة لدين الرب ين�سرها
 ما خا�ض له معركه اإل وحا�سرها
تح�سرها ما  لو  داهية   فالداهية 
 ما جا بقوانين مو�سوعة وحررها
منكرها كفاه اهلل  راق��ب اهلل   من 
�سعرها النار  لهيب  ق��وم   وح��دت 
يقهرها يوم  حد  ول  عزيزة  وهي 
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�سافر اإذا  بيته  على  يامن  ْجل  الرَّ

 

 وينام نوم الهنا في اأفقها الوا�سع
 اأنعم بخلدك حكمنا بعدك الفي�سل
 يا ما ويا ما من ال�سا�سات دانوا له
 الفرخ من بي�سته يطلع على طبعه
للجنة ع�ساه  درب��ك��م  على   م�سى 
 اأحيا الت�سامن مع العالم على التقوى
 وحارب مذاهب دخيلة في �سريعتنا
زورة حبها  ي��ا  زاره���ا   واأف��ري��ق��ي��ا 
 وال�ساهد انور ونمر ال�سام والعالم
 بخام�ض حزيران يعرف كيف حالتهم
بتفكيره هالعالم  م��وازي��ن   قلب 
وحربية �سيا�سية  المعارك   خا�ض 
 ال���ل���ي ي���وال���ي ل��ن��ا ت��ف��ت��ر اآلت����ه
وبلجيكا بهولندا  ال�سياكل  رْكبوا 

 

 وفاقوا على حالة يرثي لها الراثي
 اأنعم بخلدك وفي�سل عقبه الخالد
 خال الجزيرة عرو�ض ال�سرق في ع�سره
وتفكيره همه  والعمل  ه��و   العلم 
والع�سر ع�سر الف�سا والنا�ض طاروا له
الجندي توفر  قايد  ح�سل   واإذا 
 يقودها الملهم المخل�ض اأبو بندر
ل�سعب مدها خالد بي�سا  كم كّف 

 

وكم كّف بي�سا لجاره مدها خالد

 

ويم�سي وحيد الخال في و�سط حّجرها

 

 وترعى الموا�سي ولو ما كان �سيرها
 اأدهى الدواهي واأذكاها واأ�سطرها
وحيرها ت�سيدها  ما  وي��ا  ما   وي��ا 
غ�سيم يا اللي فراخ البوم �سّقرها

 

 ودعوة نبي الب�سر للعالم اأظهرها
مع�سكرها ف��ي  رب��ه  تعاليم   وب��ل��غ 
 �سم بو�سط الد�سم والنا�ض يبهرها
قررها لين  طويلة  لخطة   �سعى 
يدري من اللي جيو�ض الن�سر عّبرها

 

 وفي عا�سر ال�سوم يعرف كيف غيرها
بمنبرها خطبه  جابته  ما   والحق 
 واأي�سا اقت�سادية بترولنا اأقدرها
ي��ع��ادي لنا م��ا ع��اد دورها  وال��ل��ي 
دهورها وال�سر  غّرها  الكبر  يوم 

 

 وذبوا لنا رو�سهم كابر عن اكبرها
طورها اهلل  بتقوى  زم��ان��ه   خالد 
حتى القرى والهجر في البر عّمرها

 

 واأهل التجارب يقربها ويه�سرها
 ول بد نلحق وناخذ دربنا اأق�سرها
عنبرها النا�ض  يقود  هلل   والحمد 
نّدرها ع��دي��ت  اإذا  م��ن��ّدر  ن���ادر 
يمناه �سدرها الخير من   مرا�سم 
 يا حظ من هو لدار الليث جاورها
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 لبنان من �ساعده من حل م�سكلته
عدوانه لطام  الهدف  عظيم   اإل 
 تعي�ض يا ذخرنا، وال�سعب من حولك
 اأخل�ست واأخل�ض وبان الحب بقدومك
 بال�سين �سفته و�سعبك �سافك بعينه
واجب عياله و�ض  من زله  لفا   والد 
�سالم لنا  و�سلك  فرحة   وتوجت 
المولى زادك  الرواتب  كل   زودت 
واحد واحد  النا�ض  و�سع   ح�سنت 
وال�����د حاني م���ن   ه���دي���ة ج���زل���ة 
 جزاك ربي بما يجزي به اأحزابه
 اهلل يديمك على �سعبك وجيرانك
الثاني والنايب  العهد  ولي   وي�سلم 

وجّبرها بيروت  جروح  �سمد  من 

 

طهرها العر�ض  ول��ي  ب��الد   حامي 
 والليلة اللي تح�ض ال�سعب ن�سهرها
 م����ودة ���س��ادق��ة م���ا ق���ط زوره����ا
وهّلت دموع الفرح والهم غادرها

 

وتنذرها ل��ه  مهجها  ت��ق��دم   اإل 
 باأحلى الهدايا وباأنف�سها وباكبرها
�سطرها التاريخ  لك  كريمة   لفتة 
نا�ض غال العي�ض والحاجات ح�ّسرها

 

 ما �ساف من م�سلحة اإل وبادرها
 فيمناك يمنى بها الخيرات تنثرها
 يا مكرم ال�سعب والجيران بديرها
 ويعي�ض �سعبك على النعمة وي�سكرها
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نفحة �ضعرية)1(
عبد�هلل بن حممد �ل�سياري

خالد،  �ملــلــك  �ــســالمــة  مبنا�سبة  �ــســعــريــة  نفحة 
وتهنئة البنه بندر.

 �سالمي على بحر الندى المعدن ال�سافي
 �سالمي على بندر �سعد كل من �سكا
 كريم ال�سجايا معدن الجود والكرم
 هال ما بدت �سم�ض وما �سار نورها
بارق وما لح  وبل  ما همل   وع��دد 
 وعدد من رحل للبيت يق�سي فري�سه
�سيدي برجوع  م��ولي،  يا   اأهنيك 
بعودته �سعبه  اأفراد   واهني جميع 
هال مرحًبا باأبو العرب �سيد العرب

 

 هو اللي بعث تاريخ يعرب وجدده
 هو الوافي لو ياعد ولو قال كلمته
 وهو اللي بنى لل�سعب �سرح و�سيده
 وهو اللي لنا ح�سن ح�سين من العدا
ودبرته وراي��ه  بتفكيره  اللي   وه��و 
عزيمته وقوى  �سعبه  م�ستوى   رفع 
 كريم ول في ذاك �سك من المال
الردى ع��ن  بعيد  عليا  همة   اأخ��ا 
اأبو بندر اللي كل ف�سله على العرب

 �سالم �سليم من ح�سا �سادق وافي
 من الوقت والحاجات قد �ساف ما عافي
 بعيد النظر لأ�سرار الأيام عرافي
 وعدد ما بكا ولف على فقد ميالفي
 وعدد ما بقاع البحر من غال ال�سدافي
 وعدد من �سعى بين الم�ساعر وهو حافي
 �سليم على الرجلين يم�سي ومتعافي
 لك الحمد يا المعبود، يا الواحد ال�سافي
 زعيم العرب في كل الأحوال ين�سافي
 وجمع �سملهم عقب التفرق والحالفي
يافي بها  ل��زوم  يغيرها  ما   ح�سا 
 من المجد والتعليم �ساف على �سافي
 رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
 لياليه �سارت كلها اأفراح واريافي
 وعفا عن خطاياهم وت�سديد ال�سالفي
 و�سجاع اإلى من حل بالدار رجافي
 ح�سا ما �سلك من خلقته م�سلك هافي
 على النا�ض معروفه كما الغيث هتافي

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 7081، 7931/6/82ه�– 61/مايو/7791م، �ض: 2.
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 نجا من لجا له والتجى له من العدم
ي�سّرنا ع���دو  ع��ن  ح��م��ان��ا  اأب��ون��ا 

 

 عما عين من ي�سعى لالإ�سالم بالردى
 فال مثل خالد جابت البي�ض اأو بعد
 وختم الكالم اأزكى �سالة على النبي

 �سديق ال�سديق وللعدو �سم التالفي
 �سملنا بعطف منه مع عدله ال�سافي
اأعيذه بمن ن ّزل تبارك والعرافي

 

 يجود الزمان بمثل خالد بالو�سافي
 عدد ما �سرى برق وما �سيف ك�سافي
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يا اأهلل با�ضمك)1(
عبد�هلل بن حممد �لفقيه

�حلرم،  �عــتــد�ء�ت  خلفية  على  ُنظمت  ق�سيدة 
ويثني فيها �ل�ساعر على موقف �مللك خالد.

يا اأهلل با�سمك بديت القول وا�سمك مقّدم

 

خاتم للنبيين  م��ن  على  رب��ي   و���س��الة 
 يقول عبداهلل اأبو جاراهلل: قلبي تق�سم
 خم�سة ع�سر ليل حالفني ال�سهر واهلل اأعلم
تاليم قلبي  جروح  اأظن  كنت  ما   واهلل 
 يا ليل، يا ليل، و�ض علمك علينا تحطم
م�سّوم كنك  ليل،  يا  بالحزن  �سهرتني 

 

المحرم �سهر  اأول  م��ن  ال��ث��الث��ا   ي���وم 
�سلم حتين  للفجر  الحرم  اإم��ام   �سلى 
ْيتكلم واح���د  وف��ي��ه��م  ع�سابة  ق��ام��ت 

 

ي��ت��دج��ل وي��ت��ه��دد وي��ق��ت��ل ويظلم  وق���ام 
 ما هو بمهدي كذب يدجل على النا�ض مجرم
تعلم ومتى  ال��ك��ذاب  مهدي  خلق   متى 
وعّلم تعّلم  اهلل  ه���داه  م��ه��دي  ك��ان  ل��و 

 

ويحكم عليهم  يتحيل  اإبلي�ض   ع�سابة 
 قتلوا نفو�سن بريئة في الحرم وانجل الدم
يعلم بال�سر  البيت  رب  اأن  يح�سبون   ما 

يا خالق الخلق والعر�ض ْرفعه وا�ستوى به

 

 اأنزل له الوحي و�سط اأم القرى وابتدا به
 كما تقا�سيم �سوت العود وال الربابه
 وافيوز قلبي تقطع ملحزن والتهابه
 لكن �سبحان من هون علينا عتابه
 وادموع عيني تماطر مثل في�ض الغمامه
 اأخبار ما تن�سى حتى تقوم القيامه
 غالق �سهر اأربعطع�ض في ح�سابه
 والنا�ض كلن دعا ربه ويرجى ح�سابه
 يقول: اأنا امحمد المهدي وين�سر كذابه
 هلل وكبر وقرر وارتجل في خطابه
 اهلل ي�سخط على الكذاب فيما ادعى به
 كنه كما ام�سيلمه كذاب عقله �سغا به
 لكن كذاب ماحد �سدقه في جوابه
 في عزمهم يقلبون الدين �سر انقالبه
 خ�سر جهيمان والمهدي ومن اقتدى به
 من عاند اهلل لب�ض ثوب الف�سل وارتدى به

http://www.ruba3.com/vb/archive/index.php/t–29612.html :1( من موقع دواوين �سعراء اجلنوب(
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و�سل الخبر للملك واأر�سل ل�سلطان واْفَهم 
 وجا الحر�ض جي�ض عبداهلل بقوة تحزم
وحوم الداخلية  وزير  نايف   وقام 
 تجندوا دولة اآل �سعود تجنيد محكم
 وغابت اأجيال مكة في جيو�ض تالحم
 واأ�سبح جهيمان والكذاب مهدي معجم
 ويوم ثاني تخبوا داخل القبو مظلم
 خم�سة ع�سر يوم تحت القبو في الهم والغم
الموت خيَّم عليهم داخل القبو خّيم

 

 ما يدروا اأن ال�سعوديين في كل مو�سم
 يحمون حج البحر والبر الجو منظم
 �سعب ال�سعوديه من اأر�ض الطور وال المو�سم
 من اأر�ض ال�سعودية زعت المعرفة واترنم
 يقلون: هيا لتحرير الحرم ناتقدم
 ادعوا مع �سوت اأبو جاراهلل ياكل م�سلم
وا�سالة ربي على �سيد الب�سر المعّظم

 

 واقبل وزير الدفاع بجي�ض مثل ال�سحابه
 اأحزاب عبداهلل قل يا حيلي، ذا الحزابه
 كما يحوم ال�سقر في نايفات اله�سابه
 وتفاحموا للحرم والجي�ض مثل الذيابه
 مثل النهار الذي جا للنبي وال�سحابه
 حتى اختبوا في منارات الحرم وارتقابه
 ماحد يكلم ول يتبا�سرون الع�سابه
 ما واحدن ذاق منهم قطرة الما �سرابه
 مثل القبر ل ختم لحده وهايل ترابه
 قيام ويحافظون الحج مثل الرعابه
 والحج ماأمون من حفظ الحر�ض والرقابه
 كلن يقل للملك خالد حبيب ويابه
 وتجمعوا حولي اأبطال ال�سرف وال�سالبه
وال�سبابه �سيباننا   جنود خالد مع 
 اهلل يعز اآل �سعود ودعوتي م�ستجابه
 محمد الم�سطفى بالنور تزهر قبابه
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اأجمل حتية)1(
عبد�هلل بن م�ستور �مل�سعودي

رحلته  مـــــن  خــــالــــد  �ملــــلــــك  عــــــــودة  مبـــنـــا�ـــســـبـــة 
�لعالجية.

تحيه اجمل  خالد،  يا  مرحًبا  يا 

 

 عداد ما اأ�سبح �سبح واع�ست ع�سيه
الرعيه، وث��ي��ق  ي��ا  و���س��ه��اًل  اأه���اًل 

 

ل��ع��ل م��ا ل��ك ي��اب��و ال�����س��ع��ب �سّيه

 

جزيه ي��دور  ما  اأعطى  اإذا  من   يا 
الخطيه ثقل  راز  م��ا  عفا   وال��ي��ا 
 اأولدن����������ا وب�����الدن�����ا ل����ك وف��ي��ه
الع�سكرية موظف  �سدر   �سرحت 
وفي ال�سجن خليت الم�ساجع خلّية

 

�سوّيه ال��م��ك��ارم  بال�سعب  عميت 

 

 تحيت���ن من قلب ما هي ف�س���احه
 واأعداد ما جا ليل واأ�سبح �سباحه
 مم���ا يمي���زك الوف���ا وال�س���راحه
 �س���الم �سلمت من الألم والجراحه
واليا جزى مّوت �س���كوتن �سالحه

 

 والعفو عن راعي الخطا في �سالحه
 جزاك وا�س���ح ما يعاوز اإ�س���احه
 وفرحت اأ�س���حاب البنا والفالحه
 وفرحت بالم�س���جون اأكبر فراحه
 اأهل ال�سماء والأر�ض واأهل المالحه

http://www.hothle.com/vb/showthread.php?t=1098 :1( من موقع جمال�ض قبيلة هذيل(
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خالد توىل ال�ضعب)1(
عبد�هلل بن م�سيب �جلرو�ن �لعن زي

يذيعه ب��ع��ل��م  ال�����راوي   اأف��ج��ع��ن��ي 
 ميتة زعيم ال�سعب حامي احماها
 وعيت ت�سوف العين من غزر ماها
ذريعه وال��خ�����س��ارة  خيم   ال��ح��زن 
منتهاها وا���س��ل��ه  ت���م   وال���ق���در 
وجيعه وال�سمائر  تعظم   حزنن 
ق�ساها وحاكم  الدنيا  فجعة   من 
ي�سيعه الجنازة  عند  ح�سر   اللي 
�سحاها م��ن  ليلها  ي��م��ي��ز   اأرزا 
وقيعه م���ن  ك��ب��ره��ا  ي���ا   وق��ي��ع��ة 
ب��ج��اري بالها ال��ع��ال��م   اه��ت��زت 
 اللي على الإ�سالم �سامن �سنيعه

بالطليعه ال���دول  بين  ظهر   راي��ه 
واعتالها ال��ك��اي��ده  الأم����ور   وح��ل 
جزاها رب��ه  عند  ال��ل��ي   باأعماله 
ال�سعب عن كل �سيعه  خالد تولى 
 م��ل��ي��ك��ن��ا ن����ور ال���ب���الد وذراه�����ا
بيعه وال�سعب  الإ���س��الم  ل��ه   ج��دد 
 وهو العو�ض واأمل القلوب ورجاها
بال�سريعه حاكمن  المكارم   جزل 
و�سدقاها المملكة  يعز   حكمن 
���س��ّد ع�����س��ده وديعه ول���ي ع��ه��ده 

 

عداها مرهب  ال��راي  حكيم   فهد 
ال�سنيعه بالحلول  الم�ساكل   حل 

)1( اآلم واآمال، عبدالعزيز بن حممد الأحدب، �ض: 41.
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علم لفاين زّيد القلب بهموم)1(
عم�ساء �لدغيلبية �لعتيبية

بن  خالد  �مللك  �جلــاللــة  �ساحب  �سافر  حينما 
عــبــد�لــعــزيــز �إىل �خلــــارج لــلــعــالج، وكـــان �آنـــذ�ك 
وليا للعهد، قالت هذه �لق�سيدة تذكر �سيًئا من 

ف�سائل جاللته.

ب هموم القلب  زّي��د  لفاني  علمن 

 

 من يذكر المعروف ما هوب مليوم
معلوم بالحق  الدين  ن�سير   خالد 
الحوم تبعد  طيارتن  على   �سافر 
 حييت يا �سيخ العرب، قائد القوم
باليوم الغيث  علها  نزلها   دارن 
وغيوم غيث  بالوطن  لفانا   ليلة 
قيل م�سيوم بعد  ما   ويعنك جاره 
والعبد عند الباب ومن مّر معزوم

 

ف��وق خ��دي ذريفي  وادم��وع عيني 
ال�سعيفي ريف  ال�سيخ  يجير   اهلل 
�سريفي طبعه  العفنات  يتبع   م��ا 
نكيفي ب��ال�����س��الم��ة  ي�����رده   اهلل 
و�سيفي لك  ما  الأيتام،  مغذي   يا 
رفيفي ل��ه  وبرقها  رع��ده��ا   زل��زل 
خريفي له  مقتفن  مبّكر  و�سمن 

 

لطيفي كريًما  �سيًخا،  يا  �سّلمت 

 

 على ال�سحم ل جا الزمان المخيفي

)1( �ساعرات من البادية، عبداهلل بن حممد بن ردا�ض، دار اليمامة للن�سر، الريا�ض، 1396ه�– 1976م، 
.34/2
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مرحبا يا خالد)1(
مبارك �ل�سعد �لعبد�لعزيز

يا مرحًبا يا خالد، المْلك ال�سجيع

 

واإخ��وان��ك جميع اأن��ت  يعزك   اهلل 
ت�سيع م��ا  بال�سريعة  ي��دل��ك   اهلل 
والر�سيع ا  اأي�سً ال�سياب  عزيتوا 

 

بالذريع حماها  اللي   عبدالعزيز 
تطيع لك  والعروبة  ت�سلم   ع�ساك 
ال�سميع الحي  ه��و  ب��اهلل   ختمتها 

اأركانها ك��ل  ب��ال��دي��ن  حمى   ال��ل��ي 
�سانها مولى  اللي  الإ���س��الم   وك��ل 
ا�سوانها ك��ل  اهلل  ب�����س��رع   تحكم 
�سلطانها ع���ودك���م  ي��رح��م   اهلل 
اأغ�سانها وظ���ل  ال��ج��ن��ة   ج��ع��ل��ه 
بميدانها جال�ض  اللي  خ��ال��د،   ي��ا 
 وخ���ال���ق ال���دن���ي���ا وك����ل اأك���وان���ه���ا

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 0332، 8931/21/03ه�– 03/نوفمرب/8791م، �ض: 9.



353

الف�ضل الثاين: ال�ضعر العامي

حتية �ضعرية)1(
حممد �حلمد �ملطلق �لغفيلي

ينبع  �إىل  خــالــد  �ملــلــك  جــاللــة  مــقــدم  مبنا�سبة 
�لبحر.

الغالي وفهده  بالمليك  مرحًبا  يا 

 

 ينبع رمت عن ج�سدها ثوبها البالي
 في ثغر الإ�سالم �سوف الخير متوالي
اجبيل �سّيد بها �سرح البنا عالي

 

 هذي م�ساريع تبنى لخير الأجيالي
والمالي بالعزم  �سيدت  وم�سانًعا 

 

 ومحطتن حولت ماي البحر حالي
 اأعمالكم وا�سحة ما هي بالقوالي
 بالأم�ض كانت �سحاري قفرها خالي
العمالي لجل  طموٍح  �سباًبا  ب��اأي��دي 

 

وبهجتها دي��رت��ن��ا  عيد   ق��دوم��ك��م 
نه�ستها ال��ع��ّز  بثوب  وا�ستبدلته 

 

 في عهد خالد تباري به �سقيقتها
تثبتها بينبع  الثانية   وال��خ��ط��وة 
فر�ستها لين  خطه  يمّد  وبترولنا 

 

تخططها ث��روت��ن��ا  وال��م��ج��د   للعز 
جتها الكهربا  وزاد  قراًحا  عذًبا 

 

ب�سوفتها حقيقتها  دعاية  هي   ول 
 واليوم في �سامخ العمران نظرتها
 بالعلم والجد حتى اعطت نتيجتها

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 64، حمرم/0041ه�– نوفمرب/9791م، �ض: 14.
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اأر�ضى بيوت العز يف اجلزيرة)1(
حممد بن فهيد �لقريني

ي��ا م��ق��ر الجود، ي��ا م��رح��ًب��ا ب��ك 

 

خالد، ملكنا  ي��ا  ب��ك  م��رح��ًب��ا  ي��ا 

 

في عودتك العرب  كل  الفرح  عّم 

 

همومنا وزال����ت  دي��رت��ن��ا   ن����ورت 
وال�سجاعة والطيب  الكرم   فيك 
ن��ل��َت ال��م��ك��ارم ي��ب��و ب��ن��در، كلها

 

الجنة ف����ي  خ��ل��ف��ك  ُع������ود  ل���ع���ل 

 

الجزيرة ف��ي  العز  بيوت   اأر���س��ى 
 عبدالعزيز اللي بنى المجد واعتلى
ربوعها واأم�����ن  ج��وان��ب��ه��ا   اأم����ن 
ال�سحة ب���دوم  خ��ال��د  لنا   يحيي 
الهمة رج��ل  العهد  ول��ي   ويحيي 
عبداهلل ال��ث��ن��ا  ك�����س��اب   وي��ع��ي�����ض 
�سالم داي��م  �سلطان،  ي��ا   وتعي�ض 
النبي على  مني �سالة   وختمامها 

 ع�����داد م���ا ه��ب��ت ه���ب���وب ال��ن��ود
�سهود ع��ل��ي��ه��ا  م���ن���ي   ت��رح��ي��ب��ة 
المعبود رب��ن��ا  ب�����س��الم��ة   ع����دت 
�سعود واآل  ال�سعب  ك��ل  وف��ّرح��ت 

 

اج��دود رف��ي��ع  ي��ا  �سعبك   ورف��ع��ت 
ف����ي زود  ل���ع���ل ع����م����رك داي�������م 
للم�سدود ب��ال��ح��ق  ���س��ع��ى   ال��ل��ي 
الح�سود اإب��ل��ي�����ض  ع��ي��ون   واأع��م��ى 
مجهود ب����ذل  ال��ع��ل��ي��ا   ول��ل��ك��ل��م��ة 
 ث��م ا���س��ت��م��رت ف��ي ازده����ار وزود
 ال���ل���ي ل����ه ال�������س���دات م����ا ت��ك��ود
�سمود الأم�������ور  ك���ل  ع��ل��ى   اهلل 
م�سهود ال��ل��ق��ا  ج��ا  ل  م��وق��ف   ل��ه 
اع�سود ول��ل��م��ل��ي��ك  ���س��ر  ك��ل   م��ن 
ع�����داد م���ا ه����ّل ال�����س��م��ا ب��رع��ود

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 0081، 7931/6/12ه�– 9/مايو/7791م، �ض: 8.
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�ضفناك ترفع للجماهري ميناك)1(
م�سلط بن عبد�هلل �ل�سبيعي

 �سالمتك يا اللي من القلب نفديك
 �سفنا ال�سعد والنور وجينا نهنيك
نناديك وقمنا  الفرحة  بنا  عّمت 

 

ويغليك نحّبه  ال��ل��ي  ���س��واة  ه��ذي 

 

ويبقيك مليكي،  ي��ا  ي��ع��زك   رب��ي 
 ويحفظ لنا فهد الجزيرة يخاويك

 والحمد هلل عقب ما غبت �سفناك
 ونطلب من المولى منيبين يرعاك
يمناك للجماهير  ترفع   و�سفناك 
 �سعب �سعودي في المواجيب يفداك
مبناك ويعّز  الإ�سالم  بك  ويرفع 

 

وّياك والحق  الإ���س��الم  رحلة  في 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 9971، 7931/6/02ه�– 8/مايو/7791م، �ض: 8.
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يا اأهًل يا مرحبًا)1(
من�سور خالد �جلودي

مرحًبا يوم عدت يا �سقر الجزيرة

 

المطيرة وب��الت  عد  بك  مرحًبا 

 

الجزيرة واأه��ل  البلد  ع��ّم  الفرح 

 

 ن�سهد اللي عالمن باأق�سى ال�سريرة
الب�سيرة �سقنا  �سحتك  في   اإننا 
بريرة ن��ه��دي��ه��ا  الأرواح   غ��ال��ي 
ذخيرة نجعلها  الإ����س���الم   راي���ة 
بّقى ذخيرة ما  بال�سرع  من حكم 

 

وغيره طيبتنا  ع��ّم  ق��د  ف�سلكم 

 

�سويره فهدن  له  الم�سهور   خالد 
الع�سيرة اللواليب  مفرا�ض   ليث 
غيره ف��ي��ه  ل��ل��ع��روب��ة  في�سل   اأب���و 
الجزيرة ليث  لنا  اأن��ت��ه  فهد،   ي��ا 
 وكلك فينا خوك يا راعي الب�سيرة،
ت�ست�سيره متعب  اأبو  ع�سيدك   مع 
ويا ع�سيرة ي�ا  يا  التوحيد   مع هل 
الجزيرة نّدهت عقبان  اليا منك 

 

 طوع اأمرك في ال�سغيرة والكبيرة
في ال�سهل وال�سعب ما يقولون خيره

الثغور وح���م���اي  ح��ل��ح��ل  ول���د   ي���ا 
ال�سدور تظهره  القلب  يكّن  م��ا 

 

 اأ�سرقت ثم انك�سف في الوجه نور
الطيور رزاق  الإن�������س���ان   خ��ال��ق 
ال�سرور عمتنا  ي��وم  اهلل   نحمد 
القبور ت���زّورن���ا  ل��و  ل��زوم��ك  ف��ي 

 

ال�سرور ت��ن��اول��ه��ا  م��ا   واحتميته 
الن�سور ي��وم  البَعث  ي��وم  ف��ي  ف��از 

 

برور وال���د  ل��ه  ���س��رت  م�سلم   ك��ل 
�سبور ينطحها  ال�سدات   �ساعة 
يبور ال��خ��اي��ن  �ساعة  ف��ي   درع��ن��ا 
ال�سرور يكبدها  الباغي  بغى   ل 
الظهور م��ت��ي��ن��ات  ي��ب��ت��ر   ����س���ارم 
 ف��وق �سعب م��ا ذك��ر ب��ه م��ن يبور
لل�سدور م��ف��رح  الأم���ج���اد   ب��ان��ي 
الن�سور ت�سكره  ال��ك��ون  ن��ه��ار   ف��ي 
 ط��ب��وا ال��ن��ي��ران ورح���اه���ا ت���دور
 ف���وق ���س��ه��ب م��ن غ��ب��اي��ره��ا تثور
العبور في  م�سارك  في�سل  قبلهم 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 29.
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ال�سعيرة تخوفه  ما  ع��ودن   عيال 
يجيره اهلل  �سر  ك��ل  م��ن   خ��ال��دن 
تّمت و�سلى اهلل على �سافي ال�سريرة

 

ل����ولت مخبور ف��ي��ه  م���ا   ف��ع��ل��ه��م 
ق�سور مني  ح�سل  اإن   واعذروني 
الن�سور ي��وم  في  المختار   محمد 





�صعر الرثاء
)عامي(

املبحث الثاين
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�ضّجت االأ�ضوات والدمع انهمل)1(
�إبر�هيم بن �سعد �لعريفي

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

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

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

يريد ما  يحكم  الرحمن  ي�سا   ما 
فقيد ل���الأم���ة  الإ�����س����الم   ع��اه��ل 

القلوب عر�ض  ملك  اللي   المليك 
الغروب ح��د  اإل���ى  م�سارقها   م��ن 

 ���س��اب��ن��ا ب��م�����س��اب��ن��ا ع��ل��م��ن جلل
انهمل والدمع  الأ���س��وات  �سّجت 

 

نيام واّن����ا  ليلتن  م��ن  �سهر  ك��م 

 

لالأنام الت�سامن  �سرح  بنى  وكم 

�سقم وال  ف���ج���اأت���ن   وال���م���ن���اي���ا 
 لزم�����ن ي��ف��ن��ى ول����و ب��ع��د ال��ه��رم

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

اأم����ر كبير  ���س��اب��ن��ا م���ا ���س��اب��ن��ا 
القلم وان�����س��اه  ال��ك��ون   واق��ت�����س��اه 

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

ال�سعوب كل  بالول  له   واخ�سعت 
القمم ف��وق  م��ن  ال��ت��اري��خ   ي�سهد 

 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

بال�سالم بلدنا  ف��ي  غمرنا   وك��م 
وبالنعم ب���الأم���ان  غ��م��رن��ا  وك���م 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 120.
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ال�سكير، العظم  جابر  يا   اأ�ساألك 
 واأ����س���األ���ك ت��ج��زاه ع��ن��ا ك��ل خير

الرحيم البر  الهادي  يا   واأ�ساألك 
مقيم اللي  بالنعيم  ج���وارك   ف��ي 

الم�سلمين اإم���ام  ف��ي  عو�ض  رّب 

 

الحا�سرين بالملوك  تبارك   وان 

الفَهد عاهلنا  ل��الإ���س��الم  ع��ا���ض 

 

البَلد �سور  الحمى  وحمى  درعنا 

 

رّب تن�سرهم بن�سرك يا عظيم،

 

 وتن�سر الإ�سالم بالن�سر المديم

الجدود عريبين  الأ�سرة   وتن�سر 
جنود ول��ل��داع��ي  ال�سافي   درع���ه 

البالد �سور  هم  �سعود  اآل   اأ�سرة 
الر�ساد ودروب  ال�سرع   تابعين 

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

ال�سعير ن��ار  م��ن  تنجيه   اأ���س��األ��ك 
ال�سقم مبري  يا  العر�ض،  ولي   يا 

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

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

 

العَهد وال���ي  محبوبنا  وف��خ��رن��ا 

 

هم حماة المملكة واْحَمى الحرم

 

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

 هم رجال ال�سعب وا�سبال الأ�سود
 هم دروع الحرب من ع�سر القدم

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

الغمام ه��ط��ال  وه���ل   م�����س��ت��ح��ال 
 لزم�����ن ي��ف��ن��ى ول����و ب��ع��د ال��ه��رم
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مرحوم يا ملجاأ اليتامى وال�ضعوف)1(
�أحمد �لنا�سر �ل�سايع

جرى وم��ا  الإل��ه  حكم  على   �سبر 
م�سيبته تهون  اهلل  يعرف   واللي 
 الموت حق ومن وقف يومه يموت
نعود اليها  لزوم  اهلل  خلقنا   منها 
عبدالعزيز المملكة  زم��ام   قايد 
 �ساف التعب �ساف الكالفة والعذاب
بدار ل��ه  ي�سبح  ث��م  ب��دار   يم�سي 
الأمان بها  �ساد  ثم  ا�ستقرت   لين 
 اأهل الجنوب يوا�سلون اأهل ال�سمال
�سعود و�سلمها  ع��ن��ه��ا  رح���ل   ث��م 
ب��ه��ا ع����دة م�����س��اري��ع كبار  ���س��وا 
 ثم ا�ستلمها في�سل ال�سهم الحكيم
 في�سل اإلى �سعبت على النا�ض الدروب
الفي�سلي عبدالعزيز  ولد   في�سل 
الحنون الأب  خالد  ا�ستلمها   ثم 
كلها ل���الم���ة  ال����رائ����د   ال���ق���اي���د 
�سداد �سبع  خلق  اللي  الإل��ه   باأمر 
اأخوه ومثل  اأبوه  مثل   واختاره اهلل 
موته جرح �سعبه جروح ما تطيب

ي�ستنكرا ول  اهلل  ق�����س��اه   اأم����ر 
مقّدرا ال��ع��ب��اد  م���وت  ج��ع��ل  ربٍّ 

 

معمرا الحياة  قيد  على  ح��د   م��ا 
ولو هو ما قرا الجاهل  بها   يدري 
والعرا المردف  �ساق   باأطرافها 
 يا ما جهم مع طلعة ال�سبح و�سرا
مو�سرا ال���ذل���ول  ك���ور  ع��ل��ى   ك��ن��ه 
ورا ين زح  حدها  عن  العدو   خال 
 والغرب واأهل ال�سرق بالحق اخ�سرا
المنبرا برا�ض  له  المنادي   ونادى 
كرا طلعة  بها  م�ساريعه   وا�سغر 
البرا رد  كلما  ال��م��ع��ادي   �سقم 
وكبرا ال�سعيب  الدرب  على   هلل 
م�سّطرا بالقلوب  اأبي�ض  تاريخه 

 

ت�سهرا عيونه  �سعبه  على   ال��ل��ي 
واأمطرا تزبر  التي  ال�سحاب   مثل 
 �سال ال�سعيب وفا�ض والرو�ض اأخ�سرا
ق�سرا الخلد  جنة  ف��ي  عّلهم  ي��ا 

 

تمحى الجبال وجرح خالد ما برا
)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 102.
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ال�سياح يعو�سه  �سيح  من  كل   لو 
الم�سلمين كل  هّز  علمن  �سمعت 

 

 مرحوم يا اللي في �سحى يوم الأحد
 مرحوم يا ملجا اليتامى وال�سعوف،
 مرحوم يا راعي العدالة والن�سف،
وقعد قام  ما  كل  اللي  يا   مرحوم 
 مرحوم يا اللي جامع كل ال�سفات
طولها وي��ا  عر�سها  ي��ا   م�سيبة 
 يا اأهلل ع�سى خير الخلف خير ال�سلف
فهد وقايدنا  الدنيا  �ساعت   م��ا 
 م��ا ت��اخ��ذه ب���اهلل ل��وم��ة م��ن يلوم
 اإن �ساقت الدنيا على العالم ن�سوه
 يم�سي على التوحيد والدين الحنيف
 والع�سد الأيمن بال�سدايد والرخا
وال�سند العروبة  درع  العهد   والي 
والفوؤاد بال�سماير  عما   ع��ب��رت 
تّمت و�سلى اهلل على �سْيد الب�سر

 

 اإن كان اأو�سل من ثرى الدمع الثرى
القرى اأم  وه��ّز  الو�سطى  ارتجت 

 

 ج���اه ال��ق��در ب��غ��ت��ة وك���ل ب��ه درى
ذرا والخايف  والإ���س��الم   للعرب 
المنكرا ���س��د  ب��ال��م��ع��روف   اأم����ار 
 يامر على الدين وعلى الحق �سكرا
وتح�سرا تعد  ه��ي  م��ا   محا�سنه 
وت�سرى تباع  م��ا  الم�سايب   م��ار 
مظفرا بالم�سير  ج��ع��ل��ه   اآم��ي��ن 
ويذكرا يعد  اللي  الحديد   ما�ض 
زرا من  زري��ة  يخ�سى  ما   بال�سرع 
�سدرا والخ����ر  وارد  ذا   زاف����ات 
مي�ّسرا ب��ال��ح��ي��اة  ط��ري��ق��ه  ع�سى 

 

ن��ف��وز ونفخرا ب��ه  ال��ل��ي   ع��ب��داهلل 
ال��ل��ي��ال��ي يذخرا ل��ع�����س��رات   ذخ���ر 
���س��م��ي��ره عبرا ع��ن  ك��ل  ان   ي���وم 
حذرا وطريقه  ال�سرك  عن   اللي 
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اأبكي على خالد والكل يبكيه)1(
بجاد بن �سارع �لرقا�ض

 يا العين، هلي الدمع بالعين هليه
اللي كل �سعبه م�ساويه  اأبكي على 
مواليه وتبكي  خ��ال��د  على   اأب��ك��ي 
يبكيه والإ�سالم  خالد  على   اأبكي 
بياديه م���ده  ال��خ��ي��ر  ك��ل   ال��خ��ي��ر 
مجانيه عزيزه  �سقر  على   اأبكي 
اللي كل خير وجد فيه  اأبكي على 
 اأب��ك��ي ع��ل��ى خ��ال��د وال��ك��ل يبكيه
 اأبكي على اللي هادي الر�سل هاديه
 اأبكي يا عيني، وازرقي الدمع �سبيه
 اأبكي على خالد ع�سى اهلل يجازيه
تبكيه القد�ض  ون��ادي  عليه   اأبكي 
 اأبكي عليه ونادي ال�سحف تبكيه
هليه الدمع  هلي  عيني،  يا   اأبكي 

الأع��ادي �سد  الدين  عمود   على 
 ق�����س��ى ل���وازم���ه���م ب��ل��ي��ا ف����رادي
 وتبكي ال�سيوخ وكل من في المهادي
ينادي داي��م  ال�سمل  لجمع   اللي 
الح�سادي ي���وم  ي��ات��ي��ه  ل   ق���دام 
الهدادي وق��ت  ال��ج��وف  دم   ينثر 
 رجل المروءة وال�سرف والر�سادي
والبوادي المملكة  ح�سر   وتبكيه 
هادي خير  النبي  هدي  على   ن�سا 
الجتهادي وا�سلي  بندر  اأبو   على 
المعادي ي���وم  ال��ف��ردو���ض   بجنة 
للجهادي العرب  ن��ادى  لها   اللي 
البالدي بكل  افعاله  عن   وتن�سر 
الأع��ادي �سد  العدل  مليك   على 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 155.
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منته حمول كيف اأنا ميك اأرقى)1(
�الأمري بدر بن عبد�ملح�سن بن عبد�لعزيز

فرقا لي منك  وكان  ال�سالم   مني 
 لجلك اعيوني ب�سهب الدمع �سرقا
اأرقى يمك  اأنا  كيف  امحول   منته 
 حبل ال�سبر م�سدود والكف عرقى
وحرقا ب��رد  ذوق  م��ا  معي   يومك 
 ويومك معي لون ال�سما منك زرقا
برقا نو�ض  ودف��ا  �سم�ض   ودعتني 
 ك���ل ي����روح ورح���م���ة ال����رب تبقى

 جمرة غ�سا حبك لجت داخل الجوف
 غيرك فال ح�سيت وغيرك فال �سوف
مكتوف العمر  بتالي  مثلي   والحي 
 وين اتق�سب ل غدت قيظ و�سعوف
 بيت العزا بعدك يبي جدر و�سقوف
اقنوف وللماطر  ن���وار   وللع�سب 
وح�سوف وتنهات  ح��زن   ودعتني 
 كل الذي في الأر�ض ل رحت مخلوف

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 98.
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وا �ضيخنا)1(
�الأمري بدر بن عبد�ملح�سن بن عبد�لعزيز

 يا �سيدي، �سار الحكي كنه ا�سكوت
 بغيرك حروفي من ذهب ح�ض ياقوت
 فاق�سى �سميري لجلك الحزن مكبوت
 وا �سيخنا اللي وان خذاه القدر فوت
 محدن بنى ل�سعبه م�ساريع وابيوت
 اإل اأنت يا �سم�سن، محت كل طاغوت
 عذروبك اأنك مثلنا ت�سيب وتموت
تابوت للحب  الحب  يموت  ل��و   ل 
 ويا �سيدي، �سار الحكي كنه ا�سكوت

و�ْض هو الق�سيد وكيف اأبلقى المعاني

 

 اأما اأنت يعجز عن مقامك ل�ساني
 واأبيه اأنا لنف�سي وحزنك ع�ساني
ثواني غيره  وعمر  ا�سنين   عمره 
المباني �ساكنين  بقلبه   وا�سكن 
 يابو الوفاء والطيب بحر الح�ساني
الأماني نلنا   وعذروبنا في حماك 
 جفن المحب وخلجتن في المحاني
و�ْض هو الق�سيد ووين اأبلقى المعاني

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 0853، 2041/9/2ه�– 32/يونيو/2891م، �ض: 7.
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�ضيخ ال�ضيوخ)1(
�الأمري بندر بن خالد بن عبد�لعزيز

الليل كنه  مظلمن  نهاري   اأ�سبح 
الهماليل م��ث��ل  دم���ع���ي   ع��ل��ي��ك 
�سماليل فيها  ك��ن  وعيني   اأ�سهر 
 ما غير اأهوج�ض والحق الويل بالويل
تف�سيل الكل  على  له  زعيم   فرقا 
بالحيل الحزن  ه��ّزه  �سعبه  عليه 

 

 �سيخ ال�سيوخ امذلل الخ�سم تذليل
 ح�سن الجزيرة عن اعداة مغاليل
 مرحوم يا اللي بالعدل حارب الميل
 مرحوم يا اللي ي�سهر الليل ترتيل

الجزيرة علينا  منور  يا  اأنت   وين 
ال�سريرة خافي  بيحت  جرى   مما 
الع�سيرة اقلوب  مولف  يا   عليك 
ك�سيرة م��ن  ك��ب��ره��ا  ي��ا   ك�����س��ي��رة 
كثيرة ب�����الد  ع���ّم���ت  ف�����س��اي��ل��ه 

 

الح�سيرة ي��وم  مثل  عنده   ف��رق��اه 
ع�سيرة اظروفه  اللي  اليتيم   اأب��و 
خطيرة عرينه  عن  كفه   �سربات 
يديره ب��ال��ع��دال��ة  حكمه   م��ي��زان 
ن��خ��وة وغيرة ف��ي��ه   ل��ل��دي��ن داي���م 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 95.
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عيني تهّل الدمع)1(
جويعد بن ح�سني �لد�مر

 البارحة ما امرحت اأنا الليل �سهران
ومر�سان باكي  بين  ما  اإنني   ويوم 
الح�سان فعال  الأب��و  فرقا   يبكون 
و�سيبان وال��ف��ق��ارى  اليتامى   اأب���و 
و�سيخان ملوكن  بيته  اإل���ى   ي��وف��د 
وبرهان و�سدقن  حّقن  على  م�سى 

 

 ع�ساه في الخلد وفي خ�سر الجنان
واإعالن �سر  �سامري  من   اأقولها 
 وخلفه رجالن من �ساليل كحيالن
�سلطان قيل  م��ن  نعم  ي��ا   �سلطان 
 ذك����رت رب���ي ع��د م��ا ك��اي��ن��ن كان

محزون والقلب  الدمع  تهّل  عيني 

 

عيون يبكي  غيرها  عيني   ع��ذرت 
يعّدون ال��ل��ي  تتعب  ج���وده  م���دات 

 

والعميان ومن كان مديون  والعجز 
ويعطون ل��ب��ي��ت��ه  زوارن   ي���ات���ون 
 د���س��ت��وره ال��ق��راآن م��ا ه��وب قانون
ت���زورون لملكه  ياللي  معي   اأدع���و 
 اأدعي لمن عر�سه من العيب م�سيون
يعي�سون ع�ساهم  وعبداهلل   فهدن 
 قاموا بعون اهلل على الحق يم�سون
 وكاني ق�سرت القول فاأنتم تعذرون

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 154.
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مرحوم يا خالد، ع�ضى ما جتي النار)1(
ح�سن بن باتل �لعربي �حلربي

ال�سعار واألفت  اهلل  با�سم   بديت 
 مرثيتن واحت�ست من كثر الفكار
 اأم�ض الع�سر تقول: كبدي على نار
تعّبار واأت���ع���ب���ر  اأت�����س��ب��ر  ق��م��ت 

 

القار يته  ق�سّ ي��وم  اللي  راك��ب  يا 

 

ال�سفار تحمل  ول  كبيرن   ع��ودن 
 عودن كبيرن وقرب الب�ست والوار
 جم�سن الى منه نوى الع�سر محدار
اي�سار على  �ساعتين  م�ستوا   اإذا 
 وم�سيت تالي الليل واأ�سبحت محتار
 مهموم بالمم�سى كما الطير ل طار
 خط جديد يدوفيه من زود المتار
الخبار �سغلت  يوم  وح��ده   ال�ساع 
 �سمعت علمن من مذيعين و�ض �سار
�سهار ال��م��خ��ال��ي��ق  ك��ل   ال��ب��ارح��ة 
 واهتز من ي�سكن ورا �سبع البحار
م�سمار القلب  ثموة  في   البارحة 
وجبار طبيبين  له  يلقى   والعظم 
مرحوم يا خالد، ع�سى ما تجي النار

به ب��دا  اللي  خاطر  م��ن   مرثيتن 
كتابه اأكتب  ول  اأعبر  ل   وعجزت 
التهابه زاد  الجثمان  �سوفة   من 
ال�سحابة مثل  العين  دمع   وتعبير 
لرتكابه �سا�سين  ي��ودي   جم�سن 
�سبابه واقًفا  ال�سبعين  ورا  عّقب 

 

ثيابه ي���ج���م���ع  ي���خ���اوي���ن���ا   وده 
زهابه الأوان���ي  حطيت   والع�سر 
 ا�سبط لنا فنجال و�سافي �سرابه
ذيابه ي��ن��ه�����س��ّن��ه  ق��ل��ب��ي  وت���ق���ول: 

 

�سرابه تالمع  بعده  م��ن   وال��خ��ط 
به م�سى  ال��ل��ي  ويب�ض  ج��دي��د   ت��وه 
به اللي حكى  يبكي   �سمعت علمن 
 علمن �سحيح ويبكي اللي درى به
 وحتى الجبال الرا�سية مع ه�سابه
والنيابة �سكرت  ال��دواي��ر   وحتى 
جابه معاليه  م��ن  ا���س��ت��اده   طقه 
طبابه اأح�سن  للمك�سور   ويجاب 
اللي رحل محدن �سمع له ا�سبابه

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 0715، 2041/9/01ه�– 1/يوليو/2891م، �ض: 11.
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 يا اأهلل، يا المعبود عالم ال�سرار،
البرار البيت  مع هل  تحطه   اإنك 
 م��رح��وم ي��ا خ��ال��د، اأب����و ل��ن��ا بار
 البارحة عفت اأدخل البيت والدار
الحرار كل  الفهد،  عند   تجمعوا 
 ويبايعونك يا الفهد �سيب و�سغار
تذكار �سار  ماقفه  اللي   وبايعكم 
 عيال ال�سجاع اللي حكم كل القطار
عبدالعزيز اللي على الحرب �سّبار

 

نثار الري�ض  ي��ودع  كفه   م�سراب 
 يا الموت، و�سبك قمت تاخذ وتختار
عبار فيه  م�سوا  درب  على  وحّنا 

 

�سار لنا  وعقبه  اهلل  خ��ذاه   اللي 
الوكار باأعلى  واعتلى  ملكنا   فهد 
 اأنت الملك ولد الملك �سر واجهار
وعبداهلل ولي العهد حّرن و�سبار

 

 وهو �سليب الراأي يعجبك اإذا غار
 واإذا اعتزى بال�سيف وعج الرمل ثار
 و�سلطاننا الثاني على ال�سعب ما جار
�سار ما  �سار  الى  الثاني   النايب 
 ونايف حبيب ال�سعب الى جاه ق�سار
م��ال��ه ول ح��ط تجار ل��ه��م   ي��ب��ذل 
ما حّط عند الباب حار�ض ونطار

 

وادلل �سفرن ما يكفن عن النار

به ولجا  بال�سمير  ما  عالمن   يا 
وال�سحابة النبي  مع  رو�ستن   في 
ح�سابه م��ن  ب��اذل��ن  ل�سعبه   ال��ل��ي 
بابه واقف عند  كلن  الحزن   ومن 
حبابه من  الفهد،  يا   ويبايعونك 
جابه يردون  عجزوا  الحزن   ومن 
 محمد عمود البيت واأي�سا اطنابه
تهابه دول����ة  وك����ل   ع��ب��دال��ع��زي��ز 
احرابه توقف  م��ا  عمره   وثلثين 
 لول اأبو تركي كان ي�سدي جرابه
 والموت حق ومات النبي وال�سحابة
نهابه منا  راح  م��ا  ا�سكتوا   وق��ت 
�سبابه ي��رج��ع  اهلل  ال��ف��ه��ود   ف��ه��د 
به يا مرحًبا مرحًبا  الفهد  وجانا 

 

بالنيابة دي���رت���ي  ع���ن   اأق���ول���ه���ا 
يهابه ك��ل��ن  ال����راأي  �سليب   وه���و 
 واإذا اعتزى بال�سيف خطرن ق�سابه
 من فعل اأبو متعب تحطم ان�سبابه
لهم من ح�سابه يق�سم   متوا�سعن 
 عنده ن�سور الجو )واك�ض( ورقابه
القرابه ف��اق��دي��ن  وال   ي��ت��م��ان 
 كنه م�سيف )ثليم( من حول بابه
به هال  يا  يجي  واللي  ام�سّرعن 

 

التهابه ون���ه���ار  ل��ي��ل  ي���ب���ردن  م���ا 



الباب االأول: جممع الق�ضائد

372

مقدار لل�سعيفين  عنده   و�سلمان 
�سار الى  ال�سجاعة   ومح�سلن كل 
 واأحمد �سغير وحايزن كل الفكار
لال�سفار تكثر  ل  اأحمد  ميرنا   يا 
تكرار ق���ول  اأق��ول��ه��ا   وع��ب��دالإل��ه 
 وجانا وجانا هال�سنة زود المطار
وانهار م�ساريع  �سارت   المملكة 
ونمار ال���م���زارع  تعطي   مكاينن 
 ما �سوف فالحن ت�سرر بالمطار
الخطار يهابون  ما  مقرن   اأولد 
منهار ط��اح  �سافهم  ل  واح��د   كم 
 عيال ال�سجاع اطلب لهم طول العمار
القدار مقادير  تكفيهم  اأهلل،   يا 
وامكار لحاجتن  قلته  م��ا   واهلل 
 مرحوم يا اللي مكرم ال�سعب والجار
ين زار قبر  الم�سطفى  غير  ان   لو 
ال�سعود ول على من مدح عار  اآل 
الغرار وابديت  القيل  وت��م   ه��ذا 
 ترحيبة العبري عدد ن�سل الطيار
واأخيار المروات  واأه��ل  الثنا   بهل 
 هذا و�سلى اهلل على �سيد الأبرار

جابه كل  في  المق�سود   امح�سل 
به ا�سترى  ما  يبذله  ماله   وجميع 
الن�سابة طيبين  م��ن   واأخ��وال��ه��م 
غيابه؟! يتحمل  ه��و  م��ن   اأم��ي��رن��ا 
به �سعى  رب��ي  ي��وم  م��ن  حظنا   ذا 
اأ�سعابه ما�سيين  جا  الرمة   وادي 
الزعابة وق��ت  راح  زمانن   وجانا 
اترابه ي��ح��رث  م��ج��ان   ودرك��ت��رن 
ا�سبابه من  وذي  لجنة  لهم   طلع 
�سوابه ي��ن��ق��ل  خ��ل��وه  واح����د   ك���م 
 ل ���س��اف��ه��م ع��ج��ز ي���رد الإج��اب��ة
 ومن ما امتثل لل�سرع لقى عذابه
وترابه تروف  اللي على خلقك   يا 
به ل��ج��ا  بقلبي  ح���زن  م��ن   ب���الي 
 يا اللي مع الجيران ي�سحك ابنابه
جنابه ع��زي��زن  ال��ل��ي  قبر   لزور 
ذهابه م��ن  غيرهم  يمدح   وال��ل��ي 
الذوابه را�ض  واخترت  الكثر   عن 
واللهابه اليمن  بين  م��ا   واع���داد 
طابه �سلعان  واأعداد  الرمل   وعد 
اترابه ���س��اف��ي  ع��د  محمد   ع��ل��ى 
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اجرب عزانا يف الذي �ضّد وارحتل)1(
ح�سن بن حميميد �ل�سلوي

بما في �سمايري ياعالم،   يا هلل، 
اجبر عزانا في الذي �سّد وارتحل

 

طويلة ليالي  في�سل  على   بكينا 
مقدر اأم��ر  ه��ذا  بندر  اأب��و   وتقفاه 
 اليا راحوا اأبطال العرب ينتهي العجب
 وهم نجدة الإ�سالم واإن طال ال�سفر
 هم املوكنا هم عزنا هم ظاللنا
بارق لح  م��ا  اهلل  ���س��الم   عليهم 
فهدنا بلدنا  في  يثبت  اهلل   ع�سى 
ح�ِسين ال�سجايا والعرب يرقبون له

 

البنا ي��ك��م��ل  ب��ال��وف��ا   ول���ي ع��ه��ده 
خيارها اإل  قومنا  م��ن  ق��دم   وم��ا 
تقدم زمانن  في  الأول  ق��ال   كما 
العرى عن  ذران��ا  الثاني   والنايب 
يدربه وجي�سن  به  تقدم   جي�سن 
بيت ال�سرف ما جّف يومن من الندى

 

 واأختم بذكر اهلل �سالتن على النبي

 بحكمتك ين�س����ى برقها من رعودها
 وتبك����ي عل����ى فقده �س����عوبن يقودها
 واهلل خل����ق بي�����ض الليالي و�س����ودها
 والقدار من يقدر يالقي �س����دودها
 ي����ا دار�ض الدنيا، ع�س����رها وجودها
 طالي����ع ملوكن يعمي اهلل ح�س����ودها
 عن ال�س����م�ض ول ع����ن لوايح برودها
����ت الورقا على ظ����ل عودها وم����ا غنَّ

 

 والع����دا يرد ا�س����رورها في كبودها
 مثل راقب امزونن غزيرن ح�سودها
ي����وم الأي����ادي عّزها من ع�س����ودها

 

 اأمينن يعرف ال�س����ادرة من ورودها
العماي����ر عموده����ا ثقي����الت   ينق����ل 
 لي����ا ولع����ت ن����ار الحراي����ب وقوده����ا
 ورجال العهد ما تختلف عن عهودها
 بيوت ال�س����رف داي����م نداها يعودها
 عدد م����ا تزاي����د نبتها ف����ي  نفودها

http://www.harthi.org/inf2/articles.php?action=show&id=62 :1( من موقع ملتقى بني احلارث(
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ر�ضينا بحكم اهلل)1(
حمد بن فحيمان �لر�سيدي

زمانها ت��دان��ا  دن��ي��ا،  ي��ا   يقطعك 
 خذت ما خذت واللي بقا برا�سه العو�ض
 يا حيف، يا غدراتها، خالد الملك
 على ال�سيرة الح�سنة من ولية العهد
 قبل اأم�ض رايه كيف يعمل مع العدا
رحايله وَق��ّف��ْت  ب��ه  دارت  وال��ي��وم 

 

 ر�سينا بحكم اهلل على كل ما جرى
 ما دام اهلل الباقي وفيهم على البقا
بفقدهم الحبيبة  الدار  اهلل   عان 
 ت�سبر كما �سالت من ال�سبر ما م�سى
 وين الر�سول؟ اللي بنى ركن بالحرم
اللوا حمالة  الأك���رام   واأ�سحابه 
 ووين الإمام اللي �سهر �سيفه الحدب
 عبدالعزيز اللي نفى كلمة الجهل
�سونها حكم  ول  من  ين�سر   اهلل 
الفهد وق��ي��ادة  ب��اهلل  البقا   ول��ن��ا 

مكانها عرفنا  م��ا  تقلب   ق��ام��ت 
اغدرانها كثير   ل �سك خانت من 
 م�سبع �سعوف النا�ض حامي اركانها
 وعلى منهج الفي�سل وزاد بنيانها
 من كثر هيبات ال�سرف يوم �سانها
وحمالنها ولده����ا  ���س��ري��ع   دن��ي��ا 
بحنانها الحنون  النف�ض  تنفع   ول 
اخ�سرانها قليل  تبقى   المملكة 
اكفانها لّف  يوم  الأي��دي  طويلين 

 

 على كثر �سكات الدهر يوم خانها
اوثانها واخرب  الدين  عمود  قّوم 

 

زمانها في  دورها  وحكمن   راحوا 
 ويمناه رب العر�ض بالن�سر عانها؟
 وقاد الجمال الهايجة في اأر�سانها
 ويمن على من كان ي�سعى باأمانها
كيانها ب��راي��ه  ك���ّون  ال��ع��ه��د  ول���ي 

 

)1( ديوان حميد بن فحيمان الر�سيدي، اإعداد: حمد بن حميد الر�سيدي، دار الإميان، الإ�سكندرية، ط: 1، 
1426ه�– 2005م، �ض: 120.
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قولوا ملن يفرح بت�ضتيت �ضملنا)1(
�حلميدي حمد �حلربي

عجيب الزمان  ت�سريف   عجيب 
فجايعه وت��ذه��ل  ب��ل��ذات��ه   ي��غ��ري 
المال هجعة  �ساهرن  اللي   يقوله 
 فجاني رحيل القايد الرائد الذي
 خالد حليف المجد والجود والندى
واْلتهى �سّد  م��ا  دن��ي��اه  غ��ّرت��ه  م��ا 

 

وارهب عدوها الإ�سالم  اأمة   �ساد 
منازله يو�سع  اختاره  اللي   ع�سى 
مع �سفوة الأبرار يا َمن من الفزع

 

بها واج��ه��روا  معي  قولوها   اآمين 
�سملنا بت�ستيت  يفرح  لمن   وقولوا 
م�سيرته يوا�سل  خالد  خلف   فهد 
ت�ستكي وب���غ���داد  ي��ن��خ��ان��ا   ل��ب��ن��ان 
توجهت اأبو في�سل  يم   واأنظارهم 
العرب م�سند  وهو  الأمة  قائد   هو 
 وول���ي ع��ه��ده ���س��اع��ده ف��ي مهمته
وجودهم في  عّزنا  اللي  واإخوانه 

 

والهدى الحق  على  يثبتهم   اهلل 

قريب ال��ب��ع��ي��د  ي���دع���ن   ث���وان���ي���ه 
ي�سيب ال��ر���س��ي��ع  منها   ف��ج��اي��ع��ه 
�سبيب الخدود  �سفح  على   دمعه 
�سعيب الملوك  بع�ض  على   عدله 
 ب����درن م��ع��ه ن���ور ال��ن��ج��وم يغيب
ال���زم���ان غريب ب��م��ل��وك   غ��ري��ب 
تجيب ي���������س����األ  ل���ل���ي   ف���ع���اي���ل���ه 
ال��م��ق��ام يطيب  ف���ي ج��ن��ة ف��ي��ه��ا 
الحبيب ي���ف���ارق  ال��ح��ب��ي��ب   ي����وم 
الإل�����ه مجيب ل��ه��ا ع��ن��د   ع�����س��ى 
 ل، العر�ض من عقب النجيب نجيب
 بظرف من ظروف الزمان ع�سيب
ال��ج��وار حريب ج��ارن غ��ًدا عقب 

 

طبيب للجروح  اأح���دن  غ��ي��ره   م��ا 
ي�سيب ال�سواب  �ساع  ليا   راأي��ه 
ال���ع���داة تهيب  ل���ه ه��وم��ة م��ن��ه��ا 
عريب ال��ح��ج��اج  �سفر  اأب��ل��ج   ك��ل 
قريب الثبات  راعي  من   والن�سر 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5157، 1402/8/25ه�– 17/يونيو/1982م، �ض: 11.
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خالد ولد من �ضاحبته العظامي)1(
�الأمري خالد �لفي�سل

وال�سجاعة بالعزم  ف��واده   اأجهد 
ذراعه طويل  اللي  ���س��وات   ه��ذي 
�ساعه �سم  ول��ل��ع��دو  ال��رف��ي��ق  ع��ّز 

 

الوراعة كثير  ال�سالح   الحاكم 
ور�ساعة قرب  المجد  وبين   بينه 
وقطاعة بغ�ض  الهون  وبين   وبينه 
وداع���ة ج��رح��ن��ا  ���س��ي��خ،  ي��ا   وداع 

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

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 3715، 2041/9/41ه�– 5/يوليو/2891م، �ض: 11.
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مرحوم يا اأبو لكل اليتامى)1(
خالد بن �سالح �لعيادة

بالأحزان فوؤاده  ي�سكي  الذي   قال 
دمعي اليوم  �سّيل  �سمعته  علمن 

 

غيرنا ويبكيك  خالد،  يا   نبكيك 
كثيره جهاتن  خالد،  يا   وتبكيك 
الأرامل جميع  خالد،  يا   وتبكيك 
 وتبكيك يا خالد، فيا�سن م�سيتها
 مرحوم يا خالد، ع�سى اهلل يبيحه
 مرحوم يا خالد، ع�سى اهلل يرحمه
 مرحوم يا اللي النا�ض ت�سهد بعدله
اليتامى ل��ك��ل  اأب�����ٍو  ي���ا  م���رح���وم 

 

بالده وباني  ال��ع��ادل،  يا   مرحوم 
نف�سه لالإ�سالم  ب��اذل  يا   مرحوم 
 مرحوم يا اللي النا�ض تبكي افراقه
تبني المدار�ض والم�ساجد بهّمتك

 

كثيرة مدائن  عهدك  في   وطورت 
 وطورت من جدة ليا �ساطى البحر
الخليفة ون��ع��م  في�سل  اأب���و   ب��ع��ده 
لعهدنا ول��ي��ن  ب��ع��ب��داهلل   ون��ع��م��ن 
وعزها نجدن  اأوت��اد  ال�سعود   وكل 
وائل كلهم نعم ال�سرة  من �سلب 
النبي  وختامها مني �سالتن على 

كان ما  اليوم  وليته  عميق   حزنن 
فان ف��وق��ه��ا  وم���ن  تبّكينا  ودن��ي��ا 

 

 ويبكيك كل ال�سعب �سيبن و�سبان
 وتبكيك يا خالد، من الحزن لبنان
 وتبكيك يا خالد، �سغارن و�سيبان
 حتى ال�سجر يبكيك واعلن بالحزان
الوطان كل  في  الأم���ان،  معم   يا 
ربٍّ كريم وفار�سن خم�ض الركان

 

اليمان فيه  ظ��اه��رن  ن��ق��ٍي  ت��ق��يٍّ 

 

 مرحوم يا نورن على النا�ض قد بان
بالح�سان ويجزى  بالجنة   ع�ساه 
 ي�سهد له التاريخ ب�سدقن وبرهان
 يا من �سعى لل�سعب في كل ميدان
بال�سكان وتبني  م�ساريعن   وتفتح 
لنجران عرعر  حد  من   طورتها 
جيزان وح��د  وح��ائ��ل��ن  ت��ب��وك   ليا 
 نعم الفهد لل�سعب عادل وله �سان
و�سلطان ومتعب  وماجد   ومحمد 
و�سلمان وبندر  وعبداهلل   واأحمد 
وعدوان حربن  فيه  نهارن  جا   ل 
اأعداد ما هّبت من الريح الغ�سان

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 128.
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يا �ضعب ن�ضيانك)1(
�ق �لثبيتي خ�سري بن نايف �لربرّ

 تمر ال�سنين ويم�سي العمر ما نن�ساك
 ترى الع�سر والع�سرين ما غيرت مر�ساك
 يزيد الغال يا خالد الجود، في ذكراك
 ولك �سيرتن عطرة كما ريحة الم�سواك
 حكمت البالد بعدل وار�سيت ذاك وذاك
َتغّير مبادي واأنت مبداك هو مبداك

 

ليا �سكت الأهوال مّنا وجت مّناك

 

 ذكرنا الحكيم العادل الزاهد الن�ساك
 ن�سوفك تناجينا ن�سوفك هنا وهناك
 نفت�ض عليك وبين اأحا�سي�سنا نلقاك
 ع�سى جنة الفردو�ض يا �سيدي، ماأواك
 نقوله ول نن�سى فهدنا ول نن�ساك

 ملكت القلوب و�سار يا �سعب ن�سيانك
 مكانك مكانك واهلل اللي رفع �سانك
 ول تنق�ض الأيام قدرك وميزانك
 �سقاها مطر روحك وهتان وجدانك
وك�سبت احترام اأهلك وحّيدت عدوانك

 

لعنوانك ي�سابه  عنوانن  ك��ل   ول 
 وكربنا الدهر في نابه القاطع الحانك
بديوانك جال�ض  لالأعيان   وتمثلت 
نبّل التعب في ظل غر�سك وبنيانك

 

 تداوي الجروح وتطفي النار باأردانك
 تعاقب عليك الحور في بارد جنانك
 ول هان عبداهلل ول هانوا اإخوانك

http://www.3tasha.com/vb/showthread.php?t=2242 :1( من موقع منتديات عطا�سى(
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حامي كيان املجد)1(
خلف بن هذ�ل �لعتيبي

 ي�����ردد ال��ت��ل��ف��از ف��ي��ن��ا ن��ب��ا ه��ام
 ل عاد علمن جات به دار العالم
يا ريف الأرامل واليتام،  مرحوم 
والإ�سالم العروبة  وتنعاك   ننعى 
 رحمتك يا من زل تبارك والنعام،
 اأكملت ما ق�سرت في �سبع العوام
 يا م�سبع التاريخ، ب�سطور الأقالم
ق��دام ال��ح��ك��م  دف���ة  م�سير   ف��ه��د 
اليام ط��ول  على  م�سيرتنا   قايد 
 يحيا فهد جالي عن ال�سعب الوهام
الكمام مفتول  المحبوب   مليكنا 
 حامي كيان المجد عن كل هدام
واكتام عج  ال�سما  جو  في  ح��ّل  ل 

 

بالبهام يكظم  المظلوم   ي��ف��رج 
 تهتف له اأهل ال�سرق والغرب وال�سام
وانعام بخيرات  تنعم  الوطن   منه 
الهام الملهم  الفاهم  المهم   فهد 
حكام خير  حكامنا  لك   والحمد 
واج�سام واو�سال  اأ�سل  وفينا   منا 
والعام للخا�ض  الباب  م�سرعين 

 وما اأعلن به الديوان �سنة اعباده
فوؤاده نظيفن  اللي  الزعيم   موت 
 يا اللي عليك ال�سعب يعلن احداده
بالده ف��ي  ماأمنه  �سعب   وينعاك 
وزاده �سربه  الفردو�ض  جنة   في 
 وفي خدمة الإ�سالم نلت ال�سهادة
للزيادة وق��اب��ل��ن  نق�ض  ف��ي��ه   م��ا 
والقيادة العمل  كفو  الرجل   كفو 
واجتهاده همته  في  الفهد   عا�ض 
والريادة الملك  نعم  العو�ض   نعم 
 عون الرفيق وعوق من طال ماده
ال�سليب بجهاده ال�سعب   وم�سارك 
�سواده المجرد  ال�سعب   يجلي عن 
اأ���س��ي��ر م��م��رح ف��ي قياده  وي��ط��ل��ق 
الإرادة وحملوه  الجنوب   واأه���ل 
امتداده للخليج  َلْحَمر  البحر  من 

 

اعتماده ال��ع��ب��اد،  رب  ي��ا   عليك 
وعماده الحنيف  ال��دي��ن   حماية 
ال��ولدة نهار  م��ن  ال��دم   وف�سيلة 
وعادة طبيعه  لهم  الجميل   فعل 

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين.
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يرحمك يا را�ضن مرامه بعيدي)1(
دو��ض �ل�سعيلي �ل�سمري

رغيدي بعي�سن  للمولى   الحمد 
جديدي ب�سيٍّ  الدنيا  لنا  تظهر 

 

 مثل اأم�ض يوم اإنه تناو�ست الأيدي
الوحيدي ع��وي��ن  للجنة   ع�����س��اه 
 جلدن على ال�سدات رايه �سديدي
بعيدي مرامه  را�سن  يا   يرحمك 
عقيدي للفيالق  جموعن   مقدم 
ت�ستفيدي العرب  كل  حكمته   من 
ال�سهيدي ج����وار  للجنة   ع�����س��اه 
الجليدي الجليل  الملك  اإنه   حيث 
الأك��ي��دي الأخ��ي��ر  للمثوى   ودوه 
الوريدي ت�سد  �سافه  من   عبرات 
العبيدي �سان  الموت  خذاه   خالد 
هميدي ع��ظ��ام��ه  ت��ب��ق��ى  ل��و   وهلل 
 واأنت الخلف ع�ساك دايم �سعيدي
 يزهى بك الملك العظيم الجديدي
 ل با�ض يا مخلف ظنون ال�سديدي،
الجنان �سناد را�سي و�سيدي ثبت 

 واأم��ن واأم��ان��ن في رب��وع البالدي
بال�سوادي حالكن  ع�سيب   ي��وم 
 عذب ال�سجايا من طيور الهدادي
 مقدم هل الرايات �سقم المعادي
 �سلفن على الطاغي رفيع العمادي
الو�سادي الهافي �سجيع  به   ي�سفا 
الجوادي ال��ف��ه��ود  فهد   وم��ع��ززه 
النكادي �سقاه  رام���ه  ل   وال�سد 
ت�سادي خلدن  بيوت  بالنعيم   وله 
والف�ساد ال��ردا  �سد  العطا   جزل 
 وحطوا عليه م�سلفحات الهوادي
الحدادي المترفات  عليه   ولب�سن 
العبادي رب  المعبود   واخ��ت��اره 
 ف��ع��اي��ل��ه ف���ي ك���ل ي����وم ج����دادي
 النا�ض با�سمك يا بو في�سل، تنادي
 و�سعب عطاك الحب منك ا�ستفادي
 يا الليث، يا اللي فيك قلب جمادي
ف��ه��دن وم��ن ل��ه ب��ال��ب��راي��ا يالدي

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 145.
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ال�سديدي القوّي  والبا�ض  بالعزم 

 

بريدي الليالي  م��ر  على   و�سبر 
 حيث اأنت من قوم فخرهم تليدي
الحديدي بم�سّقالت  خذيتها 

 

غّنت لك الورقا بخ�سر الجريدي

 

 حامي الحرم كلن بفعلك ي�سيدي
 يا اللي مكا�سبك الثنا والحميدي
 و�ساعدك وا�سنادك �سجاعن عنيدي
 عبداهلل اللي لك عوينن ع�سيدي
الوليدي بن  خالد  ج�سارة  من   به 
المجيدي للر�سول  �سالتن   ث��م 

 ونطح الم�ساعب واحترام المبادي
الأي���ادي طليق  ي��ا  �سواتك   ه��ذي 
وادي كل  في  نوره  ي�سع�سع   ومجد 
والجتهادي والت�سميم   والدين 
 و�سوتك يدوي في فروع الحمادي
الريادي ج��رد  الركبان  به   غنوا 
 األهمك رب العر�ض طرق الر�سادي
يقادي ما  وقايد  المرا�ض   �سعب 
 �سمح اللقا الطاهر نظيف الفوادي
بالعدادي تنح�سي  ما   وف�سايله 
هادي للنا�ض  ك��ان  ال��ل��ي   محمد 
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اأدى االأمانة)1(
ر��سد بن عبد�لرحمن بن كليب

 يا اأهلل، يا المعبود، يا خالق النور،
 تجبر عز اآل �سعود وال�سبر ماجور
مبرور بالحق  المحبوب   فقيدنا 
 مرحوم يا خالد، م�سى درب ماثور
 من قلب كل ال�سعب �سياب وبزور
الحور م��ع  مخلد  بالجنة   ع�ساه 
اللي بالفعال م�سهور  حر الحرار 
ق�سور بها  ما  وافيه  الأمانة   اأدى 
مك�سور البال  ي��ودع  فجيعه   موته 
 ي��وم الأح���د ن��رث��اه وال��دم��ع منثور
 اأتلى العهد باللي بنى المجد مقبور
وزهور وري�سان  قبره  على   تنهل 
 في �سفحة التاريخ له مجد و�سطور
�سرور لنا  وهم  �سعود  باآل   الفخر 
و�سرور نور  عهدهم  اللي   قاداتنا 
لنمور الحكم  موؤ�س�ض   عبدالعزيز 
 و�سعود والفي�سل وخالد لهم طور
مغفور اهلل  بعناية  الملوك  ع��دل 

�سبار ك��ل  ع��زا  جابر  ي��ا  رب،   ي��ا 
 والموت حق وما م�سى بالقدر �سار
القدار �سواديف  اهلل  عليه   هون 
انوار قبره  ع�سى  الدنيا  من   رحل 
و�سغار كبار  من  له  يدعى   ج��داه 
 يقطف من الأثمار في دار البرار
 بين الدول بالخير كفاف ال�سرار
 ي�سعى لحل ال�سلح في كل القطار
 �ساعة �سمعنا عنه ن�سرات الخبار
نثار ال��دم��ع  وازرق  ملكنا   نبكي 
 بعد الع�سر بالعود يا عل المطار
وازهار ب�ساتين  بعده  بقى   عهده 
والخيار فعاله  بندر  اأب��و   و�سهود 
ال�سبار واف��ي��ن  ث��م  هلل   ال�����راأي 
 خم�سة ملوك اللي عرفنا لهم كار
قهار ل��ل��م��ع��ادي��ن  الأول   ال��ل��ي��ث 
دار والفلك  واأفعالهم   ب��اأدواره��م 
النار من  توفي  اللي  يجير  واهلل 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 116.
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الموت �سّنه ما عن الموت محذور

 

مخبور ب��الف��ع��ال  ك��ّل��ن  اأ�سالفنا 

 

بعد الملك خالد فهد مقّدم �سقور

 

من�سور الحق  راي��د  ملكنا   فهد 
ومنعور ع�سيده  عبداهلل   واأخ���وه 
 وا�سل م�سيره في م�ساعيه م�سكور
 ومحمد المعروف كالدرع مذخور
ال�سور ومقدم  ال�سعب   وهو حبيب 
ا�سبور وافي  العدا  لطم  في   جبار 
من�سور الطيب  له  الثاني   والنايب 
م�سهور و�سلطان  وتالي  اأول   من 
وكور على  تعّلت  �سقور  والأ���س��رة 

 

وماأمور وامر  بين  واحد   وال�سعب 
الزور من  �سليمة  والبيعة   العهد 
ود�ستور منهج  وال��ق��راآن   ال�سيف 
ممطور نبت  ما  عد  رب��ي   و�سالة 

 لي جا القدر ما عد فادن الحذار
 وخلف ال�سلف ع�سى لهم طول العمار
وجهار �سر  نه�ض  م�سيرتنا   قايد 
تنهار منه  والعدا  اهلل  من   ن�سره 
 ولي العهد بامن ورخا مثل ما �سار
 له في دروب الحق مدخل ومظهار
 حالل �سعيبات الم�ساكل اإلى �سار
 �سهل الجناب اأبحال واأبحال جبار
ن�سر ال�سعيف الى ا�ستكى �سيم جّوار

 

 �سلطان من�سا ال�سيف ويكرم الجار
تذكار والأفعال  والحكمة   بالراأي 
للدار ع��ّز  من�سبه  منهم  وال��ك��ل 

 

 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
َلْمطار هماليل  ع��دة  النبي  على 
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املوت حق وال بهذا غرابة)1(
رجاء بن ر��سد �حلقان �لدو�سري

�سحابة، علينا  من�سي  يا  اأهلل،   يا 
 يا قاب�سن روح النبي وال�سحابه،
 ارحم حبيب ال�سعب واجزل ثوابه
 واجبر عزا �سعب الوفا في �سوابه
 فقيد الهدى والمجد را�ض الحرابة
�سحابة المواقف  كل  وفي  �سخيٍّ 

 

به �سخا  للمواطن  �سمانن  نّظم 

 

غ��راب��ة ب���ه���ذا  ول   ال���م���وت ح���ق 
 اأكبر عزا ال�سعب ال�سعودي بال به
نجابه الفعايل  م�سوي  بمحمٍد 

 

به ينهقا  م��ا  ينحال  م��ا   حلحيل 
 اإلى انته�ض موتن على من �سطا به
به ان��ت��وى  م��ا  على  قطاعن   ب��ت��اع 
 وف��ه��د ال��ف��ه��ود ال��ل��ي ع���دوه يهابه
 وفهد الفهود اللي حكم والرجا به
كتابه م  محكَّ اهلل  ب�سرع  يحكم 

 

به كله حكا  والأم����ن  ال��رخ��ا  ع��ّم 

 

به مرحًبا  بالفهد  و�سهاًل  اأه���اًل 

 يا �س���امع الدعوة، عزيز المقامي
 �سامع دبيب النمل محيي العظامي
الكرام���ي الع���رب  ملي���ك   خال���د 
و�س���امي باأق�س���ى يمنها   المملكة 
 تخ�سع �س���ناديدن بجال الهمامي
غيث���ن يعّم ال�س���عب حتى الغالمي

 

حت���ى الأرام���ل �س���انهْن واليتامي

 

لل�س���المي والبق���ا  تفن���ى   الخل���ق 
 د�س���تورها الق���راآن نع���م الكالمي
 اأمع���رب م�س���هور خ���ال وعمام���ي
 �س���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
الع�س���امي بالليالي   مقدام الأم���ة 
 نبرا�س���نا �س���د الجهل والظالمي
نيام���ي والرعي���ة  ي�س���هر   الفه���د 
رج���ل العدال���ة والوف���ا والنظامي

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 152.
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 خال الغنم في جنب ذيب الذيابة
ينوله عقابه درب��ه  ع��ن  م��ال   م��ن 
 وعبداهلل اللي في الوغى يعتزى به
به يرتكى  للوطن  درعن   و�سلطان 
حرابه بالمالقى  ح���رار   �سفوة 
ح�سابه خفف  اأهلل  ي��ا   وختامها 

حطامي جعلها  ط��ال��ت  ل��و   يمناه 
تمامي ال��ع��دال��ة  فيها   المملكة 
 �سرغام و�سط المعركة ما ي�سامي
والزحامي اللقا  ي��وم   مقدامنا 
الإمامي عيال  العوجا  ه��ل   �سلة 
عامي كل  الحرم  زار  من   اأع��داد 
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رحلت يا خالد)1(
زيد بن غازي بن ع�سيب �لدعجاين

 يوم الأحد من فجعة العلم ج�سيت
حلتيت العين  بحاجر  يلوج   كنه 
وهّلت دموع العين واأ�سبحت واأم�سيت

 

 يا اأهلل، يا عالم ما اأبديت واأخفيت،
مرحوم يا عز العرب، طّيب ال�سيت

 

 نعتا�ض باهلل ثم ع�سودة هل البيت
وبّقيت ع��زي��زن  خ��ال��د،  ي��ا  رحلت 

 

و�سيت والبر  الخير  بفعل  ما   يا 
توانيت ما  للعرب  الت�سامن   قدت 
و�ساويت بعدل  اهلل  حكم   م�سيت 
 عدلت بين النا�ض وا�سبعت وارويت
 مرحوم يا �سيخ، على ال�سعب حنيت

حّية ن��اب  ناه�سة  قري�ض  ج�سة 

 

اللظّية حامي  مثل  فيها  والكبد 

 

علّيه وي����ع����ذل  ي���ع���زي���ن���ي  ك���ل���ن 

 

الرعّية اإم����ام  ف��ي  ع��زان��ا  تجبر 

 

علّية ج��ن��ان��ن  ف��ي  لعله  اأهلل،  ي��ا 

 

حلّية نجمن  ب��ان  نجمن  غ��اب  ل 

 

البرّية جميع  م��ع  جميلن  ذك��رن 

 

وبدوّيه حا�سره  �سعبك  ويبكيك 

 

بال�سوّية األ��ف��ت��ه��م  والم�سلمين 

 

حّية فالأفعال  خالد،  يا  غبت  لو 

 

و�سّية ب��َع��دك��م  ل��ل��ي  وخ��ل��ي��ت��ه��ا 

 

وع�سّية �سبح  الغفران  لك  نطلب 

 

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين.
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يا �ضعب، ال حتزن ملوكك �ضلطني)1(
�سامل بن حمد�ن �ملحرييق

وع�سرين واحد  تاريخ  الأحد   يوم 
العين روؤية  واختفت  نهاري   اأظلم 
 مات الحكيم اللي رفع راية الدين
 خالد حبيب ال�سعب ن�سل الميامين
الميادين جميع  في  جنابه   ي�سهر 
ووراعين وح��ري��م  �سيبان   يبكيه 
عزيزين ق��وم  دي��ار  عليه   ويبكي 
 ويبكي على خالد ق�سية فل�سطين
 عطفه �سمل حتى ال�سعوف الم�ساكين
�سالمين: يحبه  قلب  م��ن   عليه 
المحبين ق��ل��وب  ب��ن��در  اأب���و   ودع 
 كل الب�سر باعمال خالد م�سيدين
را�سين ال���رب  ق���درة  ف��ي   لكننا 
طين من  و�سواه  عبده  خلق   اللي 
 وع�سى البقا في اللي بقى والأمل زين
مطيعين اإن�����ا  اهلل   م��ع��اه��دي��ن 
المعادين عذاب  هو  عو�سنا   فهد 
ما�سين دوم  الوفا  بم�سمون  اللي 

 اأربع مية واثنين في �سهر �سعبان
 واليوم ال�سود تختلف فيه الذهان
 رجل ال�سالم اأو �ساكر العز ل هان
 اللي لهم في �ساحة المجد برهان
الوطان كل  موتته  ه��ّزت  واليوم 

 

ويبكيه �سعب خّيمت فيه الحزان

 

 حاول على تطويرها قدر المكان
 والموقف اللي �سار في �سعب لبنان
ب�سفطان المحبة  كل  لهم   واأهدى 
وريحان وعنبر  ورد  م��ن   ���س��الم 
اإن�سان ك��ل  ج�سد  تمال   ومحبته 
بر�سوان مقره  الجنة  في   ع�ساه 
 �سبحان من يامر واليا قال كن كان
 واأ�سفى عليه ال�سمع والعقل والل�سان
 ما غاب من نجم ظهر نجم ثم بان
واع���الن ���س��ر  للفهد  ولن���ا   ن��رف��ع 
 واخوانه اأهل المجد ذربين اليمان
 واإن وقفوا �ساب البال كل �سيطان

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 8715، 2041/9/22ه�– 31/يوليو/2891م، �ض: 01.
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داعين وب��ال��ح��ق  العليا   بالهمة 
 يا �سعب، ل تحزن ملوكك �سالطين
 يا �سعب، حكامك لنه�ستك بانين
زين فالها  عهدهم  في   المملكة 
 من عقب ما كانت �سعاب وبالدين
وبراهين دل��ي��ل  اأك��ب��ر   اأع��م��ال��ه��م 

فر�سان  الحرب  وفي  رواد  لل�سلم 
 عا�سوا ملوك ما ر�سوا لك بنق�سان
 في عهدهم حققت نه�سة وعمران
 اأ�سرق �سعدها ثم �سارت لها �سان
 و�سحاري يعوي بها الذيب �سرحان
 في وقتنا الحا�سر وفي ما�سي الزمان
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خري على �ضعبه)1(
�سعد بن حريول �ل�سبيعي

 يا اأهلل، يا المطلوب، عالم الأحوال
�سيال للثقيالت  اللي  ترحم   اأن 
المال يبذل  لنا  ومعروف   بعدلن 
 ع�ساه في الجنة له فرا�ض وظالل
ين زال األفي  كما  الدنيا  ترى   وال 
وانجال اإخ��وان  وعزي  فهد   بعزي 
 في العاهل اللي راح ما كدر البال
البطال م�ساهير  عدو  اليا   خالد 
الإ�سالم ما هوب مالل  في دعوة 
وثقال كبيرات  ينقل  العرب   دون 
اليوم حالل ال�سكال  وفهد ملكنا 
ي��ح��ّل��ه��ا ل���و غ��ل��ق��وه��ا ب��الق��ف��ال

 

ع�����الم ك����ل ال���ب���ّي���ن���ة وال��خ��ف��ي��ة

 

 خالد ملكنا اللي عدل في الرعية
ر�سية بنف�ض  وم��ت��وا���س��ع   ع��اق��ل 
ف��ي��ه��ا ح��ي��ات��ن هنية ال����ذي   ه���ي 
والمكرهية وال��ه��ون  ال��رخ��ا   بين 
بال�سوية كلهم  ال��ج��زي��رة   واأه���ل 
�سيه وم��اأم��ون  �سعبه  على   خيرن 
بمية مّيه  الطيب  اأه��ل  م��ن  ع��ده 

 

العالمية في�سل  م�سيرة   وا���س��ل 
 والإ�سالم عمومن ي�سهدون البرية
القوية الأم����ور  �سعيبات   ح���الل 
 حكيمن حليمن ول يداني الخطية

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين. 
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بكت عيوين)1(
�سلطانة بنت عبد�لعزيز �ل�سديري

مريت بالق�سر  يوم  عيوني   بكت 
 من اأق�سى فوؤادي بح�سرة الروح ونيت
بيت له  الخلد  بجنة  ع�ساه   خالد 
اأ�سهد انه يوفي الحق ل جيت  اأنا 
�سيت له  ذاع  وحاكمن   اأبو حبيب 
 يا ق�سر، يا ما �سفت من خلق واأويت
اأظلمت عقبه اآه يا ق�سر، واْلويت

 

 بك وح�ستن يا ق�سر، في القلب حطيت
 يا اأهلل، يا المعبود، وحدك ترجيت

الطاليع �سموح  بندر  اأب��و   ذك��رت 
الطبايع زين  الخلق  ح�سين   على 
 اللي حكم بالعدل وار�سى ال�سرايع
وجايع خايف  لكل  م��زار   ق�سره 
�سايع بالخير  الخير  م��اله   وقلبه 
الروايع جميل  ن��ورك  �سهد   وياما 
 دن���ي���ا ع��ج��ي��ب��ة م��ن��ت��ه��اه��ا ل��واي��ع
كالوجايع غدا  ي�ساحبني   حزنن 
ي��ا رب، ع��ن��دك وداي���ع  اأح��ب��اب��ن��ا 

)1( خالد بن عبدالعزيز: �سرية ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاين.
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رحل عن الدنيا)1(
�سليمان بن عبد�هلل �لقرزعي

بها م�سى  بالمكارم  مليك   يرحم 
منازلك ب��ن��در،  ي��ب��و  ط��ي��ب��ة   ل��ع��ل 
 خالد على التوحيد بالدين مقتدي
لالآخرة وق���دم  الدنيا  ع��ن   رح��ل 
الهنا له  مثله  بالخير  �سعى   اللي 
رقيبنا واهلل  ن��ف��داه  ل��و  ل��ي��ت   ي��ا 
 هالوا عليه الطين بالعود وانكفوا
ل��ل��ولي��ة ب���ق���ى  م����ا  ي��خ��ل��ي   اهلل 
ليثنا العهد  على  الوالي   عبداهلل 
 يا اأهلل، ل تق�سي على الأ�سره بالفنا
 هذا و�سالة اهلل على �سفوة المال

 خالد من اللي بالمكارم ح�سى بها
بابها ين�سك  عنك  م��ا  جنة   ف��ي 
ثوابها ي��ق��دم  م��ث��ل��ه  م���ن   وح����ظ 
 عدل ال�سحابة كلبوهم م�سى بها
بها �سخا  ربه  الفردو�ض  جنة   في 
بها ين�سرى  ل��و  ن��ف��داه   باأعمارنا 
 وال��ك��ل م��ن��ا خ��ي��رت��ه ي��ن�� ��زوي بها
بها ينلجى  واإخ��وت��ه  مليك   فهد 
بها غزا  والمكارم  نائي   و�سلطان 
ح�سابها نح�ّسب  اللي  ال�سعود  اآل 

 

ترابها في  م�سى  قد  نبي   اأف�سل 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 7515، 2041/8/52ه�– 71/يونيو/2891م، �ض: 11.
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روحه يف جنات النعيم)1(
�سليمان بن عبد�هلل بن حاذور

لنا الخالد من الطيب خالد  خلد 
 تداعت له الدنيا من العمر وانق�سا
 ت�ساهد لك الأحباب وال�سعب اآمنت
 تودعك يا خالد، من العين دمعة
الوفا وي�سمونه  ال��ع��ادل   ي�سمونه 
 وي�سمونه ال�سرغام وال�سبل والفهد
 اأم��ي��ن وم��اأم��ون و���س��د لمن طغى
 جزيتنا جزاك اهلل يا مدور الجزا،
 فال تح�سي الأقالم ما تح�سي الذي
 رجانا من اهلل ين زلك من زل الر�سا
 ق�سا وانق�سا اليوم انبايعك يا فهد،
 مع الأمن والإيمان يا منبع الندى،
و�سرورها نورها  يا  يا فهد،   فهد، 
ونكتفي ع�سيده  ال��ل��ي   ع��ب��داهلل 
 عاهدت ولة العهد يا كا�سب الثنا،
تحلها وه����ذي  ت��ح��اول��ه��ا   ه����ذي 
ملتجي ج��اه  ل  الفزاع  نذكر   نبي 
الوفا م��ن  ك��ن��وز  ه��دات��ه   �سلطان 
 يخليك ت�سكيل له وتبدي بما خفا
���س��الة رب��ي ع��ّد م��ن ح��ج وانتوى

 

النبي على  �سالة  باألف   وختمتها 

 با�سمك اإله العر�ض يرحمك خالد
�ساهد واهلل  ودع�����اك   ودع��ت��ن��ا 
واحد والقلب  مكتوب  القدر   ب��اأن 
 مليكن حكم بالعدل وال�سعب قايد
 وي�����س��م��ون��ه الإ����س���الم ل��ل��ك��ل وال��د
ع��اب��د ال���ع���ب���اد هلل   وي�����س��م��ون��ه 
حا�سد ك��ل  �سمع  م��ا  ودود   رحيم 
كايد ه��وب  ول  خالد  ي��ا  اهلل   م��ن 
 فعايلك يا خالد، على ال�سمت �سامد
الوعايد �سديق  رب��ي،  يا   رحمتك 
ال�سواعد �سد  والإ�سالم   لل�سريعة 
لنا بالخير عن كل حاقد  ع�ساكم 
النواجد ع�ض  ال��دي��ن  ع��دو   على 
عاهد للعهد  ايقال  قبل   بما�سيه 
وارد وه��ذاك  اأم��رك  �سدر   بهذا 
 ما تنح�سي ح�سناك بالخير واجد
وراكد حليمن  ف�سله  ذك��ر   �سعبه 
وارد يخليك  �سفته  اإل��ى   ب�سو�ض 
بزايد الم�ساكل  حالل   وير�سيك 
الفوايد راع���ي  ال��ه��دى  نبي   على 
 با�سمك اإله العر�ض يرحمك خالد

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 139.
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نفخر بحب ملوكنا ومناري)1(
�سليمان بن عوي�ض

ه����اد �����س����ي  ك�����ل  هلل   ال����ح����م����د 
 ل���ول وج���ود ال��ع��دل م��ا ج���اء هذا
الثاني ع��ن��ق  ق�����ضّ  ي��ح��اول  ك��ل��ن 

 

 ك���ل ي���ق���ول: اإن�����ه زع���ي���م الأم����ة
 ما هوب ق�سده لل�سعوب ال�سالح
الكر�سي وو�سل  فيهم  حكم   اللى 
�سغاله داي��م��ن  ال��م�����س��ان��ق   خ��ل��ى 
 اأخ���ذت م��ن ج��ارن ل��ج��اري عبرة
 يبط�ض بهم في غير ما اأن زل ربي
متعلم دار����س���ن  اأن����ه  ح��ج��ة   ف���ي 
كلمة له  اكت�سب  لينين  كتب   من 
نف�سه ي��ق��د���ض  بموجبها   اأ���س��ب��ح 
بحاله ي��ح�����ض  ن����ادر   ال��م��خ��ت��ل��ف 
جنة والآخ����ر  كعبة  بنى   واح���دن 
الأخ�سر الكتاب  هذا  على   اأ�سف 
اإل������ه يعبد ب����ه  م����ا   ف����ي راي����ه����م 
 ت���ط���وع���وا ل��ل��ك��ت��ل��ة ال�����س��رق��ي��ة
يتوهم العرب  �سمل  اجتمع  اإليا 

 ت��م�����س��ي م�����س��ي��رت��ن��ا ب��ك��ل رك���اد
 ك��ان ال��ج��م��وم ال��ح��ا���س��دات بداد
 م��ث��ل ال�����ذي ي���ج���ري ب��ك��ل ب��الد
ال��م��وج��ع��ات �سماد ل��ل��ج��روح   م��ا 
الأر�ض ف�ساد يعثي فوق  �سان   من 
 اأ���س��ب��ح زع��ي��م��ن م���ف���رط ج��الد
يقاد وراه  وه����ذا  ان�����س��ن��ق   ه���ذا 
 ���س��ار ي��ت��ع�����س��ى وي��ت��غ��دى اأف����راد
بحداد وال��ن�����س��ا  يتيمن   ال��ط��ف��ل 
والحاد قر�سنة  علمه   م��ع��روف 
ميراد ول  م�سدرن  من  هيب   ما 
 ي���ع���د ن���ف�������س���ه راي��������د ال��������رواد
اأ�ستاد ت����راك  ع��ق��ل��ه:  ل���ه   ي��ق��ول 
 ����س���اروا ل���رب ال��ع��ال��م��ي��ن اأن����داد
 ما له من الكتب ال�سحيحة اإ�سناد
عّباد خ��ذ  والخبث  ال��ذه��ب  عند 

 

الهاد ال��ع��ق��ور  مثل  اأم��ره��ا   ح��در 
اأحقاد زرع  اأع����الم  ب��م��ه��ات��رات 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 143.
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مثله زعيمن  ت�ستجوب  ك��ان   ل��و 
تراهم م���ا  ب��ال��ع��ي��ن   ا���س��ع��وب��ه��م 
مثله حكم  م��ا���ض  ال�سعودي   اأم���ا 
ب���ه طاقة ل��ن��ا   ال���م���وت ح���ق م���ا 
م��ل��ك��ن��ا خالد ب���ه  ت���وف���ي   ي���وم���ن 
�سكرة في  الهلع  �سد  من   النا�ض 
مذهلنا م��ل��وك��ن��ا  ح���ب   اأ���س��ب��اب 

 غ��ي��ر ال��م��ج��اع��ة لم���ت���ه م���ا ف��اد
وار�ساد حر�ض  خطوا  دونهم   من 
 ال�����س��ع��ب ك��ن��ه ل��ل��م��ل��وك اأح���ف���اد
رداد ق�����س��د  ع���م���ا  ل���ل���ق���در   م����ا 
اأولد ج���دع���ن  ال����ع����ذارى   ف��ي��ه 
اأم���رن كاد  م��ا ه��م ���س��ك��ارى لكن 
 اأ���س��رة ع��دل وال��ط��رف منها �ساد
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لو �ضفت �ضعبك)1(
�سباب �ل�سوينع

م�ستاق للتماثيل  م��ان��ي   غ��ن��ي��ت 
 قالوا لي: ا�سبر قلت: لل�سبر ما طاق
 عليك يا من هو على الطيب �سباق
 رجال علم وحلم واإح�سان واأخالق
وميثاق عهد  لل�سعب  عطى   رج��ل 
 و�سلون ما نبكيك من عمق الأعماق
وم�سراق فّيه  بين  �سعبك  حطيت 

 

الرزاق وكثرت  خوفه  له   واأمنت 
لو �سفت �سعبك عندما حّل الفراق

 

وال�سواق ال�سوارع   فا�سوا وك�سن 
 يا �سعب خالد، راح ل اأخطا ول باق
تواق الطيب  اإل��ى  اأب��و  وراه   وخلف 
مطراق ط��ارق  كل  مع  ول��ه   يرفى 
 ل��ل�����س��ر دف������اع ول���ل���خ���ي���ر دف����اق
 اخترت لك من جملة النا�ض عمالق
 اختار اأبو متعب ع�سيده اإلى �ساق
 واللي خلق �سبع ال�سماوات الطباق
و�سقاق بغ�ض  بينهم  ق��وم  ع��ّز  ما 

 

ب��ك��ب��دي حرقها ���س��ّي  ب���الي م��ن 

 

�سبقها عيني  دم��ع  بنف�سي   مما 
وفهقها ال��رج��ال  ك��ل  على   خطم 
وع�سقها الأم���ور  بغ�ض  غرته   م��ا 
الأم��ة وه��و ما �سرقها  ورح��ل عن 
غرقها م��ن  نجيتها  ال���ذي   واأن���ت 
 وهزعت له خ�سر الغ�سون بورقها
وحلقها القيود  ع�سرات   وف�سمت 
وعرقها العيون  دمع  اختلط   يوم 
نطقها ما  هرجة  عنده  كان   ومن 
خلقها ال��ل��ي  رب��ه��ا  ب���دب���رة   روح 
فرقها ما  اأمته  �سمل  جمع   رج��ل 
وفتقها ال��ع��ب��اه  م�����ض ط���راف   م��ا 
 ويترك مري�سين النفو�ض وحمقها
رفقها ه��و  والقافلة  ال��وف��ا   رج��ل 
ب�سنقها ي��ق��وم  ال��ع��دل��ة  م��ال��ت   ل��و 
وفلقها البحور  مو�سى  عن   واأزال 
طرقها ف��ي  تجتمع  ق��وم  ذّل  ول 

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 100.



الباب االأول: جممع الق�ضائد

396

يوم االأحد)1(
�سروق �مللز

 ي��وم الأح���د ل ع��اده اهلل م��ن يوم
بغيوم ال��ج��و  خ��ّي��م  الأح�����د  ي���وم 

 

 م��ن ���س��اح وط����اح م��ه��وب مليوم
 بفقد المليك اللي رحل قيل: مرحوم
 يا اأهلل، يا محيي قوم ومفني قوم،
ونعوم ف���ردو����ض  ب��ع��ال��ي   ت��ج��ع��ل��ه 
بعزوم الحكم  تولى  في�سل   اأب��و 
 عبداهلل ولي العهد والعدو ملطوم
ق��ي��ل معدوم ل  ال��ث��ان��ي   وال��ن��ائ��ب 
يدوم لنا  حكمهم  ع�سى  اأهلل،   يا 
معدوم كان  وهو  العبد،  خالق   يا 
وهموم �سيقات  العبد،  يا   دنياك 
تّمت و�سلى اهلل على �سفوة القوم

 

التمامي ب����در  غ����اب  ف��ي��ه   ي����وم 
وظالمي وه��ّم  وغ��ّم  ح��زن  غيوم 

 

يالمي ل��ح��ال��ه  ال��ل��ي  ي��ل��وم   اهلل 
الغمامي مثل  العين  عليه  هّلت 

 

 تجعله بجنة الخلد وح�سن المقامي
العظامي محيي  ي��ا  ظليل   وظ��ل 
واأماني اأمن  حكم  اجعله  ربي،   يا 
 قايد قوات الحر�ض باأمن و�سالمي
 هم عزنا هم درعنا في الظالمي
والظالمي ه��و  ال��ن��ور،  خ��ال��ق   ي��ا 
العظامي ف��وق  اللحم،  كا�سي   يا 
الختامي فيها  لنا  يح�سن   واهلل 
القيامي يوم  الخلق  �سفيع   محمد 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 147.
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تنعاك يا خالد �ضعوب اجلزيرة)1(
�سالح بن �سامل �لعن زي

�سهيرة والنواخر  �سايق   ال�سدر 
خبيره ي��ك��ذب  م��ا  الإذاع����ة   علم 
الم�سيرة زعيم  رحل خالد   قالوا: 
وخيره ه��ي  الفانية  وخ��ال   رح��ل 
الع�سيرة البالوي  عنا  نطح   اللي 
لم�سيره الرحيل  قبل  عطا   اللي 
 يمناه بك�سب الجود ما هي ق�سيرة
الفقيرة والبيوت  ال�سعافي   عز 
غيره فيه  العرب  كل  على   نف�سه 
 �سارت فل�سطين الحزينة جديدة
 عقب العيون ال�سود تم�سي �سريرة
وغيره ه��ي  لجلها  ح��ي��ات��ه   ب���ذل 
الجزيرة �سعوب  خالد،  يا   تنعاك 
الك�سيرة محتمن  بعدك  �سك   ل 
ه��و ن�سيره وال��ول��ي   ف��ه��د وله���ا 
الغفيرة الجموع  زي��زوم   و�سلطان 
 �سيوفهن نهار الكون ت�سرب �سطيره
كبيرة علينا  فرقتكم   ات�����س��وف 
امغيرة �سريعن  الدنيا  خانت   يا 
 هاجت وفاجت بالليالي الخطيرة
يديره وح���ده  ه��و  م��ن اهلل   اأم���ره 

البال ك��در  م��ال،  ي��ا  �سمعته   علم 
ينقال النا�ض  على  بده  ل   والعلم 
 لجوار والي العر�ض عداد العمال
ن زال للخلد  الوجه  �سميح   ع�سى 
العر�ض يبني له ظالل  اطلب ولي 
المال م��دور  على  تبخل  ما   يمناه 
الآل عن  تبعد  روحه  ع�سى  ا  بي�سً

 

وب��ذال كريمن  يبخل  ول   يعطي 
تنهال دوم  فوقهم  البالوي   �ساف 
ط��وال وح��ل��ول��ه��ا  ال��ك��ف��ار  تلعّبها 

 

 اأطرف نظرها الرو�ض والغرب دجال
 مرحوم يا مقعد حظ كل من عال
النبا قلت: ذهال  لو �سفتهم وقت 
 مثل الأ�سود الكال�سة �سيب وا�سبال
نقال للثقيالت  ال��ل��ي   وع��ب��داهلل 
الجي�ض باأمره وال م قّتل به اإن جال

 

مدهال دوم  للملتجي   ابيوتهم 
 ل �سك ن�سبر يا �سغاميم البطال
 تاخذ ول تن�سد وتمحى بها اجيال
 يا ما خذت من م�سنع الجود ريبال
وع���دال وازن  ل��ل��ك��ون  ال����ذي   ه��و 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 137.
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مرحوم يا �ضيخ، عل ذكر طاريه)1(
�سالح بن حم�سن �جلهني

طاويه ال��ه��م  ب���ه  ق��ل��ب  م���ن   اهلل 
ترثيه وقلوب  عيون  بكته  اللي   يا 
تهليه ل  مدمعك  كفي  ع��ي��ن،   ي��ا 
بالويه! كثر  ما  وياله  الدهر   هذا 
وتحميه ت��ف��دي  اأرواح  غ��ال��ي   ك��م 
ا�ستاذنت �سعبه ماليين تفديه  لو 
 يا عين، ما لك والبكاء ل تجريه؟
 قالت لي العين: البكا ما اأقدر اأخفيه
يغليه زال  ل  وال�سعب  رح��ل   للي 
واأبكيه ذارف  الدمع  عليه   اأذرف 
 مرحوم يا �سيخ، عال ذكر طاريه
اأياديه وفعل  خالد  �سافت   العين 
فيه يهتدوا  العلم  درب  لهم  �سّهل 

 

مباديه بي�ض  العلم  ب��درب   خالد 
مراقيه عظمية  اهلل  لذكر   خالد 
بمعانيه خير  الخير  ب��درب   خالد 
تثمر م�ساعيه ال�سلم   خالد بدرب 
 يا اأهلل ع�سى الفردو�ض جنتك تاويه

ي���وم ح��ل��ت علينا ال��ف��ج��ي��ع��ة   م��ن 
مودعينا ل���ه  وح���ّن���ا  رح����ل  ي����وم 

 

فينا اهلل  و���س��ن��ة  ح���ق   ال���م���وت 
حزينا واآخ���ر  ال��ن��ا���ض  ي�سّر  ي��وم 

 

درينا م���ا  اأق��ب��ل��ت  ال��م��ن��ي��ة   ب�����ض 
يمينا عليها  واأق�����س��م   ب��اأرواح��ن��ا 
ر�سينا وح��ّن��ا  اهلل  ق�����س��اه  اأم����ر 

 

الأنينا منه  ال��ح��زن  فيه   والقلب 
ال�سالحينا بجنة  ع�ساه   خ��ال��د 
�سنينا لب��ك��ي  ال��ع��ب��رات  تنفع   ل��و 
دن���ي���ا ودي��ن��ا ب�����س��رع اهلل   ح��ك��م 
المخل�سينا اأب��ن��اءه  �سعبه   لنباء 
مهتدينا العلم  رج��ال  ب��ه   يم�سي 
والقا�سدينا ال��ع��ل��م  لأه����ل   ت���اج 
الأمينا ال��ت��ق��ي  ال��ق��ل��ب   ال��ط��ي��ب 
والقادرينا النا�ض  �سعيف   اأعطى 
 فيها الرخا �سد الحقد وال�سغينا
و�سكينا وق��ار  راح��م،  يا   وتعطيه 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 160.
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حاميه  فقد  في  الإ���س��الم  يعو�ض 
براعيه ال�سعودي  ال�سعب   ويعو�ض 
 يا من ترك دار الفنا لدار تن زيه،
اأعزيه الخليفة  ال��ف��ه��د   مليكنا 
وتحميه تحفظه  اأهلل  ي��ا   مليكنا 
 كمل م�سيرتنا على الدرب ما�سيه
ما�سيه ع���ز  ع���زن���ا،  ي���ا   مليكنا 
باريه العهد يحفظه  ولي   عبداهلل 
تبقيه ي��اهلل  العهد  جي�ض   واأم��ي��ر 
 �سلطان جي�ض المملكة يفتخر فيه
يباريه بجي�ض  م�سيرتنا   نكمل 

والم�سلمينا  الإ�سالم  حمى  حامي 
ابتلينا فيما  ال�سلوان   ويلهمهم 
لحقينا ب��ك��م  ح��ّن��ا  �سابقين  ي��ا 

 

فينا الجرح  عظم  اللي   بفقيدنا 
مبايعينا با�سمه  وح��ّن��ا  لل�سعب 

 

للعالمينا ال��ك��ون  رب   يحفظك 
الأكرمينا وان��ج��ال��ه   عبدالعزيز 
معاهدينا ع��ب��داهلل  العهد   ل��ول��ي 
علينا ع���زي���ز  ال���ث���ان���ي   ال���ن���اي���ب 
تلينا م���ا  ل��ل��ع��دا  ال��ل��ي   ب��ج��ن��وده 
القادرينا ج��ن��وده  ال��رج��ال   ع��زم 
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عز اهلل اأن فقد البطل خطب جلل)1(
عبد�لرحمن �ل�سليمان �لنانيه

 اهلل م��ن ح���زن ع��ل��ى الأم����ة ن زل
همل دمعن  فجرت  النواظر   خال 
الجبل مثل  را���س��ٍي  اللي  الخالد 

 

اهلل عدل بخلق  ولد حاكم   حاكم 
الع�سل مثل  ونّيتن  و�سالح  تقوى 

 

 ���س��ان الأم��ان��ة لين واف���اه الأج��ل
 عز اهلل اأن فقد البطل خطبن جلل
بالبدل عّو�ض  البيت  رب  �سك  ل 

 

واحتمل قديمن  من  تحمل  رْج��ٍل 

 

بذل بذارعه  الخيرات  من  ما   يا 
والعمل بال�سيا�سة  خبيرن  ا  اأي�سً

 

اجتول وال���راأي  الجو  ادل��ه��م   اإذا 
يزل لم  �سجاعن  عبداهلل   واأخ��وه 
 و�سلطان مثل الغيث ب�سنين المحل
فعل بميدانه  اإخ��وان��ه  م��ن   وك��ل��ن 
 هم ذخرنا من عقب خالدنا البطل
 و�سلوا على المع�سوم عن درب الزلل

 خ���ال القلوب الموؤمن���ة تعول عويل
 يوم اأن اأب���و بندر رحل عنها رحيل
من �س���ّكته بقع���ا تزبن ب���ه دخيل

 

 ما قط يومن �س���ار باحاكمه يميل
 عزم و�سجاعة وال�سدر ما به غليل
 وال�س���رع د�س���توره ول يبغ���ى بديل
 واإن فرقة الغالي لها جرحن ي�سيل
 بالفهد اأبو في�سل ع�سى عمره طويل
 ما ه���و بتوه ينق���ل الحم���ل الثقيل
 واإن جيت اأعدد فالعدد ما هو قليل
 عند الدول م�سهور له قدرن جليل
 ي�س���ير مثل القطب لل�ساري دليل
 في كل ميقافن كما ال�سيف ال�سقيل
 يب���رد كب���ودن فوقهن مث���ل المليل
 هم واأ�سرته جمعن هل الفعل الجميل
 يا اأهلل، ع�ساهم دايمن ظلن ظليل
 الم�سطفى اللي �سرعته ما لها مثيل

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 130.
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حط الدفان قلوبنا عرب واأعجام)1(
عبد�لرحمن �لعطاوي

بيده النا�ض  اللي دبرة  يا  اأهلل،   يا 
 ال��م��م��ل��ك��ة م���ن ك���ل ب���د وب���دي���ده
الحميدة ال�سجايا  يا راعي   عليك 
والعقيدة الوفا  �سافي  يا   مرحوم 
وقيدة ���س��م��ي��ره  ف���ي  ك���ل   ع��ل��ي��ك 
الجريدة ويقرا  الرادو  ي�سمع   من 
للفقيدة المملكة  اخ��الج   لأم�سى 
البريدة بالجنان  اهلل  جيرة   في 
الوديدة القلوب  من  عليك  ما   يا 
جديدة في�سل  عقب  من   ليعاتنا 
الن�سيدة ت��ردم��ون  اللي  ي��ا   ب��اهلل 
 قبل اأم�ض من نفو�ض �سعبه �سعيدة
عبيده دع�����وة  ���س��ّم��اع  ي���ا  ب����اهلل 

 

بع�سيده بالفقيد  ع��زان��ا   واج��ب��ر 
 ويعي�ض اأبونا راعي الأرايا ال�سديدة
 الملك بحمى اهلل عرو�سه م�سيده
 من مات بالفردو�ض نف�سه �سهيدة

اأيتام كله  غ��دا  �سعب  ع��زا   اجبر 
اأم�سوا بعد خالد من الحزن �سّجام

 

 من �ساح باأعلى ال�سوت ما هوب ينالم
وهمهام �سهيق  عقبك  له   ال�سعب 
العالم ن�سر  �سرامها  يزيد   نار 
ي���ط���وح ال���وّن���ة وع���ب���رات���ه ات����وام

 

مهزام عنه  لنا  ول  حق   وال��م��وت 
ال�سالم ينعاك  بالعود،  ث��اوي   يا 
 ذابت و�سبر نفو�سنا عقبك اهوام
 وجددت حزن ما دثر �سبعة اأعوام
 حط الدفان قلوبنا عرب واأعجام
 واليوم حزن من �سروره اإلى ال�سام
الترّحام دعوا  ال��روح  لهاك  اقبل 

 

عام مية  حياته  باقي  ع�سى   فهد 
مقدام بالمهمات  ال��ل��ي   محمد 
 ما دام عبداهلل على العهد �سرغام
ب��اق��ي فيه حكام م��ع��زي  ك��ر   وم��ا 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 7515، 2041/8/52ه�– 71/يونيو/2891م، �ض: 11.
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خالد ملكنا عز االق�ضى واالدنني)1(
عبد�هلل �للويحان

 قالوا لي: اق�سد قلت: ما هوب ذالحين
المحبين ق��ل��وب  م�سايبها   دن��ي��ا 
مقيمين وح��ّن��ا  عنا  رح��ل  في�سل 

 

بالموازين ع��ادل  ياللي   با�سمك 
 خالد ملكنا عز الأق�سى والأدنين
 جعله خلف عقب ال�سلف قولوا: اآمين
بالثنين نعم  العهد  ول��ي   وف��ه��د 
 هو ع�سده الأيمن على الع�سر واللين
ا نقول: اثنين واثنين واث�نين اأي�سً

 

 تنا�سلوا من �سلب يكرم عن ال�سين
 عبدالعزيز اللي خذ الملك بالدين
ناجين ال��ن��ار  له���ب  ع��ن   لعلهم 

ال�����س��ع��ر ع��ن��ي غ��ّل��ق ال��ح��زن بابه

 

ي��ع��ال��ج �سوابه ب��ه   وك���ل ع��ل��ى م��ا 
�سفابه وا  ق��ول��ة  ي�����س��ره  ح���دا   م��ا 
كتابه يمينه  ف��ي  ي��ع��ط��ى   ع�����س��اه 
ركابه تقافت  اللي  الزعيم   عقب 
الإ�ستجابة الخالق  وعند   ندعي 
وح���زاب���ه وراأي  ع��ل��ي��ا  ه��م��ة   ل���ه 
 ما كان ير�سى به عقيدة ر�سى به
 لب�������ة م����ق����دم ع����ل����ى ك�����ل لب����ة
ثيابه بي�ض  المنقود  اأ���س��ود   ع��ن 
�سبابه ب���اأول  الأب��ط��ال   وم�����س��ادم 
 اآمين يا من�سي المطر من �سحابة

)1( �سحيفة البالد، العدد: 6394، 5931/5/4ه�– 51/مايو/5791م، �ض: 4.
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واقفى من الدنيا على الزهد عزام)1(
عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ل�سلوم

 يا اأهلل، يا مجري ت�ساريف اليام،
عالم بالخفيات  هو  من   �سبحان 
ال�سالم دين  على  يبقينا   نرجيه 
 يا معتبر بالوقت، ما طاب ما دام
 دن��ي��اك ه���ذي ك��ل ي���وم ل��ه��ا زام
 ب�سعبان في واحد وع�سرين من عام
والأيتام الأرامل  ريف  رحل   خالد 
بالحالم تمّثل  ذك��رى  لنا  واأبقى 

 

 مرحوم يا وا�سل ل�سعبه والرحام
 ويحر�ض على جمع ال�سمل �سرق مع �سام
 واقفى من الدنيا على الزهد عزام
منظام وال��ك��ل  ودع���ن���اه   وال���ي���وم 
لال�سقام وي��ب��ري  يهونها   وال��ل��ي 
حكام ن�سل  والفهد  حكمها   فهد 
من �سلب َعود له ولو مات مر�سام

 

 �سقر الجزيرة مروي عطا�ض وحيام
 عبدالعزيز اللي على الخيل ما نام
كل �سرغام المملكة  تولى   وعقبه 
وفي�سل ن�سير الحق ومذل ال�سنام

 ي��ا م��دب��ر خ��ل��ق��ه ع��ل��ى م��ا يريده
بيده ال��م��خ��ال��ي��ق  م��ق��ادي��ر   رب 
عبيده ���س��ف��وة  ب��ال��ت��وح��ي��د   وي��ع��ز 
ق�سيدة بما�سي  ال�سابق  قاله   قد 
ت�ستعيده بالرخا  ل��ك  قدمت   م��ا 
ْتعديده واأل���ف  واثنين  مية  اأرب���ع 

 

 وما مات من حب العرب هو ر�سيده
عيده م��ث��واه  الخلد  جنان   ع�سى 
اللي �سادق في وعيده يا   مرحوم 
 يا ما احتمل جور الزمان و�سديده
 ما اختار من موفور عي�سه رغيده
فقيده خالد  �سار  �سعب   م��ع��ذور 
ع�سيده هو  ملك  بعده  ال��ذي   اأن 
يجيده والريا�سة  ال�سيا�سة   علم 
تبيده م��ا  ال��زم��ن  تخاليف   ر�سم 
�سديده عدوه  ي�سقي  اْلتطم  واإذا 

 

�سديده ونحى  ملكه  �سفا   حتى 
بالذكر ح�سل حميده اللي   �سعود 
اأنا اأ�سهد اأن الحق في�سل �سهيده

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 5753، 2041/8/62ه�– 81/يونيو/2891م، �ض: 32.
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 وخالد تراه لن�سرة الدين مقدام
 ما غاب من نجم لمع نجم ب�سام
 اليوم اأبو في�سل جال كل الوهام
 وول����ي ع��ه��ده ب��ال��م��ه��م��ات ج��زام
واك��رام ع��ز  ماقفه  اللي   بايعهم 
القالم وجّفّن  �سطت  اليا  محمد 

 

والنعام، تبارك  يا من زل   طالبك 
 وطالبك تن�سرنا على كل الخ�سام
 حتى نعيد القد�ض من رج�ض الثام
 وختامها يا رب، يا مجري الن�سام،

يحيده اأح���د  ف��ال  ن��ي��ه  ن���وى   واإذا 
ويفيده رع����اه  م��ن  ب��ن��وره   ي��ه��دي 
ت�سيده ما  الحَيل  ع�سرات  �سياد 

 

 ع��ب��داهلل ال��ل��ي م��ا ه��ن��ا���ض يكيده
 محمد عمود البيت وا�سمه عميده
�سديدة را���س��ه  عند  تلقى   ال���راأي 
ر�سيده درب  ك��ل  م��ن  بنا   ت�سلك 
نريده ال��ل��ي  ع���زك  م���ن   وت��ع��زن��ا 
تهويده ي��ب��ون  ال��ل��ي  ال��ي��ه��ود   م��ن 
 تجبر عزا ال�سعب الوفي في فقيده
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�ضريوا بنا يا قادة العرب والدين)1(
عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لفهيد

 مرحوم يا خالد، حبيب الماليين
حزينين �سعبك  كل  فراقك   على 
 من يعرفك ينعاك حتى البعيدين
هذا م�سير النا�ض ما حّنا بجازعين

 

 في جنة الفردو�ض دار ال�سهيدين
 وعليك يبكون ال�سعوف الم�ساكين
 ع�سى العو�ض في اهلل عالدار باقين
را�سين محبين  ال��ب��ي��ع��ة   ن��ج��دد 
 بال�سمع والطاعة على ال�سرع والدين
ال�سالطين بالملوك  و�سهاًل  اأهاًل 

 

الميادين جميع  في  مطورينه   يا 
القوانين فوق  ال�سرع،   يا جاعلين 
م�ستبدين وغيركم  الملوك   اأنتم 
م�سلين واأهلها  عميا   ا�ستراكية 
 ونظامكم الممتد من حكمة الدين
م�سحين �سبيله  في  جنود  وحّنا 

 

 ترجو جليل الملك يخذل عدا الدين
فل�سطين نطهر  ي��ن��ادي��ن��ا   وف��ه��د 
م�ستعدين يالفهد،  وطاعة  �سمع 

ع��ي��ن حزينة ك���ل  ف���راق���ك   ع��ل��ى 
�سايلينه ق�سمهم  �سواهم   وال��ل��ي 
متينة ن��ف�����ض  ك���ل  ح���ّن���ة  ع��ل��ي��ك 

 

ل���دار ثمينة  ع�����س��اك م��ن ه���اذي 
طايعينه رب���ه���م  ع��ب��ي��د   م��ن�� ��زل 
متعودينه ف��ي��ك  ع��ط��ف   ي��ب��ك��ون 
عارفينه درب��ه��م  وراه���م   نم�سي 
معلنينه راي����ن����ا   م��و���س��ح��ي��ن 
معاهدينه اهلل  ك���ت���اب   ع���ل���ى 
ومعودينه ال�����س��ع��ب  معلمين   ي��ا 
دينه وعلوم  التوحيد  را�سها   على 
ودينه نظامه  يخدم   و�سلطانكم 
وا�سعينه هم  المنهار   ونظامهم 
وم�سللينه ال�����س��ع��ب   م��وه��م��ي��ن 
حافظينه دام��ك��م  م��ا  ع��زن��ا   ه��و 
دينه عل�سان  ترخ�ض   واأرواح��ن��ا 
دينه ن�سر  على  القايد   ي�ساعد 
طايعينه دع���وت���ه  ن��ل��ب��ي   وح���ن���ا 
وم�ساعدينه �سهيون  ولد  ن�سحق 

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 5916، 1402/10/22ه�– 11/اأغ�سط�ض/1982م، �ض: 21.
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 �سيروا بنا يا قادة العرب والدين،
الميادين بكل  ال��ب��اري   ن�سركم 
وحّنا اآل المغيرة جندكم من اإلى حين

 

 تعدادنا بالآلف في حدود ع�سرين
 خ�سنا معه درب ال�سرف بالميادين
موازين ف��ي  ذا  ك��ل  ي��ج��ع��ل   اهلل 
الدين راية  رفع  اللي   عبدالعزيز 
 �سان الجزيرة من يدين ال�سياطين
بالطماأنين زاه���ر  ع��ه��ده  زال   ل 
 قرن م�سى واأنا على تلك را�سين
الدين �ساعة  اإلى  القادة   ع�ساكم 
اآمين ق��ول��وا:  ال�سكر  يلهمنا   اهلل 
موازين ال�سعادة  لنا  ت��دوم   حتى 
مدانين ع��اج��زي��ن  ج��الل��ه   ج���ل 
الدين  وختامها �سلوا على م�سرع 

الرزينة والعقول  ال�سيا�سة  اأهل   يا 
نا�سرينه ي��ا  ال��ج��ب��ار   ين�سركم 
من عهد اأخو نورة وحّنا خادمينه

 

�ساينينه ول��ع��ه��دن��ا  ال��وف��ا   ج��ن��د 
مدينة فتحت  وك��م  الجهاد   درب 
لدينه يجاهد  ال��ل��ي   عبدالعزير 
ح�سينة و���س��ارت  جزيرتنا  وّح��د 

 

 وب����ع����ده ت��ول��ت��ه��ا ي���دي���ن اأم��ي��ن��ة
وال��ع��دال��ة �سمينة ان��زع��اج   ب��دون 
ال�سكينة غ��ي��وم  وتغمرنا  ��ا  اأي�����سً

 

بحينه خلقها  م��ن  ي��رث��ه��ا   ح��ت��ى 
�ساكرينه ال��ذي  م��ن  نكون   ع�سى 
�ساكرينه الأم���م  بين  بها   تعرف 
متينة العميمة  نعماه  �سكر   ع��ن 
ومنا�سرينه ال��م��خ��ت��ار   م��ح��م��د 
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فقيده والعظيم اأكرب فقيدة)1(
عبد�هلل بن حممد �لثمريي

فقيده اأك���ب���ر  وال��ع��ظ��ي��م   ف��ق��ي��ده 
يومه واف�����اه  ال��ن��ب��ي  اأن   ن��ع��رف 
عواري الدنيا  ف��ي  الخلق   جميع 
 خ��ل��ق��ن��ا خ���ال���ق ال���دن���ي���ا وداي�����ع
رحلنا م��ن��ه��ا  الأج�����ل  ح���ل   واإذا 
البداية ف���ي  زرع���ت���ه  زرع   م��ث��ل 
اآدم ورا  ج��ي��ل  وك���م  اآدم   رح���ل 
رحيله وف���اج���ان���ا  خ���ال���د   رح����ل 
والإذاع����ة ���س��واب��ي  اأف��ق��د   بغيت 
كبيرة ب��ن��در  اأب���و  ف��ي   م�سيبتنا 
حزينة ب��ق��ل��وب  ال�����س��ع��ب   ب���ك���اه 
نقية ��ا  ب��ي�����سً ����س���ادق���ة  م��ح��ب��ة 

 

ب�سعبه َب��������ّر  ع��������ادل  م���ل���ي���ك 

 

عنده اب��ن��اه  مثل  ال�سعب   جميع 
مخل�ض هلل  ����س���ال���ح   اإم���������ام 
المواقف ك��ل  ف��ي  ال��خ��ي��ر   ي��ح��ب 
لخلقه اهلل  منحها  ل��و   ب�����س��اط��ه 
محبه م���ل���ي���ان  ال���ق���ل���ب   ك���ب���ي���ر 
بحبه ح���ب���ه  ب����ادل����ه  و����س���ع���ب���ه 
ع����دل ف��ي��ن��ا ع�����س��ى ي���ج���زاه ربي

ول����ك����ّن ال����ع����زا ُق�������ّو ال��ع��ق��ي��دة

 

عبيده ف���ي  اهلل  ���س��ن��ة   وه�����ذي 
وري����ده ف���ي  م��ن��ا  ال���ف���رد   وروح 
 ل���ن���ا اآج��������ال م���ك���ت���وب���ة اأك����ي����دة
ويعيده ال��خ��ل��ق  ي��ب��دي  ال��ل��ي   اإل���ى 
ح�سيده ي��ل��زم  ن�سج  م��ّن��ه  اإذا 

 

عديدة واأج����ي����ال  اأج���ي���ال   وراه 
غيده بين  ينعم  الخلد  في   ع�سى 
ب����ي����ان ت���ن�������س���ره ث����ّم����ن ت��ع��ي��ده

 

الق�سيدة تترجمها  م��ا   م�سيبة 
 ت��ف��ط��ر والأ�����س����ى ف��ي��ه��ا ي��زي��ده
ر�سيده خ��ال��د  للملك  ال��ل��ي   ه��ي 
ب��دي��دة ب���دي���دة ع���ن  ��ل  ف�����سّ ول 

 

 ي���ع���ام���ل���ه���م م���ع���ام���ل���ة ف���ري���دة
الحميدة ب�����س��ج��اي��اه   ع���رف���ن���اه 
الَمجيدة م��واق��ف��ه  ف���ي  َم��ج��ي��د 

 

�سعيدة ح��ال��ه  ف��ي  الخلق   ي�سير 
وبعيدة ال��ن��ا���ض  دان����ي   م��ن��ح��ه��ا 
وف���������ّي ل����ل����وف����ي ن������د ون�����دي�����ده
م�سيدة وق�����س��ور  ال��ع��ي��ن  ب��ح��ور 
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ق��ل��وب �سعبك ك��ف��ت��ك  ب��ن��در   ي��ب��و 
واأم���ه يبكيك  ال��ط��ف��ل  اأن   ك��ف��اك 
عنفوانه ف��ي  ال��ف��ت��ى  اأن   ك��ف��اك 
و�سعفه ثقله  م��ع  ال�سيخ   ك��ف��اك 
العروبة واأب���ن���اء  ال�سعب   ب��ك��اك 
حية وال���ن���ي���ران  الأَْرز  ب���ك���اك 

 

اليتامى وق��ل��وب  ال��ق��د���ض   بكتك 
الحنيفي الدين  على  اللي   بكوك 
كربه ت��ن��ف��ي�����ض  وال���ب���ك���ا   ب��ك��ي��ن��ا 
ف���ل���و ح���ّن���ا ب��ك��ي��ن��ا ال����ده����ر كله

 

 ر���س��ي��ن��ا ب��ال��ق��در خ���ي���ره و���س��ره
خ���ال���د، مقامك ي���ا  خ��ل��د   ب��ج��ن��ة 
م��م��ا دهانا ال�����س��ب��ر  ف��ي   ع����زان 
الرزايا جته  اإذا  ال��م��وؤم��ن   ت��رى 
را�سي بنف�ض  النعيم  ف��ي   تنعم 
ذران���ا ه��م  خلفكم  ف��ي   وع���زان���ا 
�سليمة ب���ن���در،  ي��ب��و   اأم���ان���ت���ك���م 
حياتك ف���ي  ع��ارف��ي��ن��ه   ع��ظ��ي��م 
ذك��������ّي األ�����م�����ع�����ّي ف�����ذ م�����درك

 

م���واق���ف���ه ال���ك���ث���ي���رات ْم��ع��روف��ة

 

ق�سية لأك����ب����ر  م���خ���ّول���ه  ده������اه 

 

ومحمد ف��ه��د  ل�����س��ي��دي   ع�����زاي 
كريمة ع��ا���س��ت  لأ����س���رة   وع����زاي 
المنّجب النجل  لبندر  وع���زاي 

 

وردد: ال��ط��ي��ب  ل�سعبنا   وع����زاي 

الجويدة ال��غ��زي��رات   وم��دام��ع��ه 
ال���وح���ي���دة ل��ل��ث��ك��ل��ى  اأّب  لأن������ك 

 

كويدة �سعقة  بالفاجعة   �سعق 
جيده واب����ت����ل  خ����اط����ره   ت��ك�����س��ر 
�سعيده م��ع  محيطه  م��ن   خليجه 
لْتاأييده ن�����س��ي��ط��ة  وم�����س��اع��ي��ك��م 

 

�سريدة م��ث��ل��ه  ط��ف��ل��ة  اأو   ط��ف��ل 
ال�سديدة ال���ك���ري���م���ات   لآراك 
تفيده م���ا  وح��ي��ل��ه  ال��ع��اج��ز   ع���ن 
ن�ستفيده ب��ك��ان��ا  م���ن  ال��ل��ي   و����ض 
 ع��ق��ي��دة را���س��خ��ة م��ا ه��ي جديدة
ال�سهيدة ال��روح  مع  روح��ك   ع�سى 
ي����ري����ده ف���ي���م���ا  ح���ك���م���ت���ه   وهلل 
ال�سديدة ال��م��ل��م��ات  ف���ي  ق�����وّي 

 

وطيدة نف�سه  بالر�سا   و�سعبك 
ع�سيده متعب  واأب���و  في�سل   اأب���و 
ليده ي���دك  م��ن  ال��ف��ه��د   ت�سلمها 
 وث��ق��ت��م ف��ي��ه ح��ي��ث اإن�����ه ول��ي��ده
الحديدة م��ث��ل  وال���ع���زم   ج����زوم 
 ح��ك��ي��م��ات ع��ظ��ي��م��ات ر���س��ي��دة
ت�سيده ما  ال�سيا�سة  اأه��ل   ي�سيد 
مديدة اأي���ام���ه  ع�����س��ى   وع���ب���داهلل 
عنيدة ال��ب��ل��وى  على   و�سجاعتها 
حفيده م��ع  خ��ال��د  اأن��ج��ال   وجميع 
فقيده اأك���ب���ر  وال��ع��ظ��ي��م   ف��ق��ي��ده 
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جترب عزا االأ�ضرة و�ضعب ال�ضعودي)1(
عبد�هلل بن مريزيق �حلربي

الأخبار تابعت  اليوم  الأحد   ظهر 
 �ساعة �سمعت العلم نظمت ال�سطار
نار ت�ستعل  بداخله  ك��ن   والقلب 
 مرحوم يا حامي العروبة والقطار،
اأثمار يقطف  بجنة  ع�ساه   خالد 
 يا القايد المغوار، يا الوالد البار،
 يا اأهلل، يا المعبود، يا خير مختار،
الخيار ن�سل  بخير  عزانا   تجبر 
الكار هل  نبايع  حّنا  العزا  وبعد 

 

 فهد مليك ال�سعب يا ن�سل الحرار،
الدوار ك��ل  على  نبايعكم   واهلل 
�سار بما  نوؤمن  الأم��ن  جنود  حّنا 

 

 والجي�ض جاهز بين مدفع ومغوار
 ومعنا الحر�ض نفخر بهم �سر وجهار
وكبار �سغار  كله  جاهز   وال�سعب 
دينار رب��ع  مق�سد  ل��ي  ول   قلته 
و���س��الة رب��ي ع��د ه��ّم��ال المطار

 

يعودي ما  ع�سى  علم  لي   �سمعت 
الخدودي ح��رق��ن  عيني   ودم���وع 
وق��ودي ول��ع��و  البن زين  ل��ه   ح��ط��وا 
ودودي رح��ي��م  �سعبه  ع��ل��ى   ال��ل��ي 
ْمَعبودي ي��ا  دع��وت��ي  تقبل  اآم��ي��ن 

 

اللحودي ع��ذاب  م��ن  يفكك   اهلل 
 يا اللي لمن يطلبك دايم وجودي
 وتجبر عزا الأ�سرة و�سعب ال�سعودي
الجدودي معربين  ال�سعود   ن�سل 
العهودي ول���ي  ال��ث��ان��ي   وال��ن��ائ��ب 
اليهودي نتحدى  حّنا  وبوجودكم 

 

الحدودي وما�سكين  البالد   اأم��ن 
درع البالد و�سّد من هو ح�سودي

 

ال�سمودي نهار  جا  وان  بها   نعما 
 وع��ن��د الأوام����ر ك��ل ب��ون��ا جنودي
وزودي مدح  واهلل  بها  اأق�سد   ول 
النقودي ع��د  مثل  ك��الم   وخ���ذوا 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 7515، 2041/8/52ه�– 71/يونيو/2891م، �ض: 11.
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واحد ي�ضابق �ضيحته ماء عيونه)1(
عبد�هلل بن نائف بن عون

نن�ساه كيف  الأح��د  يوم  لحد   اهلل 
حلياه الح�سر  �سجة  علينا   يومن 
ما جاه ح��ّر  ف��زع مذهول من  كل 

 

لهاياه ف��ي  عبرته  ي���ذاود   اأح���دن 
حناياه وف��اخ��ت  قلبه  كفخ   كلن 
والموا�ساه للتعزيه  ح�سر   وكلن 
ع���ّزى ه���ذا ه�����ذا وه����ذاك ع��زاه

 

وابكاه ال�سعب  ودع  اللي   بالراحل 
 م��رح��وم ي��ا م��ن ع��ز دي��ن��ه بدنياه
بح�سناه علينا  م�سبل  يا   مرحوم 
 مرحوم يا ما بك من العز �سفناه
 من طلعته عدوان دينه هم اعداه
 واليوم نطلب لك من الرب مر�ساه
 ل��ع��ل م��ا ق���دم م��ن ال��خ��ي��ر يلقاه
اله نعمة  �سكر  �سعبن  من   ج��زاه 
 وال��ي��وم ف���ات ال��ف��وت والأم����ر هلل
ملفاه الحور  مع  للجنة  م��ات   من 
 الحكم باقي من على ال�سرح مبناه
عدمناه ل  ���س��اع��ده  ع��ه��ده   وول���ي 
بهداه الخير  على  يم�سيهم   اهلل 

اغبونه لوعة  اأ�سوف  الوجيه   على 
 اهلل لحد في الكون يا عظم كونه
 من عقب خالد كل نف�ض محزونه
واْحدن ي�سابق �سيحته ما اعيونه

 

 مذهول روحن مابج�سمه ا�سخونه
وي�سيعونه ب��ال��ج��ث��م��ان   ي��م�����س��ون 
لونه وي�ض  بيننا  ما  العزا   و�ساع 
اركونه تداعت  عقبه  العز   ومبنى 
يكرهونه العدا  اإل  عيب  فيه   ما 
امزونه هاتف  كف  اللي  غيثنا   يا 
المهونة �سفنا  يومن منك  فيه   ما 
ي�سكرونه كلهم  ال�سريعة   واأه���ل 
حنونة علينا  روح����ن  ي��ا   للخلد 
اغ�سونه تمايل  وريحانن  َروح��ن 

 

م��ا يجحدونه غ��اب  خ��ال��د  ان   ل��و 
 وال���م���ل���ك ل���ه وراث����ت����ن ي��ارث��ون��ه
يخونه م��ا  واج��ب��ه  منهم   وال��ح��ي 
اركونه ج��ود  الملك  ق��دي��م   فهد 
ب�سونه ع�سده  �سد  اللي   عبداهلل 
ينهجونه ���س��ال��ح  درب  ك���ل   ف���ي 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 7515، 2041/8/52ه�– 71/يونيو/2891م، �ض: 11.
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يل بال�ضرب واالإميان ن�ضرب للأحكام)1(
عبيد بن زيد �لدعجاين

الأعالم وزارات  وافى  نبا   اأعظم 
�سام من  ويبكيه  �سلى  من   يبكيه 
 بال�سبر والإيمان ن�سبر لالحكام
 مرحوم يا اللي قام في �سف ال�سالم
الع���وام ك��ل  ف��ي  للعرب   م�ساعد 
يدعي لجمع ال�سمل مخل�ض وعّزام

 

النعام م��زود  عهده  ف��ي   ال�سعب 
عظام ملوكن  منهج  خالد   منهاج 
 ويم�سى على منهج اإخوانه في الحكام
الختام ح�سن  على  ربه  اإلى   قدم 
 واإذا مات خالد فالوطن فيه حكام
 والنايب الثاني عمى عين الخ�سام
قام من  كل  مطوعة  ال�سعود   واآل 
الأنام خير  على  �سلوا   واختامها 

الجزيرة اأرج��ا  وف��اة خالد ه��ّزت 

 

�سريره في  ذاهلن  طفل   ويبكيه 
 ن��وؤم��ن ب��ق��در ال���رب ���س��ره وخيره
ال�سريرة �سافي  للعرب   م�ساعد 
م�سيره وا���س��ل  وال��ق��وات   بالمال 
ديرة كل  في  ال�سمل  لجمع   يدعي 
اْتعميره زاد  الميمون  عهده  في 

 

ّب�سيره اأب��وه  منهاج  على  يم�سي 

 

 م��ط��ب��ق ل��ل�����س��رع ح��ك��م��ه ي��دي��ره
م�سيره دايم  الخلد  جنان   ع�سى 
الجزيرة �سقور  وعبداهلل   فهدن 
المغيرة يوم  الحرب   قايد جيو�ض 
 دون المحارم بال�سيوف ال�سطيرة
ال�سعيرة ن���ار  ال��م��ح��روم   محمد 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 156.
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يا �ضعب، ال حتزن)1(
فر�ج بن فرج بن جلبان �ل�سبيعي

 �سبحان من يفعل على كل ما رادي
خليقته ف��ي  ي�سا  م��ا  يفعل   ف��اهلل 
 يا �سعب، ل تحزن ول تبدي الجزع
 وعلى الأر�ض هذي قد فنا هادي الب�سر
اأم����ة وعزنا  ف���اهلل خ��ل��ق��ن��ا خ��ي��ر 
وب���رن���ا ي���ق���ي���ن���ه  واه����ب����ن����ا   اهلل 
بها وم��ن  ه��ي  وظّلها  للبالد  ذرا 

 

باجتماعهم ح��ك��م��ه��م   م��ث��ب��ت��ي��ن 
خ�سومها وذل��ل  وطوعها   حكمها 
حدودها وح��دد  الدولة  بنى   اللي 
بن�سرته قامت  الأمة  له   وطاعت 
لمن�سبه وارت����ي����اح  ل��ع��دل��ه   ح���ب 
 وق�سى حياته بين �سعبه م�ساركه
قلوبهم تحبه  �سعب  وت��رك   وم��ات 
الذي لن��ه  فنا  م��ا  حقيقه   ول��ك��ن 
وجودهم في  ينوثق  رج��ال   خلف 
 ول ق�سروا في حق �سعب يحبهم
بخافية ه��ي  ول  معددها  ن��ي   ول 

ردادي اهلل  من  جا  ل  للق�سا   ول 
 وفعايله في الكون درا�ض وجدادي
 فكثر الجزع يفرح بغي�ض وح�سادي
 وبعده خلف من �سار في �سنة الهادي
لالكبادي وي��ب��رد  ب��اهلل   باإيماننا 
بحكامنا اللي ل هّل المجاد روادي

 

 من دونها كنهم طولت الطوادي
 كما لالأر�ض جبالها �سارت اوتادي
 عبدالعزيز اللي عن الحق ما حادي
 ووحد مقا�سدر �سرعها حا�سر اأو بادي
 في عالي اله�سبة وفي مهبط الوادي
مفادي يملك  بما  عل�سانه   �سعب 
 في الراأي والنية وفي ال�سرب والزادي
 وقالوا فنا ال�سم�سيم قهار ال�سدادي
 قبل موتته خلف �سناديد الولدي
 وعلى منهج الأجداد يم�سون الحفادي
عدادي كل  بها  يتعب   اأف�سالهم 
 ت�سهد بها ابنا المملكة جمع واأفرادي

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 5753، 2041/8/62ه�– 81/يونيو/2891م، �ض: 32.
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�سعبهم  وخ���دام  دي��ن اهلل  خ��دام 
وحّنا عزانا اليوم في القايد الوفي 
تحطمت ذك���ره  م��ر  ل  فه�د   فهد 
ملوكنا خليفة  م�سيرتنا   ق��اي��د 
بتوا�سعه الكبير  ابن  ال�سغير   اأبو 
مليكنا نبايع  الطاعة  على  وحّنا 

 

 ونطلب له التوفيق من �سامك ال�سما
 وعزانا كذلك في ولي عهد دارنا
ف�سايله ك��ب��ار  �سعبه  على   ال��ل��ي 
و�سمعته فعله  اأع��داه  يخيف   ليث 
بطلعته فرحنا  الثاني   وال��ن��اي��ب 
ن�ساأته حين  من  �سلطان   للمكله 
اأكثر عدهم طال عّزهم ودي  ول 

 

ع�سى حيهم في عّز حتى يعو�سنا

 

كبروا وهلل  ال��ه��ادي  على   و�سلوا 

بالعدل والإخال�ض ما مثل الجوادي 
فهد حبيب ال�سعب ك�ساب المجادي 
 نا�ض على داره يحملون الحقادي
والجدادي والبا  البنا  به   تفخر 
 زعيم البنا مع م�سلك الخير منقادي
 وفيه العزا لي ولمن ي�سكن بالدي
 وع�سى مقبل اأيامه تجي كلها اأعيادي
 عبداهلل اللي بالكرم والوفا �سادي
 اأو من دونهم في وجه �سادر وورادي
 ي�سيد عدوانه ول هوب ين�سادي
 ونعلن به الفرحة على رو�ض ال�سهادي
رّعادي غير  وم��ن  ب��رق  بال  غيث 

 

 وهم فوق ما يحكيه �ساعر وق�سادي
 عن اللي دفن ج�سمه بظلمة اللحادي
 �سبحان من يفعل على كل ما رادي



الباب االأول: جممع الق�ضائد

414

حزن عميق بفقد خالد غ�ضانا)1(
فليان بن ما�سي �ل�سبيعي

العظامي، ك�سير  جابر  يا  رّب���اه، 

 

الكالمي خفي  ت�سمع  �سامع،   ي��ا 
ج�سامي والم�سايب  جليل   خطب 
العدامي ن��اب��ي��ات  يغطي   ح��زن��ن 
مدامي وال�سماير  تبكي   العين 
والمقامي، الوفا  راعي  يا   نبكيك 
 اأم���ر ال��ول��ي ن��اف��ذ ب��ك��ل الأن��ام��ي
 مرحوم يا رجل العرب وال�سالمي،
 فيك الخ�سال الفا�سلة بالتمامي
قيامي باأح�سن  قمت  الأمانة   نلت 
ع�سامي حياتك  طيلة  الذي   اأنت 
النظامي وا�ستتب  ين�سر   والعدل 
اهتمامي ب��ك��ل  ت��رع��ون��ه   وال��ع��ل��م 
نيامي واح��ن��ا  م�سالحنا   ت��رع��ى 
 و�ساعفت جهدك في جنوب و�سامي
 واأفنيت عمرك �سامد في ت�سامي
باحتدامي مقبلة  الم�ساكل   ي��وم 
 تاقف مواقيف البطل يا الهمامي،

 تجب���ر م�س���يبتنا وتح�س���ن عزانا
 تذه���ب حزن كل القل���وب الحزانا
 وحزن عمي���ق بفقد خالد غ�س���انا
 غطى عل���ى الآفاق واظلم �س���مانا
الم�س���تعانا واهلل  جمي���ل   �س���بر 
بكان���ا يج���دي  م���ا واهلل   ل���و كان 
 م���ا ف���ي ح���ي اإل ط���واه الزمان���ا
 يا اللي على ال�سدة �سلوعك متانا
وعالن���ا ب�س���رًّ  والتق���وى  الدي���ن 

 

 بع���زم وحما����ض وحكم���ة واتزان���ا
 ف���ي عه���دك الزاهر تحق���ق منانا
 مع نه�سة و�س���لت اإلى اأعلى مكانا
 لي���ن ارتفع بين الب�س���ر م�س���توانا
 ف���ي عدلكم ما بي���ن يم���ن واأمانا
حر�ض على توحيد �س���ف اْلَخوانا

 

 ولك �س���وفة ما تكت�س���فها الفطانا
 ف���ي �س���احة المي���دان تطل���ع بيانا
تبان���ا فعول���ك  مي���دان  كل   ف���ي 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 132.
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ول انته اإلى ا�ستد الن زاع انهزامي 
القدامى الجدود  مناهيج   تنهج 
دامي بالحيل  وال��ج��رح   فارقتنا 
 ي�سقي ثرى قبرك مزون الغمامي
عامي كل  في  التاريخ  لك   يكتب 
العظامي بالمزايا  حافل   تاريخ 
اأبو في�سل بالعمال قامي  واليوم 
اأم��ام��ي ل����درب  م�سيرتنا   ق��اي��د 
الإمامي ع�سيد  عبداهلل   ويعي�ض 
بالم�سامي اأرواح��ن��ا  نبيع  وح��ّن��ا 

 

الحمامي ه���زار  غنا  م��ا   اأع����داد 
و�سالمي �سالة  اأزكى  النبي   على 

تهانا  ما  الخطر  مراكيب  تركب 
الجنانا ثبت  الأم��ج��اد،  �سانع   يا 
ت���ف���ط���رت َل���ْك���ب���اد م���م���ا ده���ان���ا

 

الجنانا رفيع  في  رب��ك   وي�سكنك 
 ذكرى جديدة في �سطور اح�سانا
الزمانا بطول  م�سدر  لنا   يبقي 
رجانا ي��ح��ق��ق  ب��ع��دك   خ��ل��ي��ف��ت��ك 
خطانا حثيثة  درب���ه  على  وح��ّن��ا 

 

 و�سلطان يك�سر را�ض �سوكة عدانا
عالنا ���س��ه��ي��د  واهلل  ول   ب��ي��ع��ة 
ورّدد على الأغ�سان لحن الحنانا

 

هدانا القويمة  ال��درب  على   اللي 
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اأوالد مقرن هم حماة اجلزيرة)1(
في�سة بنت حامد بن رقاد �لرويلي

بال�سريرة عالمن  اللي  يا  اأهلل،   يا 
الجزيرة فقيد  ف��ي  ع��زان��ا   نجبر 
نظيره ح��رق  ال��دم��ع  كثير   عيني 
الن�سيرة رد  ال��دم��ع  ك��ث��ر  اأن   ل��و 
يح اأنا واأذرف دموعن غزيرة َل�سِ

 

�سهيرة عيونه  اللي  المليك   راح 
ق�سيرة يدينن  معطي  يا   مرحوم 
 عا�سوا جميع ال�سعب في ظل خيره
الم�سيرة ق���اد  ال��ع��ه��د  ول���ي   ل��ك��ن 
كثيرة فهدنا  اأي���ام  ع�سى   اأط��ل��ب 
ذخيرة ب��ال��ل��وازم  اللي   وع��ب��داهلل 
الك�سيرة ي��دان��ي  م��ا  �سجاع   ق��رم 
ديرة بكل  يعرف  فعله   و�سلطان 
الجزيرة حماة  هم  مقرن   اأولد 

 يا الواحد اللي معتلي فوق ما �سيف
 اأمرك ولي العر�ض ما منه تكليف
 وقلبي من الفجعى كثير التراجيف
 ولو يرجع اللي راح ترديد: يا حيف
ال�سيف يرفع  ثانيه  ملكنا   ويرجع 
 ي�سهر على راحات �سعبن مواليف
 يابو الأرامل واليتامى الم�ساعيف
ريف كلها  ب��الدن��ا  ي��ق��ول:   وك��ل��ن 
بتزييف ه��و  م��ا  ح��ق  �سجاع   بطل 
 ويكفيه ربي من �سرور ال�سواديف
ال�سيف ي�سهر  للعدا  اللزوم   عند 
مخيف يرجع  للورى  ع��دوه   يجعل 
الم�ساريف فوق عالي  حّرن مقره 

 

تعريف دون  معروفتن   اأفعالهم 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5168، 1402/9/8ه�– 29/يونيو/1982م، �ض: 11.
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عليه يبكون اليتامى املقا�ضري)1(
قري�ن بن هندي �لعن زي

ب��ي��ن ح���زن وتفكير م��ا   ال��ب��ارح��ة 
 غديت اأفكر واأ�سخر القيل ت�سخير
من حّر ما بال�سدر قلت التعابير

 

 ع��ل��م ل��ف��ان��ا ع��ل��م ���س��ر ب���ال خير
بالمقادير عالم  اللي  على   ن�سكي 
الغنادير دم��وع  هّلت  الأح��د  ي��وم 

 

المقا�سير اليتامى  يبكون   وعليه 
المخا�سير جميع  عنهم  نقل   اللي 
المظاهير وراه  وحّنا  �سلف  خالد 

 

ال��ح��واف��ي��ر زي���ن���وه  ل��ق��ب��ر   ودي 
تقطير الدمع  وقطر  عليه   نبكي 
المناعير متعبين  عو�سنا   بعده 
ك��ل تدبير ب��ه��م   ف��ه��د وع���ب���داهلل 
المواكير الحرار  مثل   واخوانهم 
المعايير كل  �سد  َع��ود  �سلب  من 

 

تناكير به  ما  بال�سيف  حكم   ملك 
الأ�سابير الحر وافي   وبعده �سعود 
 وبعده حكم في�سل ويعطي منا�سير

حزينة مثلي  والإ���س��الم   وال�سعب 
ثمينة ي��ف��ت��ه��م��ه��ا  ل��ل��ي   اأب����ي����ات 
ال�سنينة مثل  العين  ودم���ع   قلته 
�سامعينه ي���ا  ح��ي��ل  ك��ري��ه   ع��ل��م 
و�سينه زي��ن��ه  الأم���ر  خفي   ع��ال��م 
الزرينة القلوب  اأهل  دموع  وهّلت 

 

ولينه عطفه  ب��اأط��راف  رب��وا   اللي 
 وعنهم رفع قر�ض البيوت الثمينة
مقتفينه ب����ّدن����ا  ن��ت��ل��ه��ى  ول�����و 

 

بيمينه �سي  راح  م��ا  العمل   غير 
 وال�سعب في حزنه ع�سى اهلل يعينه
ال�سنينة بال�سيوف  الفعايل   اأه��ل 
الفطينة والقلوب  ال�سيا�سة   اأه��ل 
�سمينة ت��راه��ا  ���س��ي��دات��ه   وال��ح��ر 
ب��ل��ي��ا خزينة ن��ج��د   ي���ا م���ا ح��ك��م 
الغبينة زاح  لين  وحزمه   بعرفه 
المحينة بال�سنين  �سعبه   رب��ي��ع 
اللي ال�سيا�سة م�سّدره من جبينه

 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 141.
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بتبا�سير  وفزنا  خالد  حكم  وبعده 
الزير  ي�سبه  لنا  ملك  فهد  وبعده 
يت�سدير ينفذ  لمره  العهد   والي 
الجماهير تبيه  الثاني   والنايب 
واأكابير �سغار  المقرن  مع  وحّنا 

 

وتكبير رب���ي  ب�����س��الة   وختمتها 

لمواطنينه  ���س��ر  ب���ه  ول  خ��ي��ر 
محترينه  ب��ال��ف��ه��د  ك��ل��ه  وال��خ��ي��ر 
عوينه وداي����م  الأي���م���ن   ع�����س��ي��ده 
رهينة لم��ره  والطيران   الجي�ض 
 بالفعل والمعروف وحتى ال�سغينة
يعينه ب���ال���ه���داي���ة  ن���ب���ي   ع���ل���ى 
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اأبو عطوف له فعول جتّلت)1(
متعب بن عي�سى �لعن زي

ا�ستهّلت وال��دم��وع  ليلي  �ساهرت 

 

تجّلت ف���ع���ول  ل���ه  ع���ط���وف  اأب�����و 

 

م��رح��وم ي��ا م��ن ل��ه م��زاي��ا تعّلت

 

تحّلت فينا  الخير  لكل  نف�سك 

 

ف��ي ح��ب خ��ال��د تمّلت اأرواح���ن���ا 

 

مرحوم من نف�سه لنا ما ا�ستمّلت

 

حّلت بالم�سلمين  الم�سيبة  كبر 

 

ف��ي��ن��ا تفّلت الأق������دار  ه���ذي ه��ي 

 

تخّلت ما  ل  ا�سبال  عزانا  يجبر 

 

ا�ستدّلت ال�سعوب  فيه  فهد  منهم 

 

هّلت والنا�ض  والخير  الأم��ل  فيه 

 

وّلت قال  ما  ال�سنديد  وعبداهلل 

 

ا�ستحّلت �سماه  اللي  عبدالعزيز 

 

الجيال ك��ل  خ�سرته  فقيد   على 
بالمثال يبرهن  اللي  لكل   بانت 
 فوق النجوم العالية ح�سن واكمال
وارح��ال ن زل  قلوبنا  ملكت   حتى 
 تبقى المحبة والدعى بين الأنجال
 حتى الولي يجزاك في ح�سن العمال
 فقدك كل اللي على موقفك �سال
ومرحال �سده  عنه  ما  الولي   اأمر 
الفال طيب  يا  ما�سيه  واجب   عن 
 باقي به ا�سمك ما عن المقتدى مال
البطال لفعال  احياه   متاأكدين 
 ي�سرب م�ساريب بها العادي اهتال
 طيب المفعول اللي ر�سمها بال�سبال

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 149.
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اآمنت باملوىل على ما دبره)1(
حممد بن �أحمد �لنا�سر �ل�سايع

�سابها ما  من  الدمع  تهل   عيني 
عبرتك توقف  ما  عالمك   قالوا: 
 قلت: اتركوني يا جماعة، �سابني
اأج����اذب عبرتي خ��ل��ون��ي   ت��ك��ف��ون 
َه���م ل���و اإن����ه ن����ازل ل���ه ف���ي جبل

 

 اآم���ن���ت ب��ال��م��ول��ى ع��ل��ى م���ا دب���ره
ربنا ف���ي  ���س��وى  ق���وة  ل  ح���ول   ل 
وتلتجي ال���ع���ب���اد  ت���رج���اه   رب، 
ال�سمد والفرد  المعبود   الواحد 
العظيم العرب  عاهل  ي�سكن   اإن��ه 
رحل اإن��ه  بعدما  ال��راح��ل   العاهل 
الدول عند  هيبته  اللي   العاهل 
والدها بال�سيا�سة  اللي   العاهل 
همته عظايم  م��ن  ال��ل��ي   ال��ع��اه��ل 
ك��م ع��ّم ف��ي م��ده وج���وده م��ن بلد

 

كم عّم في عطفه ولطفه من عرب

 

وعزها، نجد  زي���زوم  ي��ا   م��رح��وم 
 مرحوم يا اللي �سمعته عند المال

من�سابها على  تبكي  بها  ما   من 
ثيابها جميع  بدموعك   اأغ��رق��ت 
اطبابها تلقى  ظ��ن  م��ا  خفا   علة 
ينتابها وح��زن��ه��ا  ه���ّم  بالنف�ض 

 

ترابها دق��اق  ي�سدي  الجبل   خال 
بها نر�سى  المال،  رب  يا   دبرتك 
واعرابها ح�سرها  ال��ب��ري��ة   رب 
كتابها تعطى  النف�ض  يوم   بحماه 
 مح�سي �سباب الخلق مع �سيابها
بابها وي��ف��ت��ح  ب��ج��ن��ات��ه   ع���ن���ده 
ا�سالبها �سققن  ال���ع���ذارى   ك��ل 
بها يحكى  هيبته  و�سارت   عظمى 
لذيابها �سحيبة  ال�����س��ي��اه   خ��ال 
بارقابها ال���دول  جبابرة   اأح��ن��ت 
بها يدرى  ما  قبل  من  وهي  َحَيْت 

 

وحجابها و�سترها  ال��ب��الد   درع 
وارحابها البلد  حامي  يا   مرحوم 
واجنابها ا�سحابها  نفو�ض  عّمت 

 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 5753، 2041/8/62ه�– 81/يونيو/2891م، �ض: 32.
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ناظره  يهملج  ما  اللي  يا  مرحوم 
همته  م��ا  اأم��ت��ه  م�سالح  ي��رع��ى 
وم�سلمه ���س��ال��م��ه  الأم���ان���ة   اأدى 
ر�سم بما  ي�سير  فيها   اأو���س��اب��ه��ا 
كاملة الأمانة  اأدى  ما  بعد   واقفى 
 يا اأهلل، ع�سى بارد جنابك من زله
 ذي قدري واإن كان ق�سرت ا�سمحوا
المال �سيد  على  اهلل  و�سلى  تّمت 

 

بها  ي�سرى  بنومها  ال��ع��ي��ون  ي��وم 
لح�سابها  ح�سب  م��ا  حتى  دن��ي��اه 
 في يد اأبو في�سل فهد واأو�سى بها
بها ه��اّل  فهد  البي�سا  وال��خ��ط��ة 

 

بها يم�سى  لزم  �سكه   وال��م��وت 
ارقابها بتلع  وي��ن��ع��م  ب��ه��ا   ينعم 
 ب��ن��ات ف��ك��ري م��ن��ك�����س��ر دولب��ه��ا
�سعابها جميع  �سالت  م��ا   اأع���داد 
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كل العرب تبكيه يف كل االأوطان)1(
حممد بن �سالح �لقحطاين

 يا اأهلل، يا مطلوب، يا عالي ال�سان،
كان وما  لي  بنا مما جرى   الطف 
وحيران تمزق  قلبي  في�سل   اأب��و 
 جانا الخبر فجاأة مع وقت الذان
المزان مثلما قطر  تدمع   والعين 
 يوم الأحد واحد وع�سرين �سعبان
 مات الملك خالد من القلب تعبان
الرك��ان كل  من  الدنيا   واه��ت��زت 
 والمملكة �ساقت بها كثر الحزان
واإيمان بحكمه  �سعبه  حكم   اللي 
العيان الحور  مع  بالجنة   ع�ساه 
 حامي حمى الإ�سالم من كل عدوان
 و�ساعد الإ�سالم على مر الزمان
 يا اأهلل، تعظم اأجرنا يا حي منان،
 ع��ل��ي��ه رح��م��ة رب��ن��ا ث���م ر���س��وان
الوطان كل  في  تبكيه  العرب   كل 
 وكل الدول في مجل�ض الأمن �سيان
ميدان بكل  بالرخا  عهده   امتاز 

 يا عالم ال�سرا، وق�سدي وجهري
قدري كل  المقتدر  اللطيف   اأن��ت 
 من علم جانا اليوم به �ساق �سدري
ظهري عود  وانك�سر  قلبي   واهتز 
وح�سري الندامة  من  عيون   تبكي 
 عام األف واأربع زايد اثنين هجري
 وكلن بكى من العين والدمع يجري
 يوم الخبر جاها مع الفجر بدري
ن�سري للحق  ك���ان  مليك   ع��ل��ى 
و�سوري لل�سريعة  القواعد   واأر�سى 
 في جنة الفردو�ض من فوق نهري
دهري كل  في  الإ�سالم  مع   وقلبه 
النا�ض في كل قطري والخير عّم 

 

قبري و�سط  بالذي  عزانا   واجبر 
 في قبره اللي ريحته م�سك عطري
 حتى الجزر اللي واقعة و�سط بحري
قطري ك��ل  على  بيارقها   تنك�ض 
 ويبذل ل�سعبه مال من غير فخري

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 1615، 2041/8/92ه�– 12/يونيو/2891م، �ض: 9.
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ومر�سان  ل��ل��م��زارع  م��ع��ون��ة  ق���رر 
ببرهان  حكمها  القايد  الخالد 
 ���س��ل��م ���س��ف��ي��ن��ت��ه��ا ل��ق��اي��د ورب����ان
 تلميذ في�سل في ال�سيا�سة بميزان
 وعبداهلل ولي العهد ع�سيده و�سلطان
 يا اأهلل، توفقهم على الحق اأخوان
 واجعل عداهم دايم الوقت خ�سران
باللحان علينا  واج��ب  اللي   ه��ذا 
 �سعر الذي من�سوب في ن�سل قحطان
و�سبان �سيوخن  داي��م   خدامكم 
تّمت و�سلى اهلل على ن�سل عدنان

 

واآل���ه واأ���س��ح��اب��ه ال��ل��ي ل��ه اأع���وان

وم�سى الرواتب للعجز كل �سهري 
بلحظات عمري  اليوم  توفى  حتى 
 فهد الملك عارف ظروف كل ع�سري
 ما�سك كتاب اهلل بحكمة وب�سري
ونمري ف��ار���ض  ك��ل  م��ق��رن   اأولد 
اأمري كل  مع  الطاعة   واأر�سدهم 
قهري ومقهور  بالخذلن   مهزوم 
�سعري بقيفان  منظومة   اأب��ي��ات 
فار�ض وغمري كل  ال�سجاعة   اأهل 
بالروح بحرن وبري الملك   نفدي 
ب�سري للنا�ض  المبعوث   محمد 
 لي جاهدوا في اهلل م�سرك وكفري
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يحطه اهلل من عداد ال�ضاحلني)1(
حممد بن مطر �حلربي

الم�سلمين، اإمام  يا  ربي   يرحمك 
ال�سالحين عداد  من  اهلل   يحطه 
ال�سامعين، يا  اآمين  معي:   قولوا 
ويعين ب��ال�����س��ب��ر  اأق������وى   واهلل 
�سايرين اللي بدربه   ويثبت خطى 
العزيزين ظ���ّل  ال��ف��ه��د  وب��ق��ي��ادة 

 

 ويعاهده �سعبه على الع�سر واللين
والدين الحق  على  يقويهم   اهلل 
وافين بالق�سط  ل�سعب   حكومة 
اآمنين الملك  ب��ام��ن  هلل   الحمد 

ينوحه �سعبه  كل  اللي  الخالد   يا 
 وفي جنة الفردو�ض يهبط بروحه
يبوحه الخطايا  من  الولي   ع�سى 
فدوحه ك��ان��ت  لل�سعب   خ�����س��ارة 
طموحه غ���اي���ة  ب���ال���ع���دل   ال���ك���ل 
�سبوحه تر�سي  بالإيمان   والعهد 
يزوحه محدن  �سا�ض  على   عهدن 
جروحه تن زف  ع�ساه   وع��دوه��م 
�سروحه قامت  بالخير   ب��الده��م 
 هدى القلم وال�سرع يطلع و�سوحه

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 8615، 2041/9/8ه�– 92/يونيو/2891م، �ض: 11.



425

الف�ضل الثاين: ال�ضعر العامي

خالد خلد بقلوب �ضعبه وال مات)1(
م�سحي بن م�سحي �لعاكور �لهذيلي

 مرحوم يا اللي مات وال�سهر ما فات
ال�سعيبات، كل  حالل  يا   مرحوم 
 هيهات اأبي اأكتب اأنا فيك هيهات
 اإن جيت اأو�سف فيك عجزن الأبيات
واإن جيت اأبي اأكتب هّلت العين عبرات

 

 و�ض عاد ينفع لو زعقنا بال�سوات
 فعلك �سهد بالحق ما فيه ميالت
مات ول  �سعبه  بقلوب  خلد   خالد 
 ريف ال�سعيف و�سعد من جاه حدات
ح�سرات وفرقاه  �سعبه  على   غيث 
ال�سماوات رب  ال��خ��الق   ب��دب��رة 
 ومرحوم يا اللي مات وال�سهر ما فات

ارم�ساني قدوم  في   باتلي ق�سير 
الزماني غيور  من  الجزيرة   ريف 
الل�ساني فيك  التعبير  عن   يعجز 
المعاني فيك  التعبير  عن   تعجز 
ع�ساني دمعي  العين  عذلت   وليا 
الزماني طول  ذكراك  على   نبقى 
بالح�ساني والمال  اهلل  لك   ي�سهد 
حزاني قلوبن  ف��ي  تبقى   ذك���راه 
الجناني نعيم  في  م�سيره   ع�سى 
المحاني ال�سلوع  بين  لجا   حبه 
 نر�سى بحكم اهلل على المودماني
ارم�ساني قدوم  في   باتلي ق�سير 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 125.
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رثائية اخلالد)1(

مطلق �لثبيتي

 مرحوم يا �سيخن، ك�سا نجد نوره
 يعجبك في وقت المالقى ح�سوره
بحوره ي�سرع  للموت  اللزوم   عند 
ب�سوره الم�ساكل  �سعبات  ي��ح��ّل 

 

�سبوره بقعا  �سكات  على   وروح��ه 
��ى وال��ط��وام��ي ت��زوره ع���ّدن ْم��َر���سّ

 

مخبوره ال��رج��ال  ب��ي��ن   وف��ع��اي��ل��ه 
بنوره وي��م�����س��ي  ل���ه  ي��ب��را   ال��ح��ق 
 ريف ال�سعيف ويحمي ال�سعب �سوره
وكوره و�ساكن  تاجه  ف��ي   المجد 
�سروره نواحي  حتى  الحفر   اأم��ن 
معمورة ب��ال��م��ت��ق��ي��ن  ج��ن��ة   ف���ي 

الرقاب ع��وج  ومطوع  العدا   كيد 
 ويغنيك عن فزعات اأبو زيد وذياب
هياب المواقيف  جات  ليا  هو   ما 
 في �ساعة يكظم على ال�سفة الناب
 ت�سهد له ال�سدقان وال�سيوخ الجناب
الباب يقفل  ول  الحاجب  يعقد   ل 
 يوم الليالي عوج والوقت ما طاب
 ما �ساعة فالعمر عن منهجه غاب
ومحراب م�سلى  له  قطر  كل   في 
ترجاه ما خاب الجميع ومن   درع 
و�سّياب �سباب  بالرحمة  يدعون 

 

وت���واب م�سلي  م��ع  يخلد   جعله 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 113.



427

الف�ضل الثاين: ال�ضعر العامي

مرحوم يا اللي للأمانة �ضنتها)1(
ممدوح بن فرحان �حل�سن

 يا اأهلل، �ساألتك يا مر�سي جبالها،
بها نر�سى  كلنا  رب،  يا   حكمتك 
قالها هو  من  �سبحان   الموت حق 
دمعها عيوني  ه��ّل��ت  الأح���د  ي��وم 

 

�سنتها لالأمانة  اللي  يا   مرحوم 
 م�سكنك يا خالد، جنات عدن عدها
�سالها فهد  ال�سعب  هموم   بعدك 
قالها فهد  والإخ��ال���ض   بال�سدق 
لعهدها ول���ي  متعب  اأب���و   واأخ����وه 
باردانها خ��ذا  نايبهم   و�سلطان 
وغربها جنوب  بايعهم   وال�سعب 
قالها واهلل  ب��ال�����س��دق   �سعبكم 

العالمين رب  المعبود،  الواحد   يا 
الميتين ومحيي  ال��روح،  خالق   يا 
 كل النفو�ض تموت لو عا�ست �سنين
الم�سلمين اإم��ام  خالد  على   تبكي 
المبين الحق  اهلل  ب�سرع   حكمت 
الموؤمنين ل��ع��ب��اده  ال��ب��ري��ة   رب 
�ساهدين والخاليق  الأمانة   �سال 
 نم�سي على نهج خالد وبه مقتدين
الأمين العهد  ول��ي  بعبداهلل   نعم 
الخاينين ل��ك��ل  ���س��م  ف��ه��د   اأب����و 
مبايعين قالوا:  وال�سرق   و�سمالها 
طايعين لم��ره  الفهد  جنود  حّنا 

 

.9 �ض:  )1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 1615، 2041/8/92ه�– 12/يونيو/2891م، 
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يا بوي، يا خالد)1(

منال

جاها وي�ض  مفارقك  عقب   العين 
لظاها يحرق  اللي  الدموع   �سوى 
 يا بوي، نف�سي الحزن عقبك طواها
 يا بوي، روحك ليت روحي فداها
�سداها ت��ردد  خالد،  يا  ب��وي،   يا 
منهاها ��ل��ت  و���سّ روح����ك  اأن  ل��و 

 

 و�ض حيلة العينين من عقب فرقاك
واأبناك �سعبك  ثياب  تبل   وال��ل��ي 
طرياك ح��ّل  م��ا  ك��ل  دمعي  ويهل 

 

 و�سعبك وكل النا�ض يا بوي تفداك
 في �سامري لو مت ما ظني اأن�ساك
وذكراك وج��ودك  تخلد   اأفعالك 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 148.



429

الف�ضل الثاين: ال�ضعر العامي

غاب نور اجلزيرة)1(
مهدي بن عبار �ملعني �لعن زي

 الخ�سارة كبيرة والم�سيبة عظيمة
 خيم الحزن واحزن كل نف�ض كريمة
 الجزيرة بفقدك يا بو بندر، كظيمة
 غاب نور الجزيرة والليالي عتيمة
 كل �سعبك حزين والجزيرة يتيمة
 كل �سعبك ت�ساءل: وين راعي الغنيمة
 وين راح ال�سجاع اللي دروبه �سليمة
 اأبو نف�ض على كل ال�سعافي رحيمة

م�سيبة باكبر  فجعنا  خالد   موت 
 الم�ساعر حزينة والليالي ع�سيبة
غاب عنها قمرها هّزها في مغيبه

 

 من رحيلك عن الدنيا تراها �سويبة
اأبوها تركها كلٍّ اوحي نحيبه يوم 

 

 الخبر كان مفجع كل واحد دريبه
 واهلل اإن المفارق كل طرقه �سعيبة
 ما تكبر على اأحد كل واحد حبيبه

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 134.
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املوت حق)1(

نا�سر بن زيد بن �سنار

 اأم�ض ال�سحى ل عاد علمن �سمعناه
يمناه ي�سراه  بكفوف  �سفق   كلن 
فقدناه اللي  العاهل  فرًقا  يبكون 

 

 خالد حبيب ال�سعب يا كبر فرقاه،
ابناه م��ن  ف��رد  لكل  ع���زاي   اأرف���ع 
نر�ساه الحق  ومنهج  حق   الموت 
 من ف�سل ربي حكمنا ما خ�سرناه
 حكم ال�سعودي ودرعنا ل عدمناه
تهقواه ق��د  ح��د  م��ا  حماهم   اللي 
به وطرياه نفتخر  ال�سعودي   حكم 
 عبدالعزيز اللي بنى المجد واحياه
ر خطاه والذيب في و�سط الخال ق�سّ

 

مبناه اختل  ول  ق��واع��ده��ا   ر�سى 
 فهد عو�سنا اليوم واإخوانه اأع�ساه
ويرعاه يعينه  رب��ي  ع�سى   فهدن 
بحماه لذ  من  و�سور  البالد   �سور 
برجواه المة  كل  اللي  يا  اأهلل،   يا 
ومن�ساه اأ�سله  الحكم  تولى   فهد 

 علمن حزينن فيه عبرات وحزون
 ما ت�سمع ال اأ�سوات نا�سن ينوحون
 اأمرن كتب في اللوح بالكاف والنون
يمارون به  حاكم  فرقاه،  كبر   يا 
 وللمملكة وال�سعب ونا�سن يحجون
ي�سدون رج����ال  ل��ه  وخ��ل��ف  ق��ّف��ى 

 

يوفون العهد  نوره على  اأخو   عيال 
يحامون ال�سريعة  حكم  على   اللي 
 اأبطال نجد اللي على الموت يردون
يحكمون وبال�سريعة  ع��ّز  اأ�سا�ض 

 

 وبال�سيف خال العجل يم�سي على الهون
يرعون وال�ساه  البر  وحو�ض   خال 
يبنون مبناه  ف��وق  ح���رار   وخ��ل��ف 
 خوان الطلق للمملكة �سا�ض وركون
اإخ���وان���ه ع��ل��ى م��ا يحبون  وي��وف��ق 
يخونون نا�ض  و�سد  الرفيق   وعز 
 ي�سر طريق اللي على الحق يم�سون
 حاكم ولد حاكم �سجاع وم�سمون

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 126.
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واتاله  العمر  بطول  حياته  ق�سى 
طرياه اأوح��ي��ت  م��ا  ك��ل  قلبي   يفز 
مرقاه العز  وموكر  �سجاع   �سهم 
ماه ونثر  وبّل  هّل  ما  عدد  و�سلوا 

 

في خدمة الدولة موا�سل وتدرون 
ممنون منه  واأنا  في�سل  اأبو   اأحب 
 من عا�ض في الدنيا معه عقل مازون
 على النبي اأعداد ما يبهل امزون
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ميطر على قرب ن زل فيه خالد)1(

نا�سر بن حممد بن �سقر �ل�سياري

جرايده بالتعازي  ت�سرح   وطنن 
 رحل عن وطنا ن�سرة الدين والعرب
واأعزيك يا بندر، واأنا ما ْقدر العزا

 

 من اهلل نرجى ال�سبر عنده ونرتجي
 مرحوم يا �سيخن، به الدين والوفا
 ع�سى ال�سحاب اليا ن�سا باول الحيا
خالد فيه  ن زل  قبرن  على   يمطر 
 وع   �سى اهلل يعز اللي م�سح دمعة الوطن
 عو�سنا باأبو بندر فهد �سادق الوعد
والوطن والعلم  التاريخ  له   ي�سهد 
العهد ولية  با�سر  اللي   وعبداهلل 
 يعي�ض اأبو متعب وقف ماقف الظفر
حّنا جنودكم الإ�سالم،  ن�سرة  يا 

 

 وكثر الحذر بال�سيق ما يمنع القدر
لوله تاليه  ب��رد  ال��ك��الم   وح���الة 

 والأرواح �ساردة والمقادير �سايده
 اأعزيك يا �سعبن، فقد �سوف قايده
نت بي فقايده عن العاهل اللي حزَّ

 

 ول لك عن اللي رب الأرباب رايده
�سدايده يفرج  الجار  زبنه   واليا 
رعايده وحنت  ال�سرقي  له   وهبت 
 من الرب نرجيها ول هيب كايده
�سوايده ح��م��ان��ا  ع��ن  ت��ع��دى   ب���از 
 م�سى بالر�سالة والوفا من عوايده
 واليا ح�سر في الموؤتمر �سار رايده
 درع الفهد �سيفه ي�سادم �سدايده
زاي��ده ال���س��ب��ار  ف��وق  ح��رٍّ كفوفه 

 

 ومن يترك الماجوب ما فيه فايده
بعوايده وف��اه  مربوطن   وال�سعب 
جرايده بالتعازي  ت�سرح   وطنن 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 131.
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مرحوم يا �ضراج الوطن)1(

�الأمري نايف بن ثنيان بن حمد �آل �سعود

لالأنام فجيعة  �سارت  الأح��د   يوم 
 مرحوم يا عز العروبة والإ�سالم،
 مرحوم عد من حج واأعداد من �سام
تنالم هيب  ما  دمع  بتن زف  عيًنا 

 

 مرحوم يا محقق ل�سعبه الأحالم،
 ع��ل��ك ب��ج��ن��ان ب��ه��ا ك���ل م���ا ي���رام
تنالم و�سايفك  في  القوافي   كل 
 هذي الدول من حزنها تنك�ض اأعالم
الكرام خوانك  م�سيبتنا   ويجبر 

ك�سيرة قلوبن  يالقايد،   تنعاك 
 مرحوم يا �سراج الوطن والجزيرة
 واأعداد عينن من فراقك �سهيرة
ع�سيرة علينا  خ��ال��د  ي��ا   ف��رق��اك 
ق�سيرة عليهم  م��ا  �سعوبه   كافة 
وبريرة خ��ي��ر  ك��ل  بتعمل   حيثك 
كثيرة يبقى  بالطيب  بو�سفك   لو 
ف��ج��ي��ع��ة ع���ّم���ت ع��ل��ى ك���ل دي���رة

 

�سيرة خير  �سيرتك  في  لهم   اللي 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 99.
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عيني تهّل الدمع باملد وال�ضاع)1(
هادي بن حفي�ض �لقحطاين

 قال الذي من لوعة الحزن منالع
 لعه �سموم القي�ض عقب التزعزاع
هجاع والنا�ض  الأح���زان   اأقا�سي 
وال�ساع بالمد  الدمع  تهّل  عين 

 

قلبي يحّن يلوج من بين الأ�سالع

 

زاع اليا  ينطحنه  �سلوعي   ول��ول 
 من عقب خالد �ساع مني العزا �ساع
ويرتاع ي��ح��زن  م��ا  قلبي   و���س��ل��ون 
طاع م��ا  والقلب  عنه  اأع��ب��ر   ودي 
القلب في �ساع ل�ساني وقفة   وقف 
القاع ع��ل��ى  ب��ح��ي  ك��ن��ي  ول   ح���ي 
 مرحوم يا اللي في المهمات بتاع
 مفرا�ض �سلب في المباهيم قطاع
وداع ودع��ك  الإ���س��الم،   ي��ا خالد 
جزاع منه  ح��د  ول  ح��ق   وال��م��وت 
ينداع فالنور  ح��ي  فهد  دام   وم��ا 
مهزاع منه  ول  اأبي�ض  منهج   مع 
فاع ال��ي��ا  ينوم�ض  ح��ر  ع��ل��ى   ح��ر 
عبدالعزيز اللي من الحق ما طاع

 لوع���ة نب���ات لي���ع عق���ب النبات���ي
 حتت غ�س���ونه وانحنت ياب�س���اتي
 يح���رم عل���ى عيني لذي���ذ المباتي
 وعي���ن تجيب���ه مثل �س���ط الفراتي
 اأوحي���ه يوم ي���دق ف���ي الخافياتي
فوات���ي عن���ي  راح  اإل  واهلل   ل 
 واأخاف ل �سليت ما قطب �سالتي
 من يوم قالوا: قاي���د العرب ماتي
و�س���اتي قلب���ي  دق���ات   توقف���ت 
 ع�س���يت بالإبه���ام بين ال�س���فاتي
 ما ق���در الوال���ي على العب���د ياتي
 ما هوب ياخذ في المحا�سر و�ساتي
 ي�س���هد له التاريخ في الما�سياتي
 �سمل الجزيرة ح�سرها والبداتي
والثبات���ي ال�س���بر  يلهمن���ا   اهلل 
 على الطبيعة ف���ي جميع الجهاتي
والمقبالت���ي والي���وم  اول���ن   م���ن 
 عدا على العب�س���ي وفع���ل الزناتي
�س���ور الم�سير وك�س���عة في العباتي

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 109.
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وطماع حفز  التوحيد  كلمة   ف��ي 
وتجّماع بانتخاب  جا  ما  الحكم 

 

تلّماع ���س��ب��اه��ا  ف��ي  ام�����س��ق��الت 

 

 وعبداهلل الجزام واإن ذاع من ذاع
 ح���ل���و وم������ر ل��ل��م��ح��ب��ي��ن ن���ف���اع
�ساع اليا  ن��ور  �سعود  اآل   واإخ��وان��ه 
ي��ع��م��ي ك���ل ح��ا���س��د وخ���داع  اهلل 
�سفاع خير  على  اهلل  و�سلى  تّمت 

 

 لين ا�ستوت له عقب ذيك ال�سواتي
وام�س���قالتي ال�س���يف  بح���د   اإل 
 من نا�س���ته فارق �س���بيل الحياتي
درع ح�س���ين والحَل���ق مبهمات���ي

 

 عن���ا ي�س���يل حموله���ا الكايدات���ي
 ي�سفي على رو�ض العال ال�سامخاتي
 ويدي���م حك���م ال�س���رع والبينات���ي
�سْيد المال المختار ح�سن ال�سفاتي

 





قراءة يف البنية امل�صمونية

الف�ضل االأول: يف م�ضامني ال�ضعر الف�ضيح :

املبحث االأول: مو�ضوعات املنا�ضبات

املبحث الثاين: مو�ضوعات الرثاء

الف�ضل الثاين: يف م�ضامني ال�ضعر العامي :

املبحث االأول: مو�ضوعات املنا�ضبات

املبحث الثاين: مو�ضوعات الرثاء

الباب الثاين





يف م�صامني ال�صعر الف�صيح

الف�صل الأول





مو�صوعات املنا�صبات
)ف�ضيح(

املبحث الأول





443

الف�ضل االأول: يف م�ضامني ال�ضعر الف�ضيح

يمكن تو�سيف �سعر المنا�سبات بكونه »ال�سعر الذي ينظمه ال�ساعر في منا�سبة 
معينة؛ كاحتفال بتتويج ملك، اأو حدث اجتماعي اأو تاريخي«.)1(

وال�سعراء على مر ع�سورهم لم ُيغفلوا هذا الم�سمون ال�سعري الجتماعي، فهو 
م�سمون يعبر عن اندماجهم بمجتمعهم، ول �سيما اأن ال�ساعر الواعي يعنيه اأن يكون 

»على �سلة دائمة بمجتمعه«.)2(

اإلى  وال�ساعي -بخا�سة-  النا�ض،  »المعني بق�سايا  ال�سعر الجتماعي هو  اأن  وبما 
المتبادلة  �سوؤونهم، وتطوير عالئقهم  يعتر�سهم من عقبات لنتظام  التغلب على ما 
المادية والروحية تطويرًا متناغًما«)3( بدا من المنطقي جّدًا اأن يكون هذا ال�سعر انعكا�سًا 
مبا�سرًا اأو غير مبا�سر لجملة الأفكار ال�سيا�سية والأخالقية والجمالية للمجتمع)4( الذي 

ي�ستمد منه ال�ساعر مفاهيمه.)5(

وال�سعراء اإجماًل لهم ات�سالهم بالمجتمع، ويدركون ق�ساياه؛ ويعاي�سونه اجتماعّيا، 
ُبعدًا  المفهوم  ذلك  لهم  ويعني  وتوجهاته،)6(  مطالبه  وي�ستبينون  حالته،  ويقروؤون 

نف�سّيًا يوؤكد قوة »ارتباط ال�ساعر بمجتمعه«،)7( واندماجه معه.
العلمية، بريوت، ط:1، 1413ه���-1993م،  الكتب  دار  التوجني،  د. حممد  الأدب،  املف�سل يف  املعجم   )1(

.565/2
)2( الأ�س�ض اجلمالية يف النقد العربي، د. عز الدين اإ�سماعيل، دار الفكر العربي، بريوت، ط:3، 1974م، 

�ض: 306- 307.
)3( املعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للماليني، بريوت، ط:2، 1984م، �ض: 7.

الإ�سكندرية،  اجلامعية،  املعرفة  دار  الورقي،  وال�سعيد  ك�سرب،  حممد  الأدب،  اجتماع  علم  يف  ُينظر:   )4(
1995م، �ض: 26.

)5( ُينظر: يف الأدب املقارن، حممد عبدال�سالم، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1970م، �ض: 47.
)6( ُينظر: ال�سعر واملجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية، د. م�سعد بن عيد العطوي، ن�سر املوؤلف، الريا�ض، 

ط:2، د.ت، �ض:4.
الأدبي، بريدة، ط:1، 1404ه�،  الهوميل، نادي الق�سيم  ال�سعر املعا�سر يف جند، د. ح�سن  )7( اجتاهات 

�ض: 309.
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ال�سلة  ذات  المختلفة  المنا�سبات  في  نظموا  الذين  ال�سعراء  نتاج  في  والناظر 
يلم�ض ح�سورًا قوّيًا متنوعًا لالأفكار الجزئية  بالملك خالد -رحمه اهلل-  المبا�سرة 
والعامة التي كانت هاج�سًا لديهم، فهم ل يمدحون فح�سب، بل يقفون على كل منجز 
ي�ستحق الإ�سادة، ديدنهم في ذلك الوفاء لقائد الم�سيرة الذي ما فتئ يبذل ما في 

و�سعه في �سبيل نه�سة �سعبه واأمته.

ومن اأبرز المنا�سبات التي خ�سوا بها مليكهم تهنئته بعودته من رحلته العالجية، 
وتهنئته وتهنئة اأنف�سهم بتوليه مقاليد الملك بعد اأخيه الملك في�سل رحمهما اهلل، 
وما اإلى ذلك من منا�سبات طارئة؛ كزياراته وتفقداته، وما يد�سنه -رحمه اهلل- من 

م�سروعات واإنجازات.

واأبرز المنا�سبات التي �سطرها ال�سعراء في الملك خالد- رحمه اهلل- هي منا�سبة 
عودته من رحلته العالجية، فقد تعاقب ال�سعراء ي�سورون ابتهاجهم بعودته �سالًما، 
ويلهجون بالدعاء اإلى اهلل الذي َمنَّ على مليكهم بال�سفاء، وفي اأثناء ذلك يجددون 

ولءهم للمليك، ويوؤكدون اأنهم رجاله المخل�سون في ال�سدة والرخاء.
ومن ذلك قول عبدالرحمن �سليمان رفه:)1(

يا �ساح، قد عاد المليك فمرحًبا

 

 من �سعب اأر�ض �سانها من �سانها
يا �ساِح، ويحك ل تكن لي عاذل

 

اأو قمت اأحدو في المحافل �ساعًرا

 

اإح�سا�َسُه اأَْرَه��َف��ْت  قد  الذي  فاأنا 

 

بعهده ال��وف��اء  �سوى  عليه   واأب���ت 
وي��رى ال��وف��اء رك��ي��زة ف��ي ق�سده

ول���ه ال��ت��ه��ان��ي ب��ال�����س��ف��اء واأك���ث���ُر

 

تزخُر بالمفاخر  ��ا  اأر���سً لتكون 

 

مزهُر تغنى  اأو  ���س��ع��ًرا  قلت  اإن 

 

ك��وث��ُر اأو  ����س���الف���ٌة  ���ِب���ْي���ِه  َت���طَّ ل 

 

الأخيُر الحبيب  تخيرها  اأر����ضٌ 

 

يغدُر ل  ع��ه��ده  ي��ح��ف��ظ  وال���ح���ر 

 

اأ�سمُر تجنى  اأو  �سهم  طا�ض  اإن 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 22.
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فاإنه ال��ع��ري��ن  ه���ذا  ي���ا خ���ال���دًا، 

 

دجى اإن  ل��خ��ال��د  اأ���س��ب��ال   ف��ب��ن��وه 
ماآثر خ��ل��دت��ك  ق���د  خ����ال����دًا،  ي���ا 

ُيَبْعَثُر َت���َدْع���ُه  ف��ال  ال��ع��ري��ن  ن��ع��م 

 

ِع��ْث��َي��ُر ���َد  َت���َل���بَّ اأو  ب��خ��ْط��ٍب  ل��ي��ل 

 

وين�سُر ي�����س��يء  ن��ب��را���س��ا  �ستظّل 
البي�ساء  �سفاته  بع�ض  على  وط��اف  المليك،  ب�سفاء  بهجته  ال�ساعر  �سور  لقد 

يذكرها ويجليها.

ويقول د. محمد بن �سعد بن ح�سين �سمن ق�سيدة بعنوان: »عيد ال�سفاء« ي�سف 
فيها بهجة ال�سعب بقدوم مليكه:)1(

وتغريُد اإن�����س��اد  ه��ن��ال��ك..  ع��ي��د 

 

وف�����رح�����ة وت���ب���ا����س���ي���ٌر م��وف��ق��ة

 

قائدها ظ���ل  ف���ي  رك�����س��ت   واأم�����ة 
وطني رب��ى  في  دار  كل  على   عيد 
تدافعها ُزراف�����ات  ف��ي��ه  وال��ن��ا���ض 

معقوُد ال���ت���اج  وج����الل  وم���وك���ٌب 

 

عيُد ك���ل���ه  زم������ان  م����ن  وم���ق���ِب���ٌل 

 

الأنا�سيُد فيه  رق�ست  ح��داوؤه��ا 

 

م�سهوُد وال���ِب���رُّ  خفقت  اأع��الم��ه 

 

اإل����ى ال���ن���ديِّ ت��غ��ط��ي��ه ال��زغ��اري��ُد

اإنه ي�سف بهجة اأمة فرحت بمقدم قائدها، ذلك المقدم الميمون هو فرحة لكل 
القلوب، كما تفرح القلوب بالأعياد.

ويقول عبداللطيف محمد اأبو ال�سمح: )2(
 اأي����ا م��ل��ك ال���ع���رب، ي���ا ذا ال���ذي
مما وع����اف����اك  الإل�������ه   ����س���ف���اك 
 وع�����دت ك��م��ا ع����اد ب����در ال��دج��ى
الم�ستكن ���س��وق��ه��ا  ع���ن   ت��ت��رج��م 
اأن����ت ال��ذي ل��ك ال��ح��م��د ي��ا رب، 

ي����ه ب��ال��ن��ف�����ض م����ن ي���ك���رُم ُي����َف����دِّ

 

ت�����س��ق��ُم اإذ  ل����ت����وؤج����ر  اأَل������������مَّ 

 

ل���ت���ل���م���ع م�����ن ح����ول����ك الأن�����ج�����ُم

 

ال��م��ن��ع��ُم ه����و  رب  ح���م���د  وع�����ن 

 

ت�����م�����ّن واأن����������ت ال���������ذي ت����ك����رُم

)1( هوام�ض الذات، حممد بن �سعد بن ح�سني، 573/2.
)2(جملة املنهل، ال�سنة 43، ربيع الأول وربيع الثاين/1397ه�- مار�ض واإبريل/1977م، �ض: 984.
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 وع���ب���دك ه����ذا ���س��ل��ي��ل ال��م��ل��وك
 واأن������������ت ل����ن����ا ب����ع����د اإب�����الل�����ه
ى ب����ك����ل ع���زي���ز م���ل���ي���ك ُي�������َف�������دَّ

 

 لأن�������ت ال�������س���ب���اح ال�������ذي ن����وره
غيثه ال�����ذي  ال�����س��ح��اب   واأن������ت 
 واأن��������ت الأم����������ان ل������دى خ��ائ��ف
الحرام م�سجدينا  ع��ل��ى  واأن����ت 

واأن����������ت ل�����ه ح���ي���ن���م���ا َي�������س���ق���ُم

 

ح��ف��ظ��ت ب���ه ال��م��ج��د ي���ا اأك�����رُم

 

ي�����س��ل��ُم اإذا  ����س���ع���ب  وي�������س���ل���م 

 

ب����ه ي�������س���رق الأُُف����������ق الأع����ظ����ُم

 

ي����ن����ال ال������ث������راء ب�����ه ال���م���ع���دُم

 

واأن��������ت الأم�����ي�����ن ال�������ذي ن��ع��ل��ُم

 

����س���الم واأم�������ن ل���م���ن اأح����رم����وا
الأمة  ويهنئ  ب�سفائه،  ويب�سر  للمليك،  فيدعو  �سعًرا،  الوفاء  م�ساعر  يترجم  اإنه 
الإ�سالمية ب�سالمة قائدها المحنك، ثم يم�سي يذكر �سيئًا من مناقبه الجليلة التي 

جعلت الدنيا تبتهج بقدومه و�سفائه.
ولم يكن ال�سعراء ال�سعوديون وحدهم الم�ستب�سرين بقدومه و�سفائه، فثمة �سعراء 
عرب ترنموا باأهازيج الوفاء والبهجة، اإذ راأوا فيه -رحمه اهلل- الملك الَبرَّ الدوؤوب 
على م�سالح اأمته، وراأوا فيه حامي الحرمين، وال�ساهر على ق�سايا دينه في مختلف 

اأنحاء المعمورة.
اأن تجتمع قلوب الم�سلمين والعرب على حبه، فما ثمة قطر  ومن المده�ض حّقًا 
اإلى  يدفعهم  ال�سعيدة،  المنا�سبة  تلك  بتخليد  �سعرائه  من  الكثير  واأ�سهم  اإل  عربي 

ذلك حب خال�ض، وانتماء ديني عربي ل ت�سوبه �سائبة.
ومن اأولئك ال�سعراء اأبو زيد اإبراهيم �سيد من جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، 

يقول �سمن ق�سيدة قاربت الخم�سين بيًتا:)1(
خالد ���س��الم��ة  ف���ي  اأك���ب���ر   اهلل 
وعانقت ال��وج��ود  ��ِف��َي  ���سُ ب�سفائه 

 

بجنبه ال��ق��ل��وب  م��الي��ي��ن   ك��ان��ت 
�ساهر ُك����لٌّ  والإ����س���الم  وال���ع���رب 

الورى عانقها  الرحمن  من  ِن��َع��ٌم 

 

اآم���ال���ه ���س��ب��ًح��ا ج���دي���دًا ُم���ْزِه���را

 

را ُمَي�سَّ ال�����س��ف��اء  اهلل  م��ن  ت��رج��و 

 

اأع��ي��ن��ه��م م��ذاًق��ا للكرى ت���در  ل��م 

)1( مواكب ال�سياء، اأبو زيد اإبراهيم �سيد، �ض: 6.
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�سفاوؤه ال��وج��ود  على  اأذي���ع   حتى 
اأم���ت���ي ف���رح���ة  اإن  اأك����ب����ر   اهلل 
ون�ساوؤها و���س��ي��وخ��ه��ا   ف�سبابها 
له ن�سجوا  قلوبهم  �سغاف  من   هم 
 وع��ل��ى ف��م الأك�����وان ت��زه��و غنوة:
عروبة اإن  ال���ت���اري���خ،  خ���ال���َد  ي���ا 

 

مجاهد خير  الإ���س��الم  ب��ك  وراأى 

را َكبَّ وَك�����ْوٌن  دن��ي��ا  فا�ستب�سرت 

 

الأع�سرا ت�سيء  اآم����اًل  �ستظّل 

 

تفجرا ال��ع��م��ي��م  ب��ال��ف��رح   ال���ك���ل 
م�سفرا الم�سيء  الحب  من   تاجا 
را َنيِّ �سبحًا  الأم��ج��اد  خ��ال��َد  ُدْم 

 

بك قد راأت غدها الفتيَّ الُمْزِهرا

 

م�ستب�سرا خ��ال��دًا  عانق  وال�سعب 
اإن ال�ساعر يرى في عودة الملك و�سفائه فرحة للعالمين، ويعلل لذلك باأن المليك 
-رحمه اهلل- كان اأبا للم�سلمين والعرب، فال عجب اأن يبكوا لم�سابه، واأن يبتهجوا 

ل�سفائه، ثم يم�سي يذكر �سيئًا من اآلئه البي�ساء على الأمة الإ�سالمية والعربية.

ومن جمهورية �سوريا ال�سقيقة جملة �سعراء تغنوا بعودة المليك و�سفائه، ومنهم 
ال�ساعر يا�سين خطاب، يقول وا�سفًا فرحة بالده �سوريا ب�سفاء المليك: )1(

 ع���اد الربي���ع يني���ر اأر����ض ب���الدي
نفحات���ه م���ن  الأن�س���ام   ويعط���ر 
 فهنا زهور الرو�ض تعبق بال�س���ذى
 وعل���ى �س���راع ال�س���حو اأروع لوحة
 وكم���ا الربي���ع يع���ود ع���اد مليكن���ا
 عاد ال�س���فاء اإلى العيون واأ�سرقت
 ودروبنا ا�ستاقت اإلى �سعي الخطى
 مهم���ا يغي���ب اللي���ث ع���ن اآ�س���اده
مهم���ا يط���ول اللي���ل ف���ي ظلمائ���ه

 ويزي���د ف���ي خي���رات ه���ذا الوادي
الأكب���اِد ف���ي  الأ�س���واق  ���ُه  وُيَنبِّ

 

الأن�س���اِد مت���رف  طي���ر  وهن���اك 

 

وم���داِد اأنام���ل  ب���دون  ر�س���مت 

 

الإ�س���عاِد منته���ى  ف���ي  فقلوبن���ا 

 

الن���ادي رح���اب  خالدن���ا   بق���دوم 
المعت���اِد لجه���اده  وتاأهب���ت 

 

الآ�س���اِد اإل���ى  ع���ود  م���ن  ب���د  ل 

 

�س���ادي بهي���ج  فج���ر  م���ن  ب���د  ل 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 37.



الباب الثاين: قراءة يف البنية امل�ضموهنية

448

اإلى التغني ب�سفاء المليك غير الوفاء المح�ض  ل �سيء دفع هذا ال�ساعر النبيل 
لقائد محنك امتدت يداه الحانيتان وحمايته الدوؤوبة اإلى �سائر الأ�سقاع.

ومن �سعر المنا�سبات اأي�سًا تهنئة ال�سعراء ال�سعوديين والعرب للمليك بمنا�سبة 
توليه مقاليد الحكم بعد اأخيه الراحل الملك في�سل رحمهما اهلل جميًعا، فقد راأوا 
فيه البديل الكفء، والقائد الذي يجمع بين اللين والحزم، وقروؤوا فيه مخايل الحكمة 
والدهاء، فعلقوا عليه اآمالهم، وترقبوا منه اإتمام الم�سيرة، لي�ض في المملكة فح�سب، 

بل في العالمين الإ�سالمي والعربي.
لقد فجع الم�سلمون والعرب بوفاة الملك في�سل، ورثاه ال�سعراء باأ�سدق الق�سائد، 
ولم تكد تخلو ق�سيدة منها من تعزية الم�سلمين والعرب للمليك الجديد الذي �سيتم 
ما بناه اأخوه، فكان هذا الأمل هو العزاء الذي هّداأ النفو�ض، وخفف من وقع الم�سيبة 

عليها.
م�ساعر  فيها  احت�سدت  وقد  في�سل  الملك  في  المراثي  من  واف��رًا  عددًا  ونطالع 
الحزن بم�ساعر الأمل؛ م�ساعر حزن على رحيل في�سل، وم�ساعر اأمل متقد بالمليك 
�سعود  لل�ساعر  ق�سيدة  الم�سمون  هذا  عن  تعبر  التي  الق�سائد  تلك  ومن  الجديد، 

القريني، يقول فيها:)1(
ك���ري���ٌم واأٌب  ع����اه����ٌل  ������َي  ُت������ُوفِّ

 

علمنا ل���م���ا  خ���ط���َب���ن���ا  َن  وَه����������وَّ

 

ف���اأب���ك���ْت���ن���ا، واأف����َرَح����ن����ا ِت���َب���اع���ًا

 

حتى ال��ع��ي��ن  دم����ع  َه����لَّ  اإن  ف��م��ا 

 

وع�������ّزان�������ا ب���������اأن ل����ن����ا ل���ي���وث���ًا

 

ربٍّ ب���ع���ف���و  ل���ل���ف���ق���ي���د  دع�����ون�����ا 

 

������اأْن������ا خ���ل���ي���ف���ت���ه ع��ل��ي��ن��ا وه������نَّ

 

ت����ب����اي����ع����ه ت�����م�����دُّ ل������ه اأَُك�������ّف�������ًا

ُي�����س��اَه��ى ل  ل��ل��ت�����س��ام��ن  وداٍع 

 

 ب������اأن اأخ��������اه ل��ل��ع��ل��ي��ا ارت���ق���اه���ا
تالها ق���د  ون�����س��ٌر  م�����س��ي��ب��ت��ن��ا، 

 

الوجه ب�سرى من �سناها  بدت في 
ِحماها اإل���ى  ي��ل��وذ  م��ن  �ستحمي 

 

ُي���ب���اَه���ى ول  ُي�������س���ام  ل  ك����ري����ٍم 

 

ف����ك����لُّ ال����ن����ا�����ض م��ع��ل��ن��ة وله����ا

 

رعاها اإذ  ��ة  ال��رع��يَّ ف��ي  فيخل�ض 

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 255.
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بعنوان:  ق�سيدة  من  الغامدي  عبداهلل  بن  محمد  قول  المنوال  هذا  من  وقريب 
اإلى  بالملك خالد، م�سيفًا  بب�سراه  الملك في�سل  »بيعة خالد« وقد مزج حزنه على 

ده، يقول: )1( ب�سراه دعوات �سادقة ت�ساأل اهلل اأن يحفظه ويوؤيِّ
لق���د َجَب���َر المح���زوَن بيع���ُة خالٍد

 

ف�س���معًا لكم يا خالٌد، بعد في�س���ٍل

 

 ي�س���ون حمانا �س���يغم بعد �سيغم
���ُه وَتَولَّ خال���دًا  ���ت  ثبِّ ربِّ  في���ا 

 

حاف���ظ واهلُل  الع���ز  زم���ام  يق���ود 

���ال واأمَّ اأراد  ق���د  في���ه  ففي�س���ُل 

 

ندين لك���م يا ق���ادة الدي���ن بالَول

 

اإذا غاب عنا �س���يغٌم.. �سيغٌم َتال

 

���ال بن�س���ر وتاأيي���د لم���ا ق���د َتَحمَّ

 

وعاه���ال وفّي���ًا  َب���ّرًا  ب���ه  فاأك���رم 
وابتهاًجا، فهذا  ال�سعب فرحة  ول�سان  ل�سانه  البيعة على  يعلن  ال�سعراء من  ومن 
كله  ال�سعب  مبايعة  عن  اأي�سًا  ويعلن  ب�سعره،  يبايع  م�سطفى  اأبو  من�سور  ال�ساعر 

بال�سمع والطاعة، يقول:)2(
 ب��ن��و ع��ب��دال��ع��زي��ز ���س��م��و���ض مجد
ث����اٍن ق�����ام  ه���م���ام  اأودى  اإذا 

 

المرّجى الأم�����ل  اأن���ت���م  اأخ����ال����ُد، 

 

وف�����ه�����ٌد ����س���اع���د ل����ك����ُم وع�����ون

 

مجيبًا ي���ب���اي���ع���ك���م  و����س���ع���ب���ك���م 

 

ذخ�����رًا ل���الإ����س���الم  اهلل  رع������اك 

��َب��اِع ����ُق ف���ي ال���ج���زي���رة ب��ال��تِّ َت����اأَلَّ

 

�سراِع؟! ب��ال  ال�سفيِن  �سيُر  وم��ا 

 

لأع�����ب�����اء ال����ق����ي����ادة وال�����زم�����اِع

 

الم�ساعي ب��ي�����ض  ل��ك��م   واإخ������وان 
المطاِع والأم����ر  الإخ��ال���ض  على 

 

ووف���ق���ك���م اإل�����ى خ��ي��ر ال���دواع���ي
لت�سمل  تتجاوزهم  بل  فح�سب،  ال�سعراء  عند  الجديد  بالمليك  البهجة  تقف  ول 
اأرجاء الوطن، يعبر عن ذلك ال�ساعر محمد ها�سم ر�سيد، وقد �سور بهجة المدينة 

المنورة بهذه البيعة، يقول:)3(
ما����ضٍ على نه���ج الكرام وح�س���به

 

�س���لوعها وم���لء  مهلل���ة  خرج���ت 
وال���ِد اأك���رم  الف���ذ  عبدالعزي���ز 

 

وم�ض الب���روق على الغمام الراعِد

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 233.

)2( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 205.
)3( �سحيفة البالد، العدد: 4931، 1395/4/28ه�- 1975/5/9م، �ض: 4.
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وب�����ك�����ل ث����غ����ر ب�������س���م���ة وت���ح���ي���ة 
وكلها  اإل��ي��ك  خ��رج��ت  طيبة  ه��ي 
وامق بحرقة  مدامعها   م�سحت 
مبايع ك����ّف  اإل���ي���ك  ت���م���ّد  واأت������ت 

 

 وت�سير خلفك في الطريق اإلى فتى
جرحها نم�سح  للقد�ض  بنا   يم�سي 
 ون���ع���ي���ده���ا ل���ل���ع���رب اإ����س���الم���ي���ة
ثنية بكل  ال��ذك��رى  �سدى   فا�سمع 
�سموخها ي���ف���وح  راب����ي����ة   وب���ك���ل 
وم���الح���م م�����ازال َوْق������ُد اأواره�����ا

 

ل��ل��ت��اري��خ: م��وع��دن��ا هنا  وي���ق���ول 
رفرفت قد  الهدى  راي��ات   في ظل 
ل��ت��ح��ق��ق ال���ه���دف ال��ك��ب��ي��ر لأم���ة

الواعِد  الرغيد  الأم���ل  م��ن  اأن���دى 
ق�سائِد  وب����وح  األ���ح���ان  ن��ب�����س��ات 
مجاهِد وع���زم  محت�سب  ويقين 

 

ال�ساعِد في�سلي  العزيمة  �سلب 

 

خ�سل الروؤى عذب الب�سائر ماجِد

 

ون������ّدك اأوك������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 اأم���ج���اد وط��ي��ب اأم���اج���ِد

 

الجاحِد بالجهول  يع�سف  كالنار 

 

في اأر�ض يعرب في ثراها ال�سامِد

 

وتعا�سِد وت���ك���اُت���ف  ب��ت�����س��اُم��ن 

 

خالِد ب��ك��ف��ي  زع��ام��ت��ه��ا  و���س��ع��ت 
الميمونة،  بالبيعة  نف�سها  والمدينة  المنورة،  المدينة  اأه��ل  ويحتفل  هو  يحتفل 
الجديد،  الملك  في  واأمنياتهم  اآمالهم  وي�سطرون  واحد،  ل�سان رجل  ويتكلمون على 

وي�ساألون اهلل له التاأييد وال�سداد. ليتحقق لالأمة ما ترجوه.

وا�ستقبال  الحج،  منا�سبة  الق�سائد  بها  حفلت  التي  ال�سريفة  المنا�سبات  ومن 
وفود بيت اهلل الحرام، فكان ال�سعراء يحيون �سيوف الرحمن، ويثنون في اأثناء ذلك 
لراحة  وبذله  الملك خالد- رحمه اهلل- كفاء ما قدمه  الحرمين  على جهود خادم 

الحجيج.

وال�ساعر اأحمد الغزاوي على راأ�ض المت�سدرين لهذه المنا�سبة العظيمة؛ وله فيها عدد 
من الق�سائد يلقيها اأمام المليك وبع�ض روؤ�ساء الوفود في كل مو�سم حج.



451

الف�ضل االأول: يف م�ضامني ال�ضعر الف�ضيح

والغزاوي يتناول غالبًا في ق�سائده تلك تمجيد اهلل �سبحانه و�سكره على ما اأ�سداه 
للبالد وللم�سلمين، ثم يعرج على الترحيب ب�سيوف بيت اهلل، ويدعوهم اإلى اغتنام 
به  الذي  الإ�سالمي  الت�سامن  اإلى  الفر�سة ليحثهم  والبر، وينتهز  بالطاعة  المو�سم 
تتوحد كلمتهم وتقوى �سوكتهم، وبعد ذلك يخ�ض المليك خالد بالثناء العاطر على 
توفير  ذلك  وي�سمل  وح�سيًّا،  معنوّيًا  الحجيج  لخدمة  �سخرها  التي  البي�ساء  جهوده 

الأمن والطمئنان، واإن�ساء الم�سروعات الجبارة في الحرمين ال�سريفين.
ومن نماذج ق�سائد الغزاوي في تلك المنا�سبة قوله:)1(

لك الحمد يا من فيك ت�سدو الم�ساعُر

 

كل مطلع من  والآف��اق  الحمد   لك 
مواكب وه��ي  اهلل  بيت  اكتّظ  بها 

 

مثابة وه�����و  ال���ب���ي���ت  ح����ج   وهلل 
ج����الل����ه ج��������ل  هلل   م����ل����ب����ي����ة 
وارف العفو  م��ن  ظ��ل  ف��ي   وت��رف��ل 
ال���ن���داء تحية ل���ّب���وا  ل��م��ن  وح����ق 

وتف�سي بما تر�سى اإليك ال�سرائُر

 

المعابُر المروتين  في  بها  تالقت 

 

والم�سادُر م��ح��م��ودة  م���وارده���ا 

 

الخواطُر ت��ط��م��ئ��ن  وف��ي��ه  واأم�����ن 

 

ت���ل���وذ ب���ه م���ن وزره������ا وت���ح���اذُر

 

غافُر واهلل  ال��ط��ول  ذو  ب��ه  ي��م��ّن 

 

اأزاهُر وهي  البطحاء  بها  ى  ُت�َسذَّ
لقد حمد اهلل و�سكره، ثم و�سف الحجيج، وهم يغتنمون المو�سم المبارك بالتلبية؛ 

رجاء العفو والمغفرة.

وبعد ذلك يدعوهم ال�ساعر اإلى ت�سامن يجمع الكلمة، ويوؤلف ال�ستات، يقول:
واأن���ت���ُم اإّن�����ا  الإخ�������وان،  اأي���ه���ا  األ 

 

ر�سولنا ب��ه��دي  ت��وا���س��ي��ن��ا  ف��ه��اًل 

 

ان�سرافنا اإل  الإ�سالم  �سع�سع  فما 
ن��ج��ن��ي ثماره ال��م��ع��روف  ب��ن��ا  ح����ريٌّ 

 

وت����ق����ّرب ط����اع����ة  اإل  ال����ح����ج  وم�����ا 

يتاآمُر م��ن  رغ���م  ���س��دق  لإَخ�����وة 

 

عوابُر ون��ح��ن  تنا�سحنا  وه����اًل 

 

اإل������ى ن�������زوات ك��ل��ه��ن م��خ��اط��ُر
مناكُر وه���ي  الآث����ام  ون�����س��ت��اأ���س��ل 

 

ت��ك��اب��ُر ل  م�������س���ه���ودة  م��ن��اف��ع��ه 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 5107، 1395/12/7ه�- 9/دي�سمرب/1975م، �ض: 5.
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مج�سًما الوفاُء  حجوا  لمن  ونحن 

 

 ل��ه��م ف��ي رب��ان��ا ك��ل رح���ب وراح���ة
وعوذت مجون  اأو  فتون  من  خلت 

و�سافروا غ��ادرون��ا  اأو  قدموا   اإذا 
ب��م��ا ب��ذل��وا هلل ط��وًع��ا وه��اج��روا

 

متهاتُر ب��ه��ا  َي��ْل��َغ��ى  ل  ال��غ��ي  م��ن 

وي�سير في المقطع الالحق اإلى اأهمية اْلتفاف الم�سلمين حول رابطة العالم الإ�سالمي، 
ويذكر �سيئًا من اإنجازاتها، وجهود الملك خالد -رحمه اهلل- في دعم م�سيرتها:

�سعيها م���ازال  الإ���س��الم   وراب��ط��ة 
 اأغارت بها في الم�سرقين وفودها
معاهد الخافقين  اأقا�سي  في   لها 
وج���ه���اده خ���ال���د  اإل  ه����ي   وم�����ا 
ربنا هو  بالذي  اعت�سمنا   ومهما 
اإع�����دادن�����ا ك���ل ق��وة ب���د م���ن   ول 
ن�سيره اإل  الرحمن  ين�سر  ول��ن 

التنا�سُر يقوى  فيه  ما  اإلى  حثيًثا 

 

مغاوُر وه��و  والإل��ح��اد  ال��زي��غ  على 

 

واأل�������وي�������ة خ����ف����اق����ة وم����ن����اب����ُر

 

نافُر ه���و  م���ن  ب��ال��ح��ب  وت��األ��ي��ف��ه 

 

ف��ك��ل اأخ�����ي ك��ي��د ب���ه ه���و ع��اث��ُر

 

غادُر هو  من  العدواَن  يرهب  بها 

 

وذل�����ك م��ن��ه وع�����ده وه����و ق��اه��ُر
اإلى  فيلتفت  فل�سطين،  في  الجلل  الم�سلمين  م�ساب  ذلك  اأثناء  في  ين�سى  ول 

الق�سية، وينبه اإليها، ويتوعد المعتدين ال�سهاينة، يقول:
فقل لبني �سهيون: بع�َض وعيدكم

 

روي����ًدا ف���اإن ال��ق��د���ض ل ب��د عائد

 

لأهلها وات��رك��وه��ا  روي����ًدا  روي����ًدا 

 

�سغافنا م��ن��ا  وال���ج���ولن   و���س��ي��ن��اء 
بغنيمة ل��ك��م  فل�سطين   ول��ي�����س��ت 
اأزهقت فيها النفو�ض وروعت  وكم 
�سواهق وه��ن  البلوى  على   يع�سن 
اأ�ساعهم ممن  الجبار   �سينتقم 
التي الآي��ة  �سوى  برليف  َخ��طُّ  وما 

ق���ادُر الأع���ل���ون واهلل  ب��ه  ف��ن��ح��ن 

 

اإل��ي��ن��ا وف��ي��ك��م ل��ن ُت��َغ��بَّ ال��دوائ��ُر

 

النواذُر ب��ال��رزاي��ا  دهمتكم  فقد 

 

المنا�سُر حمانا  اإل  منهما  وم��ا 

 

ق�ساوُر ال��ع��ري��ن  ب��ي��ن  ل��ه��ا  ون��ح��ن 

 

وح��رائ��ُر ك��ال��م��ه��ا  ح��ج��ال  ذوات 

 

زواف���ُر وه��ن  بالنجوى  وي�سرقن 

 

 بما هم تفانوا في الجهاد و�سابروا
بها ح�سدتهم كاله�سيم الم�ساعُر
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اأك���ب���ر غ���دوة ان��ط��ل��ق��ت اهلل   ب���ه 
مجده �سحيفة  ب��در  اإل��ى  اأ�سيفت 

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�ساعر ق�سيدته بتهنئة الحجاج بذلك المو�سم الكريم الذي ت�ساوى 
فيه فقيرهم وغنيهم، و�سغيرهم وكبيرهم، ثم يدعو بالبقاء والتاأييد للمليك واأعوانه 

على ما بذلوه من دعم ورعاية، يقول:
لحجكم طوبى  الإخ���وان،  اأيها   األ 
 وي����ا ح���ب���ذا، ه����ذا الإخ������اء واإن����ه
الذي عاهلنا  العمر  طويل   وعا�ض 
وع��ا���ض ول���ي ال��ع��ه��د ف��ه��د وحظه

نتبا�سُر ب��ك��م  اإن����ا  ل��ك��م  وم��رح��ى 

 

المحاجُر ال�����س��واد  بين  لتحفظه 

 

الع�سائُر م��ن��ا  ب������الأرواح  ت��ف��دي��ه 

 

العباقُر ال�سمو  واأ�سحاب  عظيم 
تت�سمن  فهي  بالمالحم؛  تكون  ما  اأ�سبه  المنا�سبة  هذه  في  الغزاوي  ق�سائد  اإن 
على  ليلقيها  المو�سم  ال�ساعر  ينتهز  التي  الأفكار  من  والعديد  الوقفات،  من  كثيرًا 
المليك وروؤ�ساء الوفود، ول �سك في اأن لذلك �سدى ل ينكر يتناقله الوفود اإلى بلدانهم 
بعد عودتهم، وفي ذلك لفتة واعية من المليك رحمه اهلل؛ اإذ جعل �ساعر المو�سم من 

�سعراء الف�سحى؛ ليكون لل�سعر اأثره الوا�سح في الحا�سرين وال�سامعين.

واليوم الوطني منا�سبة جليلة لم تغب عن ال�سعراء، فقد �سطروا في هذه المنا�سبة 
م�ساعر رائعة من الحب والولء للوطن وقادته، ومن جميل ما قالوا في هذا الحدث 

ال�سنوي ق�سيدة لل�ساعر طاهر زمخ�سري بعنوان: »فجر يوم«، ويقول فيها:)1(
ُت�سيُد ال��م��ع��ال��ي  ب���ه  ي����وم  ف��ج��ُر 

 

ال��ج��وان��ح فا�ست ب��ه  ي���وم  ف��ج��ُر 

 

الو�س� فاقت  مباهًجا  ك�ساها  قد 

 

اأ�سرى بالب�سا�سة  ن��ج��د  و���س��ب��ا 

وال���ه���وى ف��ي��ه ل��ل��ُم��َج��لِّ��ي ج��دي��ُد

 

ال�سعيُد تفي�ض  ب��ال��ذي  فانت�سى 

 

����ف ف���رق���ت م���ن الأم����ان����ي ب��ن��وُد

 

الق�سيُد ت���ه���ادى  وب���اأن���ف���ا����س���ه 

)1( عبري الذكريات، طاهر زخم�سري، �ض: 20.
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القوافي ال�سفاء  ي�سعف  ل   كيف 
تزكى ولء  م��ن  ال��ح��ب   ���س��اغ��ه��ا 
 ت��ت��غ��ن��ى ب���م���ن اأ������س�����اد واأع����ل����ى
�سفوًفا فانتظمنا  ال��ح��ب  غ��ر���ض 

 

ب���اأن���ا ت�����س��ع��ر ال���ح���ي���اة  ك���ي���ف ل 

وه�����ي م���ّن���ا م�����س��اع��ر وك����ب����وُد؟

 

التغريُد ���س��اق��ه��ا  ق��د  ق��ل��وب  م��ن 

 

ي�ستعيُد ن�����س��ي��ده��ا  م���ن  وال�����ورى 

 

وح���دت���ه���ا ع���ل���ى ي���دي���ه ال���ع���ه���وُد

 

عميُد ق���ل���ب  ف���ك���ل  ه��ت��ف��ن��ا  اإن 
م نبتتها الوارفة،  وبعد هذا ال�سدو ال�سجي يثني ال�ساعر على رمز هذه الوحدة، وقيِّ

يقول:
ف��ي ط��ري��ق �سرانا ال��ع��رب   خ��ال��د 
ل��ل��خ��ي��ر في�ض وف���ي���ه  ���س��ق��ع   ك���ل 
وال�سحارى اأنف�ض  منه   ف��ارت��وت 
جناها ق��ط��ف��ن��ا  ال���ت���ي   وال���ث���م���ار 
العطايا، ك��ري��م  ي��ا  ال��ح��م��د  ف��ل��ك 

ن��ح��ي��ُد رائ�������د ع����ن م�������س���اره ل 

 

اأب������د ال����ده����ر ح���و����س���ه م������وروُد

 

تجوُد اأ�سحت  والقفار  اأخ�سبت 

 

ل��ن��ا غ��ي��ر ح��م��ده��ا م���ا نريُد م���ا 

 

ن�ستزيُد ف�سله  ِم��ن  َم��ن  ي��ا  اأن���ت 
مختلفة،  طارئة  منا�سبات  في  اأخرى  ق�سائد  نطالع  المنا�سبات  هذه  غير  ومن 
ومن تلك المنا�سبات زياراته -رحمه اهلل- لمناطق المملكة، فكان ال�سعراء يهتفون 
بح�سوره، ويحتفون باإطاللته، ومن ذلك ق�سيدة لل�ساعر اأحمد الحازمي يرحب فيها 

بالمليك في اأثناء زيارته منطقة نجران عام 1396ه�، يقول:)1(
ُق تتحقَّ وال��م��ن��ى  ي��ط��ل��ع  ال�����س��ع��د 

 

بهجة في  وال��دن��ى  يعزف   وال��ك��ون 
ثنية ب����ك����ل  م���ن���ب���ث���ق   وال������ن������ور 
ب�سمة ث��غ��ر  ك���ل  م���ن   وت��������الألأت 
خيالئها ف���ي  ن���ج���ران   وت��ب��رج��ت 
فمهجة ال�����س��رور  تملكها  زم����رًا 

وال��ب�����س��ر ي��ل��م��ع وال�����س��ن��ا ي��ت��اأّل��ُق

 

وتخفُق البنود  تعلو  ال��رب��ا  وعلى 

 

اإ����س���ع���اع���ه وب���ك���ل ف�����ّج م�����س��رُق

 

ج�����ذلن�����ة وب����ك����ل وج������ه رون������ُق

 

تتدفُق م��واك��ب��ًا  ال��ج��م��وع  م��ن��ه��ا 

 

ت��ه��ف��و واأب�������س���ار ه���ن���اك ت��ح��دُق

http://k-alsudairi.com/11c.h tml :1( من موقع خالد ال�سديري(
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نج���ران تزخ���ر بالم�س���اعر والول
وت���كاد ت�س���بقها ال�س���وامخ نحوكم
متبخت���ر اأفنان���ه  ف���ي   والحق���ل 
 والبا�س���قات غدت تمي���ل وتزدهي
ب���ًا مرح���ى وم���ن تلق���ى يع���جُّ ُمَرحِّ

 

 ل���و اأن ف���ى الإم���كان يفر����ض قلبه
اأُ�س���ربت بحب���ك  باأفئ���دة  فان���زل 

 

�س���كركم ترت���ل  األ�س���نة  وال���كل 

مت�س���وُق متطل���ع  لك���م  كل 
فرحًا واأو�س���كت ال�س���وامت تنطُق
تتفت���ُق كمائ���م  الزه���ور  وع���ن 

 

والم���اء يج���رى �سل�س���اًل يترق���رُق

 

يب���رُق الب�سا�س���ة  عن���وان  وعلي���ه 

 

ما الخزُّ ما الديباج ما الإ�ستبرُق؟

 

ف���ى محفل ي�س���غي اإلي���ك ويطرُق

 

وت�س���فُق فخ���ورة  ت�س���ير  وي���د 
زيارة  واأهلها جراء  المنطقة  التي غمرت  وال�سرور  الفرح  م�ساعر  ال�ساعر  و�سف 

المليك الميمونة، ثم راح يثني على عاهل البالد ذاكرًا بع�ض �سجاياه وخ�ساله، يقول:
 ه���ذا ملي���ك الع���رب ه���ذا خال���د
ه���ذا ال���ذي بالع���دل وّطد عر�س���ه

 

ج���داول والفن���ون  دف���ق   فالعل���م 
 والقف���ر ح�س���ن والمخاف���ر ماأمن
 ه���ذا اإم���ام الم�س���لمين وقطبه���م
 هذا الذي دعم الت�س���امن والندى
وارتق���ت العروب���ة  تطاول���ت   وب���ه 
 وب���ه تاأي���دت المواقف ف���ي الوغى
هذا ال���ذي ازدهر الرخاء ب�س���عبه

المترف���ُق المتوا�س���ع  والعاه���ل 

 

الم�س���فُق الرحي���م  ه���ذا  بقلوبن���ا 

 

وتعب���ُق تفي����ض  ناحي���ة  كل  ف���ي 

 

ُدْر حيث �س���ئت فلن ت���رى ما يقلُق

 

وفق���وا ه���م  اإذا  خليفته���م   ه���ذا 
 فتدهورت خط���ط اليهود واأخفقوا
المتم���زُق �س���ملها  ���َف  َتاأَلَّ وب���ه 

 

والفيل���ُق ميدان���ه  ف���ي  فالم���ال 

 

مغ���دُق ُم�ِس���حٌّ  غي���ث  ولج���اره 
اأما ال�ساعر علي جبران �سميلي فقد انتهز زيارة المليك لمنطقة الجنوب؛ ليقارن 
بين ما كان قبل الدولة ال�سعودية، وما يكون بعد اأن توحدت اأرجاء الجزيرة تحت لواء 

الملك عبدالعزيز واأبنائه رحمة اهلل على اأمواتهم، يقول:)1(

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 42، �سوال وذو القعدة/1396ه�- اأكتوبر ونوفمرب/1976م، �ض: 648.
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 ع���ب���دال���ع���زي���ز واأن�����ت�����م اأب�����ن�����اوؤه
اأحمد ر���س��ال��ة  ع��وات��ق��ك��م   حملت 
اأدي�����ت�����ُم ح����ق الأم�����ان�����ة ك���ام���ال

 

ك��ل مكابر الإ����س���الم   ذدت����م ع��ن 
ل�ساأننا وا���س��ت��ك��ان  ���س��م��ون��ا  ب��ك��ُم 

 

ن���ا وت��ط��ل��ع��ت ك���ل ال�����س��ع��وب ل���ودِّ

 

مخلًدا ع�ست  الإ���س��الم،  خالد  يا 

 

لعهدكم والأم��ي��ن  �سنوك   والفهد 
لحكمكم الحكيم  النهج   خططتما 
وب��ن��ى ق��واع��ده��ا ال��م��ت��ان اأب��وك��ُم

 

لكريمة ب��ظ��ل��ك��م  ال���ح���ي���اة   اإن 
مجدنا وم��ن��ك��م  ف��ي��ك��م   اآم���ال���ن���ا 
و�سرورنا اأف��راح��ن��ا  ب��ك��م   دام���ت 
لعهدكم ال��وف��اء  ق�سم  نعطيكُم 

 

معظًما ال��ب��الد،  ملك  ي��ا  فلتحَي 

 

مجده ي�سمخ  ال�سعب  هذا  وليحَي 

 بكم ارتقى �سعب الجزيرة واعتلى
اأف�سال وق�����وًل  وت��ط��ب��ي��ًق��ا  ف��ع��اًل 

 

واأكمال اأغ���ّر  بكم  ���س��ار  وال��دي��ن 

 

موئال ���س��اءت  الإل��ح��اد   وعنا�سر 
ل م���ن ك����ان ق���ب���ُل ب���ع���ّزه م��ت��ط��وِّ

 

ماأمال ال�سعودي  الوطن  ر�سا   ترجو 
موؤ�سال النفو�ض  في  وحبك  اأب��ًدا 

 

يتحول ل���ن  ال�����س��ع��ب  وف����اء   ل��ك��م��ا 
في�سال المعالي  اأب��ا  تاأت�سون   اإذ 
اأكمال َم���ن  وك��ن��ت��ُم  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

 

عال بكم  العماد  م��رف��وع   وال��دي��ن 
ل ب���ك���ُم ���س��م��ا ب���ع���د الإل�������ه م���ع���وِّ

 

فبكم عرفنا الأمن والجهُل انجلى

 

����ُت����ك����م ول������ن ن��ت��ب��دل اإن��������ا رع����يَّ

 

مزلزل للخ�سوم  فهد   وليحيى 
ال���زم���ان مكلال اأب����د  وب��ح��ك��م��ك��م 

واإن كانت زيارات المليك الداخلية مو�سع احتفاء ال�سعراء ال�سعوديين، فقد كانت 
ا، ومن ذلك  زياراته الخارجية- رحمه اهلل- مو�سع احتفاء �سعراء تلك الأقطار اأي�سً
ق�سيدة ترحيبية ا�ستقبل بها ال�ساعُر الم�سري محمد اأحمد الجعار المليك -رحمه 

اهلل- في اأثناء زيارته لجمهورية م�سر العربية، يقول:)1(
ب���������دُر ال�����ج�����زي�����رة ف������ي ���س��م��ا

 

���َن���ا ي���ك�������س���و ال����ك����ن����ان����َة م�����ن ����سَ
ى َت�����َب�����دَّ َت��������مٍّ  ف�����ي  ال����ن����ي����ل  ِء 

 

����ْع����دا و�����سَ ن���������ورًا  وم���ي�������س���ه  ِء 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4994، 1395/7/13ه�- 22/يوليو/1975م، �ض: 5.
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���ْف���� وال����ن����ي����ل ف�����ي ط������رب ُي�������سَ

 

����� وت����ه����ل����ل����ت اأه��������������رام ِم���������سْ

 

ت�����������س�����ع�����ى ت�����ق�����ب�����ل راح������������ًة

 

 ل�����م�����ا اأط�����������ل ال�����م�����وك�����ب ال������
وال���������س����ع����ب ي���ن���ه�������ض ل��ل��ت��ح��ْي���

 

���� ا����سْ ف�����ي  الآلف  ي���ت�������س���اب���ق 

 

ال��ق��ل��و م�����ن  ال�����ُه�����َت�����اُف  واإذا 

 

ال�سوي� اأر��������ض  ف����ي  وخ����ط����رَت 

 

ف���ي�������س���ل دارة  و�������س������ه������دَت 

 

ف���������س����ه����دَت روع��������ة م�����ا اأُق����ي�����

 

وَع������ِل������ْم������َت اأب�������ط�������اَل ال���ج���ه���ا

 

َن�������ا اأي�������دي�������ه�������ُم ف���������وق ال�������زِّ

 

 ت����ل����ك ال��������زي��������ارة م����ن����ك ق��د
����� ول�����ُك�����ْم ب����ه����ذا ال���ج���ي�������ض اأُ�����سْ

 

ال����������م����������ال م������ن������ه������ا داف����������ق

ِوْردا وي���ط���ي���ب  م����وج����ه  �����ِف����ُق 

 

������َر َت�������س���ي���ر ل��ل��ت��رح��ي��ب َوْف�������دا

 

م���ن م���اط���رات ال�����س��ح��ب اأَْن�����دى

 

ى ����م���ي���م���وُن ل���ل���م���ل���ِك ال���م���ف���دَّ

 

فَح�ْسدا ���دًا  َح�������سْ ��ِرق��ًا  ُم�����سْ ����َي���ِة 

 

����ي����ب����ًا وُم����������ْردا �����ت����ق����ب����اِل����ِه �����سِ

 

ِعْقدا الإخ��ال���ض  ف��ي  َن��َظ��ْم��َن  ِب 

 

وَوْردا زه�������رًا  ف���اأي���ن���ع���ْت  ��������ضِ 

 

م����ّن����ا ل�����ه ال����رح����م����ات ُت�����ْه�����َدى

 

�����َم م���ن ال�������س���روح وم����ا اأُِع�������ّدا

 

����دا اأُ�����سْ ال���ن���ار  ع��ل��ى خ���ط���وط  ِد 

 

��ْي��دا ���سَ الأع��������داء  ف���ي  ي�����رون  ِد 

 

زادت�������ه�������ُم ع������زم������ًا وُج������ْه������دا

 

َع��������ّدا ل����ه����ن  ي�����ط�����اق  ل  ���������ٌد 

 

�����ّدا ق���د ���س��اح��ب ال��������راأَي الأَ������سَ
وبعد هذا ال�ستقبال الحا�سد يودعه ال�ساعر بكل األم، ويرجو له ول�سعبه التوفيق 
وال�سداد، ويذكر في اأثناء ذلك �سيئًا من ماآثره، وي�سير اإلى ترقب �سعبه ووطنه اإلى 

عودته �سالًما، يقول:
ت���ر اهلل  اأم�������������ان  ف�������ي  ُع�����������ْد 

 

 وان����������زل ب����ع����ر�����ض ف�����ي ال���ق���ل���و
ع�����ر������ض ق�����وائ�����م�����ه ال����َم����َح����ْب�����

 

ِح�����م�����ًى ب�����ي�����ن�����ك�����ُم  زال  ل 

 

مفا ف�����ي  ال�����ع�����روب�����َة  ُي��������������وؤِْوي 

 

ت����ل����ق����ى ال����ع����ن����اي����ة ف������ي ِظ����ال

ع���ى َرْك�����َب�����َك الأم��������الُك ُج���ْن���دا

 

َم����ْج����دا الأف���������الك  ي����ط����اول  ب 

 

وُوّدا اإْخ����ال�����س����ًا  ���َن  ِف�������سْ ����َب���ُة 

 

�������ّدا ل���ل���دي���ن وال������رك������ِن الأَ��������سَ

 

ِخ��������ِرِه ف��ت��ل��ق��ى ال���ع���ي�������َض َرْغ������دا

 

وِرْف��������دا اإح�������س���ان���ًا  الأم��������ن  ِل 
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َج���َن���ا اإل��������ى  ال����ك����ت����اُب  واأوى 

 

ف�������رف�������ع�������َت راي���������ت���������ه وق������د

 

ولأن����������ت ك����ال���������س����رغ����ام َت����ْح�����

 

وك���������س����رَت ج���ي�������َض ال��م��ل��ح��دي���

 

���ْع���� ي����ا خ�������ادم ال���ح���رم���ي���ن، ����سَ

 

)َوْق�������������ُع( ال����ك����اآب����ة ي�����ا َرِف�����ْي������

 

اأ�������س������رْق ب���ط���ل���ع���ت���َك ال����َك����ِرْي�����

��دا وَق�����سْ ِح���م���ًى  َع�����زَّ  م���ن���َك  ٍب 

 

اأوف����ي����ت����ه ف����ي ال���ن�������س���ر َع���ْه���دا

 

ى َت�����َع�����دَّ ع��������اٍد  اإذا  �����ُه  ������ُر������سُ

 

�������َن ب���������س����ارٍم َل�����ُه�����ُم اأُِع����������ّدا

 

����ُب���َك ل��ي�����ض ي��ر���س��ى ع��ن��ك ُب��ْع��دا

 

، ط�����اَل ع��ل��ي��ِه ِج����ّدا �����َع ال����َج����دِّ

 

�����َم����ِة ت��ط��ف��ئ الأ�������س������واَق َوْق������دا
لقد كان المليك الراحل -رحمه اهلل- مو�سع احتفاء ال�سعراء ال�سعوديين والعرب 
اأن الحافز الأقوى  في جل المنا�سبات، وقد اأف�سحت الق�سائد الماّرة وغيرها عن 
الذي يدفع ال�سعراء اإلى التغني باآلء المليك هو الحب المح�ض، وذلك لما كان يتميز 

به -رحمه اهلل- من �سماحة وتوا�سع وحكمة وغيرة على دينه واأمته.

واإن كان ما �سلف من منا�سبات يندرج في اإطار البهجة وال�سرور بدءًا وعاقبة، فثمة 
حدث األيم َولََّد منا�سبة تحدث عنها كثير من ال�سعراء، وذلك اإثر خلفية العتداء على 
الحرم ال�سريف في �سهر محرم عام 1400ه�، وما نتج عن ذلك من ت�سدٍّ حا�سم من 

المليك -رحمه اهلل- لتلك الفئة التي روعت الم�سلين.

عليها،  الق�ساء  في  مليكهم  نجاح  �َسّرهم  فقد  الفتنة  لتلك  الم�سلمون  تاألم  واإن 
الق�سائد  تلك  ومن  وحكمته،  ببطولته  ت�سيد  ق�سائد  ال�سعراء  من  عدد  فيه  واأن�سد 

ق�سيدة لل�ساعر عبداهلل ابن اإدري�ض يقول فيها:)1(
بقعة اأ����س���رف  اهلل  ب��ي��ت  ف��ل��ي��ب��َق 

 

اأطرافها جمعت  ال��ق��دا���س��ة   ف��ي��ه 
لعهده وال����ول����ي  خ���ال���د   ب��ج��ن��ود 
�سياغم ال���وج���وه  ُغ�����ّر  ب��ف��ي��ال��ق 

ف���ي الأر�������ض اأم����ن ك��ل��ه وم��ن��اُب

 

وال���ح���ك���م ف���ي���ه ����س���ن���ة وك����ت����اُب

 

اأن�ساُب مت  وحطِّ ال�سالل  ُقمع 

 

ال��م��ج��د ج��ل��ب��اب ل��ه��م واإه������اُب

)1( يف زورقي، عبداهلل بن اإدري�ض، مكتبة العبيكان، الريا�ض، ط: 2، 1413ه�- 1992م، �ض: 21.
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�سخية الرحاب  الدماء على   بذلوا 
ودماوؤهم الوغى  اإل��ى   يت�سابقون 
ودماوؤهم الوغى  اإل��ى   يت�سابقون 
عزمهم ال�سهادة  اإل��ى   ي��ت��ب��ادرون 
ن�سيدهم: الحما�ض  من   يتدافعون 
ال��ردي��ئ��ة ح�سبة ال��دن��ي��ا  ف��ارق��ت��ُم 

 

من زل ط��ب��ت��م  اهلل  ب��ي��ت  ���س��ه��داء 

 

بقوا ل��م��ن  ال�����س��ف��اء  اهلل   وليكتب 
ُهْو الدُّ اأب���د  مكتي،  ي��ا  ولت�سلمي 

 

القرى اأم  مكتي،  ي��ا  ولت�سمخي 

هابوا ما  وا�ست�سهدوا   وا�ستب�سلوا 
���ّك���اُب �����س����الل ن�����ور ن���ا����س���خ ����سَ

 

وم����الُب اأذف������ر  م�����س��ك  ف���ي اهلل 

 

ف����وق ال���ع���زائ���م ����س���ارم غ���الُب

 

الإره��������اُب ي�����س��ق��ط  اأك����ب����ر  اهلل 

 

اأو�ساُب ول  ن�سب  ل  الخلد  ف��ي 

 

ت�������س���خ���اُب ول  خ�������ور  ل  هلل 

 

ينجاُب ول��ي��ل��ه��م  ال��ب��غ��اة  ج��رح��ى 

 

م�ساُب ي��ع��ت��ري��ك  ل  م��ن��ي��ع��ًة  ِر 

 

ُت���ه���َدى ب��ك الأده�����ار والأح���ق���اُب
ال�سريف،  الحرم  قدا�سة  فيها  يمجد  طويلة  ق�سيدة  زمخ�سري  طاهر  ولل�ساعر 
الق�ساء  في  واأعوانه  المليك  جهود  على  ويثني  وعواقبه،  العتداء  تفا�سيل  وي�سف 

على تلك الفتنة، ومن ذلك قوله:)1(
بيًتا ب��ال��م��ه��اب��ة  اأع���ل���ي���ت  اأن������ت 

 

�سفوًفا ان��ت��ظ��م��ن��ا  وب���اأف���ي���ائ���ه 

 

واإل�������ى ����س���ط���ره ن���ول���ي وج���وًه���ا

 

جميًعا اأن���ب���ن���ا  ق����د  اهلل  ف���ل���ك 

 

واإن����ا اق��ت��رف��ن��ا  ب��م��ا  اأدرى   اأن����ت 
 اأن������ت اأك���رم���ت���ن���ا ب��خ��ي��ر ج����وار
رحاًبا حفظت  ق��د  ال��ح��م��د  ف��ل��ك 

 

ال�سح� كبد  ف��ي  ال��ع��ري��ن   ول��ي��وث 
وال��َف��ْر ال��َك��رَّ  تعلموا  اأب��ي��ه��م  م��ن 

 

الخا قب�سة  ف��ي  التوحيد  ول���واء 

ال���ف���رق���داِن ن����وره  اإ�����س����راق  دون 

 

�����َدْت�����ه�����ا ع����ب����ادة ال���رح���م���ِن وحَّ

 

ف����ي ظ�����الل ت��م��ت��د ب���الإح�������س���اِن

 

ال�ساِن ع��ظ��ي��م  ي��ا  ال��ع��ف��و  ن�����س��األ 

 

ال���ع�������س���ي���اِن ���ة  م���غ���بَّ ن���ب���ال���ي  ل 

 

ك��ي��ف ل ن���زده���ي ع��ل��ى الأك������واِن

 

ن��ح��ن ف���ي ظ��ل��ه��ا م���ن ال��ج��ي��راِن

 

 �������راء ف�����رع زك�����ا لأك�������رم ب��ان��ي
ال���م���ي���داِن ف����وار�����ض  ف���ك���ان���وا  َر 

 

ل����د وال���ج���ن���د ف��ي��ل��ق الإخ���������واِن
)1( جمموعة اخل�سراء، طاهر زخم�سري، �ض: 812.
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ك��ّل��ه��م ي��ف��ت��دي ال����رح����اب ب���روح

 

اللَّ� ه��ب��ة  ون�����س��ره��م  ف��ل��ي��دوم��وا 

 

 وح���م���اة ال���ذم���ار ف���ي ال���ح���رم الآ
انت�سار ���س��الف  ب��ه��ا   ال��ت��ه��ان��ي 
الأر ب���ذل���وا  ل���الأُل���ى  وال��ت��ح��ي��ات 

بالتفاني رخ��ي�����س��ة  ت��ب��دو   وه���ي 
������ِه ك���ف���اء ال�����ف�����داء ل�����الأوط�����اِن

 

ِم�����ِن ط���اف���وا ب���اأك���وؤ����ض وِدن������اِن

 

الجاني الأث���ي���م  ع��ل��ى   اأح�������رزوه 
ال���ر����س���واِن ل��ج��ّن��ة  �������ْت  ُزفَّ واَح 

مليكهم  في  حبهم  ق�سائد  ال�سعراء  فيها  �سطر  التي  المنا�سبات  اأبرز  هي  تلك 
المحبوب، يدفعهم اإلى ذلك هاج�ض ديني، وولء وطني، وباعث عاطفي ملوؤه الحب؛ 
ولذا لم يكن �سعر المنا�سبات في المليك -رحمه اهلل- حكرًا على ال�سعراء ال�سعوديين 
راأوا  الذين  العرب  ال�سعراء  من  كبير  عدد  ومنجزاته  بالمليك  اأ�ساد  فقد  فح�سب، 

فاأ�سادوا، و�سمعوا فاأثنوا.



مو�صوعات الرثاء
)ف�ضيح(

املبحث الثاين
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ي�سير م�سطلح الرثاء اإلى التفجع على الأموات، واإظهار محا�سنهم، والتاأمل في 
فل�سفة الفناء،)1( واأعذب الرثاء ما كان �سعًرا، ففي �سعر الرثاء تكون العاطفة اأكثر 

تجنيحًا واْلتياًعا، وقلما تجود القريحة بمثل هذه العواطف في غير �سعر الرثاء.)2(

اأبرز م�سامين  الب�سر، فاإن الرثاء يعد من  اأن العاطفة قا�سم م�سترك بين  وبما 
ال�سعر واأ�سدقها، ومن اأقدرها على الرواج والقبول.)3( 

تطوله  اأن  دون  المعهودة  التقليدية  وتيرته  على  محافظًا  الرثاء  �سعر  ظل  ولذا 
التعبير  الأغرا�ض،)4( وذلك لكون  الم�سموني، كما طالت غيره من  التجديد  اأيادي 
عن الفقد ي�ستلزم عاطفة اإن�سانية معلومة من اأبرز مقوماتها التفجع والتاأمل وذكر 
اآلء الفقيد، ول يمكن تغيير مقومات هذه العاطفة بمقومات اأخرى خارجة عما �سلف 

خروجًا �سافًرا، واإل لما اأ�سبح الرثاء رثاء.

تناوبت على هذه  الملك خالدًا -رحمه اهلل-  ال�سعراء  بها  رثى  التي  والق�سائد 
الروؤى؛ فثمة ق�سائد متفجعة، واأخرى تر�سد اآلء الفقيد و�سجاياه، ونوع ثالث يتاأمل 
اأن هناك ق�سائد جمعت بين  فيها ال�سعراء وقع الفقد ورحلة الحياة والموت، على 

هذه الروؤى كلها اأو جمعت بين بع�سها.

لقد كان رحيل الملك خالد -رحمه اهلل- رحياًل موؤلمًا توجع له ال�سعب والم�سلمون 
والعرب، ول عجب في ذلك، فقد عاي�ض الفقيد- رحمه اهلل- مرحلة حرجة اأدى فيها 
)1( ُينظر: حركات التجديد يف ال�سعر ال�سعودي املعا�سر، د. عثمان ال�سوينع، مطابع الفرزدق، الريا�ض، 

ط:1، 1408ه�-1987م، 243/1.
1359ه�،   ،1 ط:  القاهرة،  الكربى،  التجارية  املكتبة  الرافعي،  م�سطفى  العرب،  اآداب  تاريخ  ُينظر:   )2(

.104/3
)3( ُينظر: فنون الأدب العربي: الرثاء، د. �سوقي �سيف، دار املعارف، القاهرة، ط:3، 1955م، �ض: 5.

اأمني، دار �سادر، بريوت، ط: 2، 1392ه�-  ال�سعودية، بكري �سيخ  العربية  الأدبية يف اململكة  )4( احلركة 
اأبو بكر، املطبعة ال�سلفية،  ا: ال�سعر احلديث يف احلجاز، عبدالرحيم  اأي�سً 1972م، �ض: 253، وُينظر 

القاهرة، ط: 1، 1397ه�-1977م، �ض: 146-140.
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اإتمام  ينتظر  والعربي  الإ�سالمي  العالم  وكان  وب�سيرة،  بحكمة  اأهدافه  من  الكثير 
لوقع  مرة  مرتين:  اآلمهم  فت�ساعفت  ا�سطفاه،  الموت  ولكن  يديه،  على  الم�سيرة 
الفقد الذي ا�سطفى مليكًا حكيمًا متوا�سعًا اأحبوه بكل قلوبهم، ومرة لتوقف اأملهم 

في انتظار وحدة كان المليك بداأها ويزمع �سم �ستاتها.

ل اعترا�ض على القدر، ول تحجير على ال�سعور، هذا ما اآمن به ال�سعراء ال�سعوديون 
والعرب وهم ي�سطرون مراثيهم الباكية في مليكهم الراحل.

لقد جاءت ق�سائدهم نزفًا من الوجدان؛ اإذ ل اأ�سدق من �سعر الرثاء؛ فال طائل 
ُينتظر، ول معروف ُي�سدى، بل هو الوفاء والحب الذي حدا بالوجدان هذا الم�سلك 
ماآثر  حفظ  كما  التاريخ  حفظها  ق��واٍف  في  والحزن  الوجع  اأثقال  كاهله  عن  ليلقي 

المليك- رحمه اهلل- من قبل.

واإنك لتعجب كل العجب من هذا الحب الجّم الذي ا�ستملت عليه قلوب ال�سعراء، 
الحقبة  تلك  والحفظ في  الن�سر  و�سائل  قلة  فمع  مليكهم- رحمه اهلل-  يرثون  وهم 
التي  ال�سادقة  المراثي  من  منهمر  ب�سيل  والدواوين  والمجالت  ال�سحف  زخرت 
جادت بها قرائح ال�سعراء بمختلف اأجنا�سهم وثقافاتهم وتياراتهم، وهذا في وجهة 
نظر الباحث حدث نادر الحدوث بالنظر اإلى المدة الق�سيرة التي تولى فيها -رحمه 

اهلل- مقاليد الحكم.

وقد يكون من العبث اأن اأحاول في هذه القراءة ر�سد الجزئيات الدقيقة لم�سامين 
المليك  اأن  ول�سيما  وتنوعها،  لوفرتها  وذلك  اهلل-  رحمه  بها-  ُرثي  التي  الق�سائد 
-رحمه اهلل- كان يعني لل�سعراء وغيرهم القائَد والأَب والقدوة، ولكنني �ساأقف على 
اأبرز الروؤى الواردة في تلك المراثي عبر نماذج وافية داّلة تناول فيها ال�سعراء اأفكار 

الرثاء الرئي�سة، وهي: التفجع، وذكر اآلء الفقيد، وتاأمل وقع الفقد.

ال�ستجابة  اأن  �سيما  ول  الرثاء،  ق�سائد  بين  الغالبة  فهي  التفجع  ق�سائد  اأما 
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اأن  الأولى الفترا�سية لوقع الفراق هي التوجع منه، يلي ذلك ذكر اآلء الفقيد بعد 
ينتاب النفو�ض �سيء من الت�سليم والهدوء، ثم ياأتي تاأمل وقع الفقد الم�سوب بنظرات 
فل�سفية تجاه رحلة الحياة والموت، وذلك بعد اأن تخو�ض النف�ض �سراعًا بين ت�سديق 
الفراق وتكذيبه، فما يلبث هذا ال�سراع اأن ُينتج تاأمالت وت�ساوؤلت تك�سف في اأحيان 

كثيرة عن قدر اأكبر من الحزن.

المليك  رحيل  بخا�سة  ال�سعودي  وال�سعب  والعربي،  الإ�سالمي  العالم  بكى  لقد 
ت�سور  التي  الق�سائد  ومن  تخلده،  الق�سائد  فاإن  وقتًيا،  البكاء  كان  واإن  المحبوب، 
فجيعة الفراق ق�سيدة »ال�سم�ض الغاربة« لل�ساعر محمد ح�سن فقي، وهو من �سعراء 
التاأمل المعروفين، ولكن �سدمة الرحيل لم تترك له م�ساحة للتاأمل اأول الأمر، فاآثر 

التفجع على رحيل مليكه بطريقة لم تعهد في �سعره، يقول �سمن ق�سيدته:)1(
ال��ف��راَق وق��ع��ًا على النف� اأ���س��دَّ  م��ا 

 

را اإذا  ال��ق��ل��وب  ُت�����س��ل��ي  ن���ار  اأيُّ 

 

ي� لفدَّ ال���ف���داء  ع��ل��ى  ق���درن���ا  ل���و 

 

ف��ل��لَّ��� ن�����س��ت��ط��ي��ع  اأن�������ا ل  غ���ي���ر 

 

ح��ك��ُم��ه غ���ال���ب ع��ل��ي��ن��ا ون��ر���س��ا

 

وت�ستم� ح��زن��ًا  تبكيك  ع��ي��ن  ك��ل 

الم�سائْر ف���راق  �سيما  ول  ������ِض 

 

َح عظيم عنها وُت�سقي الم�ساعْر؟!

 

البواتْر الج�سوَم  اأدم���ِت  ول��و  �نا 

 

����ِه ع��ل��ي��ن��ا م���ا ����س���اءه م���ن اأوام�����ْر

 

وم�������س���ادْر م��������واردًا  ف��ن�����س��م��و  ُه 

 

المواطْر عليك  رب��ه��ا  م��ن  ���ِط��ُر 
�سعره،  وعلى  عليه  الفجيعة  وقع  �سور  فقد  قويدر  عزالدين  ريا�ض  ال�ساعر  اأما 

وكيف اأنه لم يقَو على تطويعه، وهو الذي كان رهن اإ�سارته، يقول:)2(
نغُم ول  ب���وٌح  ل  ال���ح���رُف  تجمد 

 

قافيتي الأح��زان  ُتخِر�ض  ل  وكيف 

 

اأ�سى الم�سلمون  ذاب  وفاتك   وفي 
ملحمة الحزن  اأ�سوغ  اإل  اأق�سمت 

والقلُم وال��ع��ي��ن��اِن  ال��ق��ل��ِب  واأدم����َع 

 

والعَجُم الُعْرب  يبكي  وفاتك  وفي 

 

الأم��ُم َدْعَمها  تبكي  وفاتك  وف��ي 

 

وال�سيُم وال��ت��اري��خ  البطولة  فيها 

)1( املجلة العربية، العدد: 56، ال�سنة ال�ساد�سة، رم�سان/1402ه�- يوليه/1982م، �ض: 6.
)2( ال�سم�ض وكواكب ال�سحراء، ريا�ض عز الدين قويدر، �ض: 16.
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اأبًدا �ساعر  �سعري  قبل  قالها  ما 

 

تبقى على الدهر عند ال�سامخين ُعال

 

 هذي القوافي التي اأ�سعى لت�سعفني
مرثية ق�سرت  اإذا  َيَراِعْي  فاعذر 

 

اأمتنا زلزلَت  قد  العرب،  خالد  يا 

 

ع الوعي في الباكين األف �سدى ورجَّ

 

الموت جاءت مثل �ساعقة  حقيقة 
مدامعها الدنيا  ت��ذرف  ل   وكيف 
باأدمعها غ��رق��ى  اأع��ي��ن��ن��ا  ج��ع��ل��َت 

 

دًما ال����وداع  ي��وم  بها  َب��َدْل��َت  لقد 

 

قائده الإ���س��الم  ي��ن��دب  ل   وك��ي��ف 
مملكتي الأح����زان  تمالأ  ل   وكيف 
خافقهم ه��ّز  بارتحال  فاجاأتهم 

نغُم األ���ف���اظ���ه���ا  ف����ي  ت����األ����ق  ول 

 

اإب��داع��ه��ا ال��ع��دُم ول ي��ط��ّل ع��ل��ى 

 

والأَلُم الحزن  ف��وؤادي  من  ي�سدها 

 

الكلُم عندها  تفنى  الفجيعة  اإن 

 

الحلُم اإن���ه  قلنا:  ال��ي��وم  بفقدك 

 

ينعى المليك وفي اأفق ال�سدى ال�سقُم

 

فُم ب��ال��ك��الم  واأع��ي��ا  ال��ق��ل��وب  على 

 

العلُم؟ موتك  في  ينحني  ل  وكيف 

 

القدُم به  تم�سي  الج�سم ل  وُحّطم 

 

دُم الم�سلمين  �سعوب  عيون  ففي 

 

والكلُم الأف����واه  تخر�ض  ل  وك��ي��ف 

 

والأكُم البيد  فيك  الحزن  وتحمل 

 

ف�ساَء في عي�سهم بعد النوى ال�سقُم
ال�سعب  وعلى  �سعره  وعلى  نف�سه  على  الفجيعة  وقع  ال�ساعر  به  َد  َر�سَ ف  و�سْ اإنه 

والأمتين الإ�سالمية والعربية.

ولل�ساعر �سميح العزة و�سف اآخر للفجيعة ي�سور فيه حاله وحال المفجوعين من 
�سعوديين وعرب بمن فقدوا عائلهم وحاميهم، يقول:)1(

ي���ا ي����وم ك����ان ال�����روع وال��ب��اأ���س��اُء

 

واأخر�ست الورود  �سوحت  يوم   في 
تركتنا م��ل��ي��ك،  ي���ا  اأك���ب���ر   اهلل 
م��ن ن��رت��ج��ي اأم����اًل وم��ث��ل��ك ن��ادر

 

نعى م��ذ  والم�سيبة  للفجيعة  ي��ا 
بح�سرة ت��ن��وح  ك��م  ال��ع��روب��ة  اإن 

ي���وًم���ا ب���ه ق���د ���س��ّج��ت ال��غ��ب��راُء

 

م����ن ه���ول���ه وج����الل����ه ال����ورق����اُء

 

الأن����واُء وح��ول��ن��ا  الخ�سم  و���س��ط 

 

رجاُء؟ نعم  واأن��ت  الوجود  ذا  في 

 

الدهياُء وت��ل��ك��م  ال��ف��ق��ي��د  ن��اع��ي 

 

ف���ي ف��ق��د رك����ن دون����ه ال��زع��م��اُء
)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5171، 1402/9/12ه�- 3/يوليو/1982م، �ض: 9.
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مناحة وال��ري��ا���ض  تبكي   فال�سام 
 رح���ل ال��م��ل��ي��ك واإن�����ه ن��ج��م هوى
بروحه ي��ج��ود  اأن  رّب����ك  وي�����س��اء 

 

فلي�سَق قبرك يا مليك، من الندى

 

منهلة رب����ن����ا  رح����م����ة  وع���ل���ي���ك 

�سنعاُء واأخ��ت��ه��ا  ال���رب���اط  ح��ت��ى 

 

وي�ساُء الدجى  في  ي�سعل  كان  كم 

 

رحماُء ي��ا  ال�سوم  اق��ت��راب  عند 

 

ف��ع��ل��ي��ه ب���ات���ت ت��ن��ب��ت ال���ح���ّن���اُء

 

لألُء ل�����ه  ب����ات����ت  �����س����وؤب����وه����ا 
وخ�ض  الهدوء،  بع�ُض  ال�ساعَر  عاود  ثم  العرب،  الجيران  وفجيعة  فجيعته  ر  �سوَّ

الفقيد بدعاء يعبر عن مكنون حبه له.

ولم تكد تخلو معظم الق�سائد من الدعاء للمليك الراحل؛ �سواء اأكان ذلك في 
ثنايا الق�سيدة، اأم في اآخرها، كما اأن عدًدا من الق�سائد خففت من وقع الفجيعة 
بالنتقال اإلى مبايعة الملك الجديد، وت�سلية النف�ض باأن فيه العو�ض المنا�سب للمليك 

الراحل.

وبع�سها  ا،  اأي�سً واف��رة  الفقيد  اآلء  بذكر  الحزن  تغالب  التي  الرثاء  وق�سائد 
يمتزج مع ق�سائد التفجع، على اأنها في الغالب تن�سّب على ذكر المحا�سن المعنوية 
والإنجازات الح�سية، ومن ذلك ق�سيدة بعنوان »في يوم الوداع« لل�ساعر عبدالكريم 

نيازي، يقول فيها:)1(
ن�����ب�����اأ ج������اءن������ي ف�������س���ق ع���ل���ّي���ا

 

ن����ب����اأ رّدن��������ي ي���ت���ي���ًم���ا ���س��غ��ي��ًرا

 

ن����ب����اأ ه�����ّزن�����ي ف���اأ����س���ع���ل ن������اًرا

 

عنه النعي  في  قيل  ما  اأ�سدق  لم 

مقلتّيا م���ن  ال����دم����وع  واأ�����س����ال 

 

ف���ي ط��ري��ق��ي اأب���ك���ي ع��ل��ى اأب���وّي���ا

 

علّيا َي�������ِرقَّ  ول����م  ���س��ل��وع��ي  ف���ي 

 

ثوّيا؟! التراب  تحت  اأم�سى  كيف 
ومواقفه،  الراحل  المليك  ماآثر  من  �سيء  على  ال�ساعر  يقف  التوطئة  هذه  وبعد 

يقول:

)1( �سحيفة الندوة، العدد: 7077، 1402/8/23ه�- 15/يونيو/1982م، �ض: 16.
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 م���ل���ك ����س���ال���ح ك����ري����م ع��ط��وف
ي����اأك����ل منه ل���ب���ن���ان ك�����ان  َه������مُّ 

 

اأ�ساها ي���ف���ارق  ل���م   وف��ل�����س��ط��ي��ن 
داع���ًي���ا ل��ل��ج��ه��اد ف���ي ك���ل اأر�����ض

 

اأَِرْيِتْر قلب  في  الأف��غ��ان  ب��الد  في 

 

دموعي �سفحت  اإذا  ت��ل��وم��وا   ل 
 خ����ال����د م���ن���ب���ع ال������وف������اء وف���ي���ه
�سمعي� ت���م���الأ  ال����ق����راآن   ك��ل��م��ات 
��ا ن�����س��م��يًّ ق������ائ������ًدا  اهلل  رح�������م 

 

ِرَواًء اإل  ال������وف������ود  ي������رد  ل 

***

ي��رت��ع حّيا ال��خ��ل��د  ف���ي  و���س��ه��ي��د 

 

ك������ب������ًدا ح�������رة وق����ل����ًب����ا اأب�����ّي�����ا

 

���ّي���ا م��ق��ل��ت��ي��ه ف���ك���ان دوًم�������ا اأَ����سِ

 

عتّيا ال��م�����س��ت��ك��ب��رون  ف��ي��ه  ج��ا���ض 

 

َي����ا ي��ع��ي��ن ال��م��ج��اه��د الأل��م��ع��ّي��ا

 

لف����ت����ق����ادي����ه ب����ك����رة وع�������س���ّي���ا

 

������َن ال��ف��ت��ى ال��ع��رب��ّي��ا ك���ل م���ا زيَّ

 

ال���م���ح���ّي���ا ب������ر  هلل  وِل�����������يٌّ  ��������ِه 

 

عبقرّيا ���س��ي��ًدا  ال��ن��ف�����ض  ط��اه��ر 

 

�سنّيا منًحا  المعتفين  حبا  ك��م 
ولل�ساعر عبداهلل بن رباح ال�سريف رثائية ي�سرد فيها طائفة من �سفات المليك 

المعنوية، يقول:)1(
وتوجًعا ت��اأ���س��ًف��ا  ال��ع��ي��ون  ب��ك��ت 

 

خالًدا تبكي  ال��ع��رب  مليك  تبكي 

 

اإن للعثرات  ك��ان  من  ال��ذي   تبكي 
وال� والإح�����س��ان  الجود  بكاه   ولقد 
ل وكيف  المكرمات  عليه   وبكت 
َي��َه��َب الزما ع���ّز ال��ل��ق��اء ب��ه ف��ل��ن 

 

اأحكامه ول��ل��ق�����س��ا  اأق�����ول   م����اذا 
�سم�سه مليٌك  ال��ب��اري  حكمة  ه��ي 

ت�سيُل كيف  العبرات  اإل��ى  فانظر 

 

ت��ب��ك��ي ال����دي����اُر ل��ف��ق��ده وط���ل���وُل

 

يقيُل ب���ال���ك���رام  �����ْت  اأَل�����مَّ ي���وًم���ا 

 

يطوُل عليه  ح���زن  ف��ي  ���م��ع��روف 

 

مطلوُل ف��دم��ع��ه��ا  ع��ل��ي��ه  ت��ب��ك��ي 

 

بخيُل ف��ال��زم��ان  خ��ال��َد  بمثل  ُن 

 

يجوُل؟ ثم  ي�سول  الأن���وف  حتف 

 

تميُل ال��غ��روب  اإل��ى  ال�����س��روق  بعد 

ان، د.ت،  )1( دمعة الوفاء يف رثاء املغفور له جاللة امللك خالد، عبداهلل رباح ال�سريف، مطبعة الغرابلي، َعمَّ
�ض: 15.



469

الف�ضل االأول: يف م�ضامني ال�ضعر الف�ضيح

ه ُير�سِ ل���م  وم���ن  اهلل  ���س��ن��ة  ه���ي 

 

��ب��ه ال��ث��رى؟ اأك���ب���ر ك��ي��ف غ��يَّ اهلل 

 

ال�سما م��الئ��ك��ُة  ت�سّيعه  ُه��ِرع��ت 

 

ب��ه ال��ق��ل��وب ونع�سه ت��ح��ّف  وغ���دت 

 

والثنا ال��م��ح��ام��د  �����ُل��ُه  ت��ظ��لِّ ن��ع�����ض 

ح���ك���ُم الإل�������ه م���ن���اف���ق وج���ه���وُل

 

كيف اعترى النجَم الم�سيَء اأُفوُل؟

 

جبريُل اأم���ي���ره���ا  ال����وف����وُد  ن��ع��م 

 

محموُل اأم���ام���ه���ا   الأك�����ف  ف���وق 

 

والتبجيُل والإج������الل  وال��ف�����س��ل 
اإذ كان -رحمه اهلل-  يرى ال�ساعر في رحيل المليك رحياًل للمكارم والإح�سان؛ 

منبًعا لكل نبل وف�سيلة.
»اأبا  للمليك:  بنداء  رثائيته  خطيري  عبدالإله  بن  عبداهلل  ال�ساعر  عنون  وقد 
الح�سنات«، وراح يذكر ما ت�سنى له من �سفات نبيلة ماأثورة عن الفقيد رحمه اهلل، 

يقول:)1(
المرّجى ال��م��ل��ك  ال��خ��ال��د  ف��ق��دن��ا 

 

َعينًا ُق���رَّ  خ��ال��ُد  الح�سنات،  اأب���ا 

 

ه����ن����اًء ب���ال���ف���رادي�������ض ال���ع���وال���ي

 

كريًما الدنيا  في  الخير  غر�ست 

 

تجري الأن����ه����ار  ت��ح��ت��ه��ا  ِج���ن���ان 

 

ل���ك ال���وق���ف���ات م��ح��م��دة ون��ب��ال

المبينا وال��ع��ط��َف  ال���ح���ِب  وك����لَّ 

 

العيونا اأق������ررت  ب��ال��ح��ب   ف��ك��م 
المح�سنينا ال�سالحين  ه��ن��اَء 

 

ال�سالحينا ج�����زاَء  ف����ُدْوَن����َك����ُه 

 

ال�ساكرينا الإل������ه  ب��ه��ا  ي��ث��ي��ُب 

 

الجبينا ب��ه��ا  رف��ع��ت  ق��د  وف���خ���ًرا 
ج ال�ساعر بعد ذلك اإلى ا�ستعرا�ض طائفة من مواقف المليك ال�سيا�سية التي  وَعرَّ

�سهدت له بالحكمة والحمية الدينية، يقول:
جهد بخير  ال�����س��الم  اإل���ى   �سعيت 
ف���َم���ن ق���د اأط���ف���اأ ال���ن���ي���ران فيه

 

مكثَّفات ال���ج���ه���ود  ب����ذل  وَم�����ن 

 

راحتيه م��ن  ال��ن��دى  �سكب  وَم���ن 

 

وع���ن���د ب�����الغ م���ك���ة ك���ن���ت ف�����ّذًا

اليقينا ي��خ��ب��رك  ل��ب��ن��ان   ف�����س��ل 
جنونا؟ ع�����ادت  اإذا   وي��ط��ف��ئ��ه��ا 
البنينا؟ ت��ب��ت��ل��ع  ال���ح���رب   ل��وق��ف 
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟ رب  اهلل   ل����وج����ه 
موؤلفينا ال���رج���ال  ب��ه��ا  ج��م��ع��ت 

)1( الرثاء اخلالد فيما قيل عن امللك خالد، عبداملجيد بن حممد العمري، �ض: 67.
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فعال اإل������ى  الأم����ن����ي����ات   اأح����ل����ت 
�سعوًبا ال��دن��ي��ا  م�����س��اك��ل  ب��ح��ث��ت 

 

عهًدا قطعت  خلقت  م��ذ  ك��اأن��ك 

ف���ك���ان���ت واق�����ًع�����ا ل��ل��ن��اظ��ري��ن��ا

 

معينا ل���ه���م  ال���ح���ل���ول   وق����دم����ت 
المتعبينا ال�����دروب  ف��ي  ت����داوي 

في  المتمثلة  الداخلية  المليك  منجزات  اإلى عدد من  ذلك  بعد  ال�ساعر  ويلتفت 
الم�سروعات العمالقة التي اأ�سادها رحمه اهلل، يقول:

 نه�س���ت م���ع الب���الد نهو����ض ع���ز
زرع ذات  ���ا  اأر�سً الج���دب  اأحل���ت 

 

وم���اء البح���ر ق���د �س���يرت عذًب���ا

 

ا�س���تباق ف���ي  الم�س���انع   ودولب 
كن ���ز اأي  كن ���ًزا  المج���د  حوي���ت 

 

 اأ�س���فت اإل���ى التلي���د طريف مجد
جي���ل خي���ر  ال�س���بية   وربي���ت 
ثب���وت ل���ه  الأ�س���ّم  الجب���ل  ي���رى 

 

اأمي���ن ملتج���اأ  الدي���ن  واأن 

َت�س���اَمى ف���وق و�س���ف الوا�س���فينا

 

زارعين���ا فيه���ا  النا����ض  فَه���بَّ 

 

لل�س���اربينا �س���ائًغا  �س���راًبا 

 

م�س���درينا بالنت���اج   و�س���رنا 
 و�س���نت الدي���ن وال�س���رع المتين���ا
الثمينا الغال���ي   ف���زدت ر�س���يدك 
قادرين���ا الأمان���ة   لي�س���تلموا 
يلين���ا واأن  يه���ز  اأن   تعاظ���م 
الموؤمنين���ا يحي���ى  اهلل  وط���ود 

ولعل ما يميز هذه ال�سفات للمليك الراحل هو ربط ال�ساعر لها بح�سن المق�سد؛ اإذ 
يرى اأن المليك لم ينجز تلك الإنجازات اإل ون�سب عينيه خدمة دينه و�سعبه واأمته.

اأما ال�سعراء الذين لم يروا اآثار نه�سة المليك الح�سية والمعنوية في بالده فاإنهم 
ما  وا�سًفا  ال�سروجي  م�سطفى  ال�ساعر  يقول  الكثير،  عنها  وعرفوا  عنها،  �سمعوا 

عرفه:)1(
كريما ع��ط��وف��ًا  ���س��ه��م��ًا  ع��رف��ن��اه 

 

الب�سير ال�سميع  يخ�سى   عرفناه 
ع���رف���ن���اه ل��ل��دي��ن خ��ي��ر ال���دع���اة

الهموما ع��ن��ا  ي��ح��م��ل   ع���رف���ن���اه 
�سليما ن���ق���ّي���ًا  ق���ل���ب���ًا  وي���ح���م���ل 

 

حميما ���س��دي��ق��ًا  ول��ل��م�����س��ل��م��ي��ن 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5168، 1402/9/8ه�- 29/يونيو/1982م، �ض: 11.
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 ع���رف���ن���ا ال����ت����ف����اوؤل ف����ي وج��ه��ه
ع���رف���ن���اه دوم�������ًا م���ث���ال ال���وف���اء

 

 ع���رف���ن���اه ي���دع���و اإل�����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��������ادًل

 

الفقير ويعطي  المري�ض   يوا�سي 
�����س����ف����ات ت���ح���ل���ى ب����ه����ا خ���ال���د

ال�سقيما ي���داوي  الطبيب   ف��ك��ان 
رحيما و���س��ق��ي��ق��ًا  ح���ان���ي���ًا  اأب������ًا 

 

الكلوما وي��اأ���س��و  ال��خ�����س��ام   ون��ب��ذ 
م�ستقيما ال��ه��دى  درب   لن�سلك 
رحيما َب��ّرًا  ال�سعب  على  حري�سًا 

 

اليتيما ويرعى  ال�سعيف   ويحمي 
الزعيما وك�����ان  الإم������ام  ف���ك���ان 

يقّر ال�ساعر اأن تلك ال�سفات والمنجزات جعلت من المليك الراحل -بكل جدارة- 
اإمامًا لأمته، وزعيًما لها.

والنوع الأخير والأقل من الرثاء هو رثاء التاأمل، ومن خالله ي�ستغرق ال�سعراء في اأثر 
الفقد بنوع من التعمق، ويتفكرون في رحلة الحياة والموت عبر نموذجهم المرثي.

ومعظم نماذجه تجيء في ب�سعة اأبيات من الق�سيدة، ومنه قول ال�ساعر عبداهلل ابن 
اإدري�ض:)1(

 وها اأنت اأدلجت الرحيل عن الدنا
فدية يقبل  ال��م��وت  ه���ذا  اأن   ول���و 
 ول��ك��ن ه��ذا ال��م��وت ك��اأ���ض مريرة
م�سيرنا الحبيب  م��وت   ي��ذك��رن��ا 
تهيجه ك��ال��ق��ط��ي��ع  اإل  ن��ح��ن   وم���ا 
هنيهة اأو  ب���ره���ة  اإل  ه���ي   وم����ا 
لنا فهل  للحياة  طبًعا  ك��ان  اإذا 

 

موؤبًدا رح��ي��اًل  ع��ن��ا  راح����اًل،  ف��ي��ا 

 

منعًما البقاء  دار  في  الخلد  اإل��ى 

المتحرقا وج���دن���ا  ن�����س��ك��و   ف��ل��ل��ه 
وتاألقا ت��دوم  ك��ي  ط��وًع��ا  فديناك 

 

واأحمقا ح�سيًفا  �سيح�سوها  وكل 

 

ونلحقا ن�����س��ت��ع��ّد  اأن  وي�����س��ع��رن��ا 

 

تمزقا ال��ق��ط��ي��ع  ف��ي��ه��ت��اج   ذئ����اب 
 ي��ع��ود ج��ف��ول ف��ي ال��ن��ب��ات محدقا
ون�سبقا ن����رود  اأن  م��ج��ال   ���س��واه 
 عليك �سالم اهلل ما ال�سبح اأ�سرقا
محلقا الجنان  ف��ي  وت��غ��دو  ت���روح 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5160، 1402/8/28ه�- 20/يونيو/1982م، �ض: 9.
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الموت رحلة ل بد منها،  اأن  الموت، وي�ستعر�ض عواقبه، وكيف  يتاأمل نتيجة  اإنه 
ولذا فاإن العزاء في العاقبة الح�سنة، وهي عاقبة مرجوة للمليك رحمه اهلل.

ومن اأف�سل النماذج التي ت�سور هذه الروؤى في ن�ض كامل ق�سيدة تفعيلية لل�ساعر 
غازي الق�سيبي قالها بعد اأن خّف عنه وقع الفراق؛ حيث افتقد �سماع حديثه، والنظر 
اإليه، بعد اأن كان ملء ال�سمع والب�سر، يقول الق�سيبي مت�سحًا الب�ساطة في ق�سيدة 
التاأملية  الروؤى  تف�سح عن  لكونها  كاملة؛  و�ساأوردها  بندر«،  اأبا  يا  »�سالًما  بعنوان: 

بجالء:)1(

)1(
 �سالًما يا اأبا بندر،

كعرف ال�سيح والقي�سوم والعرعر
كعطر الليل في نجد

كما يتنف�ض العنبر
م�سى يوم

م�سى يومان
اأو اأكثر

ولم تظهر
اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟

�ساألنا عنك في الديوان
في البر وفي المعذر؟

فقالوا: لم يجئنا اليوم
قالوا: اإنه اأبحر

اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟
)1( املجموعة ال�سعرية الكاملة، غازي الق�سيبي، مطبوعات تهامة، جدة، ط:2، 1408ه�- 1987م، �ض: 793.
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اأتعرف اأن غيث المزن في الأجفان
قد اأمطر؟

فاأنبت في حنايا الروح
ما اأ�سنى وما اأ�سهر
واأينك يا اأبا بندر؟

)2(
وهّز �سلوعي المنظر

راأيتك في خ�سوع الموت
ل اأنقى ول اأطهر

وحيًدا في رحاب اهلل
ل عر�ض ول ع�سكر

يلّفك ِب�ستك الأ�سفر
ف�سبحان الذي اأحيا
و�سبحان الذي اأقبر

و�سبحان الذي يجمع كل النا�ض
في المح�سر

)3(
�سالًما يا اأبا بندر،

من الرجل الذي اأدرك لما مت
اأن الطفل لم يكبر

وماذا يكتب ال�سعراء
وفي كل الوجوه بكاء

وفي كل القلوب بكاء؟
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اأبا الفقراء وال�سعفاء والب�سطاء
كاأن الحزن �ساعرنا

ونحن ق�سائد ع�سماء

)4(
اأتعرف اأننا ا�ستقنا؟

جل�سنا اليوم في الديوان
ا يعزي بع�سنا بع�سً

ا؟ وي�ساأل بع�سنا بع�سً
ا لن يجيء اليوم اأحقًّ

كالعادة يا اإخوان؟!
ولن يجل�ض كالعادة

للمظلوم والمفجوع والأ�سيان؟
ا لن ي�سلي الظهر كالعادة اأحقًّ

في الديوان؟
ا اإنه األقى الع�سا اأحقًّ

وارتاح من عبء الم�سير
واأغم�ض الأجفان؟!

وكف الخافق الواني عن الخفقان؟
�سمتنا كلنا األًما

ولم تنطق �سوى الأ�سجان

)5(
وها قد جاءنا رم�سان

فاأين الموعد اليومي
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والجل�سة والإفطار؟
واأين الدوحة الخ�سراء

والأع�ساب والأطيار؟
واأنت بب�سمة الِب�ْسر

التي ل تعرف الأكدار
تالطفنا تداعبنا

نق�ض روائع الأ�سمار
وت�ساأل ذا

متى عاد من الأ�سفار؟
وت�ساأل ذاك

عما جاء في الأخبار؟
وت�ساألني: اأما تبت عن الأ�سعار؟

اأُمرُّ اليوم قرب الدار
تفرق مجمع ال�سمار

فال اأ�سمع غير ال�سمت
 ي�ستر�سل في الأوكار

ول اأب�سر غير الجدب
ي�ستر�سل في الأزهار

فاأبحث عنك في التذكار

)6(
وداًعا يا اأبا بندر،

كبير بعدك الحزن
ورحمة ربنا اأكبر
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رثائية  �ساأ�سوق  فاإنني  ب�سدها  تتميز  الأ�سياء  اأن  على  ن�سوا  الأوائ��ل  اأن  وبما 
الق�سيبي الأولى »وا خالداه« التي قالها لحظة �سماعه نباأ وفاة الملك، يقول:)1(

 وا خالداه و�سج  الجرح في كبدي
ملك على  ناحوا  وقد  منك   يبكون 
فاأ�ساله: روحي  في  وجهك   يطوف 
طافحة ب��ال��ح��ب  ن��ظ��رت��ه   ف���اأي���ن 
 واأين ب�سمته الح�سناء؟ هل �سقطت
األم من  ال�سعر  يغ�ّض  خ��ال��داه  وا 

 

البيد عا�سفة فوق  الموت   ويخطر 

ل��ل��ذك��رى معطرة ب��ع��دك  ُه��ِرع��ت 

 

 وغبت في الأم�ض عل الأم�ض ي�سعفني
منت�سب الموت  وجدار  لي   فلحت 
رجاًل يا  البين  �سباب  رغم  اأراك 

 

لب�سه؟ ع��ز  ت��اج  كالب�ساطة   ه��ل 

وان�سرفوا النا�ض   وا خالداه وعاد 
ُزَم����رًا ت��ب��ارك اهلل ن��ج��ري ك��ل��ن��ا 

 

اأتخطبها الدنيا:  يع�سق  لمن  فقل 

***

***

اأحِد على  األوي  ل  بالجرح  ف�سرت 

 

اأم����ا اأن����ا ف��ب��ك��ائ��ي ح��رق��ة ال��ول��ِد

 

الأب��دِ؟ اأَه���ذي فرقة  لي  ب��اهلل قل 

 

الرغِد؟ ث���رة  ب�����س��رى  ه��ي  ك��اأن��م��ا 

 

�سم�ض النهار على ليل من الكمِد؟

 

�َسَهِد من  ال�سوق  عيون  تذوب  كما 

 

بلدي يا  ال�سبر  فناِد  الدموع  من 

 

َدِد نبع  كالقطر  �سافية  بالب�سر 

 

غِد �سبح  اأب�سرك  ولم  اأفقت  اإذا 

 

يدي اأم��د  اأن  �سوقًا  لأو���س��ك  حتى 

 

ب���ه ت���زاي���د ُم���ْل���ٌك وه����و ل���م ي���زِد

 

الَعَمِد؟ ثابت  عر�ض  كالبراءة  هل 

 

َتُعِد ولم  تبرح  لم  القبر  في  واأن��ت 

 

نحو المنون ول يبقى �سوى ال�سمِد

 

وهي الولود وغير الموت لم تلِد؟!
من الظاهر اأن الق�سيدة التفعيلية ال�سالفة حملت الروؤى التاأملية بجالء، في حين 
اأن هذه الق�سيدة امتزج فيها التفجع مع بع�ض النظرات التاأملية، وهذا برهان على اأن 

)1( املجلة العربية، العدد: 57، ال�سنة ال�ساد�سة، �سوال/1402ه�- اأغ�سط�ض/1982م، �ض: 8.
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الق�سائد الأولى التي تعقب نباأ الوفاة تنحو منحى التفجع ب�سكل اأظهر، اأما الق�سائد 
التي ينظمها ال�سعراء بعد ذلك فتجيء وهي اأكثر هدوًءا، واأقدر على ا�ستيعاب الروؤى 

الت�ساوؤلية التي ت�سكلها الذكريات والتجارب.

لأجل ذلك جاءت مراثي التاأمل قليلة مقارنة ب�سواها؛ اإذ اإن ال�سعراء ا�ستجابوا 
الألم  َده��م  وَزوَّ الحزن حروفه،  فاأملى عليهم  �سريعة،  ا�ستجابة عاطفية  الوفاة  لنباأ 
بمداده، وذلك كله يوؤكد اأن الملك خالد- رحمه اهلل- يمتلك محبة عارمة في قلوب 
التاأملية-  بالن زعة  المعروفين  -حتى  ال�سعراء  تمهل  لم  المحبة  هذه  واأمته،  �سعبه 
ما  لتقول  �سجيتها  تركوا عواطفهم على  بل  التاأمل،  بعواطفهم في ردهات  ليطوفوا 

تقول.
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خالد  بالملك  �سرفت  التي  المتعددة  بالمنا�سبات  الف�سحى  �سعراء  احتفى  كما 
الوفاء هو  اأن  فيها  راأوا  بكل منا�سبة  العاميون  ال�سعراء  اأي�سًا  احتفى  -رحمه اهلل- 
�سيد الموقف، فقالوا فيه من الق�سائد ما يعبر عن مكنون حبهم لمليكهم الذي تميز 

ب�سفات حميدة اأنطقت ال�سعراء بكل ما هو ح�سن وجميل.

وكانت عودة الملك خالد من رحلته العالجية من اأبرز المنا�سبات التي تناولوها، 
وعلى غرار �سعراء الف�سحى راحوا ي�سدحون بمباهجهم وفرحتهم بعودته الميمونة، 
مقدمين �سكرهم هلل على ما مّن به عليهم وعلى اأبناء اأمتهم؛ اإذ رّد عليهم مليكهم 

�سليمًا معافى.
ومن ذلك قول ال�ساعر بالل الفهد محمد:)1(

بال�سالم رب���ي  ال��م��ع��ب��ود   ن��ح��م��د 
احترام ب��ك��ل  خ��ا���س��ع��ة  تحية   ل��ه 
اإم������ام ف���ي���ن���ا  ك���ل���ف���ه  رب   ع�����ل 
المنام ل��ذ  ُح���رم  ح���ر،  ي��ا  ع�ست 

 

الظالم جنح  ف��ي  كالليث   يجتلد 
 ي���ا دم������وع، ه��ل��ت��ه ع���ي���ون ه���رام
 ا���س��ه��دوا ���س��ع��ب��ه ب��ح��ب��ه م���ا يالم
 ف��رح��ة ال��ع��ودة ب��ن��ت ف��وق��ه خيام
قدام ب��اج��داد  المجد،  عريب   ي��ا 
و�سام ���س��رق  م��ن  حيتك  م��رح��ًب��ا 

 

الحرام البيت  �سادني  من  مرحًبا 

 

القتام ع��ن��ا  وان��ج��ل��ى  ع��ن��ا   زال 
الأن���ام خير  على  مني  وال�����س��الة 

ال�سمير وارت����اح  ال���دار  ن��ور   ع��اد 
كبير وم���ن  �سغير  م��ن   بالنيابة 
قدير اأع��ل��ى  وه��و  للدين   يحفظه 
 محمر الجنبين من خ�سن ال�سرير
غرير حلم  في  والبع�ض   بال�سهر 
تطير منهم  م��خ��ط��ره  ق��ل��وب   م��ن 
الب�سير وال���راأي  التحكيم   موثق 
ت�ستنير وراي������ة  ال��ف��رح��ة   ت��م��ت 
الخطير الدرب  دا�سوا  ر�سانا   في 
وع�سير نجد  م��ن  حيتك  مرحًبا 

 

 رح��ب��وا اأه����ل ال��وف��ا ب��وف��د غفير
كثير خ��ي��ر  ع��ل��ى  ال�����س��اف��ي   نحمد 
المنير ل��ل��درب  الخلقين  ه���ادي 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1799، 1397/6/20ه�- 8/مايو/1977م، �ض: 8.
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لقد �سور ال�ساعر فرحته ب�سفاء المليك وعودته �سالًما، حامًدا اهلل و�ساكًرا ف�سله؛ 
خوًفا  الدموع  ذرفوا  ممن  وكبيرهم  �سغيرهم  المملكة  اأبناء  جميع  قلوب  طماأن  اإذ 

عليه، وفرًحا بعودته، وا�ساًل هذا ال�سكر بالدعاء له بطول العمر وال�سالمة.

وعلى نحو هذه الغبطة يعبر ال�ساعر خلف بن منوخ ال�سراري عن م�ساعر الفرحة 
بقوله:)1(

 با�سم الولي نبدا على كل الأوقات
باأبيات ال�سعر  من  الفرحة   اأعبر 
حفالت وال��ي��وم  ع��اد  ملكنا   ه��ذا 
بات ما  زال  والمر�ض  ربي   و�سفاه 
 يا اأهلل، يا معبود، يا رب ال�سماوات،
ال�سهامات اأه��ل  �سعود  اآل   تن�سر 
 اأمجادهم ي�سهد لها جمع ال�ستات
منيفات ق�سور  نجد  في  له  ت�سهد 

جبالها مر�سي  المعبود   خالقنا 
 ونظم من الأ�سعار واأح�سن مقالها
جالها حامي  اأب�سوف  عيد   واليوم 
اأم��را���ض �سالها  ون��ج��اه رب��ي م��ن 
زمالها قا�سبين  اأ���س��ود   تن�سر 
 ال��ل��ي ب��ن��وا اأم��ج��اد م��ا اأح���د نالها
�سكالها وح���ل  ج��زي��رت��ن��ا   ب��وح��دة 
و�سهالها اأت��الل��ه��ا  ل��ه��م  وت�����س��ه��د 

الذين بهم  المملكة  ولبناة مجد  له،  المليك، ودعا  ال�ساعر فرحته بعودة  و�سف 
تعتّز النفو�ض، وت�سمخ الأب�سار.

الفرحة  مظاهر  م�سوًرا  الدو�سري  ال�سابر  حمّير  بن  عبداهلل  ال�ساعر  ويقول 
وال�سرور، ومجدًدا عهد الوفاء والولء:)2(

مرحًبا حييت  مولي  �سرى  �سالم 

 

 �سالم يا اللي قاد �سعبه اإلى العال
واعتلى اح���ت���ل  ال���ل���ي  ي���ا   ����س���الم 
بالفرح واهناك  م��ولي،  يا  َهناك 

 على الرحب والترحيب يا العاهل الغالي
من زالي كل  على  منازلهم   واأعلى 
 عر�ض القلوب و�سادها عدله الوالي
وهنا قدومك للوطن باأح�سن الحالي

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1800، 1397/6/21ه�- 9/مايو/1977م، �ض: 8.

)2( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1798، 1397/6/19ه�- 7/مايو/1977م، �ض: 8.
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باأكمله لل�سعب  النور  واألفى   األفيت 
وابتهج وزاد  �سعبك   تبا�سهل وهلل 
مولي، عّمت فرحة ال�سعب واحتفى

 

بالوفا نح�سيه  م���ا  ح��م��د   ف��ل��ل��ه 
 ن�سر بيرق الفرحة على ال�سعب بالهنا
هال يا  ونقول:  م��ولي،  يا   نحييك 
 من الفكر باختيار المعاني وجزلها
بالغنا جا�ض  خاطر  من   اأ�سوغها 
ت�سرفوا مقامك  في  الدوا�سر   وفد 
ل��ك��م ���س��ادق ولن���ا وحبنا ن��ب��دي 

 واحمدت ربي عاد مولي مت�سالي
بالتبهاللي عبرت  الطبيعه   وحتى 
 من الفرحة الكبرى لقيناك حفالي
بامالي لم��ال  مد  العطايا   جزيل 
 واأ�سفى علينا بال�سعد ح�سن واقبالي
 لب�ست ال�سالمة في قدومك وترحالي
المثالي زينات  مولي  في   واأق��ول 
 تعبير عن وفدي وتعظيم واإجاللي
 مهنين يا مولي، في �سوفك الغالي
وننقل لمولى ال�سعب م�ساعر اأهالي

ال�ساعر  فم  من  تنطلق  وال�سكر  والحمد  بالدعاء  فيا�سة  وم�ساعر  وبهجة  فرحة 
لتعبر عن فرحة ال�سعب بهذه المنا�سبة التي لمثلها تفرح القلوب، وتزول الهموم.

وت�ستمر مثل هذه النفحات ال�سعرية التي تعطر الأ�سماع، وت�سطر الماآثر في كل 
بندر  الأمير  مهنًئا  ال�سياري  محمد  بن  عبداهلل  ال�ساعر  قول  ذلك  ومن  الأ�سقاع، 

ب�سالمة والده:)1(
�سيدي ب��رج��وع  م���ولي،  ي��ا   اأهنيك 
بعودته �سعبه  اأف��راد  جميع   واهني 
هال مرحًبا بابو العرب، �سيد العرب

 

وجدده يعرب  تاريخ  بعث  اللي   هو 
كلمته قال  ولو  ياعد  لو  الوافي   هو 
و�سّيده لل�سعب �سرح  بنى  اللي  وهو 

 

 وهو اللي لنا ح�سن ح�سين من العدا
ودبرته وراي���ه  بتفكيره  ال��ل��ي  وه��و 

 �سليم على الرجلين يم�سي ومتعافي
 لك الحمد يا المعبود، يا الواحد ال�سافي
 زعيم العرب في كل الحوال ين�سافي
وجَمع �سملهم عقب التفرق والحالفي

 

يافي بها  ل���زوم  يغيرها  م��ا   ح�سا 
 من المجد والتعليم �ساف على �سافي
 رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
واريافي اأف��راح  كلها  �سارت  لياليه 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1807، 1397/6/28ه�- 16/مايو/1977م، �ض: 2.
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عزيمته وق��وى  �سعبه  م�ستوى   رف��ع 
المال من  �سك  ذاك  في  ول   كريم 
ال���ردى ع��ن  بعيد  عليا  ه��م��ة   اأخ���ا 
 اأبو بندر اللي كل ف�سله على العرب
 نجا من لجا له والتجى له من العدم
ي�سرنا ع����دو  ع���ن  ح��م��ان��ا   اأب���ون���ا 
عما عين من ي�سعى لالإ�سالم بالردى

 وعفا عن خطاياهم وت�سديد ال�سالفي
بالدار رجافي الى من حل   و�سجاع 
 ح�سا ما �سلك من خلقته م�سلك هافي
 على النا�ض معروفه كما الغيث هتافي
 �سديق ال�سديق وللعدو �سم التالفي
 �سملنا بعطف منه مع عدله ال�سافي
والعرافي تبارك  ن ّزل  بمن  اأعيذه 

كلمات تحكي وفاء �سعب محب لمليكه، مقدر لعطائه، �ساكر لعنايته، وما ذاك اإل 
لهمته العالية، و�سدق رعايته ل�سعبه الذي يبادله المحبة.

ومن �سعر المنا�سبات اأي�سًا تهنئات ال�سعراء للمليك بمنا�سبة توليه مقاليد الحكم 
بعد وفاة اأخيه الملك في�سل رحمهما اهلل؛ اإذ كان خير خلف لخير �سلف.

لقد رثى ال�سعراء بكلمات دامعة فقيدهم الملك في�سل- رحمه اهلل- ووجدوا في 
ال�سعراء  وراح  الفقد،  رم�ساء  الأمل من  ن�سيم  فانبثق  العزاء،  الملك خالد  خليفته 
يرثون الفقيد، ويهنئون المليك واأنف�سهم بالعهد الجديد الذي يقدمون فيه نذور ال�سمع 

والطاعة والولء لقائد الم�سيرة، الذي �سار على درب اأ�سالفه من بناة المجد.

يقول ال�ساعر عبداهلل العجالن منتقاًل من مرارة الفقد اإلى الأمل الجديد الذي 
اأحال الأمل نوًرا ي�سع من طيب �سيرة الملك خالد و�سريرته:)1(

�سوابي وف���ات���ه  ج��زي��رت��ن��ا   ب��ان��ي 
التهابي وزود  زف������رات   ن��ب��ك��ي��ه 
يعابي م��ا  التقى  اأع���الم  م��ن   علم 
�سبابي ت���وه  م���ن ح��ي��ن  ل��ن��ا  ب���ذل 

�سالمي ل��ه  م�سلم  ك��ل  ق��ل��ب   ف��ي 
حرامي الحزينة  للعين   وال��ن��وم 
ح�سامي �سيف  اهلل  دين  دون   من 
في م�سلحة �سعبه �سهر ما ينامي

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 2996، 1395/3/24ه�- 5/اإبريل/1975م، �ض: 5.
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الماآبي حتى  الخيرات  على   داوم 
بال�سحابي م��ن�� ��زل��ه  ي��ط��ه��ر   اهلل 
الح�سابي ك�سف  فيه  نهار  ج��ا   ل 
 ع��ل��ي��ه ي��ن��ه��ال ال��ر���س��ا وال��ث��واب��ي
العذابي م��ن  بالعفو  ين زه   زول���ه 
 يا اأهلل، عدد من حج بيتك وانابي
الكتابي ح���رف  ع��د  عليها   زود 
ل��ن��ا خ��ال��د ب��ج��اه مهابي  وت��ح��ف��ظ 
الجنابي عزيز  خالد  الخلف   خير 
���س��واب��ي ب���دق���ة  ق����رارات����ه   اأول 
لل�سعابي ف��ه��د  ال��ع��ه��د  وال����ي   ل��ه 
الداب���ي دي��ن  التوحيد  ه��ل   دول���ة 
الروابي نبت  ع��داد  ال�سالة  ث��م 

مقامي باأعلى  اأع���اله  ال��ق��در   لين 
والخزامي بالنفل  ق��ب��ره   وي��زي��ن 
الثامي جميع  م��ن  رب���ي   ي��ح��م��اه 
 ب��ح��ق م���ن اأق�����س��م ب���األ���ف ولم���ي
الكرامي م��ع  ال��ف��ردو���ض   وي�سكن 
 واأعداد من �سلى الفري�سة و�سامي
الغمامي من�سي  ي��ا  ل��ه   رح��م��ت��ك 
 وت���م���د ف���ي ع���م���ره ب��ع��ز دوام����ي
ن�سامي ما  ح�سا  خالدنا  عهد   في 
 طبق خطط في�سل بحزم و�سرامي
قطامي لل�ساي�سة  مواقف  جت   ل 
و�سامي جنوب  من  حماها   حموا 
اأت���ل���ى كالمي ال��خ��ي��ر  ن��ب��ي  ع��ل��ى 

ملك متزن الخطى، حكيم الراأي، مهيب الجناب، نا�سر للمظلوم، هذا هو الملك 
الذي وجد فيه ال�سعب عزاءه، وتجاوز به محنته.

وبمثل هذا التمازج البريء يلقي ال�ساعر عبداهلل ال�سعود ال�سقري كلماته المهنئة، 
مجدًدا البيعة للملك خالد:)1(

به ب��دوا  عهدن  والإك��ب��ار   بالفخر 
 ���س��ب��ح ج��دي��د ت��وه��م ���س��ب��ح��وا به
العروبة اأي���ام  الأح���زان  ع��ن   كفي 
لخطوبه وا�سبري  دم��وع��ك   كفي 
ما مات في�سل والخليقة �سموا به

بلدها من  فخرها  الجزيرة   ف��وق 
ب��وال��ي عهدها ال��راي��د   ب��ال��خ��ال��د 
 وا�ستب�سري بالخير جالك �سعدها
بولدها ثكلى  ف��اد  م��ا  البكا   كثر 
وفهدها ب��ال��وج��ود  خ��ال��د  دام  م��ا 

)1( اآلم واآمال، عبدالعزيز بن حممد الأحدب، مطابع حنيفة لالأوف�ست، الريا�ض، 1397ه�، �ض: 12.
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نجوبه باقي  �سعود  اآل  با  دام   ما 
به اهتفو  والجميع  خالد  دام   ما 
به رحبوا  الملك  نجل  الملك   حي 
به ارتجوا  الملك خالد جميع   حي 
به �سرفوا  اأ�سعدوها  ال�سعود   كل 
 من عهد مقرن بالكتاب احكموا به
به م�سوا  درب  منهاج  على   ننهج 
دروبه ومهد  الفي�سل  لها   وج��دد 
به اهتدوا  نور  الإ�سالم  منهج   مع 
امحبوبه وك���اد  بالخالد   وال��ي��وم 
به ارتقوا  وهم  الإ�سالم  قادة  هم 

نكدها لها  وال��ع��دو  ع��زي��زة   اأن��ت��ي 
عهدها ف��ي  بايعت  ال��ج��زي��رة   ك��ل 
 وحي الفهد والي العهد هو �سندها
بيدها نه�سها  ال��ث��ان��ي   وال��ن��اي��ب 
حمدها عرفها  م��ن  اللي   ال��دول��ة 
مهدها بالعدالة  ال�سريعة   حكم 
عمدها له  بنى  اللي   عبدالعزيز 
�سهدها ح��يٍّ  ك��ل  ال��ل��ي  بالنه�سة 

 

 با الدين والدنيا عمى من ح�سدها
 نعم الخلف لأعظم �سلف من حفدها
ومددها اأهلها  هم  ال�سريعة  عزوا 

ا التهنئة باليوم الوطني، يقول ال�ساعر �سعد بن حمد  ومن �سعر المنا�سبات اأي�سً
ابن �سنار:)1(

�سعيد ع��ي��د  المملكة  ي���وم   ال��ي��وم 
اأكيد موحدها  اللي   عبدالعزيز 
يفيد ما  اللي  عن  جزيرتنا   وحرر 
اأبو جابر طلع رايه �سديد  من دار 
 باأبطال في خو�ض الوغى واهلل �سهيد
 زحف على العر�ض وقلبه من حديد
وللبعيد للقريب  بحكمه   واأع��ل��ن 
 خذ الحكم بال�سيف رده من جديد
العنيد مطوعة  الأح����رار   وعياله 
يزيد تطورنا  بندر  اأب��و  حكم  وفي 

ابوانها مجد  التاريخ  من   ذك��رى 
َخّوانها م��ن  ال�سيف  �سباة  اأروى 

 

�سي�سانها �سبط  قواعدها   اأر�سى 
�سبانها م��ن  ال�����س��ن  �سغير   وه���و 
لأوطانها ْم�َسرهبه  نجد  �سبيان 

 

ني�سانها رف��ع  الخ�سرا   وال��راي��ة 
�سلطانها ه��و  ال�سيخان   وال��ت��ف��وا 
عدوانها ع��ل��ى  ل��ه  ع��وي��ن��ن   واهلل 
عنانها قا�سبين  ال�سيا�سة   اأه��ل 
ل��ي م��ّن ح��ارب دول��ة ه��ّد اأركانها

http://al7ariq.com/vb/showthread.php?t=200 :1( من موقع جمال�ض حمافظة احلريق(
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اأ�ساد بالمليك الذي �سار على  اأمجاد الأبطال من بناة الوطن، ثم  ذكر ال�ساعر 
نهج والده واإخوانه رحمهم اهلل.

ومن المنا�سبات التي هناأ بها ال�سعراء الملك خالد رحمه اهلل منا�سبة العيد، وفيها 
يقول ال�ساعر عبداهلل ال�سعود ال�سقري مهنًئا المليك بعيد الفطر المبارك:)1(

العيد ذا  حي  مرحًبا  �سرف  العيد 

 

وتحاميد ���س��وم  بعد  �سعيد   عيد 
والتغاريد وال�سفع  التهجد   عيد 
واأ�سيد والتباريك  التهاني   اأه��دي 
الأجاويد جميع  الم�سلم   للعالم 
 واأثني التهاني باأ�سرف القول واأزيد
وتوحيد بالتهاني  كله   وال�سعب 
وت��اأي��ي��د ق����وة  ع����ام زود  ك���ل   م���ع 
تاأكيد بالن�سر  العيد  يعيد   واهلل 
�سنديد كل  يحتفل  الآخ��ر   بالعيد 
 عيد رم�سان وعيد دحر الرعاديد
والأنا�سيد الفرح  ع��ّم  الوطن  كل 

 

وتجديد ل��ل��ع��روب��ة  ���س��ع��ي��د  ع��ي��د 

 عيد رم�سان اللي على الحول عايد
وال��ف��واي��د ب��ال�����س��ع��د  ي��ع��ي��ده   اهلل 
والعوايد وال��ع��ط��ا  ال���ت���الوة   ع��ي��د 
والجرايد واأق��الم��ن��ا   ب��اأع��الم��ن��ا 
وال�سدايد الرخا  وق��ت  الثنا   اأه��ل 
البدايد رو���ض  �سعود  اآل   حكامن 
قايد ال�سعب  على  الخالد   بقيادة 
رايد بالإ�سالم  له  يبرى   والن�سر 
كايد ك���ل  ل��ل��ع��رب  ي��ح��ق��ق   واهلل 
 بالم�سجد الأق�سى فل�سطين عايد
واللحايد ال��ع��دو  �سهيون   ���س��ذاذ 
�سايد والأم��ن  الن�سر  يوم   بالعيد 
ب��ال��دي��ن وال��دن��ي��ا والإي���م���ان زايد

ق�سيدة م�سحونة بالحب والوفاء، وفي اأبياتها ثناء عاطر على قائد الم�سيرة الذي 
بذل نف�سه لخدمة دينه واأمته.

ومن �سعر المنا�سبات كذلك قول ال�ساعر خلف بن هذال العتيبي بمنا�سبة حفل 
تخريج اإحدى الدفعات الع�سكرية:)2(

)1( جملة اليمامة، العدد: 371، 1395/6/28ه�- 1975/10/3م، �ض: 52.
)2( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2351، 1399/1/21ه�- 21/دي�سمرب/1978م، �ض: 15.
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راعيها ال��م��م��ل��ك��ة  ح��ب��ي��ب   خ��ال��د 
لفا لر�سه  ال�سفا  بعد  الوفا   رجل 
اأه������اًل ب��م��ن اأم�����ن ووّط������د وّط���ن

 

 �سان العهود وح�سن اأقطار الحدود
 ق���اي���د م�����س��ي��رت��ن��ا ب���ط���ل اأم��ت��ن��ا
 حامل لوا التوحيد في الفجر الجديد
عزتها ل���ل���ع���رب  م��خ��ل��د   خ���ال���د 
�ساعاته وان������ورت  ح��ي��ات��ه   ب��ق��ت 
الجموع اآلف  وم�سهد  الربوع   يوم 
ال�سباح يحملها  بالأفراح  اأ�سوات 

�ساملها ارع��ي��ت��ه  ج��م��ي��ع   ف�����س��ل��ه 
�سهلها غ��ي��ب��ت��ه  ع��ل��ى   وال�����س��ك��ر 
مهملها عر�سها  ح�سن   بالحق 
كملها وح���ق���وق���ه���ا   ب�����س��روط��ه��ا 
وه���و حاملها ال���راي���ة  ح��ام��ي   ه��و 
كللها ل���ل���ع���رب  ج�����ه�����وده   ك���ل���ل 
بدلها م����ا  الإ������س�����الم   ���س��ري��ع��ة 
ن زلها ال�����س��م��ا  ك��ت��ب  م���ن   ب���ج���اه 
 ن��������ردد الأ��������س�������وات ون��ع��ل��ل��ه��ا
نو�سلها المنطلق  الن�سيم  م��ع 

يمزج ال�ساعر حبه لمليكه بذكر بع�ض اإنجازاته الميمونة في المملكة، وفي العالم 
العربي، والعالم الإ�سالمي، وكيف اأنه كان -رحمه اهلل- ينطلق اإلى ذلك بوازع ديني 

يملي عليه اأن ي�سهم في �ستى المواقف الفاعلة.

ومن �سعر المنا�سبات الترحيب بالمليك في اأثناء زياراته لمناطق المملكة، ومن 
ذلك قول ال�ساعر عبدالرحمن بن محمد الفهادي بمنا�سبة زيارة الملك خالد لمدينة 

نجران عام 1396ه�:)1(
المطر هل  ما  واْع���داد  مرحًبا  يا 

 

البحر واْعداد موجات  ويا مرحًبا 

 

واْع��داد ما ن�سن�ض هوا ويا مرحًبا 

 

الإعتدا جميع  م��ن  حماها   خالد 
 خالد حبيب ال�سعب عوق المعتدي
لب��ه ���س��د  لب����ه  م���ق���رن  واأولد 

عود من  وانبتت  اأحيا  ما  واْع��داد 

 

واْع����داد َج��ّم��ن ف��ي غ��زي��ر اْع���دود

 

النود واْع�����داد م��ا ه��ّب��ت ه��ب��وب 

 

م�سدود رج���ع  فيها  ط��م��ع   وال��ل��ي 
ال�سود ال��ل��ي��ال��ي  م��ن  ي��ق��دي   ون���ور 
اع�سود للمليك  واإخ���وان���ه  وف��ه��د 

http://k-alsudairi.com/11h.html :1( من موقع خالد ال�سديري(
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يلجي بهم  اأولد مقرن �سيف من  
 واأخ��وان نوره ن�سر من يلجي لهم
مالها نقاي�ض  تح�سب  ما   تعطيه 
مق�سده يحقق  اهلل  ل��ع��ل   ت��ب��غ��اه 
وايليه ع���زوت���ن  م���ق���رن   واأولد 
ريبه ج���ات  اإل  ف��ع��اي��ل��ه��م   ت��ذك��ر 
نية طيب  على  عدالتهم  وت��ع��رف 

م�سهود الزمن  ج��ور  من  �سار   ل 
دول���ت���ه مطرود م���ن  ل��ج��ا   وال���ل���ي 
اْج���ن���ود وزود  ق����وات����ن  ت��ع��ط��ي��ه 

 

 وان���ج���اد ح��ظ��ه م���ا ت��ب��ي م����ردود
والجود ب��ال��ك��رم  ي�سهر  بيت   م��ن 
اإل���ي���ا خ��ل��ط ع����ّج ال���رم���ك ب����ارود

 

ممدود داي��م��ن  ال�سريعة  وح��ب��ل 
ا قول ال�ساعر محمد الحمد المطلق الغفيلي بمنا�سبة زيارة الملك  ومن ذلك اأي�سً

-رحمه اهلل- مدينة ينبع البحر:)1(
الغالي وفهده  بالمليك  مرحًبا  يا 

 

 ينبع رمت عن ج�سدها ثوبها البالي
 في ثغر الإ�سالم �سوف الخير متوالي
عالي البنا  �سرح  بها  �سيد   اجبيل 
 هذي م�ساريع تبنى لخير الجيالي
بالعزم والمالي  وم�سانعن �سيدت 
 ومحطتن حولت ماي البحر حالي
 اأعمالكم وا�سحة ما هي بالقوالي
 بالأم�ض كانت �سحاري قفرها خالي
بايدي �سبابن طموحن لجل العمالي

وبهجتها دي��رت��ن��ا  ع��ي��د   ق��دوم��ك��م 
نه�ستها ال��ع��ز  ب��ث��وب   وا�ستبدلته 
�سقيقتها به  تباري   في عهد خالد 
تثبتها بينبع  ال��ث��ان��ي��ة   وال��خ��ط��وة 
فر�ستها لين  خطه  يمد   وبترولنا 
تخططها ث��روت��ن��ا  وال��م��ج��د   للعز 
الكهربا جتها وزاد  قراحن   عذبن 
ب�سوفتها حقيقتها  دعاية  هي   ول 
 واليوم في �سامخ العمران نظرتها
بالعلم والجد حتى اأعطت نتيجتها

عودته  ل�ستقبال  يتاأهبون  ال�سعراء  ف��اإن  �سديقة  دول��ة  المليك  ي��زور  وحين 
فيها  يرحب  كليب  بن  عبدالرحمن  بن  را�سد  لل�ساعر  ق�سيدة  وهذه  بق�سائدهم، 

بعودة المليك من دولة باك�ستان:)2(

)1( جملة املنهل، ال�سنة: 46، حمرم/1400ه�- نوفمرب/1979م، �ض: 41.
)2( جملة اليمامة، العدد: 422، 1396/10/29ه�- 22/اأكتوبر/1976م، �ض: 66.
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�سعبك م��ن  مرحًبا  و�سهاًل  اأه���اًل 

 

واحد ب�سوت  بك  يرحب   �سعبك 
الترحيبة ون���ك���رر  م���رح���ًب���ا  ي���ا 

 

عايد ب���الدك  ال��ى  باك�ستان   م��ن 
حماها حميت  اللي  الزعيم   واأن��ت 
وا�ستاقت زرت���ه���ا  ب���الد  م���ن   ك���م 
 من جودك انت وفق خ�سايل جودك
 وت���اأي���د الإ�����س����الم وال��م��ا���س��ي به
ميداّنا ف���ي  ال���ق���راآن  د���س��ت��ورن��ا 

 

ل��ن��ا ر�ساها ت��رك��ي  اب���و   م��ن ع��ه��د 
افعاله ت��ع��د  ول����و   ع��ب��دال��ع��زي��ز 
���ى م��ب��ان��ي دول���ت���ه واّم��ن��ه��ا ر����سّ

 

�سيد وفي�سل  ا�ّس�ض  عبدالعزيز 

 

للحا�سر �سلف  منهم  رح��ل   اللي 
ب���ن���در م��ل��ك��ن��ا خالد اب����و  ي��ع��ي�����ض 

�سادتنا اإل���ى  المخل�ض   ال��واف��ي 
عادتنا وال���وف���ا  واح����د  ق��ل��ب   م��ن 
هزتنا ف���رح���ة  ل����ك   اأ����س���واق���ن���ا 
�سمتنا بح�سنها  ال�����س��الم   دار 
 ي����ا راف������ع ب���ي���ن ال�������دول راي��ت��ن��ا
 ت��ن�����س��ر ل���ك الف�������راح وت���اأي���دن���ا
اأمتنا ب��ي��ن  ال�سلح  ل��ح��ل   ت�سعى 
رايتنا ه���و  ال�����س����الم   ت�����س��ال��ح 
وحدتنا وه����ي  ال���غ���را   وال�����س��ن��ة 
ملتنا ع��ل��ى  ق���واع���ده���ا   اأ����س�������ض 
غ���رت���ن���ا ول  ن���ك���م���ل���ه���ا   ن���ع���ج���ز 
قادتنا وه���م  �سلبه  م��ن   ب��م��ل��وك 
لعروبتنا ���س��اد  ال��م��ب��ان��ي   ���س��رح 
خطوتنا خ��ط��وت��ه  منهم   وال��ح��ي 
عزوتنا ه���م  ال��ع��ه��د  ول���ي  وف��ه��د 

ولل�ساعر نف�سه ق�سيدة اأخرى يحيي فيها المليك بعد عودته من بع�ض دول اأوربا، 
يقول:)1(

عيونه ق���رت  المملكة  �سعب   ك��ل 
 ي��ح��ف��ظ��ه رب����ي ب��ح��ل��ه وت��رح��ال��ه
م��ع ق��دوم��ه ي��ا ه��ال ي��ا م��رح��ًب��ا به

 

بال�سالمة خالد  ع��اد  اأوروب���ا   م��ن 
ال�سقيقة ال��َب��الِدي��ن  زار  ال��م��ل��ك 

 

ال�سجايا ذرب  زاره����ا  ب���الد  ك��م 

ي�ستقبلونه وه���م  خ��ال��د   بالملك 
ي�سمعونه ل��ل��ي  الإ����س���الم   ين�سر 
 ع��د م��ا ه��ل ال��وب��ل وان��ح��ت مزونه
 ق���اي���د الأم�������ة زع���ي���م ي���اأي���دون���ه
 ك���ل���ه���م ي�����زوره�����م وي�����زاورون�����ه
ي�سكرونه خ��ال��د  ب��ج��ود  والجميع 

)1( جملة اليمامة، العدد: 430، 1391/1/3ه�- 24/دي�سمرب/1976م، �ض: 72.
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 وال�سبب ما له هدف غير الت�ساوي
في م��ا  وك��ل  والم�سلمين   ال��ع��رب 
العدالة ح��ك��ام  ���س��ع��ود  اآل   ع���ادة 
 كل �سعب المملكة وال�سرق الأو�سط
 ب���ال���رج���ال وم�����ال ال���ع���ز وم��ع��زه
ومعروفه عطف  لقا  ي�سالمهم   من 
الجزيرة لملوك  ال��ت��اري��خ   ي�سهد 
قواعد اأ�س�ض  عبدالعزيز   الملك 
وفي�سل تركي  اأبو  تخطيط   هكذا 
 والملك خالد على التخطيط الأول
 ن���ورن���ا و����س���رورن���ا م���ع ك���ل دول���ة
به يقتدى  وال�سهامة   ب��ال��زع��ام��ة 
ل���ي ب���دا ب���ال���راأي راأي�����ه ���س��دادي

يدركون وال��ت�����س��ام��ن   وال��ت��خ��اوي 
يق�سدونه فيما  اإخ���وان   بالحياة 
يوا�سلونه ل��ل��زي��ارة  دع��اه��م   م��ن 
يكرمونه ع��ان��ي  وك���ل   وال��خ��ل��ي��ج 
ت��ذرى ف��ي ذراه���م ين�سرونه  م��ن 
المهونة غير  ح�سلوا  م��ا   وال��ع��دا 
يجحدونه ما  ح�سودهم  الأم��ة   كل 
ينه�سونه م��ل��وك  وارث   لل�سرف 
ينهجونه درب  ك���ل   ب���ال���ع���دال���ه 
يرغبونه ل��ل��ي  ال��ح��ق  ط��ري��ق   ف��ي 
ياخذونه ���س��دي��د  ب��ن��در  اأب���و   راي 
يعرفونه المعرفة  ه��ل   وال��رج��ال 
يطبقونه ال�سالحين  �سالح  في 

ومن �سعر المنا�سبات التنديد باعتداءات الحرم عام 1400ه�، والإ�سادة بجهود 
محمد  بن  عبداهلل  ال�ساعر  يقول  عليها،  والق�ساء  الفتنة  تلك  مواجهة  في  المليك 

الفقيه:)1(
�سهرتني بالحزن يا ليل، كنك م�سّوم

 

المحرم �سهر  اأول  من  الثالثا   يوم 
 �سلى اإمام الحرم للفجر حتين �سلم
ْيتكلم واحد  وفيهم  ع�سابة  قامت 

 

ويظلم ويقتل  ويتهدد  يتدجل   وقام 
ماهو بمهدي كذب يدجل على النا�ض مجرم

 اأخبار ما تن�سى حتى تقوم القيامة
ح�سابه في  اأربعطع�ض  �سهر   غالق 
 والنا�ض كلن دعا ربه ويرجى ح�سابه
 يقول: اأنا امحمد المهدي وين�سر كذابه
 هلل وكبر وقرر وارتجل في خطابه
اهلل ي�سخط على الكذاب فيما ادعى به

http://www.ruba3.com/vb/archive/index.php/t-29612.html :1( من موقع دواوين �سعراء اجلنوب(
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 مت����ى خل����ق مه����دي الك����ذاب ومت����ى تعل����م
وعّل����م تعّل����م  اهلل  ه����داه  مه����دي  كان  ل����و 

 

 ع�س����ابة اإبلي�����ض يتحي����ل عليه����م ويحك����م
 قتلوا نفو�س����ن بريئة في الحرم وانجل الدم
 م����ا يح�س����بون اأن رب البي����ت بال�س����ر يعلم
و�س����ل الخبر للملك واأر�سل ل�سلطان واْفَهم

 

 وج����ا الحر�ض جي�����ض عبداهلل بق����وة تحزم
وح����وم الداخل����ي  وزي����ر  ناي����ف   وق����ام 
 تجن����دوا دول����ة اآل �س����عود تجني����د محك����م
 وغاب����ت اأجي����ال مك����ة ف����ي جيو�����ض تالحم
 واأ�س����بح جهيم����ان والكذاب مه����دي معجم
 وي����وم ثان����ي تخب����وا داخ����ل القب����و مظل����م
خم�سة ع�سر يوم تحت القبو في الهّم والغّم

 

الم����وت خّي����م عليه����م داخ����ل القب����و خّي����م

 كنه كما ام�س���يلمة كذاب عقله �سغا به
 لكن ك���ذاب ما حد �س���دقه في جوابه
 في عزمهم يقلبون الدين �سر انقالبه
 خ�سر جهيمان والمهدي ومن اقتدى به
 من عاند اهلل لب�ض ثوب الف�سل وارتدى به
 واأقبل وزير الدفاع بجي�ض مثل ال�سحابة
 اأحزاب عبداهلل قل: يا حيلي ذا الحزابه
 كما يحوم ال�سقر في نايفات اله�سابة
 وتفاحموا للحرم والجي�ض مثل الذيابه
 مثل النهار الذي جا للنبي وال�سحابه
 حتى اختبوا في منارات الحرم وارتقابه
 ماحد يكلم ول يتبا�س���رون الع�س���ابة
 ما واحدن ذاق منهم قطرة الما �سرابه
مث���ل القبر ل ختم لح���ده وهايل ترابه

في  المليك  �سيا�سة  ذكر  على  ج  عرَّ ثم  الأليمة،  الحادثة  تفا�سيل  ال�ساعر  �سرد 
احتوائها ومواجهتها، وهي ل �سك فتنة راأى فيها اأ�سحابها راأيًا فردّيًا خاطًئا، ولكن 

اهلل �سلم منها بالده وعباده.



مو�صوعات الرثاء
)عامي(

املبحث الثاين
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ل ريب في اأن فقد ملك مثل الملك خالد -رحمه اهلل- حدث يوؤلم نفو�ض �سعبه 
ال�سعب  عليها  اأ�سبح  التي  الحال  هي  تلك  العبرات،  له  ت�سيل  جليل  وفقد  ومحبيه، 
وعلى  عليهم  الموت  نباأ  وق��ع  ي�سورون  ال�سعراء  انبرى  وق��د  بخا�سة،  ال�سعودي 

اإخوانهم.

وال�سعراء العاميون ك�سعراء الف�سحى تنازعتهم في التعبير عن م�سابهم ثالثة 
في  والتفكر  الفقد  اأثر  وتاأمل  اآلئه،  وذكر  الفقيد،  على  التفجع  وهي:  عامة،  اأفكار 

رحلة الحياة والموت.

والذهول  عظيمة،  فالم�سيبة  تناوًل،  الأفكار  هذه  اأب��رز  كان  فقد  التفجع  اأم��ا 
م�سيطر على العقول اأول الأمر، ي�سور ذلك ال�ساعر عبداهلل بن نائف بن عون هذا 

الم�ساب:)1(
نن�ساه كيف  الأح��د  ي��وم  لحد   اهلل 
حلياه الح�سر  �سجة  علينا   يومن 
 ك��ل ف��زع م��ذه��ول م��ن ح��ر م��ا جاه
لهاياه ف��ي  عبرته  ي���ذاود   اأح���دن 
حناياه وف��اخ��ت  قلبه  ك��ف��خ   ك��ل��ن 
والموا�ساة للتعزية  ح�سر   وكلن 
ع����ّزى ه���ذا ه�����ذا وه����ذاك ع��زاه

 

وابكاه ال�سعب  ودع  اللي   بالراحل 
 م��رح��وم ي��ا م��ن ع��ز دي��ن��ه بدنياه
بح�سناه، علينا  م�سبل  يا  مرحوم 

اغبونه لوعة  اأ�سوف  الوجيه   على 
كونه يا عظم  الكون  لحد في   اهلل 
نف�ض محزونة كل   من عقب خالد 
اعيونه ما  �سيحته  ي�سابق  واْحدن 

 

 مذهول روحن مابج�سمه ا�سخونه
وي�سيعونه ب��ال��ج��ث��م��ان   ي��م�����س��ون 
لونه وي�ض  بيننا  م��ا  ال��ع��زا   و���س��اع 
اركونه تداعت  عقبه  العز   ومبنى 
يكرهونه ال��ع��دا  ال  عيب  فيه   م��ا 
امزونه هاتف  كف  اللي  غيثنا  يا 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5157، 1402/8/25ه�- 17/يونيو/1982م، �ض: 11.
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�سفناه العز  يا ما بك من   مرحوم 
 من طلعته عدوان دينه هم اعداه
 واليوم نطلب لك من الرب مر�ساة
ال��خ��ي��ر يلقاه  ل��ع��ل م���ا ق���دم م���ن 
اله نعمة  �سكر  �سعبن  م��ن   ج��زاه 
 وال���ي���وم ف���ات ال��ف��وت والأم�����ر هلل
ال��ح��ور ملفاه م��ع  للجنة  م��ات  م��ن 

المهونة �سفنا  منك  يومن  فيه   ما 
ي�سكرونه كلهم  ال�سريعة   واأه���ل 
ع��ل��ي��ن��ا حنونه ي���ا روح����ن   ل��ل��خ��ل��د 
اغ�سونه تمايل  وريحانن  َروح��ن 

 

يجحدونه م��ا  غ��اب  خ��ال��د  اأن   ل��و 
 وال���م���ل���ك ل���ه وراث����ت����ن ي��ارث��ون��ه
يخونه م��ا  واج��ب��ه  منهم  وال��ح��ي 

و�سٌف دقيق لوقع النباأ على ال�ساعر، وكيف اأنه هو وغيره من محبي المليك فقدوا 
اإح�سا�سهم بالتزان لحظة �سماع النباأ.

ذلك  عن  القحطاني  حفي�ض  بن  هادي  ال�ساعر  كلمات  تعبر  واللوعة  وبالحرقة 
الفقد المر، فيقول:)1(

 قال الذي من لوعة الحزن منالع
 لعه �سموم القي�ض عقب التزعزاع
هجاع والنا�ض  الأح���زان   اأقا�سي 
وال�ساع بالمد  ال��دم��ع  تهل   عين 
الأ�سالع بين  يلوج من  يحّن  قلبي 

 

زاع اليا  ينطحنه  �سلوعي   ول��ول 
 من عقب خالد �ساع مني العزا �ساع
ويرتاع ي��ح��زن  م��ا  قلبي   و���س��ل��ون 
طاع م��ا  والقلب  عنه  اأع��ب��ر   ودي 
�ساع في  القلب  وقفة  ل�ساني   وقف 
القاع ع��ل��ى  ب��ح��ي  ك��ن��ي  ول  ح���ي 
بتاع المهمات  في  اللي  يا  مرحوم 

النباتي ع��ق��ب  ل��ي��ع  ن��ب��ات   ل��وع��ة 
ياب�ساتي وانحنت  غ�سونه   حتت 
المباتي لذيذ  عيني  على   يحرم 
الفراتي �سط  مثل  تجيبه   وعين 
الخافياتي ف��ي  ي���دّق  ي��وم  اأوح��ي��ه 

 

ف��وات��ي ع��ن��ي  راح  اإل  واهلل   ل 
 واأخاف ل �سليت ما قطب �سالتي
ماتي العرب  قايد  قالوا  ي��وم   من 
و�ساتي ق��ل��ب��ي  دق�����ات   ت��وق��ف��ت 
ال�سفاتي بين  ب��الإب��ه��ام   ع�سيت 
ما قدر الوالي على العبد ياتي ما 
المحا�سر و�ساتي ياأخذ في  هوب 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 109.
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 مفرا�ض �سلب في المباهيم قطاع
 ي��ا خ��ال��د الإ����س���الم، ودع���ك وداع
وال��م��وت ح��ق ول ح��د م��ن��ه جزاع

الما�سياتي في  التاريخ  له   ي�سهد 
والبداتي ح�سرها  الجزيرة   �سمل 
والثباتي ال�����س��ب��ر  يلهمنا  اهلل 

وتظل حرق الفقد ت�ستعل في النفو�ض كجمرة ملتهبة، وت�سور مثل هذه الأحا�سي�ض 
ق�سيدة لالأمير بدر بن عبدالمح�سن بن عبدالعزيز، يقول:)1(

فرقا منك  لي  وك��ان  ال�سالم   مني 
 لجلك اعيوني ب�سهب الدمع �سرقا
اأرقى يمك  اأن��ا  كيف  امحول   منته 
 حبل ال�سبر م�سدود والكف عرقى
وحرقا ب��رد  ذوق  م��ا  معي   ي��وم��ك 
 ويومك معي لون ال�سما منك زرقا
برقا نو�ض  ودف��ا  �سم�ض   ودعتني 
ال����رب تبقى ي����روح ورح���م���ة  ك���ل 

 جمرة غ�سا حبك لجت داخل الجوف
 غيرك فال ح�سيت وغيرك فال �سوف
مكتوف العمر  بتالي  مثلي   والحي 
 وين اتق�سب ل غدت قيظ و�سعوف
 بيت العزا بعدك يبي جدر و�سقوف
اقنوف وللماطر  ن���وار   وللع�سب 
وح�سوف وتنهات  ح��زن   ودعتني 
كل الذي في الأر�ض ل رحت مخلوف

وهذا الحزن الذي طغى على ال�سعب ال�سعودي كان له امتداد بلغ العالم الإ�سالمي 
والعربي، يعبر عن ذلك ال�ساعر عبداهلل بن محمد الثميري: )2(

رحيله وف���اج���ان���ا  خ���ال���د   رح�����ل 
حزينة ب��ق��ل��وب  ال�����س��ع��ب   ب���ك���اه 
نقية ��ا  ب��ي�����سً ����س���ادق���ة  م��ح��ب��ة 

 

بحبه ح���ب���ه  ب�����ادل�����ه   و����س���ع���ب���ه 
 ع����دل ف��ي��ن��ا ع�����س��ى ي���ج���زاه رب��ي
�سعبك ق��ل��وب  كفتك  ب��ن��در،   ي��ب��و 
واأم���ه يبكيك  ال��ط��ف��ل  اإن  ك��ف��اك 

غيده بين  ينعم  الخلد  في   ع�سى 
 ت��ف��ط��ر والأ������س�����ى ف��ي��ه��ا ي���زي���ده
ر�سيده خ��ال��د  للملك  ال��ل��ي   ه��ي 
وف���������ّي ل����ل����وف����ي ن������د ون�����دي�����ده

 

م�سيده وق�����س��ور  ال��ع��ي��ن  ِب���ُح���وِر 

 

الجويدة ال��غ��زي��رات   وم��دام��ع��ه 
ال���وح���ي���دة ل��ل��ث��ك��ل��ى  اأّب  لأن������ك 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 98.
)2( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 3575، 1402/8/26ه�- 18/يونيو/1982م، �ض: 23.
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عنفوانه ف���ي  ال��ف��ت��ى  ان   ك��ف��اك 
و�سعفه ثقله  م��ع  ال�سيخ   ك��ف��اك 
العروبة واأب���ن���اء  ال�����س��ع��ب   ب��ك��اك 
حيه وال���ن���ي���ران  الأَْرز  ب���ك���اك 

 

اليتامى وق��ل��وب  ال��ق��د���ض   بكتك 
الحنيفي الدين  على  اللي   بكوك 
كربه ت��ن��ف��ي�����ض  وال���ب���ك���ا  ب��ك��ي��ن��ا 

كويدة �سعقة  بالفاجعة   �سعق 
جيده واب����ت����ل  خ����اط����ره   ت��ك�����س��ر 
�سعيده م��ع  محيطه  م��ن   خليجه 
لْتاأييده ن�����س��ي��ط��ة  وم�����س��اع��ي��ك��م 

 

�سريدة م��ث��ل��ه  ط��ف��ل��ة  اأو   ط��ف��ل 
ال�����س��دي��دة ال���ك���ري���م���ات   لآراك 
تفيده م���ا  وح��ي��ل��ه  ال��ع��اج��ز  ع���ن 

اإن فقد المليك م�ساب تاألم له ال�سعب ال�سعودي، و�سعوب دول الجوار، وكل �سعب 
م�سلم في مختلف اأنحاء الأر�ض.

ويلي التفجع لدى ال�سعراء فكرة ذكر اآلء الفقيد- رحمه اهلل- فعلى اأعتاب فجيعة 
الفقد ي�سف ال�سعراء ماآثر فقيدهم، ويدعون له بالرحمة والمغفرة جزاء ما حبا به 

ال�سعب من اهتمام ورعاية، وجميل ما لقوه من عناية واإح�سان.

ومن جميل هذه الق�سائد ما قاله الأمير خالد الفي�سل، بعد اأن هداأ عنه الروع، 
فراح ي�سرد بع�سًا من �سجايا المليك و�سفاته، يقول:)1(

وال�سجاعة بالعزم  ف���واده   اأج��ه��د 
 ه��ذي ���س��وات ال��ل��ي ط��وي��ل ذراع��ه
���س��م �ساعه ال��رف��ي��ق ول��ل��ع��دو   ع��ز 
الوراعة كثير  ال�سالح   ال��ح��اك��م 
ور�ساعة قرب  المجد  وبين   بينه 
وقطاعة بغ�ض  الهون  وبين   وبينه 
وداع���ه ج��رح��ن��ا  ���س��ي��خ،  ي���ا  وداع 

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

وورع،  و�سالح  متناهية  عزة  مع  و�سدقه  وبوفائه  والقتدار،  الباع  بطول  ي�سفه 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5173، 1402/9/14ه�- 5/يوليو/1982م، �ض: 11.
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الداني  يعرفها  و�سجايا  �سفات  وتلك  للدنايا،  وبغ�سه  المجد،  ذروة  اإل��ى  وين�سبه 
والقا�سي عن المليك رحمه اهلل.

ولل�ساعر مطلق الثبيتي ق�سيدة يقف فيها على �سفات اأخرى:)1(
نوره يا �سيخن، ك�سا نجد   مرحوم 
 يعجبك في وقت المالقى ح�سوره
بحوره ي�سرع  للموت  اللزوم   عند 
ب�سوره الم�ساكل  �سعبات   ي��ح��ل 
�سبوره بقعا  �سكات  على   وروح��ه 
��ى وال��ط��وام��ي ت��زوره ع���ّدن ْم��َر���سّ

 

مخبورة ال���رج���ال  ب��ي��ن   وف��ع��اي��ل��ه 
بنوره وي��م�����س��ي  ل���ه  ي���ب���را   ال���ح���ق 
 ريف ال�سعيف ويحمي ال�سعب �سوره
وك��وره و�ساكن  ت��اج��ه  ف��ي   المجد 
�سروره نواحي  حتى  الحفر   اأم��ن 
ف����ي ج���ن���ة ب��ال��م��ت��ق��ي��ن م��ع��م��ورة

الرقاب ع��وج  ومطوع  العدا   كيد 
 ويغنيك عن فزعات اأبو زيد وذياب
هياب المواقيف  جات  ليا  هو   ما 
 في �ساعة يكظم على ال�سفة الناب
 ت�سهد له ال�سدقان وال�سيوخ الجناب
الباب يقفل  ول  الحاجب  يعقد   ل 
الليالي عوج والوقت ما طاب  يوم 
 ما �ساعة فالعمر عن منهجه غاب
ومحراب م�سلى  له  قطر  كل   في 
خاب ما  ترجاه  ومن  الجميع   درع 
و�سياب �ِسباب  بالرحمة  يدعون 

 

وت���واب م�سلي  م��ع  يخلد  جعله 
يثني على عدل المليك ورحمته وكرمه في رعيته، وعلى حكمته في �سيا�سة اأمور 

بالده الداخلية والخارجية، ثم يدعو له بالمغفرة والرحمة.
منها  ياأخذ  �ساعر  كل  وافرة  ماآثر غزيرة  وهي  خالد،  الملك  ماآثر  ذكر  ويتوالى 

بطرف، يقول ال�ساعر �سباب ال�سوينع:)2(
 قالوا لي: ا�سبر قلت: لل�سبر ما طاق
 عليك يا من هو على الطيب �سباق
 رجال علم وحلم واإح�سان واأخالق
وميثاق عهد  لل�سعب  عطى  رج��ل 

�سبقها عيني  دم��ع  بنف�سي   مما 
وفهقها ال��رج��ال  ك��ل  على   خطم 
وع�سقها الأم���ور  بغ�ض  غرته   م��ا 
�سرقها ما  وه��و  الأم��ة  ورح��ل عن 

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 113.

)2( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 100.
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وم�سراق فّيه  بين  �سعبك  حطيت 

 

الأرزاق وكثرت  خوفه  له   واأم��ن��ت 
 لو �سفت �سعبك عندما حل الفراق
وال�سواق ال�سوارع  وك�سن   فا�سوا 
يا �سعب، خالد راح ل اخطا ول باق

 وهزعت له خ�سر الغ�سون بورقها
وحلقها القيود  ع�سرات   وف�سمت 
وعرقها العيون  دم��ع  اختلط   ي��وم 
نطقها ما  هرجة  عنده  كان   ومن 
خلقها ال��ل��ي  رب��ه��ا  ب���دب���رة  روح 

اأ�ساد ال�ساعر بعطاء المليك المعنوي والمادي، ووقف على بع�ض منجزاته التي 
اأحالت مخاوف النا�ض اأمًنا.

ويركز ال�ساعر عبيد بن زيد الدعجاني على ماآثر المليك في �سعبه، وفي ال�سعوب 
الأخرى التي امتدت لها اأياديه البي�ساء، يقول:)1(

 مرحوم يا اللي قام في �سف الإ�سالم
الأع���وام ك��ل  ف��ي  للعرب   م�ساعد 
 يدعي لجمع ال�سمل مخل�ض وعزام
النعام م���زود  ع��ه��ده  ف��ي   ال�سعب 
عظام ملوكن  منهج  خالد   منهاج 
 ويم�سى على منهج اإخوانه في الحكام
الختام ح�سن  على  ربه  اإل��ى  قدم 

ال�سريرة �سافي  للعرب   م�ساعد 
م�سيرة وا���س��ل  وال��ق��وات   بالمال 
ديرة كل  في  ال�سمل  لجمع   يدعي 
اْتعميره زاد  الميمون  عهده  ف��ي 

 

ّب�سيره اأب���وه  منهاج  على  يم�سي 

 

 م��ط��ب��ق ل��ل�����س��رع ح��ك��م��ه ي��دي��ره
م�سيره داي��م  الخلد  جنان  ع�سى 

اإنها ماآثر خالدة الأثر لملك خالد ال�سيت، ومن تكن تلك �سفاته فحقٌّ على ال�سعر 
اأن ي�ستلهم منه كل معنى جميل.

والمتاأمل لمراثي الملك خالد -رحمه اهلل- في ال�سعر العامي يجد ح�سورًا كبيرًا 
لفكرتي التفجع، وذكر اآلء الفقيد، وبالمقارنة مع مراثيه في ال�سعر الف�سيح فاإننا 
فهي  وجدت  واإن  الح�سور،  �سعيفة  الفقد  اأثر  في  والتفكر  الموت،  تاأمل  فكرة  نجد 

م�سوبة بالفجيعة.

)1( مراثي امللك ال�سالح خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، عبداهلل املجيويل النفيعي، �ض: 156.
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ومن اأخل�ض رثائيات التاأمل ق�سيدة لل�ساعر خ�سير بن نايف البّراق الثبيتي قالها 
بعد وفاة المليك بزمن، فقد ا�ستذكر �سيرته- رحمه اهلل- وعدله بين �سعبه، فهاجت 

اأ�سجان ال�ساعر، و�سطر ق�سيدة عذبة ملوؤها الوفاء، يقول فيها:)1(
 تمر ال�سنين ويم�سي العمر ما نن�ساك
 ترى الع�سر والع�سرين ما غيرت مر�ساك
 يزيد الغال يا خالد الجود، في ذكراك
 ولك �سيرتن عطرة كما ريحة الم�سواك
 حكمت البالد بعدل واأر�سيت ذاك وذاك
َتغّير مبادي واأنت مبداك هو مبداك

 

ليا �سكت الأهوال مّنا وجت مّناك

 

 ذكرنا الحكيم العادل الزاهد الن�ساك
 ن�سوفك تناجينا ن�سوفك هنا وهناك
 نفت�ض عليك وبين اأحا�سي�سنا نلقاك
ع�سى جنة الفردو�ض يا �سيدي، ماأواك

 ملكت القلوب و�سار يا �سعب ن�سيانك
 مكانك مكانك واهلل اللي رفع �سانك
 ول تنق�ض الأيام قدرك وميزانك
 �سقاها مطر روحك وهتان وجدانك
وك�سبت احترام اأهلك وحّيدت عدوانك

 

لعنوانك ي�سابه  عنوانن  ك��ل   ول 
 وكربنا الدهر في نابه القاطع الحانك
بديوانك جال�ض  لالأعيان   وتمثلت 
نبّل التعب في ظل غر�سك وبنيانك

 

 تداوي الجروح وتطفي النار باأردانك
تعاقب عليك الحور في بارد جنانك

راح ال�ساعر ي�ستعر�ض عهد المليك الراحل بعد اأن األمت به الذكريات البي�ساء 
في ع�سر الرخاء والنماء والعطاء، فبكى ذلك الزمن الجميل، ورثى المليك بعبارات 

باكية، ثم دعا له بالمغفرة والجنة.

http://www.3tasha.com/vb/showthread.php?t=2242 :1( من موقع منتديات عطا�سى(
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تنبه النقاد اإلى اأهمية المعاني، وراأى بع�سهم اأنها »تحل من الكالم محل الأبدان، 
والألفاظ تجري معها مجرى الك�سوة«،)1( و�سورها ناقد اآخر بقوله: »اللفظ ج�سم، وروحه 

المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالج�سم، ي�سعف ب�سعفه، ويقوى بقوته«.)2(

واأي�سًا فاإن النقد المعا�سر احتفى بالمعاني لأ�سباٍب تعود اإلى تغير مفهوم ال�سكل، 
وات�ساع مفهوم الم�سمون،)3( واأن القيمة ال�سعرية المثلى تكمن في مراعاة الأحا�سي�ض 
عة داخل �سياغاتها المتعددة، ومن ثم فاإن ال�ساعر الموفق من ينتقي لتجربته  المنوَّ

ما ينا�سبها من معاٍن في �سياغات جميلة.)4(

في  ات�سمت  منا�سبة  معاني  ال�سعرية  لتجاربهم  الخالديات  �سعراء  انتقى  وقد 
اإجمال  ويمكن  الدائم،  ديدنهم  الو�سوح  يكن  لم  �سعراء  ومنهم  بالو�سوح،  مجملها 

دواعي الو�سوح فيما يلي:

1- اأن ال�سعراء كانوا يرغبون في الو�سول اإلى اأكبر �سريحة ممكنة من المتلقين 
الذين يعنيهم الملك خالد- رحمه اهلل- ويتابعون ما يقال فيه.

2- اأن طبيعة �سعر المنا�سبات تقت�سي �سيئًا من المبا�سرة.

3- اأن المراثي ظلت محافظة على تلقائيتها؛ لكونها تعبيرًا عن وجدان اإن�ساني، 
الملك خالد- رحمه  رثوا  الذين  ال�سعراء في  يوغل  اأن  الم�ست�ساغ  يكن من  لم  ولذا 
كما  الحزينة  م�ساعرهم  ت�سوير  يريدون  وهم  والغمو�ض،  العمق  ردهات  في  اهلل- 

يح�سون بها، ومن ثم ينقلونها اإلى الآخرين.

)1( كتاب ال�سناعتني، اأبو هالل الع�سكري، حتقيق: علي حممد البجاوي- حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار 
الفكر العربي، ط: 2، 1971م، �ض: 75.

)2( العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه، ابن ر�سيق القريواين، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، دار 
اجليل، بريوت، ط: 5، 1401ه ،   124/1.

)3( ُينظر: م�سكلة املعنى يف النقد احلديث، د. م�سطفى نا�سف، مكتبة ال�سباب، القاهرة، �ض: 50.
)4( ُينظر: يف النقد الأدبي، د. �سوقي �سيف، دار املعارف، القاهرة، ط:7، 1988م، �ض: 164.
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هذا كله دفع �سعراء الف�سحى في خالدياتهم اإلى تداول المعاني القريبة الوا�سحة، 
واجتنبوا -قدر الإمكان- ما ي�ستوجب ال�سرح الدللي اأو حتى المعجمي.

ولم يقف حر�سهم على الو�سوح الدللي فح�سب، بل ان�سحب ذلك الحر�ض على 
و�سوح المفردات من جهة اأخرى، فال يكاد القارئ لمجموع ال�سعر الف�سيح يقع على 
األفاظ ت�سطره اإلى الرجوع اإلى المعاجم اللغوية اإل فيما ندر، ول اأنكر اأنني كنت قد 
ا،  اأخذت على نف�سي اأن اأف�سر الألفاظ التي تحتاج اإلى اإي�ساح، وكنت اأظن الأمر �ساقًّ
اإل على نزر ل يكاد  اأقع  لم  الق�سائد جمعًا وقراءة  اأن توغلت في تلك  ولكنني بعد 

يذكر منها.

متو�سط  على  ت�ستع�سي  ل  الف�سيحة  الخالديات  مجمل  اإن  اأق��ول:  اأن  واأ�ستطيع 
الثقافة، وربما اقترب منها من هو دون ذلك.

اأقف على نموذج جاءت على منواله معظم الخالديات من  اأن  ومن الم�ستح�سن 
حيث الو�سوح والقرب، يقول ال�ساعر ح�سن اإ�سماعيل:)1(

الأَم���ْم، خير  يا  التوحيد،  اأم��ة  يا 

 

وم����الذن����ا رب����ن����ا  اأك�����ب�����ر   اهلل 
 وم��ح��م��د ه���و ن��ع��م��ة ال���ب���اري لنا
م�سلًما النبي  على  ���س��لِّ  رب،  ي��ا 

 

اأجنا�سها على  ل��ون  ف��ي  ف�سل   ل 
واحد الإ���س��الم خلق  ف��ي   ال��ن��ا���ض 
بالهدى ت�سطع  الدين  دي��ار   ه��ذي 
تجمعوا ال��ك��رام  دار  ف��ي   واأق����ول: 

الِحَكْم ف��وق  حكمة  الت�سامن  اإن 

 

ْم نعت�سِ ج��م��ًع��ا  اهلل  ب��ح��ب��ل  اإن����ا 

 

ْم تنف�سِ ل  ب��وح��دة  القلوب  جمع 

 

والعَجْم العروبة  مع  الإخ��اء  �سمل 

 

الَحَرْم من  لل�سالة  اأذن  فبالل 

 

الملتِزْم بالتقي  اأول���ى  والف�سل 

 

العَلْم تحت  ت��وح��دت  اأربعين  ف��ي 

 

وال�سَيْم العروبة  فخر  خالد  م��ع 

 

)1( �سحيفة البالد، العدد: 4987، 1395/7/5ه�- 14/يوليو/1975م، �ض: 5.
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ملكه ف���ي���ن���ا  اهلل  اأع�������ز   م���ل���ك 
ورج��اوؤه��م اإم��ام��ه��م  للجميع   ه��و 
 ال��ق��د���ض ت��ب��غ��ي م���ن ل��ق��اك��م قوة
ترتجي الجريحة  فل�سطين   وك��ذا 
ثابت ي��ق��ي��ن  ف���ي  ه���ب���وا ج��م��ي��ًع��ا 

 

 ال���ع���ل���م ن�����ور ف����ي ك���ت���اب���ك رب��ن��ا
ف��ي ع��ل��وم كتابه ال�����س��ري��ع��ة   اأ�����ض 
فاجمعوا هيا  الإ���س��الم،  اإخ��وة   يا 
واثًبا ينه�ض  ل��الإ���س��الم  اآن  ق��د 

 

وم��ا م�سى ب��ال��زم��ان  كنا   اأن��ق��ول: 
ل����ن ت��غ��ي��ر واق���ًع���ا اأح���الم���ن���ا ل 

 

تراحم دي��ن  الت�سريع  ف��ي   ال��دي��ن 
بنائه اأ���س��ل  الإ���س��الم  ف��ي   الع�سو 
ا به م��ت��ع��اون��ون ع��ل��ى ال��ت��ق��ى ب����رًّ

 

�سعوبهم لخير  اأت��وا  م�سلمون،   يا 
 ل، ل��ن ي��ك��ون ب��اأر���س��ن��ا ع���ري ول
 ����س���ت���ان ب���ي���ن ت����وك����ل وت����واك����ل
طريقنا ب��ال��ك��ت��اب  ن���ور  رب،   ي���ا 
بالهدى ق�����س��دن��ا  اإن����ا  رب���ن���ا،   ي���ا 
خالًدا بف�سلك  فاحفظ  ربنا،  يا 

 

يحمي الحمى ويفي�ض مدرار الكَرْم

 

النَقْم ���س��ر  ب��خ��ي��ره  ي�����س��ت��دف��ع��ون 

 

ْم المعت�سِ القوي  يخ�سى  فعدونا 

 

َمْم ال�سَّ فيها  وقفة  جميًعا  منكم 

 

اهلل ين�سر في الجهاد من اغتَنْم

 

بالقَلْم ع��ل��م  ال��رح��م��ن  ف��ت��ب��ارك 

 

الِحَكْم اأوفى  الر�سول حديثه  ومن 

 

تنتِظْم بجامعات  ال��ع��ل��وم  اأرق���ى 

 

ملتِطْم الحقيقة  بحر  في  فالعلم 

 

اإن التقدم في النهو�ض من الِقَدْم

 

في الحلم ل يجنى الموا�سم من َحُلْم

 

ْم ينف�سِ فينا  الع�سو  تداعى  واإذا 

 

ن�ستِقْم فينا  المرء  ا�ستقام  ف��اإذا 

 

ُيقت�َسْم اإث��ًم��ا  ب��ال��ع��دوان  لي�ض  ل 

 

منتِقْم ل����رب  ت�����س��ل��ي��م  ال���دي���ن 

 

�َسَقْم اأو  حمانا  ف��ي  وج��ه��ل  ظ��م��اأ 

 

ال���ن���َدْم ف��ي��ه��ا  اآف�����ة  ال��ت��وك��ل  اإن 

 

َلْم واجعل لنا التوفيق نوًرا في الظُّ

 

فا�سلك بنا خير الم�سالك في الِق�َسْم

 

الأ�َسْم كال�سرح  لالإ�سالم  واجعله 

 

بمختلف  العرب  م�سامع  على  قيلت  ولو  اأح��د،  على  تخفى  تكاد  ل  وا�سحة  معاٍن 
ثقافتهم لما اأ�سكل عليهم �سيء منها.
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على اأن لل�ساعر نف�سه ق�سائد اأخرى في م�سامين وجدانية وتاأملية لم تكن على 
هذا الم�ستوى من الو�سوح، ولكنه ا�سطر في ق�سيدته تلك اإلى القتراب من �سامعيه 
من  فكان  وجمهوره،  اهلل-  -رحمه  المليك  اإل��ى  موجهة  الق�سيدة  لكون  وقارئيه؛ 

الأن�سب اأن يخاطب الجمهور بما ينا�سبه.
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن للمعاني الواردة في الخالديات قراءة اأخرى 
يوظفه  وما  والتجديد،  بالتقليد  تت�سل  ق��راءة  وهي  ال�سالفة،  الو�سوح  ق��راءة  غير 
ال�ساعر في معانيه من اأفكار، �سواء اأكانت من ابتكاراته الخال�سة، اأم من اإفاداته 

من ال�سعراء الآخرين.
الخالديات لم يخرجوا عن  اأن �سعراء  اإلى  اأطمئن  اأن  الم�سار يمكنني  وفي هذا 
مطروقة،  متداولة  معانيهم  جاءت  اإذ  الرثاء؛  و�سعر  المنا�سبات  �سعر  في  الماألوف 

وكانت اأفكارهم امتدادًا لأفكار �سابقيهم ممن نظموا في الم�سامين نف�سها.
ففي �سعر المنا�سبات كانت اأفكار المديح المعروفة هي ال�سائدة، ومعظم �سعراء 
�ساحب  بكونه  اهلل-  -رحمه  المليك  يمدحون  فهم  نهجها،  على  �ساروا  الخالديات 
كالكرم  المعنوية؛  �سفاته  على  يثنون  ثم  منها،  �سيًئا  وي�سردون  واف��رة،  اإنجازات 
وال�سجاعة والتقى وحب الخير والرحمة، وفي اأثناء ذلك يعلقون عليه اآمالهم الكبيرة 
في رفعة الأمة العربية والإ�سالمية، ومن ذلك قول ال�ساعر ال�سوري يا�سين خطاب 

بمنا�سبة عودة المليك من رحلته العالجية:)1(
 ع����اد ال��م��ل��ي��ك ل�����س��ع��ب��ه وب����الده
بقدومه م��ب�����س��ًرا  ال�����س��ي��اء  واأت����ى 

 

ب�سفائه ف���رح���ة  ب���ي���ت  ك����ل   ف����ي 
�ساكر �سجدة  هلل  ا���س��ج��دوا   هيا 
ف�سله ي��ج��زل  اهلل  ك��ي��ف   اأراأي�����ت 
�سعبنا اأك����رم  اهلل  ك��ي��ف   اأراأي�����ت 
اأن���ت رجاوؤنا الإ���س��الم،  ي��ا خ��ال��د 

وغ���دا ب��اأر���ض الأه����ل والأج�����داِد

 

ف�������س���رت ب�������س���ائ���ره ب���ك���ل ف������وؤاِد

 

ينادي ال��ه��ن��اء  م��وف��ور   وال�����س��ع��ب 
 ه��ي��ا ن�����س��ب��ح ل��ل��رح��ي��م ال���ه���ادي
�سداِد؟ م�سين  قد  �سبع  بعد  من 

 

 ب�����س��ف��اء ع��اه��ل اأم���ت���ي وب����الدي؟
اأن����ت الإم������ام ل���دع���وة الإر����س���اِد

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 37.
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 ي��ا خ��ال��د ال��ع��رب الأك������ارم، كلنا
مكافًحا النهار  تم�سي  الذي  اأنت 

 

خلفه ت��ب��ج��ح  ل  ب�����س��م��ت   ع��م��ل 
ل��ذة اأو  ل���راح���ة  ال���خ���ل���ود   ت���اأب���ى 
ب����الدن����ا، م���ل���ي���ك  ي����ا  درك   هلل 
جاهًدا اأعمل  �سوف  يوًما  قلت  ما 

 

 ل��ك��ن��م��ا الإن����ج����از ي���رف���ع راأ����س���ه
حافل م�����س��يء  ي���وم  ان��ت��ه��ى   واإذا 
�سائاًل خ�����س��وع  ف���ي  ت�����س��ج��د  هلل 

����س���وق لأغ����ل����ى م��ن��ق��ذ وع���م���اِد

 

والأح����ف����اِد ال��ج��ي��ل  درب  ل��ت��ن��ي��ر 

 

الأب����ع����اِد وا�����س����ع  دوؤوب  ع���م���ل 

 

الأغماِد م�سكن  ي��اأن��ف  كال�سيف 

 

 ل����ك ف����ي رب����ان����ا م���ن���ة واأي�������ادي
لجهادي ُان���ظ���روا  ي��وًم��ا  ق��ل��ت  اأو 

 

ف��ي اأر���س��ن��ا ط����وًدا م��ن الأط����واِد

 

الزهاِد ك��اأزه��د  ك��ن��ت  ال��ل��ي��ل  ف��ي 

 

م����ولك خ��ي��ر ال���ع���ون والإم�������داِد
ي�سف قدوم المليك من رحلته العالجية بقدوم ال�سياء بعد طول ظالم، وي�سف 
ا فرحة الم�سلمين والعرب بقدومه معافى، ثم يقف على بع�ض منجزات المليك،  اأي�سً
وي�سرد �سيئًا من خ�ساله و�سفاته؛ كالهمة العظيمة، والزهد، وتقوى اهلل، والكرم، 
وقد كان في اأثناء ذلك يعلق على المليك اآمال الأمة الإ�سالمية التي تنتظر تحقيقها 

على يديه.

وهذا كله جميل ح�سن، ولكنه يندرج �سمن ما قيل مثله وما قد يقال، واأكثر النقاد 
يتغا�سون عن مثل هذه التعالقات المعنوية في �سعر المنا�سبات.

اأقدم ع�سوره،  الرثاء من  �سعر  اأفكار  منعك�سة عن  اأفكارهم  الرثاء جاءت  وفي 
خ�ساله  على  كذلك  واأثنوا  فيه،  لم�سابهم  وتفجعوا  اهلل-  رحمه  المليك-  فبكوا 
الحميدة، وثمة من حمله ذهول الفقد اإلى تاأمل رحلة الحياة والموت، وفي ت�ساعيف 

كل ذلك اأفكار جزئية ل جديد يذكر فيها، ومن ذلك قول ال�ساعر محمود عارف:)1(
ِعَقْت منعاك يا خالد الإ�سالم، قد �سُ

 

َجَلد يعد  ل��م  حتى  الم�ساعر  ه��ز 
ِر َح�سَ ومن  بدو  من  الجزيرة  به 

 

على احتمال الأ�سى من واقع الَقَدِر

)1( �سحيفة البالد، العدد: 7066، 1402/8/22ه�- 14/يونيو/1982م، �ض: 4.
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اأدمُعه منعاك،  على  يبكي  ال�سعب 

 

الأرامل والأطفال قد �سعروا  حتى 
 والنا�ض قد زلزلوا من هول فاجعة
 من الخليج اإلى اأر�ض المحيط بدا
م�ساجدهم في  جميعًا  الم�سلمون 

 

فكنَت )مذ كنَت( ملجا كل ذي طلب

 

تبلغه اأن��ت  �سيء  عندك   العر�ض 
رايته الرحمن  طاعة  ف��ي   للدين 
قاطبة ل��ل��ن��ا���ض  ت��م��ن��ح��ه   وال���ح���ب 
وِرع����ًا زاه�����دًا  اإل  راأي���ن���اك  ف��م��ا 

 

مت�سحًا اهلل  تلقى  الخلد  جنة  في 

 

ِمَنٍح من  ��اَك  َك��فَّ قدمْت  ما  ِك��َف��اَء 

منَهِمِر تهطال  في  المحاجر  على 

 

َرِر بالحزن يجمع بين العبء وال�سَّ

 

النُُّذِر ق�سوة  من  مفاجاأة  ج��اءت 

 

منعاك كالبرق بين ال�سْحب والمَطِر

 

في ال�سرق والغرب قد عادوا بال َوَزِر

 

حتى يرى فوق ما يبغي من الوَطِر

 

لخدمة ال�سعب.. لالإ�سالم.. للب�َسِر

 

ِر منت�سِ كف  في  عالية  خ�سراء 

 

مبتِدِر اإي���م���ان  م��ن��ب��ع��ه  وال���ح���ب 

 

والُبُكِر الآ�سال  في  اهلل  اإلى  تعنو 

 

الَعِطِر الكوثر  وقرب  بالح�سنيين 

 

تجزي بها النا�ض موفورًا من الِبَدِر
العربي  والعالم  العربية  الجزيرة  في  النا�ض  على  الفجيعة  وقع  ال�ساعر  ر  �سوَّ
بكائهم  دواعي  بع�ض  ي�سرد  راح  ثم  و�سغيرهم،  كبيرهم  اأبكت  وكيف  والإ�سالمي، 
عليه، مثل اإخال�سه في خدمة دينه و�سعبه واأمته، وما ات�سف به -رحمه اهلل- من 

زهد نادر، وكرم منقطع النظير.

نا�سب  منوال  وهو  ورثائياتها،  بمنا�سباتها  الخالديات  المنوال جاءت  وعلى هذا 
هذين الم�سمونين، واأكد ما ذهب اإليه عدد من النقاد من كون الم�سامين التقليدية 

ل يعيبها اأن تت�سمن معاني واأفكارًا تقليدية.



م�صتويات اللغة
)ف�ضيح(

املبحث الثاين
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للبنية  الأوائ��ل  النقاد  ا�سترط  ال�سعر  في  فنّيًا  عن�سرًا  ب�سفتها  اللغة  لأهمية 
عن  بعيدة  الألفاظ  تكون  كاأن  مًعا،  وال�سواب  الجمال  لها  ت�سمن  �سروطًا  اللغوية 
الوح�سية والعامية، واأن تجري على العرف العربي من غير �سذوذ، واأن تكون معتدلة 
الحروف،)1( وفي التراكيب اللغوية عابوا على بع�ض ال�سعراء رداءة ال�سياغة، وهلهلة 

البناء، و�سوء الربط بين اللفظ ومعناه، وتكلف ال�ساعر نظم ما ل يح�سن.)2(

وفي الع�سر الحديث راأى بع�ض النقاد اأن »في كل ق�سيدة عربية عظيمة ق�سيدة 
تقوم  ل  ربطًا  واللغة  ال�سعرية  القدرة  بين  اآخر  ناقد  ربط  ولذا  اللغة«،)3(  هي  ثانية 
د ال�ساعر منهما اأو من اإحداهما لما بقي هنالك من  الق�سيدة اإل به، بحيث لو ُجرِّ

فكرة �سعرية.)4(

لها  درا�سة  وكل  ال�سعرية،  اللغة  بدرا�سة  عنيت  واف��رة  نقدية  درا�سات  وهناك 
طريقتها الخا�سة في التعامل مع هذا العن�سر الحيوي الذي يقوم به ال�سعر، ومن 
بين  تجمع  دارجة  حديثة  طريقة  هي  الف�سيحة  الخالديات  لدرا�سة  الطرق  اأف�سل 

الأ�سالة والمعا�سرة.

وفيها يتناول الباحث درا�سة اللغة عبر م�ستويين، هما الم�ستوى النحوي، والم�ستوى 
الأ�سلوبي.

اأ- الم�ستوى النحوي:

ي�سير اأحد علماء البالغة الأوائل اإلى اأهمية مراعاة الأنظمة النحوية بقوله: »ل 
اإل واأنت  اأو ُو�سف بمزية وف�سل فيه،  اأو ف�ساده،  ترى كالمًا قد ُو�سف ب�سحة نظم 

)1( ُينظر: �سر الف�ساحة، ابن �سنان اخلفاجي، حتقيق: علي فودة، ط: 1، 1932م، �ض: 60- 82.
)2( ُينظر: ال�سعر وال�سعراء، ابن قتيبة، حتقيق: د. مفيد قميحة، بريوت، ط:2، 1405ه�، �ض: 21- 37.

)3( ديوان ال�سعر العربي، اأدوني�ض )علي اأحمد �سعيد(، دار املدى، دم�سق، 1996م، 15/1.
)4( ُينظر: عن اللغة والأدب والنقد: روؤية تاريخية وروؤية فنية، د. حممد اأحمد العزب، املركز العربي للثقافة 

والعلوم، بريوت، �ض: 366.
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معاني  اإلى  الف�سل،  وذلك  المزية،  وتلك  الف�ساد،  وذلك  ال�سحة،  تلك  مرجع  تجد 
النحو واأحكامه، ووجدته يدخل في اأ�سل من اأ�سوله ويت�سل بباب من اأبوابه«.)1(

وفي مو�سع اآخر يقرر اأن ال�سبيل اإلى ذلك ل يتاأتى اإل ب� »اأن ت�سع كالمك الو�سع 
الذي يقت�سيه علم النحو، وتعمل على قوانينه واأ�سوله، وتعرف مناهجه التي نِهجت، 

فال تزيغ عنها، وتحفظ الر�سوم التي ُر�ِسمت لك، فال تخل ب�سيء منها«.)2(
ومثل هذه المراعاة لقواعد النحو ل تك�سف عن مراعاة �سكلية فح�سب، بل اإنها 

مراعاة يتعلق عليها مدلولت اأخرى ل تتم اإل باللتزام الدقيق باأنظمة النحو.
ومعظم �سعراء الخالديات التزموا باأنظمة النحو التزامًا ح�سًنا من حيث ال�سكل 

والدللة، وثمة من خرج عن اللتزام ال�سكلي، ووقع في ال�سرورات ال�سعرية.
وبما اأن الخروج عن النظام النحوي في الخالديات كان �سكلّيًا داخاًل في ال�سرورات 
ال�سعرية التي تو�سع في بع�سها اللغويون والنقاد، فاإنني اأجد من ال�سروري اأن اأ�سنف 
ال�سرورات ال�سعرية اإلى اأنواع بح�سب ب�ساعة عيبها وي�سره، وهي على ذلك كما يلي:

- �سرورة مقبولة، وهي التي يخرج فيها ال�ساعر عن جزئية نحوية ت�ساهاًل منه 
لكثرة وجودها في ال�سعر العربي، وذلك واأ�سهر �سورها: �سرف الممنوع من ال�سرف، 

ومنع الم�سروف من ال�سرف.
- �سرورة كريهة، وهي غالًبا تت�سل بالنظام ال�سرفي؛ حيث يزيد ال�ساعر في بنية 
الكلمة، اأو ينق�ض منها، فالزيادة مثل: العالء والر�ساء، وهو يق�سد العال والر�سا، 

اأما النق�سان فمثل: ال�سما والبيدا، وهو يق�سد: ال�سماء والبيداء.
- �سرورة مرفو�سة، وهي ما خرج فيها ال�ساعر عن قواعد النحو المقررة جهاًل 

اأو عًمدا، وذلك مثل: رفع المن�سوب، وجر المرفوع، ون�سب المجرور...
)1( دلئل الإعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: حممود حممد �ساكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط: 3، 

1413ه�- 1992م، �ض: 83.
)2( ال�سابق، �ض: 81.
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يكاد  اأكثرها ح�سورًا  اأن  الأن��واع، على  تخلو من هذه  ل  والخالديات في جملتها 
ينح�سر في النوعين الأولين.

ومن نماذج ال�سرورات الكريهة قول ال�ساعر اأحمد قنديل:)1(
ف���ي عزها ���ُة م��ك��ٌة  ال���َع���ِل���يَّ ه����ذي 

 

بحنينها ط��ي��ب��ٌة  ال��ح��ب��ي��ب��ُة  ه���ذي 
�����س����وام����ة ق�����وام�����ة ال����ل����ي����الِت

 

وح����ن����ان����ه����ا ل���ل�������س���م ل���ل���ث���م���اِت

ن )مكة وطيبة( وهما ممنوعتان من ال�سرف للعلمية والتاأنيث. حيث نوَّ
ومن نماذج منع الم�سروف من ال�سرف قول ال�ساعر اإبراهيم فطاني:)2(

ف��ي�����س��ٌل وخ���ال���ُد فينا ي��م��ت  ل���م 

 

لخيرًا ال��م��ل��ي��ِك  خ���ال���َد  ف���ي  اإن 
القروِم ث��ب��ات  ف��ي  ال��ع��بَء  ح��َم��َل 

 

العليِم ال�����س��م��ي��ع  م���ن  ن��رت��ج��ي��ه 

ف�)خالد( في البيتين يلزمه التنوين، ولكن ال�ساعر منعه من ذلك، وعامله معاملة 
الممنوع من ال�سرف، وهذا وارد في الخالديات وغيرها بكثرة.

ومن نماذج النوع الثاني من ال�سرورات قول ال�ساعر محمد ح�سن بنجر:)3(
وق���ت؟ اأي  ك��ي��وم��ن��ا؟  ي����وم  و�سروقا؟اأي  �سيا  �سما  �سعد  اأي 

وقال محمد بن عبداهلل المعلمي:)4(
اأق���ب���ل ال�����س��ع��ُد وال���ه���ن���ا واف���ان���اف��اط��رب ال��ي��وم ي��ا ف���وؤادي، وردد:

لقد حذف ال�ساعران الهمزة من المفردتين )�سياء( و )هناء(.

)1( �سحيفة عكاظ، العدد: 3987، 1397/5/12ه�- 30/اإبريل/1977م، �ض: 16.
)2( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 150.

)3( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 122.
)4( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 2330، 1398/12/30ه�- 30/نوفمرب/1978م، �ض: 9.
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ومن غريب الحذف ما يكون في اأول الكلمة، كقول ال�ساعر �سعد الحميدين:)1(
فه���ٍد غي���ُر  َم���ن  الفه���ُد  ���ُدُه  َم�َساِكَع�سْ ب����دوِن  اأَْع���َط���ى  ل��ب��الدي 

في  اأب�سع من حذفها  الكلمة  اأول  في  الهمزة  اإم�ساك، وحذف  ب� )م�ساك(  يريد 
اآخرها؛ ذلك اأن حذف الهمزة من اآخر الكلمة لهجة عربية يراد بها التخفيف من 

نبر الكلمة، اأما حذفها من اأول الكلمة فيوقع في لب�ض.

وفي البيت �سرورة اأخرى، وهي اإدخال حرف الجر الباء على )دون(، وهذا من 
الأخطاء ال�سائعة.

اأحمد  ال�ساعر  كقول  منها،  لي�ض  ما  المفردَة  ال�ساعر  يزيد  اأن  الباب  هذا  ومن 
عبدال�سالم غالي:)2(

 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

وت��ظ��ل��م ك��ي��ف ي��ل��ت��م�����ض ال��ن��ج��اُء

 

وم���ن���ه���م َي����م����الأ ال���دن���ي���ا ���س��ن��اُء

وقول ال�ساعر توفيق اأبو العينين �سمري:)3(
اأع��ط��اه��ُم م��ن ف�سله ب��م��ا  اأعطى الغناء لمن يكون قد افَتَقْراأن��ع��م 

حيث ق�سد ال�ساعر الأول ب� )ال�سناء( ال�سنا، وهو ال�سوء، ولم يق�سد الرفعة وعلو 
ال�ساأن، كما دل على ذلك بيته الذي قبله، وق�سد ال�ساعر الثاني ب� )الغناء( الغنى، 
الثاني  ال�ساعر  اأما  والقافية،  الوزن  لأجل  بزيادته  الأول  ال�ساعر  فجاء  الثراء،  وهو 

فا�سطره اإلى ذلك الوزن فقط.

)1( الثالثاء احلزين، عبدالعزيز اأحمد �سكري، �ض: 253.
)2( جملة املنهل، ال�سنة: 48، رجب و�سعبان/1402ه�- مايو ويونيه/1982م، �ض: 384.

)3( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 52.
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وهذا كله كريه على كثرته لدى جملة من ال�سعراء بعامة، ولدى �سعراء الخالديات 
بخا�سة.

اأما النوع الثالث من ال�سرورات )ال�سرورات المرفو�سة( فقليل، وقد ا�ستبعدت 
من  اأ�ستبعد  اأن  ا�سترطت  اأنني  وذلك  والأبيات،  للق�سائد  فرزي  اأثناء  في  نماذجه 

الخالديات الف�سيحة ما فيه خروج �سافر عن قواعد اللغة الرئي�سة.

ب - الم�ستوى الأ�سلوبي:

والو�سل،  والف�سل  والتاأخير،  التقديم  لأول��وي��ات  ال�ساعر  مراعاة  به  ويق�سد 
والإيجاز والإطناب، والحذف من عدمه، وهذه كلها تحمل ِقَيمًا بالغية متى جاءت 

في محلها.)1(

على اأن التزام ال�ساعر بال�سكل الفترا�سي للجملة غير معيب، ويكمن العيب في 
مخالفته ذلك مخالفة ملِب�سة لغير دللة.

لكون  الحال؛  مقت�سى  راع��وا  الخالديات  �سعراء  معظم  اأن  اإل��ى  �سابقًا  اأ�سرُت  وقد 
الملك خالد -رحمه اهلل- جمهور  اأن جمهور  �سيما  ول  الو�سوح،  اإلى  تهدف  ق�سائدهم 

متنوع الثقافات، ولذا جاء م�ستواها الأ�سلوبي اعتيادّيًا ل ا�ستعرا�ض في اأ�ساليبه.

وللتمثيل على ذلك �ساأورد ق�سيدة كاملة دالة على �سواها في هذا الم�سمار، يقول 
ال�ساعر اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي:)2(

الدار  العربي،  الثقايف  لل�سياب، ح�سن ناظم، املركز  اأن�سودة املطر  الأ�سلوبية: درا�سة يف  البنى  ُينظر:   )1(
البي�ساء، ط: 1، 2002م، �ض: 145.

)2( جملة املنهل، العدد: 39، جمادى الثانية ورجب/1398ه�- مايو ويونيو/1978م.
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ي���ا ح���اف���ظ���ًا هلل ف���ي اإخ���ب���اِت���ِه،

 

اآت��������اك م����ا ل����م ي����وؤت����ه ل���م���ت���ّوج

 

وّح����دت����ه واأط���ع���ت���ه ف����ي ك����ل ما

 

متاأ�سًيا م��ح��م��د  ن��ه��ج  و���س��ل��ك��ت 

 

اقتدوا ب��ه  ال��ذي��ن  اأف��ئ��دة   وملكت 
 اأع���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

 

حوا�سًرا العتيق  البيت  يمموا  قد 

 

و�سعتهم وق����د  رح��م��ت��ه   ي���رج���ون 
مكظومة اآلم����ه����م  ب��ه��م   ت���ح���دو 
وا�ستقبلوا اأقبلوا  ما هم   من حيث 
دنياهم ظ��ه��وره��م  وراء   ت��رك��وا 
 ف���اأث���اب���ه���م غ���ف���ران���ه ورف����اه����ه
توجهوا وح��ي��ث  ح��ل��وا  م���ا   اأي�����ان 
 والأم�����ن م���م���دود ال�����رواق ون���وره
َبا وقد اطماأنوا في الفجاج وفي الرُّ

 

ه��وادة دون  ت��ق��ام  ال��ح��دود   حيث 
�سل�سل وم������اء  م���م���ه���دة   ط�����رق 
وحبذا المروتين  ف��ي  بكم  اأه���اًل 

 

ا خال�سً يمح�ض  اأن  اإل  الدين  ما 

 

واإن��م��ا ف��ي��ه  ن���رت���اب  اأن   ه��ي��ه��ات 
كله يفنى  الأر����ض  ف��ي  م��ا  وجميع 
�سوعفت ما  بن�سرنا  الكفيل  وهو 
ال��م��ن�� ��زل ثابت ال���وح���ي  ب���ه  وع���د 

مر�ساِتِه من  بالمذخور  ب�سراك 

 

ف�����س��ك��رت��ه وح���ب���اك ح���ق ت��ق��اِت��ِه

 

و���س��ى ب���ه ال���ف���رق���ان ف���ي اآي���اِت���ِه

 

هداِتِه خ��ي��ر  ال��ُغ��رِّ  ب��ال��را���س��دي��ن 

 

و�سماِتِه ���س��ي��م��ائ��ه  ف���ي  ورف���ل���ت 

 

�سفاِتِه ب��ك��ل  ح��ظ��ي��ت  وب��ط��ول��ة 

 

رحباِتِه ف��ي  اهلل  �سيوف  ه��م  اإذ 

 

وهناِتِه ال��ه��وى  م��ن  م��ت��ج��ردي��ن 

 

نفحاِتِه اإل���ى  ح��ف��دوا  وجميعهم 

 

وت��ح��ث��ه��م اآم���ال���ه���م ف����ي ذاِت������ِه

 

ب�سالِتِه كلها  ال��ك��رام��ة  وج���دوا 

 

ا اإل����ى رح��م��اِت��ِه وت��ه��اف��ت��وا ُط�����رًّ

 

ورع����اي����ة ف����ي ظ����ل خ���ي���ر ولِت������ِه

 

خيراِتِه م��ن  البر  حيا�ض  وردوا 

 

م����ت����األ����ق ب���ح���م���ات���ه وح������داِت������ِه

 

م���ن ك���ل ع����اٍد ك���ّف ع���ن ن���زواِت���ِه

 

جنباِتِه ع��ل��ى  م��ب�����س��وط  وال���ع���دل 

 

وح���ف���اوة ب��ال��وف��د ف���ي رح���الِت���ِه

 

هباِتِه جزيل  في  الت�سامن  ه��ذا 

 

م���ن ط���اع���اِت���ِه ب��ال��م�����س��روع  هلل 

 

حرماِتِه ع��ن  وال���ذود  بالتقى  ه��و 

 

ح���ًق���ا وي���ب���ق���ى وج���ه���ه ل��ع��ف��اِت��ِه
باأ�ساِتِه ل��ن�����س��ره  ال��ج��ه��ود  م��ن��ا 
غ�سياِتِه في  الإلحاد  امترى  مهما 
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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�����الل�����ه م�����ت�����اأذن
م��ن��ا �سائع ال��ح��رم��ي��ن  ث��ال��ث   م��ا 
واإنما القلوب  ال�سغاف من  في   هو 
م��ن��ا وم��ن��ك��م �ساخ�ض ام���رئ   ك��ل 
وه����و مطهر ل���الإ����س���الم   ���س��ي��ع��ود 
اأحكمت ن�سو�ض  ه���ذا   ويقيننا 
الذي الن�سر  به  مقترن   وال�سبر 
فاإنه ب���الإل���ه  اع��ت�����س��م��ن��ا   م��ه��م��ا 
وال��ت��ن��ا���س��ح كلنا ال��ت��راح��م   وم���ع 
دينه ون��ح��ف��ظ  خ��ال��ق��ن��ا  فلنخ�َض 

 

بالئنا ك��ل  ك���ان  المعا�سي   ف��م��ن 
 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
موقف في  ه��دى  اأخ��ي  لكل   طوبى 
خالًدا المهيمن  اهلل  ول��ي��ح��ف��ظ 

 

����ْن����وه وول���ي���ه ول���ي���ح���ي ف���ه���د �����سِ

 

حجكم منكم  ال��رح��م��ن  وليقبل 

ظلماِتِه دج��ى  ف��ي  وه��ام��وا  �سلوا 

 

نزغاِتِه ف��ي  ال�سيطان  ب��ه  ي��غ��ري 

 

ب���ع���ذاب���ه ل���ل���م���ع���ت���دي وع���ت���اِت���ِه

 

ح�سراِتِه م��ن  نغ�ّض  ون��ح��ن  ك��ال 

 

ي��م�����س��ي ب��ن��ا ق����در اإل����ى غ��اي��اِت��ِه

 

ي���رن���و اإل���ي���ه ب���روح���ه و����س���الِت���ِه

 

�سناِتِه رغ��م  الجبروت  ذي  ب��اهلل 

 

في الم�سجد الأق�سى وفي بركاِتِه

 

ه���و م���ن ه��ب��ات اهلل ف���ي اآي���اِت���ِه

 

ب�سفاِتِه ال��ع��ال  ول���ه  لن�سيرنا 

 

ح���زب ل���ه ف���ي دح���ر ك���ل ع���داِت���ِه

 

�سخطاِتِه من  الرحمن  وليحمنا 

 

وب��ه��ا ت��م��ادى ال��غ��ي ف��ي اإع��ن��اِت��ِه

 

وعظاِتِه ر���س��ول��ن��ا  ات��ب��اع  ف��ي  ه��و 

 

ميزاِتِه اإل���ى  ب��ه  ال��ق��ل��وب  ت��ه��دى 

 

عرفاِتِه وف��ي  جمع  في  كالعر�ض 

 

ل��ل��م�����س��ل��م��ي��ن م�����وؤي�����ًدا ب��ك��م��اِت��ِه

 

عزماِتِه ف��ي  يد  ال�سِّ اأب��ي��ه  وب��ن��و 

 

وي��م��دك��م ب��ال��ع��ون ف���ي ط��اع��اِت��ِه
تت�سمن  ولم  اأ�ساليبها،  في  الفترا�سي  النهج  على  �سارت  الق�سيدة  اأن  نلحظ 
بع�ض  بدايات  اإل في  الو�سل  باأ�سلوب  كلها  لب�ض، وجاءت  اأوقعا في  وتاأخيرًا  تقديًما 
الأبيات؛ لكون الق�سيدة تقليدية، ل تاأبه بالنظام ال�سارم للوحدة الع�سوية، ولي�ض 
ال�ساعر  به  يريد  اإطناب  ول  النظر،  يلفت  اإيجاز  ول  الق�سيدة حذف مق�سود،  في 

التاأكيد على اأمر بطريقة بالغية.
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والنت�سار،  الذيوع  هدف  لتحقق  الخالديات  معظم  جاءت  الم�ستوى  هذا  وعلى 
ق�سائدهم،  في  الأ�سلوبية  بالمظاهر  الهتمام  ذوي  من  �سعرائها  بع�ض  واأع��رف 
متو�سطي  على  ت�ستع�سي  ل  م�سالك  و�سلكوا  منها،  تخففوا  خالدياتهم  في  ولكنهم 

الثقافة.



يف بنية ال�صعر العامي

الف�صل الثاين
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في  يختلف  يكاد  ل  العامي  ال�سعر  فاإن  م�ستركة  اإن�سانية  مادة  الم�ساعر  اأن  بما 
م�سامينه عن م�سامين ال�سعر الف�سيح، واإن كان من اختالف في بع�ض الم�سامين 
و�سعر  المنا�سبات،  �سعر  واأعني  التقليدية،  الم�سامين  في  يذكر  اختالف  ثمة  فما 

الرثاء.

وي�سوغ لي اأن اأن�ّض على اأن �سعراء العامية في مثل هذه الم�سامين اأكثر الت�ساقًا 
اأن  دون  الخاطر  يجيء فطرّيًا عفو  لديهم  فهو  الأول��ى،  بداياته  في  العربي  بال�سعر 

يحت�سدوا له بثقافات غير �سخ�سية قد يكت�سبها غيرهم من غير بيئته.

يكاد  ل  اأو مرثية  منا�سبة  في  والأم��وي  والإ�سالمي  الجاهلي  ال�ساعر  قاله  ما  اإن 
يختلف في معانيه واأفكاره عما قاله �ساعر عامي في الع�سر الحديث في الغر�سين 

نف�سيهما، ول �سك اأن الختالف الأكبر يمكن ا�ستجالوؤه في اأنظمة اللغة والبناء.

وعلى هذا، فال مزيد يمكن الوقوف عليه في معاني �سعراء الخالديات العاميين، 
ر  ُقرِّ ما  للقارئ  ليتحقق  واأفكارهم؛  معانيهم  من  جملة  على  نقف  اأن  يجدر  ولكن 

�سلًفا.

ال�سمة  فاإن  الف�سيحة،  الخالديات  بها  ات�سفت  �سمة  اأبرز  الو�سوح هو  واإن كان 
ا، غير اأنني اأ�سير اإلى اأن هذا الو�سوح  نف�سها تح�سر بقوة في الخالديات العامية اأي�سً
بيئة  من  المتلقي  بيئة  اقتراب  فبقدر  المتلقي؛  ببيئة  منوط  العامية  الخالديات  في 
بيئة  عن  المتلقي  بيئة  ابتعاد  وبقدر  واأج��ل،  اأظهر  الو�سوح  يكون  العامي  ال�ساعر 

ال�ساعر تقًل درجة الو�سوح.



الباب الثالث: قراءة يف البنية الفنية

532

وهذه �سفة خا�سة لل�سعر العامي الذي يكت�سب مقوماته اللغوية من بيئته ال�سيقة 
الزمان  ف�سيحة  لغوية  لمقومات  يت�سع  الذي  الف�سيح  ال�سعر  ومكاًنا، بخالف  زمانًا 
رقعة  اإليه  ويطوي  واح��د،  اأهله  ل�سان  قرنًا  ع�سر  �ستة  يخت�سر  َثم  ومن  والمكان، 
جغرافية وا�سعة من اأق�سى المغرب اإلى ما وراء �سفاف الخليج، ومن اأق�سى ال�سام 

حتى بحر العرب.

واإن تجاوزنا العائق الزماني للخالديات العامية لكونها قريبة العهد فاإن العائق 
معاني  فو�سوح  ولذا  العربية،  الجزيرة  اأهل  لغير  الحواجز  بع�ض  �سي�سكل  المكاني 

الخالديات اأو غمو�سها �سيكون التعويل فيه اإلى ابن البيئة قبل اأي �سيء.

من  خلت  العامية  الخالديات  اأن  باطمئنان  اأق��رر  اأن  يمكنني  الح��ت��راز  وبهذا 
ا، بل اإن معظمها جاء �سديد المبا�سرة قريب المتناول اإلى  ا تامًّ الغمو�ض المعنوي خلوًّ

الحد الذي يمكن و�سفها فيه بالنثر المنظوم المحتفظ ببع�ض مزايا ال�سعر.

ومن النماذج الدالة على غيرها في هذا ال�سياق قول ال�ساعر اإبراهيم بن �سعد 
العريفي داعًيا للمليك بال�سفاء:)1(

الكالم مبدا  في  با�سماك   نبتدي 
ال�سمير، يخفي  ب��ال��ذي  عليم   ي��ا 
دعاك، لمن  مجيب  ويا  �سميع،   يا 
يا مكافي، يا م�سافي، ا�سِف المليك

 

�سفاك وم��ن  دواك  من  اأ���س��األ   ثم 
الطبيب واأن���ت  الخفا  ع��الم   اأن��ت 
عظيم هول  من  النون  ذا   ومخرج 
م�ستجيب، يا  بال�سفا  له  اأ�ساألك 

 ي��ا م��دي��ر ال��ك��ون، ي��ا رب الأن���ام
الغمام م��ن  النا�سيات  من�ّسي  ي��ا 

 

ي�سام ول  ي��ه��ان  ل  ���س��ان��ك   ج��ل 
دوام ل��ن��ا  دام  ال��م��ح��ب��وب   خ��ال��د 
الألم ك����ل  م����ن  ت���ب���ري���ه   ن��ف��ح��ة 
ال�سقام اأي���وب  عبدك  م��ن   مبرئ 
 من بطون الحوت في بحر الظالم
قدرتك تحيي الرميم من العظام

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1800، 1397/6/21ه�- 9/مايو/1977م، �ض: 8.
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الأثير م��وج��ات  ف���وق  م��ن   ���س��رن��ا 
بخير ال��دن��ي��ا  م��ن  الب�سرى   تنقل 
ولل�سغير الكبير  الب�سرى   عمت 
 ي��وم ق��ام وي���وم ���س��ار م��ن ال�سرير
 ك�����ل ي������وم ل���ل���ت���ق���دم ب�����ازدي�����اد
بطاه  وع��ن  عفاه  وع��ن  �سفاه  ع��ن 
 ط��ال��ت ال���م���دة وط����ال الإن��ت��ظ��ار
والبداة ح�سره  ال�سعب   ويرتجيه 
المروج من  الناعمات   والريا�ض 
ت�سير ب��ه  وال��ح��ب��اري   وال��خ��ب��اري 
رّت�����ع ف��ي��ه ال��خ��الي��ا ال��م��رزم��ات

 م��ن رب����وع اإن��ج��ل��ت��را ع��ب��ر ال���ولم
بالهمام �سيري  الخير،  علوم   يا 
 ب��ط��ي��ب ب��ال��ه واب��ت��ه��ال��ه ي���وم قام
يرام ما  باأح�سن  للق�سر   واتجه 
العالم رد  ي��رت��ج��ي  �سعبه   وك���ل 
وع��ن ق��دوم��ه ف��ي ب��الده بال�سالم 
الإمام �سوف  البطا  عقب   نرتجي 
 م��ج��م��ل��ي��ن ب��ا���س��ت��ي��اق واح���ت���رام
ال�سهام ���س��رب  بظلها   وال��ح��رار 
 ب��ي��ن ق��ط��ع��ان م��غ��ات��ي��ر وج��ه��ام
الأرام م��ث��ل  ب��ال��ف��ال  م��ج��زي��ات 

ولكي يظهر لغير ابن البيئة الخليجية مقدار و�سوح معاني الأبيات �ساأنثر ما قاله 
ال�ساعر بلغة ف�سحى، يقول:

نبتدئ باأ�سمائك يا ربنا، في بداية الكالم، يا مدير الكون، ويا رب الأنام، ويا عليمًا 
بالذي يخفي ال�سمير، ويا من�سئ ال�سحب، ويا �سميعًا ومجيبًا لمن دعاك جل �ساأنك 
الذي ل يهان ول ي�سام، يا مكافئ، ويا �سافي، ا�سِف المليك خالدًا المحبوب؛ ليدوم 
لنا، واأ�ساألك اأن تمنحه �سفاًء يبرئه من اآلمه، فاأنت العالم بعلته، واأنت الطبيب الذي 
اأبراأت نبيك اأيوب من اأ�سقامه، واأنت مخرج نبيك يون�ض من بطن الحوت، فاأ�ساألك 
ال�سفاء له يا مجيب الدعاء، فقدرتك تعيد الحياة للرميم من العظام، اأبهجنا يا رب، 
فرحنا  فقد  و�سفائه،  ب�سالمته  الب�سرى  نباأ  اإنجلترا  من  الأثير  موجات  عبر  لن�سمع 
كل الفرح لما علمنا اأنه ا�ستطاع التحرك والقيام، وننتظر عودته �سالًما اإلى �سعبه؛ 
الأ�سواق  علينا  واألحت  اإي��اه،  انتظارنا  مدة  طالت  لقد  والزده��ار،  التقدم  ليعمهم 
بروؤيته، فجميع �سعبه من حا�سرة وبدو ينتظرونه بكل لهفة، حتى الريا�ض المونقة 

والأرا�سي ال�سلبة والطيور والكائنات البرية، كلها تنتظر رجوعه ب�سوق عارم.
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البيئة ما  ابن  الأبيات من معاٍن، ول يجد فيها  ا�ستملت عليه  هذا هو مجمل ما 
ي�سكل عليه، وفي اإعادة نثري لها يت�سح اأي�سًا لغير ابن البيئة الخليجية مقدار قرب 

المعاني وو�سوحها.

ومن غير هذا الإجمال في المعاني يح�سن بنا اأن نقف اأي�سًا على طبيعة الأفكار 
الجزئية الواردة في الخالديات العامية عبر م�سموني المنا�سبات والرثاء.

الثناء على  ت�سمنت جملة من  وقد  الجزئية،  الأفكار  ترد  المنا�سبات  �سعر  ففي 
منجزات المليك- رحمه اهلل- وو�سفه بكل ما هو ح�سن من تقى و�سجاعة وحكمة، وثمة 
اإلحاح خا�ض على الكرم والإ�سادة باأياديه البي�ساء على �سعبه واأمته، ي�سحب ذلك 

دعاء متنوع باأن يمد اهلل في عمر المليك، واأن يجنبه �سرور اأعدائه المترب�سين.

محمد  بن  عبداهلل  لل�ساعر  وهو  النماذج،  معظم  من  يقترب  نموذج  ذلك  ومن 
ال�سياري، يقول �سمن ق�سيدته التي يحيي فيها المليك:)1(

هال مرحًبا بابو العرب �سيد العرب

 

وجدده يعرب  تاريخ  بعث  اللي   هو 
كلمته قال  ولو  ياعد  لو  الوافي   هو 
وهو اللي بنى لل�سعب �سرح و�سّيده

 

 وهو اللي لنا ح�سن ح�سين من العدا
ودبرته وراأي���ه  بتفكيره  اللي   وه��و 
عزيمته وق��وى  �سعبه  م�ستوى   رفع 
المال  كريم ول في ذاك �سك من 
ال��ردى ع��ن  بعيد  عليا  همة   اأخ���ا 
اأبو بندر اللي كل ف�سله على العرب

 زعيم العرب في كل الأحوال ين�سافي
 وجمع �سملهم عقب التفرق والحالفي
يافي بها  ل��زوم  يغيرها  م��ا   ح�سا 
 من المجد والتعليم �ساف على �سافي
 رفيع الحجايا من لجا فيه ما خافي
 لياليه �سارت كلها اأفراح واريافي
 وعفا عن خطاياهم وت�سديد ال�سالفي
 و�سجاع الى من حل بالدار رجافي
 ح�سا ما �سلك من خلقته م�سلك هافي
على النا�ض معروفه كما الغيث هتافي

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1807، 1397/6/28ه�- 16/مايو/1977م، �ض: 2.
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 نجا من لجا له والتجى له من العدم
ي�سرنا ع���دو  ع��ن  ح��م��ان��ا   اأب���ون���ا 
 عما عين من ي�سعى لالإ�سالم بالردى
 فال مثل خالد جابت البي�ض اأو بعد
وختم الكالم اأزكى �سالة على النبي

 �سديق ال�سديق وللعدو �سم التالفي
 �سملنا بعطف منه مع عدله ال�سافي
اأعيذه بمن ن ّزل تبارك والعرافي

 

 يجود الزمان بمثل خالد بالو�سافي
عدد ما �سرى برق وما �سيف ك�سافي

عبر ال�ساعر في تحيته للمليك بعدد من عبارات الترحيب الحاّرة، ثم �ساق جملة 
الأفكار  اأن هذه  واأمته، ومالحظ  ل�سعبه  اأنجزه  للمليك، وما  الحميدة  الخ�سال  من 
الجزئية مما هو وارد وماألوف في �سعر المنا�سبات بف�سيحه وعامّيه، ولكن ال�ساعر 
اأ�ساف فكرة جزئية اأخيرة ل عالقة لها بالمليك ول الم�سمون، وهي فكرة جزئية 
على  ال�سالة  فكرة  وهي  بها،  ق�سائدهم  اختتام  العاميون  ال�سعراء  اعتاد  ح�سنة 
اأكبر عدد ممكن  تعبر عن  و�سلم �سالة مقرونة ب�سورة  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

من التكرار.

ق�سائد  معظم  في  الماألوفة  �سياقاتها  في  الجزئية  الأفكار  تتوالد  المراثي  وفي 
الرثاء؛ كالتعبير عن الحزن والبكاء، وو�سف �سدمة الفجيعة، ثم الثناء على المليك 
بالرحمة  للمليك  الدعاء  يلي ذلك  والح�سية،  المعنوية  �سجاياه  بذكر  -رحمه اهلل- 

والمغفرة.

وقد يكتفي ال�ساعر بالوقوف على بع�ض هذه الأفكار، ولكنه ل يكاد يخرج عنها 
اإلى غيرها.

اأكثر تلك الأفكار ق�سيدة لل�ساعر �سالم بن  ومن ق�سائد الرثاء التي تقف على 
حمدان المحيريق، يقول فيها:)1(

وع�سرين واح��د  تاريخ  الأح��د  �سعبان يوم  �سهر  في  واثنين  مية   اأربع 

)1( �سحيفة الريا�ض، العدد: 5178، 1402/9/22ه�- 13/يوليو/1982م، �ض: 10.
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العين روؤي��ة  واختفت  نهاري   اأظلم 
 مات الحكيم اللي رفع راية الدين
 خالد حبيب ال�سعب ن�سل الميامين
الميادين جميع  في  جنابه   ي�سهر 
ووراعين وح��ري��م  �ِسيبان  يبكيه 

 

عزيزين ق��وم  دي���ار  عليه   ويبكي 
فل�سطين  ق�سية  خالد  على  ويبكي 
 عطفه �سمل حتى ال�سعوف الم�ساكين
�سالمين ي��ح��ب��ه  ق��ل��ب  م���ن   ع��ل��ي��ه 
المحبين ق��ل��وب  ب��ن��در  اأب����و   ودع 
م�سيدين خالد  باعمال  الب�سر   كل 
را�سين ال���رب  ق���درة  ف��ي   لكننا 
طين من  و���س��واه  عبده  خلق  اللي 

 واليوم الأ�سود تختلف فيه الذهان
 رجل ال�سالم اأو �ساكر العز ل هان
 اللي لهم في �ساحة المجد برهان
الوط��ان كل  موتته  ه��زت   وال��ي��وم 
الحزان فيه  �سعب خيمت   ويبكيه 
 حاول على تطويرها قدر المكان
والموقف اللي �سار في �سعب لبنان 
ب�سفطان المحبة  كل  لهم   واأه��دى 
وريحان وع��ن��ب��ر  ورد  م��ن   ���س��الم 
اإن�سان ك��ل  ج�سد  تمال   ومحبته 
بر�سوان مقره  الجنة  في   ع�ساه 
 �سبحان من يامر واليا قال كن كان
واأ�سفى عليه ال�سمع والعقل والل�سان

و�سف ال�ساعر فجيعته بنباأ موت المليك- رحمه اهلل- وعلل لذلك باأفعال المليك 
و�سغارًا،  كبارًا  الآخرين  م�ساعر  على  النباأ  وقع  ي�سف  اأخرى  مرة  وعاد  البي�ساء، 
رجاًل ون�ساء، �سعوديين وعرًبا، وعاد للتعليل نف�سه من كون المليك ذا ماآثر جميلة، 
ومواقف بي�ساء؛ لذا هم يبكونه باألم وح�سرة، واختتم رثاءه بالدعاء للمليك بالجنة، 

وبالت�سليم بعدل الخالق عز وجل.



م�صتويات اللغة
)عامي(

املبحث الثاين
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من المتعذر في ال�سعر العامي الحتكام اإلى مرجعية لغوية متفق عليها، ول ي�سعف 
في هذا الجانب اإل الوقوف على البعد الأ�سلوبي ب�سفته يت�سمن جماًل تراعي نمطًا 
نلّم ب�سيء من الم�ستويات  اأن  اأنظمته الماألوفة، ويمكننا في الوقت نف�سه  �سعرّيًا له 

الأخرى التي تت�سح بها بع�ض وجوه النظام اللغوي في ال�سعر العامي.

معظم  على  اأ�سلوبّيًا  ت�سير  اأنها  يجد  العامية  الخالديات  في  الناظر  البيئة  وابن 
ذات  الف�سيحة  الق�سائد  في  �سيما  ول  ال�سعر،  في  القديم  الأ�سلوبي  النهج  اأ�سول 

النبر المبا�سر اأو الخطابي.

يذكر  ت�سنع  من  فما  الأ�سلوب،  تلقائية  جاءت  العامية  فالخالديات  هذا،  وعلى 
في النظم، ول تكلف في التراكيب، ول اأبالغ حين اأزعم اأن الطبيعة الأ�سلوبية لل�سعر 
العامي اأقرب اإلى التلقائية من ال�سعر الف�سيح، وذلك اأن ال�ساعر العامي ل يراعي 
اأنظمة نحوية مح�سومة، ول يتج�سم عناء البحث عن تراكيب توافق وزنه وقافيته، كما 
يتج�سمها �ساعر الف�سحى؛ اإذ باإمكان ال�ساعر العامي اأن يت�سرف في بنية الكلمات 
والتراكيب ح�سب قواعده هو، وهي قواعد ُيَعّد ال�ساعر العامي مرجعًا فيها، ويمكن له 
اأن ياأخذ من مرجعيات البيئات المجاورة، ومن مرجعيات اللغة الف�سحى متى �ساء 

ذلك.

ذلك،  اإلى  احتاج  اإذا  المفردات  بع�ض  ن  ينوِّ اأن  العامي  ال�ساعر  ي�ستطيع  فمثاًل 
 ) وله األ ينونها اأو حتى يحركها متى ا�سطر اإلى ذلك، فله اأن يقول: )مكْه( و)مكَةِ

( و)خالدن(. و)مكتن(، و)خالْد( و)خالِدَ
ومن ذلك قول اإبراهيم بن �سعد العريفي:)1(

 يا مكافي، يا م�سافي، ا�سف المليك
المليك لنا  دام  عا�ض  خالْد  عا�ض 

دوام ل��ن��ا  دام  ال��م��ح��ب��وب  خ��ال��ِد 

 

ح�سام �سهم  الفهد  لنا  وفليعي�ض 

)1( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1800، 1397/6/21ه�- 9/مايو/1977م، �ض: 8.
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وقول من�سور بن خالد الجودي:)1(
يجيره ���س��ر اهلل  ك��ل  م��ن  ق�سورخ��ال��دن  مني  ح�سل  اإن  واعذروني 

اللهجة  ثم  اأوًل،  الوزن  يقت�سيه  بما  ال�ساعران مع مفردة )خالد(  ت�سرف  فقد 
التي تت�سع لأي ت�سريف �سكلي ي�سير يوؤدي اإلى فهم المراد.

هذا على م�ستوى المفردة، اأما على م�ستوى التركيب فالغالب اأنهم ي�سيرون على 
نهج الجملة الف�سيحة من حيث التقديم والتاأخير، ومن حيث التزام الو�سل، وعدم 

اللجوء اإلى الحذف، وهذا كله مقارب لما مّر في ال�سعر الف�سيح.
اأنها على طولها  الثميري تو�سح كيف  لل�ساعر عبداهلل بن محمد  وهذه ق�سيدة 

راعت الأ�سلوب التلقائي في اأبنيتها وتراكيبها، يقول:)2(
ودبرها دن��ي��ا  خ��ل��ق  ل��ل��ي   ال��ح��م��د 
ويديره هالكون  عمر  اللي   الواحد 
وهنانا خالد  �سفى  للي   وال�سكر 
الأمة فرحة  ي�سور  يعجز   ال�سعر 
اأي������ام م�����ّرت ع��ل��ي��ن��ا ك��ل��ه��ا م��رة

 

 ل��ع��ل م���ا ���س��اب وال���دن���ا وراي���دن���ا
 فال�سبر يجزى عليه الموؤمن ال�سادق
 كادت تمزق قلوب ال�سعب في لحظة
اإل���ى الأم���ة وطمنها ب��ي��ان   اأ���س��در 
واهديت يمنى على �سعبك على بعدك
البي�سا كفك  ت�سكر  الم�ساجين   ك��ل 
تحروها م���ا  ول���ك���ن  زي������ادة  ج��ت��ه��م 

و�سورها خلق  خلق  اللي   �سبحانه 
قدرها راد  ما  على  خلقه   وارزاق 
 فال�سعب في فرحة عمت وما اكبرها
 عقب الذي ح�ض خاطرها وكدرها
 ما �ساب خالد جميع النا�ض عورها
 هو امتحان لجل هالنف�ض نقهرها
و�سبرها ال�سنة  باأمة  لطف   واهلل 
ب�سرها بالخير  العهد  ول��ي   ل��ول 
 وارجع نف�سها لها من يوم خبرها
 قلبك حنون على الأ�سرة وتذكرها
ت�سكرها مثل  ا  اأي�سً والع�سكريين 

 

ت�سورها ف��ي  ح���دوده  تعدى  �سي 

)1( ترانيم العودة، فوزان احلجيلي وناجي عبدالقادر، �ض: 92.
)2( �سحيفة اجلزيرة، العدد: 1803، 1397/6/24ه�- 12/مايو/1977م، �ض: 2.
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يمناكم  النيل  رب���وع  ف��ي  وب��ال��م��وؤت��م��ر 
 واأفريقيا ربعت من و�سمك ال�سامل
لندن الدار في  بعيد  واأنت عنا   ذا 
والهمة ال�سيمات  على  ليث   رب��اك 
ح�سرناها ما  لو  ق�سته   اأ�سطورة 
وجوعانة هزله  توها  وه��ي   جاها 
 وال��ب��دو ع���دوان ك��ل ي��اخ��ذ الثاني
 وعجالن في مخدعه والنا�ض من حوله
 لكن مرام البطل ما �سي من دونه
والعزة بالن�سر  ن��وى  ورب���ي   ن��وى 
 وظهر يبي حكم اأبوه وعاد وهو يافع
 العقل يخلق مع ابن ادم ول يك�سب
�سطايه ال�����س��دات  على  رب��ع   وق��ام 
 فاللقمة اللي تجي بالغ�سب ما تم�سي
 فالمرتزق ما يفيدك حزة ال�سيقة
 وعبدالعزيز ادرك الحكمة وحكمها
 ع�سره عن الف من اللي ما لهم غاية
 ما جا يبي الحكم لجل الحكم ذاته
واآزرها ال�سمه  الدعوة  نا�سر   من 
ونجانا اهلل  بعثه  ح��ف��ي��ده   وه���ذا 
لحا�سرها انظر  مملكة  لنا   وبنى 
تغ�ساها ل���ي���اًل  ل��ي��ل��ة  ال��ف��ت��ى  اإل 

 

 عزم و�سمم ورام المجد وادرك له
وهداها ودوخ��ه��ا  القبايل  وغ���زا 

امطرها  مندوبك  ابمركم  �سحبه 
 واحيا عروق هبوب ال�سيف كوثرها
 ا�سمك ور�سمك مع العالم ت�سدرها
بال�سيف حررها الذي   عبدالعزيز 
ويقدرها وا�سع  الب�سر   قلنا: خيال 
اق�سرها فيهم  تومر  قريه   وبكل 
واإب��ل��ي�����ض غررها ج��اه��ل��ة   ق��ب��اي��ل 
 والدار بال�سور والحرا�ض �سوكرها
 ما يقبل الذل ليث من غ�سنفرها
تخيرها كيفه  على  اأربعين   ومعه 
وقاد ال�سرية وهو في �سّنه ا�سغرها

 

ت�سورها ول��ك��ن��ه  غ�����ض  وال����ُع����ود 

 

اجبرها ول  رايته طوع  ورا   تم�سي 
 ولو هو يبي زود جند كان ما اكثرها
 نف�سه ذليلة ووخوف الموت طيرها
 وهو حكيم خذ الحكمه بجوهرها
اإله الكون ين�سرها  واهل العقيدة 
وكررها اج���داده  دع��وة  دع��ا   لكن 
كوثرها ي��روي��ه  ع�سى  محمد   اإل 
من مظلمات الجهل بالحق نّورها

 

 من حط �سا�ض لها واأعلى تدبرها
وي�سرها اليمنى  كفه  على   وروح��ه 
ال�سريعة ثم �سمرها  وحكم بحكم 
لين اذعنت له وجت له قود بك�سرها
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وحد جزيرة كبيرة واخ�سع العا�سي
واهلل كتب له على نيته واأعطى له
واأدرك مطاليبه  الدول  وفاو�ض جميع 
ال�سم�ض بظهيرتها اأو�سح من   اأهدافه 
 ا�سدق مع اهلل يكون اهلل في �سفك
 اأ�سبحت رمز العرب في وقتنا الحا�سر
 حتى غدت مملكتنا تقهر الحا�سد
�سافر اإذا  بيته  على  يامن  ْجل  الرَّ

 

الوا�سع اأفقها  في  الهنا  نوم   وينام 
 اأنعم بخلدك حكمنا بعدك الفي�سل
 يا ما ويا ما من ال�سا�سات دانوا له
 الفرخ من بي�سته يطلع على طبعه
للجنة ع�ساه  درب��ك��م  على   م�سى 
 اأحيا الت�سامن مع العالم على التقوى
 وحارب مذاهب دخيلة في �سريعتنا
زورة حبها  ي��ا  زاره����ا   واأف��ري��ق��ي��ا 
 وال�ساهد انور ونمر ال�سام والعالم
 بخام�ض حزيران يعرف كيف حالتهم
بتفكيره ه��ال��ع��ال��م  م��وازي��ن   ق��ل��ب 
وحربية �سيا�سية  المعارك   خا�ض 
 ال���ل���ي ي����وال����ي ل���ن���ا ت��ف��ت��ر اآلت�����ه
وبلجيكا بهولندا  ال�سياكل  رْكبوا 

 

 وفاقوا على حالة يرثي لها الراثي
اأنعم بخلدك وفي�سل عقبه الخالد

دعوه جديدة لدين الرب ين�سرها
ما خا�ض له معركه اإل وحا�سرها
تح�سرها  ما  لو  داهية  فالداهية 
 ما جا بقوانين مو�سوعه وحررها
منكرها اهلل  كفاه  اهلل  راق��ب   من 
�سعرها ال��ن��ار  لهيب  ق��وم   وح��دت 
يقهرها يوم  حد  ول  عزيزة   وهي 
ويم�سي وحيد الخال في و�سط حّجرها

 

 وترعى الموا�سي ولو ما كان �سيرها
 اأدهى الدواهي واأذكاها واأ�سطرها
وحيرها ت�سيدها  ما  وي��ا  ما   وي��ا 
غ�سيم يا اللي فراخ البوم �سّقرها

 

اأظهرها للعالم  الب�سر   ودعوة نبي 
مع�سكرها ف��ي  رب��ه  تعاليم   وب��ل��غ 
 �سم بو�سط الد�سم والنا�ض يبهرها
قررها لين  طويلة  لخطة   �سعى 
يدري من اللي جيو�ض الن�سر عّبرها

 

 وفي عا�سر ال�سوم يعرف كيف غيرها
بمنبرها خطبة  جابته  ما   والحق 
اأقدرها بترولنا  اقت�سادية  ا  واأي�سً

 

لنا م��ا ع��اد دورها ي��ع��ادي   وال��ل��ي 
دهورها وال�سر  غرها  الكبر   يوم 
 وذبوا لنا رو�سهم كابر عن اكبرها
طورها اهلل  بتقوى  زم��ان��ه  خ��ال��د 
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خال الجزيرة عرو�ض ال�سرق في ع�سره
وتفكيره ه��م��ه  وال��ع��م��ل  ه���و   ال��ع��ل��م 
والع�سر ع�سر الف�سا والنا�ض طاروا له
الجندي توفر  قايد  ح�سل   واإذا 
يقودها الملهم المخل�ض اأبو بندر 
خالد مدها  ل�سعب  بي�سا  كف   كم 
 وكم كف بي�سا لجاره مدها خالد
 لبنان من �ساعده من حل م�سكلته
عدوانه لطام  ال��ه��دف  عظيم   اإل 
 تعي�ض يا ذخرنا، وال�سعب من حولك
 اأخل�ست واأخل�ض وبان الحب بقدومك
 بال�سين �سفته و�سعبك �سافك بعينه
عياله واجب  و�ض  من زله  لفا   والد 
�سالم لنا  و�سلك  فرحة   وت��وج��ت 
المولى زادك  الرواتب  كل   زودت 
واحد واح��د  لنا�ض  و�سع   ح�سنت 
وال�����د حاني م���ن   ه���دي���ة ج���زل���ة 
اأحزابه به  يجزي  بما  ربي   جزاك 
 اهلل يديمك على �سعبك وجيرانك
الثاني والنايب  العهد  ولي  وي�سلم 

حتى القرى والهجر في البر عّمرها
ويه�سرها يقربها  التجارب   واهل 
ول بد نلحق وناخذ دربنا اق�سرها
عنبرها النا�ض  يقود  هلل   والحمد 
نّدرها  ع��دي��ت  اإذا  ْم���َن���ّدر  ن���ادر 
�سدرها يمناه  من  الخير   مرا�سم 
 يا حظ من هو لدار الليث جاورها
وجّبرها بيروت  جروح  �سمد  من 

 

طهرها العر�ض  ول��ي  ب��الد   حامي 
 والليلة اللي تح�ض ال�سعب ن�سهرها
 م�����ودة ���س��ادق��ة م���ا ق���ط زوره����ا
والهم غادرها الفرح  وهّلت دموع 

 

وتنذرها ل��ه  مهجها  ت��ق��دم   اإل 
 باأحلى الهدايا وبانف�سها وباكبرها
�سطرها التاريخ  لك  كريمة   لفته 
نا�ض غال العي�ض والحاجات ح�ّسرها

 

 ما �ساف من م�سلحة اإل وبادرها
 فيمناك يمنى بها الخيرات تنثرها
 يا مكرم ال�سعب، والجيران بديرها
ويعي�ض �سعبك على النعمة وي�سكرها

الأ�سلوبي  النهج  على  تم�سي  الأبيات  اأن  لوجدنا  بيًتا  بيًتا  الق�سيدة  تاأملنا  لو 
اإ�سكال عدم ف�ساحة  اإل في  اإلى الف�سيح لم نكد نقع  اأردنا تحويلها  التقليدي، ولو 
ق�سيدته  باأ�سلوب  ينحو  ال�ساعر  اأن  على  يدل  موؤ�سر  كله  وه��ذا  المفردات،  بع�ض 
المنحى الماألوف من حيث الو�سوح، والبتعاد عن تكلف المهارات الأ�سلوبية التي لن 

تخدم ق�سيدته في مثل م�سمونها هذا.
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اأ�ساليبها  اأن  جلّيًا  يت�سح  العامي  ال�سعر  مجموع  اإلى  البيئة  لبن  اأخرى  وبنظرة 
التركيبية دانية وا�سحة، ول تكاد تختلف عن الق�سيدة ال�سالفة.

ول يعني هذا اأن �سعراء العامية ل يلجوؤون اإلى الأ�ساليب البالغية ذات البراعة 
بينها  من  لي�ض  اأخ��رى،  م�سامين  في  ذل��ك  اإل��ى  يلجوؤون  بل  والدللية،  التركيبية 

الخالديات بمنا�سباتها ورثائياتها.
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اخلامتة

اخلامتة

اإقرار طفولة
وبعد هذا التطواف الذي ا�ستغرق اأربعة ع�سر �سهرًا اآن لي اأن اأقّر باأنني عدت اإلى 
الوراء ثمانية وع�سرين عاًما حين كنت ابن �سبع �سنوات، وعاي�ست منجزات لم اأكن 

اأدركها، وعهد رخاء لم اأ�ستوعبه اآنذاك، وفجيعة لم اأذرف لها دمعة.

ع فيها العالم مليكًا عظيمًا اأحبوه اإلى مثواه  ل اأذكر �سوى م�ساهد تلفازية باكية ُي�ِسيِّ
الدنيوي الأخير، كنت اأرى الوجوه من حولي �ساهمة �ساحبة، واأرى عبرات من حولي، 
واأ�سمع ن�سيجًا خافًتا وعالًيا، فاأ�ساأل باإ�سرار، وتتحول اإجاباتهم اإلى اأياٍد حانية تربت 

على كتفي مرة، وتم�سح راأ�سي بعطف وخوف مرة اأخرى.

اأدركت الآن كل �سيء، وع�سته كما عا�سوه، وهلل در ال�سعر كيف َيْخُلد، وَتْخُلد معه 
الذكريات!

رحم اهلل مليك الخير والعطاء، واأجزل له الأجر والمثوبة، واأ�سكنه ف�سيح جنانه، 
واأبقى له ذكرًا يليق بما قدمه في الدارين، اإنه �سميع مجيب.

فواز
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م�ضرد امل�ضادر واملراجع

1- امل�ضادر:

اأ( املطبوع:
الموؤلف،  ن�سر  العطوي،  عيد  بن  م�سعد  د.  الأدبية،  واآث��اره  الغزاوي  اأحمد  1 .

ط:1، 1406ه�- 1986م.
 ، 2 .2 ط:  الريا�ض،  المعارف،  مكتبة  ال��دب��ل،  �سعد  بن  محمد  اإ�سالميات، 

1398ه�.
الثقافة  دار  الحربي،  فايز  الزامل، تحقيق:  العلي  �ساعر، عبداهلل  اأ�سجان  3 .

العربية، الريا�ض، ط: 1، 1412ه�- 1992م.
 ، اأ�سداء واأنداء، محمد بن �سعد بن ح�سين، مطابع الفرزدق، الريا�ض، ط:1. 4

1408ه�- 1988م.
لالأوف�ست،  حنيفة  مطابع  الأح���دب،  محمد  بن  عبدالعزيز  واآم���ال،  اآلم  5 .

الريا�ض، 1397ه�.
 ، 6 .1 ط:  الريا�ض،  العبيكان،  مكتبة  الع�سماوي،  عبدالرحمن  اأمتي،  اإل��ى 

1412ه�-1991م.
اأمل الأمة: مجموعة اأنا�سيد وطنية، اأحمد بن عبداهلل ال�سعد، مطابع اليمامة  7 .

والجمعية العربية ال�سعودية للفنون، الريا�ض، د.ت.
المدينة  ن��ادي  ن�سر  عبدالقادر،  وناجي  الحجيلي  ف��وزان  العودة،  ترانيم  8 .

المنورة الأدبي، ط:1، 1397ه .
 ، الأ�سفهاني، جدة، ط:1. 9 دار  �سكري،  اأحمد  الحزين، عبدالعزيز  الثالثاء 

1395ه�- 1975م.
خالد بن عبدالعزيز: �سيرة ملك ونه�سة مملكة، اأحمد بن زيد الدعجاني،  10 .
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ن�سر الموؤلف، الريا�ض، ط: 1، 1422ه�- 2002م.
دمعة الوفاء في رثاء المغفور له جاللة الملك خالد، عبداهلل رباح ال�سريف،  11 .

ان، د.ت. مطبعة الغرابلي، َعمَّ
الديوان الثاني لل�ساعر عبداهلل بن خمي�ض، مطابع دار الح�سرمية، الريا�ض،  12 .

ط:1، 1413ه�- 1993م.
ديوان حميد بن فحيمان الر�سيدي، اإعداد: حمد بن حميد الر�سيدي، دار  13 .

الإيمان، الإ�سكندرية، ط: 1، 1426ه�- 2005م.
الرثاء الخالد فيما قيل عن الملك خالد، عبدالمجيد بن محمد العمري،  14 .

وكالة نو�سة للدعاية والإعالن، الريا�ض، ط:1، د.ت.
الريا�ض،  لالأوف�ست،  الأهلية  المطبعة  الإعالم،  وزارة  تنفيذ  الخير،  رحلة  15 .

ط:1، 1396ه�- 1976م.
 ، 16 .1 ط:  الريا�ض،  ال��ل��واء،  دار  ال�سبانة،  حمد  عبداهلل  الحرى،  ال��زف��رات 

1408ه�- 1987م.
للن�سر،  اليمامة  دار  ردا���ض،  بن  محمد  بن  عبداهلل  البادية،  من  �ساعرات  17 .

الريا�ض، 1396ه�- 1976م.
العالمية،  المطابع  قويدر،  الدين  عز  ريا�ض  ال�سحراء،  وكواكب  ال�سم�ض  18 .

الريا�ض، ط:1، 1408ه�- 1988م.
العالمية،  المطابع  قويدر،  الدين  عز  ريا�ض  ال�سحراء،  وكواكب  ال�سم�ض  19 .

الريا�ض، ط:1، 1408ه�- 1988م.
الفرزدق،  مطابع  ر�سيد،  ها�سم  علي  �سعود،  اآل  ريا�ض  من  ال��ورود  عبق  20 .

الريا�ض، ط:1، 1407ه�- 1987م.
 ، عبير الذكريات، طاهر زمخ�سري، ال�سركة التون�سية للتوزيع، تون�ض، ط: 1. 21

1400ه�- 1980م.
ه�. عبير من ع�سير، يحيى اإبراهيم الألمعي، ن�سر الموؤلف، ط: 1، 1401. 22
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الريا�ض،  الفرزدق،  مطابع  الألمعي،  عوا�ض  بن  زاهر  الجهاد،  درب  على  23 .
ط:3، 1404ه�.

ه�. فر�سان المجد، خالد بن عبداهلل المطوع، ن�سر الموؤلف، 1424. 24
ه�-  في زورقي، عبداهلل بن اإدري�ض، مكتبة العبيكان، الريا�ض، ط: 2، 1413. 25

1992م.
لحن الهوى، هادي بن محيي بن حمزة الخفاجي، دار ثقيف للن�سر والتاأليف،  26 .

الطائف، 1400ه�- 1980م.
 ، ط:1. 27 ج��دة،  تهامة،  مطبوعات  زمخ�سري،  طاهر  الخ�سراء،  مجموعة 

1402ه�- 1982م.
جدة،  تهامة،  مطبوعات  الق�سيبي،  غازي  الكاملة،  ال�سعرية  المجموعة  28 .

ط:2، 1408ه�- 1987م.
المجيولي  عبداهلل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  خالد  ال�سالح  الملك  مراثي  29 .

النفيعي، مطابع دار الحارثي، الطائف، ط:1، 1408ه�.
مواكب ال�سياء، اأبو زيد اإبراهيم �سيد، مطابع الفرزدق، الريا�ض، د.ت. 30 .

هوام�ض الذات، محمد بن �سعد بن ح�سين، دار عبدالعزيز اآل ح�سين للن�سر،  31 .
الريا�ض، ط:1، 1429ه�- 2008م.

ب( ال�ضحف واملجلت:

1- �سحيفة �لبالد:
العدد: 3411، 1390/3/1ه�- 7/مايو/1970م.

العدد: 4931، 1395/4/28ه�- 1975/5/9م.
العدد: 4932، 1395/4/29ه�- 1975/5/11م.

العدد: 4936، 1395/5/4ه�- 15/مايو/1975م.
العدد: 4987، 1395/7/5ه�- 14/يوليو/1975م.
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العدد: 4994، )ق�سيدتان(، 1395/7/13ه�- 22/يوليو/1975م.
العدد: 4995، 1395/7/14ه�- 23/يوليو/1975م.
العدد: 5035، 1395/9/3ه�- 8/�سبتمبر/1975م.

العدد: 5107، 1395/12/7ه�- 9/دي�سمبر/1975م.
العدد: 7066، 1402/8/22ه�- 14/يونيو/1982م.

2- �سحيفة �جلزيرة:
العدد: 1796، )ق�سيدتان(، 1397/6/17ه�- 5/مايو/1977م.

العدد: 1798، )ثالث ق�سائد(، 1397/6/19ه�- 7/مايو/1977م.

العدد: 1799، )ثالث ق�سائد(، 1397/6/20ه�- 8/مايو/1977م.

العدد: 1800، )ثالث ق�سائد(، 1397/6/21ه�- 9/مايو/1977م.
العدد: 1803، 1397/6/24ه�- 12/مايو/1977م.
العدد: 1807، 1397/6/28ه�- 16/مايو/1977م.

العدد: 2330، )اأربع ق�سائد(، 1398/12/30ه�- 30/نوفمبر/1978م.
العدد: 2334، 1399/1/4ه�- 4/دي�سمبر/1978م.

العدد: 2351، 1399/1/21ه�- 21/دي�سمبر/1978م.
العدد: 3575، )خم�ض ق�سائد(، 1402/8/26ه�- 18/يونيو/1982م.

العدد: 3580، 1402/9/2ه�- 23/يونيو/1982م.
العدد: 3581، )اأربع ق�سائد(، 1402/9/3ه�- 24/يونيو/1982م.

العدد: 3587، 1402/9/9ه�- 30/يونيو/1982م.

العدد: 3592، 1402/9/14ه�- 5/يوليو/1982م.

3- �سحيفة �لريا�ض:
العدد: 2996، 1395/3/24ه�- 5/اإبريل/1975م.

العدد: 5157، )خم�ض ق�سائد(، 1402/8/25ه�- 17/يونيو/1982م.
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العدد: 5159، 1402/8/27ه�- 19/يونيو/1982م.

العدد: 5160، 1402/8/28ه�- 20/يونيو/1982م.
العدد: 5161، )ق�سيدتان(، 1402/8/29ه�- 21/يونيو/1982م.

العدد: 5168، )ثالث ق�سائد(، 1402/9/8ه�- 29/يونيو/1982م.
العدد: 5170، 1402/9/10ه�- 1/يوليو/1982م.
العدد: 5171، 1402/9/12ه�- 3/يوليو/1982م.
العدد: 5173، 1402/9/14ه�- 5/يوليو/1982م.
العدد: 5175، 1402/9/16ه�- 7/يوليو/1982م.

العدد: 5178، 1402/9/22ه�- 13/يوليو/1982م.

4- �سحيفة �ملدينة:
العدد: 4010، 1397/6/29ه�- 16/يونيو/1977م.
العدد: 5527، 1402/8/28ه�- 20/يوليو/1982م.

5- �سحيفة �لندوة:
العدد: 5528، 1397/5/12ه�- 30/اإبريل/1977م.

العدد: 5535، 1397/5/20ه�- 8/مايو/1977م.
العدد: 7077، 1402/8/23ه�- 15/يونيو/1982م.

العدد: 7078، )ق�سيدتان(، 1402/8/24ه�- 16/يونيو/1982م.

6- �سحيفة �ليوم:
العدد: 3512، 1402/8/29ه�- 21/يونيو/1982م.

7- �سحيفة عكاظ:
العدد: 3987، )ق�سيدتان(، 1397/5/12ه�- 30/اإبريل/1977م.

العدد: 3994، 1397/5/18ه�- 7/مايو/1977م.
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العدد: 5865، 1402/8/29ه�- 21/يونيو/1982م.
العدد: 5916، 1402/10/22ه�- 11/اأغ�سط�ض/1982م.

8- جملة �لدعوة:
العدد: 597- 598، )ق�سيدتان(، 1397/5/14ه�- 2/مايو/1977م.

9- �ملجلة �لعربية:
العدد: 2، ال�سنة الثانية، �سعبان/1397ه�- تموز- اآب/1977م.

الأول/1398ه������-  ربيع  �سفر-  )ق�سيدتان(،  الثانية،  ال�سنة   ،7 ال��ع��دد: 
�سباط/1978م.

العدد: 56، ال�سنة ال�ساد�سة، رم�سان/1402ه�- يوليه/1982م.
العدد: 57، ال�سنة ال�ساد�سة، �سوال/1402ه�- اأغ�سط�ض/1982م.

10- جملة �ملنهل:
ال�سنة: 42، ذو الحجة/1396ه�- دي�سمبر ويناير/1976 و 1977م.
ال�سنة: 42، �سوال وذو القعدة/1396ه�- اأكتوبر ونوفمبر/1976م.

مار�ض  ال��ث��ان��ي/1397ه���-  ورب��ي��ع  الأول  ربيع  )ق�سيدتان(،   ،43 ال�سنة: 
واإبريل/1977م.

ال�سنة: 43، �سوال/1397ه�- اأكتوبر/1977م.
ال�سنة: 44، محرم/1398ه�- دي�سمبر ويناير/1977 و 1978م.

ال�سنة: 45، ذو القعدة وذو الحجة/1399ه�- اأكتوبر ونوفمبر/1979م.
ال�سنة: 45، �سوال/1399ه�- �سبتمبر/1979م.

ال�سنة: 45، محرم/1399ه�- دي�سمبر/1978م.
ال�سنة: 46، محرم/1400ه�- نوفمبر/1979م.

ال�سنة: 47، ذو الحجة/1401ه�- اأكتوبر/1981م.
ال�سنة: 48، )ق�سيدتان(، رجب و�سعبان/1402ه�- مايو ويونيه/1982م.
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11- جملة �ليمامة:
العدد: 371، 1395/6/28ه�- 1975/10/3م.

العدد: 422، 1396/10/29ه�- 22/اأكتوبر/1976م.
العدد: 430، 1391/1/3ه�- 24/دي�سمبر/1976م.

ج( ال�ضبكة العنكبوتية:
http://k-alsudairi.com :1- موقع خالد ال�سديري

http://www.ruba3.com :2- موقع دواوين �سعراء الجنوب
http://www.kingkhalid.org.sa :3- موقع قاعدة معلومات الملك خالد

http://www.balobid.com :4- موقع قبيلة بلعبيد
http://www.bnialharth.com :5- موقع مجال�ض بني الحارث

http://www.hothle.com :6- موقع مجال�ض قبيلة هذيل
http://al7ariq.com :7- موقع مجال�ض محافظة الحريق
http://www.3tasha.com :8- موقع منتديات عطا�سى

http://www.aldhfeer.com :9- موقع منتديات قبيلة الظفير
http://alqurashi1.com :10- موقع منتديات قري�ض

2- املراجع:

اأ( املطبوع:
تراجم  مع  تاريخية  اأدبية  درا�سة  ال�سعودي:  بال�سعر  الإ�سالمي  التجاه  1 .
لل�سعراء ونماذج من �سعرهم، خليف �سعد الخليف، ن�سر الموؤلف، الريا�ض، 

ط: 1، 1408ه�-1988م.
الق�سيم  ن��ادي  الهويمل،  ح�سن  د.  نجد،  في  المعا�سر  ال�سعر  اتجاهات  2 .

الأدبي، بريدة، ط:1، 1404ه�.
الفكر  دار  اإ�سماعيل،  الدين  عز  د.  العربي،  النقد  في  الجمالية  الأ�س�ض  3 .
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العربي، بيروت، ط:3، 1974م.
اأن�سودة المطر لل�سياب، ح�سن ناظم، المركز  البنى الأ�سلوبية: درا�سة في  4 .

الثقافي العربي، الدار البي�ساء، ط: 1، 2002م.
تاريخ اآداب العرب، م�سطفى الرافعي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،  5 .

ط: 1، 1359ه�.
حركات التجديد في ال�سعر ال�سعودي المعا�سر، د. عثمان ال�سوينع، مطابع  6 .

الفرزدق، الريا�ض، ط:1، 1408ه�-1987م.
الحركة الأدبية في المملكة العربية ال�سعودية، بكري �سيخ اأمين، دار �سادر،  7 .

بيروت، ط: 2، 1392ه�- 1972م.
�ساكر،  محمد  محمود  تحقيق:  الجرجاني،  عبدالقاهر  الإع��ج��از،  دلئ��ل  8 .

مطبعة المدني، القاهرة، ط: 3، 1413ه�- 1992م.
م. دليل الأدباء، اإعداد: دار المفردات، ن�سر الدار، الريا�ض، ط:1، 2008. 9

دليل الكاتب ال�سعودي، اإعداد: الجمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون،  10 .
مطابع الفرزدق، الريا�ض، ط:1، 1404ه�، 1984م.

م. ديوان ال�سعر العربي، اأدوني�ض )علي اأحمد �سعيد(، دار المدى، دم�سق، 1996. 11
م. �سر الف�ساحة، ابن �سنان الخفاجي، تحقيق: علي فودة، ط: 1، 1932. 12

ال�سلفية،  المطبعة  بكر،  اأب��و  عبدالرحيم  الحجاز،  في  الحديث  ال�سعر  13 .
القاهرة، ط: 1، 1397ه�-1977م.

ال�سعر وال�سعراء، ابن قتيبة، تحقيق: د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،  14 .
بيروت، ط:2، 1405ه�.

ال�سعر والمجتمع في المملكة العربية ال�سعودية، د. م�سعد بن عيد العطوي،  15 .
ن�سر الموؤلف، الريا�ض، ط:2، د.ت.

تحقيق: محمد  القيرواني،  ر�سيق  ابن  واآداب��ه،  ال�سعر  محا�سن  في  العمدة  16 .
محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت، ط: 5، 1401ه�.
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عن اللغة والأدب والنقد: روؤية تاريخية وروؤية فنية، د. محمد اأحمد العزب،  17 .
المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، د.ت.

 ، فنون الأدب العربي: الرثاء، د. �سوقي �سيف، دار المعارف، القاهرة، ط:3. 18
1955م.

م. في النقد الأدبي، د. �سوقي �سيف، دار المعارف، القاهرة، ط:7، 1988. 19
م. في الأدب المقارن، محمد عبدال�سالم، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1970. 20

المعرفة  دار  ال��ورق��ي،  وال�سعيد  ك�سبر،  محمد  الأدب،  اجتماع  علم  في  21 .
الجامعية، الإ�سكندرية، 1995م.

البجاوي-  محمد  علي  تحقيق:  الع�سكري،  هالل  اأب��و  ال�سناعتين،  كتاب  22 .
محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار الفكر العربي، ط: 2، 1971م.
ه�. ل�سان العرب، ابن منظور، دار �سادر، بيروت، ط:3، 1414. 23

ال�سباب،  مكتبة  نا�سف،  م�سطفى  د.  الحديث،  النقد  في  المعنى  م�سكلة  24 .
القاهرة، د.ت.

مرامر،  لالإعالم، مطبعة  الدائرة  �سركة  اإع��داد:  والكتاب،  الأدب��اء  معجم  25 .
الريا�ض، ط:1، 1410ه�- 1990م.

م. المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للماليين، بيروت، ط:2، 1984. 26
جائزة  موؤ�س�سة  اإع���داد:  المعا�سرين،  العرب  لل�سعراء  البابطين  معجم  27 .
ط:2،  الموؤ�س�سة،  ن�سر  ال�سعري،  ل��الإب��داع  البابطين  �سعود  عبدالعزيز 
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نبذة عن املوؤلف
د. فو�ز بن عبد�لعزيز بن محمد �للعبون

م. • من مواليد مدينة الريا�ض: 1395ه� - 1975	
•تلقى مراحل تعليمه الأولى في مدار�ض الريا�ض. 	

ه�-  • تخرج في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن �سعود في الريا�ض عام: 1418	
1997م.

ه�-  • ُعين معيدًا في الكلية نف�سها في ق�سم الأدب عام: 1419ه�- 1998م، فمحا�سرًا عام: 1422	
2002م، فاأ�ستاذًا م�ساعدًا عام: 1426ه�-2005م.

•ح�سل على الماج�ستير من ق�سم الأدب بعنوان: »�سعر عبداهلل �سرف: درا�سة مو�سوعية وفنية«  	
عام: 1422ه�- 2002م.

•ح�سل على الدكتوراه من الق�سم نف�سه بعنوان: »�سعر المراأة ال�سعودية: درا�سة في الروؤية والبنية«  	
عام: 1426ه�- 2005م.

•من اأعماله النقدية والإبداعية: 	
�سعر المراأة ال�سعودية: درا�سة في الروؤية والبنية. 1 .

فائت الأمثال: مقاربة اأدبية �ساخرة. 2 .
الخالديات- غرر الق�سائد في الملك خالد: جمعًا وقراءة. 3 .

عمالق �سناديد: درا�سة نقدية )تحت الطبع(. 4 .
ديوانان �سعريان )تحت الطبع(. 5 .

•من ن�ساطاته الأدبية والعلمية: 	
العربية  المملكة  وتمثيل  والخارجية،  الداخلية  ال�سعرية  الأم�سيات  من  عدد  في  الم�ساركة  1 .

ال�سعودية في بع�ض الفعاليات ال�سعرية والثقافية.
الإعداد والتقديم لجملة من البرامج الأدبية والثقافية في و�سائل الإعالم المختلفة. 2 .

الإ�سهام المتنوع مع ال�سحافة والإذاعة والف�سائيات محلّيًا وعربّيا. 3 .
ع�سو في عدد من اللجان العلمية والجمعيات المتخ�س�سة داخل المملكة وخارجها. 4 .

•العنوان: 	
�ض.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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 اإ�ضاءة

اآل  عبدالعزيز  بن  خالد  الملك  جاللة  في  قيل  ما  جمع  اإل��ى  الم�سروع  ه��ذا  في  الموؤلف  �سعى 
�سعود -رحمه اهلل تعالى- من ق�سائد ف�سيحة وعامية، واأردفه بقراءة موجزة وقف فيها على اأبرز 
مالمح البنية الم�سمونية والفنية، وهي قراءة مب�سطة وجهها لمحبي ال�سعر وهواة الطالع من غير 

المتخ�س�سين.

وقد تكّون الم�سروع من مقدمة، وثالثة اأبواب تحتها �ستة ف�سول، وتحت الف�سول اثنا ع�سر مبحثا، 
وملحق يت�سمن تراجم ال�سعراء، وثبت بالم�سادر والمراجع، وفهر�ض الق�سائد والمو�سوعات.

ال�سعر  من  ُجِمع  ما  منه  الأول  الف�سل  وت�سمن  الق�سائد(،  )مجمع  بعنوان:  الأول  الباب  وجاء 
الف�سيح، وق�سمه الموؤلف اإلى مبحثين، هما �سعر المنا�سبات، و�سعر الرثاء، وخ�س�ض الف�سل الثاني 

لما ُجِمع من ال�سعر العامي، وفيه اأي�سًا مبحثان عن �سعر الرثاء، و�سعر المنا�سبات.

وكان الباب الثاني بعنوان: )قراءة في البنية الم�سمونية(، وفي الف�سل الأول منه تناول الموؤلف 
م�سامين ال�سعر الف�سيح تحت مبحثين، هما: مو�سوعات المنا�سبات، ومو�سوعات الرثاء، اأما الف�سل 

الثاني فتناول فيه م�سامين ال�سعر العامي بالتق�سيم نف�سه.

والباب الثالث عنوانه: )قراءة في البنية الفنية(، ووقف الموؤلف في الف�سل الأول منه على بنية 
المعاني، وم�ستويات  اأبعاد  البنية من خالل مبحثين هما:  اأبرز مالمح  وا�ستعر�ض  الف�سيح،  ال�سعر 

اللغة، وفي الف�سل الثاني تناول بنية ال�سعر العامي عبر مبحثين يحمالن الو�سف ال�سالف.




