بسم اهلل الرمحن الرحيم

ديــوان ود العـمــــاس
( الجـــــزء األول )

إعداد
دكتور عمر محمد العماس

المحــتــــويــــات

أولا:
المدائح النبوية
-

يا سواق طوالي

-

قبر المختار

-

يا مربي الروح

-

ورحك نزور

-

الماشي بالبابور

القصيد
-

الفي البقيع

-

أحذر وال تغتر

-

ألبي الليل ذكار

-

فتح طية

-

بر األبرار

-

صاحب النفحات

-

فرسان الطي

-

يبين الشيء

المــقـدمـــة
بعد الصالة والسالم علي أفضل خلق اهلل ،الرسول األمين ،سيدنا محمد

خ اااام األنبي ااار والمرس االين ،وخي اار خل ااق اهلل أ مع ااين ،ال ا ا ي الم ا ا م اان ر

العالمين،ساايد األولااين وانخرين،وعلااي صااحبم وملاام المناارمين وعل ا ماان سااار

عل نه هم من أوليار اهلل الصالحين .

نقاادم فااي الص ا حال الااليااال ال ا ر األول ماان دي اوان الوالااد المرحااوم

محم ا ا ا ا ااد العم ا ا ا ا ااا

ع م ا ا ا ا ااان الم ا ا ا ا ا ااهور

ود العمااااااااااااا

الراوي،المن ا ا ا ا ا ااد

المعروف،الاقي،العابد،الورع،الذانر،ال اها ااد ،الق ا اوام ،فها ااو يحما اال ما اان الص ا ا ال
الحساانم مااا ي أسااابي حص اري بالنلمااال،بين بيااال ص ا حال هااذا الو ف،فقااد

نان إنساناً بقدر ما احمل هاذي النلمام مان معن ،ناان مربيااً فذاً،مر اداً ومو هااً
وناصا ااحاً وصا ااديقاً ألبنادا اام وألف ا اراد أس ا ارام أ معين،النبيا اار ما اانهم والص ا ا ير،نل
حس وضعم وخصادصام،فنان –رحمام اهلل-ي اي

علايهم مان خب اراام وا اربام

في فارة حياام ال اخرة بالعمل الماواصل والذنر الماواصل،فقد نان ياأس بقاول

الرس ااول النريم أعم اال ل اادنياي نأن ااي اع اايخ أب ااداً واعم اال نخرا ااي نأن ااي ام ااول

غداً ،أ هد بأني منذ أن خبرام لم أ دي إيّ في إحدى هااين الحالين.

نان – رحمم اهلل-عبوفااً ر ياق القل ،يباسام ويضاحي إذا دعال الحاال

ويبني إذا نان المقام يابل ذلي .رأيام يبني و الً من خ يم اهلل  ،و اد ا لا
ذلاي فاي مع ام صااددي الااي اناولاهاا فاي هاذا الاديوان ،نماا أريال دمعاام اسايل

عند فراق أحد األحبم .

نان –رحمم اهلل -ياعهدنا بالدعار خاصم عند البنور وعند ال ارو ،

وباناقالم إل دار البقار  ،خال معيننا من البرنال ،فابانل عليناا األياام واقلبال

بنا األحوال ،إي من رحمم من اهلل ي الل با يم.

ا والاادنا –علياام رحماام اهلل-وارعاارع بااين أبوياام وبااين األ بااا ماان

مباداام الاادرر ،أولدااي الااذين نهاال ماانهم حا ا

ااارف علااي ا را اوار  ،لنناام فااي

دادم ي ينض  ،مماد ي ي ب منام ااد وي يرااوي منام العب اان ،إذ أنام نلماا

أنل أو اساق بل الم يد.

إضااافم للماادادن النبوياام الاواردة فااي هااذا الااديوان ،فقااد اباارق –رحماام اهلل-

إل ا العديااد ماان أوليااار اهلل فااي صاااددي ،موضااوع هااذا الااديوان ،وأبل ا فااي ذلااي
با ااالر العا ااارفين  .اعا اار

واعر

ال اد

إل ا ا مقاما ااااهم وس ا ا اياهم ،ون ارما ااااهم ،ومنا ااافلهم ،

إل سيرهم ،ومنا بهم ،وص ااهم ،والي اعاملهم م المريدين  ،ونارمهم

 ،فيما يخص الدين أو الدنيا ،وال ني يم اربياهم للمريادين  ،والا نياف

أنهاام نبااذوا الاادنيا و هاادوا فيهااا ،ونيااف أنهاام او ه اوا بنليااااهم إل ا انخ ارة ،الاادار

العامرة ،وأبلوا البالر الحسن في سبيل نيل خيرهاا ،وذلاي باالاقر إلاي اهلل مالاي
الملي .وفوق نل ذلي نان اوا ا ألن يحامي بهم ،وياوسل بهام ،فاي مرضااة اهلل

ورسولم ،فنال خي ارً ن ي ارً والحمد هلل.

ساالي والاادنا-رحماام اهلل -واالمااذ علااي يااد ال ااي عااو

اهلل ود النمياار-

ام،بري
العريضااابي -الميااذ ال ااي برياار ود الحسااين-رضااي اهلل عناام -واباان خالا ّ
أوابااً هلل .ام االماذ
ال ي بنل مبا اي ،وأحسن اربياام ،وخلاق منام مرياداً مخلصااً ّ

ماان بعاادي علااي خلي ااام ال ااي أحمااد أبااو حم ة رضااي اهلل عناام .وناناال فاارة ارة
اعلم فيها مبادئ القرارة والناابم ،وح

بع

الساور القرمنيام الااي نانال اعينام

فاي أدار صالواام ،والااي صاارل لام مقاوداً للقارارة فاي المصاحف  ،وناابام نافاام

األساامار واألر ااام الحسااابيم ،ااام ناال ذلااي ماان غياار أن ياادخل الخلااوة ولااو ليااوم

واحد .واالمذ من بعد ال ي أحمد علي الخلي م ال ي حم ة ،العالم بأمور دينم،
الخلااوق ،نااان رضااي اهلل عناام يحساان الاعاماال م ا ال مي ا فهااو القااارئ والما قاام
و د وع معن الحديث الدين المعاملم ،أسامد والدنا منام الن يار يضايق المناان

هنا للابرق إليم ف اي اهلل ال نام فاي أرفا مقامااهاا .إمااد بوالادنا العمار –رحمام

اهلل -فنان في معيم الخلي م أسامم بن ال ي حم ة ،أبال اهلل عمري،فهو السادر
فااي بريااق مباداام ،نسااال اهلل أن يوفقاام لمااا فياام الخياار والر اااد لاام وألهلاام و ي ارناام

وأحبابم وحيرانم ونافم المسلمين.

نااان القصاايد ياارد إلااي والاادنا  -رحماام اهلل -وروداً ،فهااو ي يمسااي الور اام
والقلاام نااي يقلااف صاايدة ،إنمااا ينااام فااي اللياال واصاابن معاام القصاايدة مو وناام،

وملحناام ،ومح و اام  ،وهااو –رحماام اهلل -ورغاام نباار ساانم ي ينسا ماان صاااددي
إي القليل  ،وما أمدني بم من صادد نان د أمالها من ذانرام.

حاد اام ي أود العب ااور دون أن أذنره ااا ،واهلل عل ااي م ااا أ ااول وني اال ،نن اال

منهمن ااً فااي بباعاام نصااوص هااذا الااديوان و ااد بااال علاايّ ال لااو لاايالً  ،ف ا ذا
س ااداً –رحم اام اهلل -يمس ااي ب ب ااار النمبي ااوار وه ااو يه اام
بوال اادي،روحاً ول ااي
با بيام ويقول اهلل يريحي يا ولدي .

اللهاام ارحاام والاادنا محمااد العمااا

واسااننم فسااين نااااي ،وأدخلاام ماادخل

صاادق وأسااننم ال ناام م ا ماان يح ا  ،وأ علاام فااي أعل ا عليااين  ،وأن اام اار

عذابي يوم ا م عبادي ،وأ علم من الم وع إليهم ،لدى رسولي األمين سيدنا

محمااد ساايد األولااين وانخ ارين ،وأ علاام فااي مارة عبااادي الصااالحين المخلصااين

،وأ علم من المنا عين بهذا الو ف وأن ينون في مي ان حسناام ،صاد م اريام،

وحر اً من النار ،وأن ا علنا الولد الصالن ،ماقبل الدعار،الذي يدعو لم.

نس ا ااأل ال ميا ا ا  ،ا اايوخنا النا ا ارام ،والحيا ا اران ،والمحب ا ااين وأخ ا ااوة البري ا ااق

الساالنين ،واألهال ،واألحباا  ،واأل اار  ،وناال مان يرببناا بام حبال ا سااالم أن

ياعهد بالدعار لوالدنا ،محمد العما  ،بما ي ار مان خيار الادعار ،عناد البناور،
وعنااد ال اارو  ،وعنااد الو ااوف علااي باري ،وعنااد ا اارار ذناراي ،وعنااد أي مو ااف
ار لم اهلل.

أخير اا أعدكم بأن أقدم الجزء الثاني من الديوان في وقت لحق .
رحمك هللا يا أبي ،،،
د .عمـر محـمد العـمـــاس

أو ال :المــدائــح النبــويـــــة
ورحــك نـزور
ور ّحك نزور ونطوف
القبره جوه السور
أقوم بالطايرة أو بابور
أصل جدة وأكون مسرور
جاني األتوبيس مقفول
قال لي للمدينة حضور
وقفت عند الباب والح النور
جيتك ياالنبي المدخور
قال لي سعيكم مشكور
وبي مد يحك دوام مبرور
ذنبــــــك العليـــك مغفــــور
سكون في الجنة أعلى قصور
بي أمر في الحرم خشيت
دخـــلت جوة بطن البيت
وقفت وفي أدب صليت
جلست في الروضة واتمنيت
بعد الروضة والمنـبر
جيـــتك يا شفيع الحر

عد الرمل ثم الذر
ذنبــــي العلي أكثـر
قال لي ذنبك كيف
نحتـــه حتــ ّـة العليف
ما دام جيت من هناك لي ضيف
سكونـــك فــي الجنــان والهيف
قلت يا النبي المختـــــار
محمــول بي ذنوبي كتـار
مرادي أكون ليك جار
في حواك من حميم النار
قال لي يا ُبني أبشر
إسمـــي ما بخش النار
هلــل ما عليك سؤال
إنت في صحبتي واآلل
قلــت ليه ياشفيــع الطم
جيتك يا النبي األكرم
أنا ووالــدي وجنـــاي والعم
في حواك يوم الخلوق تتلم
قـــــال لي مرحـــــب بيـــــــك
صة والديك
مقبولين جميع خا ً

أنا يا الرسول لجوارك إتمنيت
واكون في زفة أهل البيت
جيتك يا النبي المدخور
يا الفقت مناجي الطور
جواري ليك أنا قلبي بدور
مرادي في البقيع مقبور
أكرر واقول يا النبي المحبوب
يا الفـــقــت الصبـــور أيوب
جـواري ليــك هو المطـــلوب
عشــــان تحضر سؤال الطوب
قال لي ال تخاف شــــيء
حمــلــك خليــه كله علي
قلـــت رضيـــت يابـن قصـــي
طلبت رضاك رضا بي الحي
جيتـــك يالنـبي المصـباح
مادام بي يدّك المفتــــاح
مــرادي الجنـة فيهـا ارتاح
أضــــوق رمانها والتفاح
جيتــك يا النبــي النبــراس
سليل بيت حمزة والعباس
عبـــيــد ًا إســــمه ود عماس
ال تمسه نار ال باس

صالة وتسليم بغير قياس
تخش في الحجرة بي إخالص
يكون راويها معفي خالص
يســلم يوم جمــوع النـاس

الماشي بالبابور
يا ماشي بالبابور سلم علي الرسول
قول ليه القيد مطبول متين يكون محلول
يا حياً لم تزول يا مزيل كل الشرور
يا كريماً يا غفور يا عالم ما في الصدور
ندعوك بحق الفرقان العظيم والزبور
ندعوك بفضل الطاهر المطهر المستور
وبالخلفا األربعة والعشرة الدايماً حضور
وأهل سر بواطن الغيب وفي المحضور
أجبر كسري العلي يا جابر المكسور
ي القيد يا محلحل الساجور
حل ل ّ
سهل لي قيامي أمشي هناك وأزور
ودعنا أهل الدور طيارنا قام ممهول
ماشي بي خرطة وفي الطريق معدول
سار في الجو بقدرة ربنا العظيم مقبول
رابطين إزارنا وبي كرم قدموا المأكول
ساعتين تمام وفي جدة لينا نزول
فارقنا الساللم بالسالمة وجينا للمسئول
قال ياهلل المدينة يا ضيوف األمر مقبول
في السيارة الجميع في راحة خاتية القول
رأينا جبال عاليات شامخات في الطول
دنينا الخضرة مشتاقين أملنا وصول
شافت عيونا القبة وتحقق المأمول
ذابت عقولنا بالطرب والفرح مسبول

دخلنا خالص شاغلنا الدعاء الموصول
صالتي بغير قصور ترضيك يوم الهول
إسمي عليك يا محمد النبي المرسول
أنا من أبناك منسوب ليك ما مجهول

ي أحكي وقول
أنا جيت شاكي قول ل ّ
من مرض القلب والبدن دوام مشغول
مرض الجسم كتر من سنين وشهور
ل ّم فــي أعــضاي عُجز ،خمول ،وفتور
قاصـــد
ُُ أبعـث
ذنـبي
مــأواي

جوارك حولك أكون مقــبور
معاك عـند نفـخ الصــور
الـعلــي بـيك يكــون مغـفور
الجــنة وســكــوني أعلى قصور

قبر المختار
قبر

المختار

لي

متين

نزور

يا

عالم

حالي

حي يا غفا ر فك السوجار فوق بالطيا ر لزيارة الغالي
بعد الوصال نجد استقبال يقول في الحال إنت جواري
خشيت طوالي ليك الغالي حتيت أوزاري لبست انواري
بعد الدخاااول لمست السور

نبي ومخبور كساني النور
عاينت عاله

نكرم بي جاهه

ونظرت

ونبعث

كساه

معاه

أنا في بابك قول لي حبابك
مقبول جوابك إنت

وأحبابك

في الدار راويك بالشوق راجيك

قول ما ناسيك قدام بحميك
وقت الهجيعة جيتك

وقيعة

في الدرجة الرفيعة زي ابشريعة

هاك يا راوي بورياك حكاوي
قدرك يساوي نا

أبكساااوي

بالحيل متضايق يا الكرمك فاياق

يا ابجاها حايق يوم الحارايق
قول لي خالص يا بن العما
تجد الخالص يوم جمع النا

أقاول

لبيك

وصالتي

علياك

أنا محساوب لياك واسمي علياك

يا مـربــي الـــــروح
يا مربي الروح قول ليّ

روح

حي يا سبوح يا خالق
أبكي
قاموا
ربطوا
بعد
بالبان

وأنوح

الروح

قلبي

الرجال

الوصول
نجول

الطيار

ليك
بلينا

جوة

الدخول

قبر

الرسول

ذابت

بعد

الركعات

من

اآلفات

في
بي

في

وسرور

طفنا

متوكلينا

واألخيار

حمول

فرحاً

سهل

مشينا

المجروح في حب نبينا

ركبوا

اإل زار

أمشي

المدينة

سوح
لشفيعنا

بالسور
العقول
الروضة
نبي

متوجهينا
نبينا
جينا

ورأت

عينينا

حباً

بكينا

ثبات
الخيرات

قلباً

ودينا
متسترينا

قمنا

مارقين

باب

بي

زرنا

التابعين

الحفظوا

قمنا

الجميع

زرنا

عاصي
سبنا

بهذا

ساعة

جاني
عند

ومطيع

السودان

المكان

البقيع

ندعوا

زوجة

بلد األمان

مطروح

الدين

رافعين

السميع

بلد

ما

الشفيع

الروح

الممدوح والنور يلوح
السؤال

واحيوه

وطفالن

لخراج

حضر

جبريل

داير

و الملكين

المختار

إبننا

قال

متخرجينا
لينا

إيدينا

مترجيينا
راجعينا

متوفيينا
نبينا

علينا
لينا

ال يغشى النار ميم حاء وميم دال إسمه علينا
بالجنة الفوز ناكل في الموز في الحوض روينا
نشرب
قال

بالنور

بالكوز
القدو

ملبو

للحورية
أمشوا

وسط

زوج

الفردو

الرؤو

بك ارً

حسينا

فوق

جالسينا

السابقينا

داخلينا

المولى اختار جنة بالل جيناها جميعاً
متزوجينا
أبكار
زالل
نشارب
حو ارً
جاء نبي الخيرات قال
خشوا

الجنات

نحماد

موالي

قد

تم

وارموا

يقبل

يصبح

مناي

صالة بغير قيا

تجد الخالص

يا

يا رواة

الحمول

دعاي

ملجاي

ترضي النب ار

بن العما

إلزام

علينا

مستمتعينا

فيما

وكتابي

دعيناا

يمينا

طه األميانا

و تنضم

لينا

يا ســواق طــوالــي
ياهلل يا سواق طوالي
ربي

الحال

عالم

نمشي لي شفيعنا الغالي
سهل لي السفر في الحال

ال عائق وال مضراري

ال

قاام بابورنا بي استعجال

طابق الولعة ريّح بالي

والجبال

بورتسودان نخش طوالي

نقطاع
نزل
ّ

سيسة
زادنا

يا عتالي

نشال

وال محتال

حلحل قيدي يا الحالل

اتوجهانا وركبنا لواري

غرب

ديك بابورنا جات يا خالي

من اللجة ما بتبالي

بكرة جدة فيها وصالي

أرضا طاهرة ليّ والقبالي
ً

وصلنا لي مدينة الغالي

حالي

سالم نبي اهلل راحة البال
عبداً مالي في

األوزار

يا ربي

المالح

أستر

اإلنزال

سالم يا مُكرم الزوار
أقبل يا الرسول أعذاري

والديّ وصحبتي والجاار

في حماااك من النار

تكرار

عدد ما سطار السطاري

الصلااوات

ألوف

إسمي ميم و حاء وميم

ودال أغفر يا كريم أوزاري

ثانياً  :القصيد
الفي البقيع
الفاي

أألمااره

سماااني

البقاااايع
بدياااع

القااو

ذكر السميع طائاع ومطياع
جادو الشفيع القادره رفيع

الشاربه نقيع صالح الجاميع

للنهماة سريع كم أب ار وجايع
جاب األوراد من سيد بغاداد
جبااده القاد من كل

إسماه السمان قاو

باالد

الزمااان

جااب الساريان من كل مكاان

ظاهر عيان حاول أم أركااان

جادو العدنان خااتم

النبياان

بحاره المليان شوف الفياضاان
تيارابه ماالن معازول عازالن

غافارو الرطاان شايالين جبخان
الفيان دوران في كل مكان
شوف الديوان واق أر القرآن

بيلفى الصارعان ألفي السودان
من طيبه طاب طيب األطياب
برم الدوالب شوف نيله الكاب
بن البشير

قائد

وخبير

يوريك نفير حاكم األكسير
سهاران ماا نام
سباعاة أعاوام

شاوف اإلكاارام

أعطاه التوم سابع األيام
من طارفه فاز
تاوم العاازاز

أخاد اإلياجاز

مان

العازاز

من طارفه الناور

ريا

أم كاابور

الحاش

وجاماع

الباور

البذور

بعاده الصباور
باري المبارور

األرض

تادور

والكال مسرور
بعده الشريف
عماري العفيف

دايماً خرياف
ماطره الهتيف
عمار

العمار

فاي

كردفال

كام ربى رجال
دفاق األسارار

الباارم
بان

الادير

الناميار

قوم شوف الخاير
فاي اوالد الغاير

أحيااا

الماكااان

أحااماد يا اخااوان
بااذل اإلحسااااان

لااي كاال إنساان

شوف بن السا
كيف جلب النا
لمانا

خالص

بن

العما

من كل أجنا

راح في اإلدما

عنده

الهلوا

ساكن في ال ار
صالتي

تقا

لي شفيع النا
تاصل النب ار

تبقالي أساا

أحـذر وال تـغـتـر
أحذر وال تغتر ومن ذنبك استغفر
كريم يا حي يا رازق الوحوش والذر
خالق البحر والبر والعرش والكوثر

ثنيت بالشفيع يوم الوقوف في الحر

أصحابه الجميع راكبين جياداً غر
هادّين للكفر والسيف السنين يبتر
خالاايك ماااان درب الكااابر
اهلل

هاااااو األكاااااابر

ربك كاريم داياماً،
بجياااب دعاااااا المضاااطر

خياار الدنااااايا لااو كااتر

قلااايال يااوم الحسااااب المار

ياوم الواساوق ،

فااااااوق التااراب يناااجر

يناعدم الكااالم،

والقااااول والعيااوب تااظهر
ياااوماً فااياه الناافو

والاروح بتتحشار،

تاانزر

قول يا ساتر

خاااالص فااارقات ناا

ال باد أن تقاابر.
جااوه

وين الباهام
الكار؟

قارقار

الداخاالة

وياان زرعاك المشاتول

دوام أخاضر؟

وين إبنااك األصاااااغر

والازوجاة البتتاعااطر؟
ويان

قول يا ساتر

الكانوا معاك

وين زوجاتك وابنااك؟
إنت

باراك

خلاوك

القبر

ضباك

لسؤالك

المالك

ماسك ما قدمته ياداك
ساعة

قول يا ساتر

الاروح تجي وتمالك

جا

وشهدت علايك أعضاك
فاتاوكا نااساك دياك
وجااوكا ناساااً غاير

قول يا ساتر

شايلياان

دقلااتهم

منااكر ماعاه نااكير

قول يا ساتر

هنااك راجيك السؤال
وماا بتنفع األعاذار

أهلك ماع الحفاار
زادوك تراب وغباار
القاابض عازرائياال

قول يا ساتر

وفاي القابر يتم الكيال

داك الايوم ببقى طاويل

لمن

وتمايال

تكل

يوماً تكون مطلوب
ويتم عمرك المحسوب

قول يا ساتر

حين يشبكوا الطوب
هام جوك بالمكتوب

مادام الجسم،
السليم

في هباوب

حاويك األكل،
والشاراب

مشاروب

أترك معاصيك،

خفف حملك كفاكا ذنوب

قول يا ساتر

أحسن ترجع،

يا فقير ولي إلهك توب

قول يا ساتر

بالسنة والكتاب،

جااانا النابي األواب

الحاسب نفسه،

وعرف الكرياام تاواب
باالدرب العاديل يسااالم

مان كال شاار وعاذاب

قول يا ساتر

مان تاب لوجاه الاذات
وندم

علااي ما فااات

يبقى نضاايف مان الزالت

ليااه تضااعف

الحسنات

قول يا ساتر
توب يا بناي العماا
واتارك كالم الناا

بالتوبة تنجى خااالص
ياوم العياون في ال أر

قول يا ساتر

روى

األبياات

عبداً
مزرور موسّل الساادات
بي جااه نباي الخياارات
يكااون فاي أول الزفاات

قول يا ساتر
صالي

ياقاديم

الااذات

عدد حاي الخالوق والماات

بي جاهاه الشافاعة الاجات
تماحى الجاديد والفاات

قول يا ساتر

البي الليل ذكار
يـــا البـي اللـــيل ذكـــار
الساري في األســـحــار
حـــــي يا غــفـار نشـرب
صــافي بـــدون أذكـــــار
تانـي المقـال طـه المـخـــتار
ســيد بــالل مــاحـــي األوزار
أصحاب أحرار
صديق  ،فاروق ،عثمان ،كرار
شـــقلــــب يا مقال
بلـســـــــان الــحـال
خاتــــــــي األوزار
في مربــي القـــوم
الــفــرعه شــــــال
حبـــــوب وثــمــار
قطـــــب األبـــــــدال
جنــــــدي األبطــــال
أب قلباً عامر باألسرار
الرســـــــــــــم الدار
عنـــد الغــــفــــــــار
جنــــزيـــــــــره ذكــــــــــــر
والتــــتــــقـــــوى حـــجـــــا
ر
بي ركعـــتين غرز المحـــفار
صـلـى وســلــم علي المختار

سنـــد الـتـــرس باإلستـــغفار
وأسـوقه صـــدق أبن األخيار
جـــاه الوابل قـام إنكـرب
كربوله يولول يا غــــفار
سلــوكــته النـية دون إكـبار
تيـــرابه الحكــمة واألسرار
خاتــي اآلفات من تب صـغار
حمــله مــاهل ،قنـدوله كبار
نداه يبـــ ّرد ،شـــراه خــــدار
حصــاده صـبر ،وجـهاد ّا حار
ممــــهـــوليـــن أسيــــاده تقال
جـمعوه في الشونة الحب أنوار
وقـــف طـــابــور في بطن الدار
شاعـــت أخــبار جــوهوا الغوار
حيــن إستــهـــوش وجاه الحال
من حيـــنه فرد دقـــش األسـوار
األمر صعب وضاق الحال
طيــارهم طـــار
ديل ما بنـقــدروا
سيوفهم قاطعة لطامهم حار

رامي العتار
يات من شافه قال يا ستار
قـــــدم أعــــــذار
قال يا أستــاذ
أنا ليــكا حوار
جوة األفكار
نحاسه خبت جاب خيل سنار
شايليــن صــــاروخ أفـــواهم نــــار
نـــاس ود عــــربي أب أنــــــــــوار
فـــــزعك لــمّ يميـــن وشــــــمال
ما ليـكا مثــال خاتــــي الألوزار
دايـــماً فــي حـــمــاك بر األبرار
كيفـــن بخـــاف الليـــكا حــــوار
بن العــماس قريـــب الدار
أمـــلوا فــؤاده باألســـرار
كتــــــب األشــــــــــعار
لي شــفـــيعه صــالته
تفــوق سيل األمـــطـار

فتح طية
فتح طية ذكرنا وجدد الكية
خليفة أبشام
ســرى اللـــيل وقــطع فيّة
لــ ّوح كــاره وفتــح طـيـة
مـد ّور شـربـه مـا شـوية
كـــرفـته تـقـلـب الـــدية
دا شيــئاً شـافتـه عيـنيــة
بــعد مـا صـحيت تـاه لـية
مـاركتك فـي القلــوب كية
مـحبك يـبـكي حــي حــية
دا قرنـــي البـرز لــية
مشـمر مــا عمــل نـية
بشـ ّنق وبمشي بـي إديـة
يمـين فـي الغيــره مـا لية
فــوق بـحره بشوف لية
تـــرد عربانــه بالــرية
بنشرب فوقـه بـي هنـية
يــجيب جبـاده ناس كـية
فتح شربه ودنت قومه
يجذب العاصي في يومه
دا القطب الوفر كومه
دا الـوارث مقام تومه
عـــدم في الكون يا ناسه
بــــرز في التلت حساسه
مــده المــا بكـيل طاســه
لحظـــته تبــهدل النـــاس
س
أدرك بـــــن عـمــا ُ
من نومه السكن راسه
بالــــكاس
ز ّود واســقيه
ُ
أمــّن واطــــبق إلباسـه
الناس
صــلي يا خــالق
ُ

عـــدد ما تن ُفس أنفاسـه
الــــراس
بــعد ما يــــدلك
ُ
ترضيك يا النبي الساسه

دليل سادة
ألف وحــاء وميم ودال دليل سادة
ود مربيــنا الخيــول قاده
يا حي عـبدك الجــاني أقضي لمراده
طـــهّر أعضاه واشفي أسقـامه
أسقيه في رقاده رحيقاًُُ دون إجهـاده
بثني بالشفيع يسن أهله وا صحابه
يوم ُوضع الجزع حنا و نوره ضواله
نعــم أصحابه التبعوا قواده
باعـو أرواحهم ساروا في جـهاده
شايلين ماضي يضوي وقـــاده
ياكل الخوذة الزول وأســيــاده
قــولوا قصـــاده فــــــوق
وريث الشيخ المقام حازه
طريق القــوم طـبله ســدّاده
بــيد أحـــمد وارث أجـــداده
دافق إمداده
الحارسه الكرم ،للقوم وأوالده
البـــر والنـــور والـتوم في عـزازه
بطيـــب أمـــرح تــــم إ يـجازه
أجــــازوه أبـــــواته
م ّلــــكــوه الســـــــر
امنـــــوه وفاتـــــوا
حيــــن بــــرم حـربي

وعبـــا جـــــرداتــــــــه
تطلــع الجلة بين كفاته
ضوله
أبواته م ّ
و ّقفوا الحد غرب دارفورو
في بلود مكناس ساسه ّوقوله
كــامل مــا بــخــــاف زولـــــه
حــــين يـجـــــول جــــــــوله
أي من فارس وقــــف طوله
العصر عصره والنـــصر هوله
هب نـسامـة الســمح قــوله
ّ
اتحـــزموا ولفــوا
كـــاألسد ينــتــــر
كالجــــــلل كــــفـه
أوع تنــــحرفـــوا
ما بفوت شيخا دون يبين خلفو
أحمد إتأ ّمن واستلم صرفو
من بطن عينه يطلع الظرف
أوالده من خلفو أصلو ما لفوا
أوالد أبـشـــام بلـفــوا
للضايق كالبرق ق ّوام
يا مريـد أبـــــشـــر
إنت ما بتنــضــام
خلــوا حــاج أحــــمد
باقـي ليــنا زمــام
مدحو راويـه
حبه مالكني قلبي شاويه
شــرب ود عــمــــاس

زاكي صافـيه
يبـقى في األحـبـــاب
صـلي باريــه
علي النبي المعصوم
طه دخريه
أكــــرم الــــــــراوي
إبنه والديه
أسكنه الجنة
دون أألذى الـــفــــيه

بر األبرار
بر األبــرار كــــم ربى رجــال
سماني أصيل
حــي يا غــفار يا عالم الحال
زيـل اإلفتار جود باألســـرار
ثنـــيــته مــقال بإبـن نزار
طـــه المخـتار ماحي األوزار
أصحابه أحرار صديـــق الغار
فاروق يا حوارعثــــمان كرار
شقلب يا حوار نـــاوي األخيار
طــواف عــمار بـــري الــبرار
راكب جـــهال درعــه جــرجار
األرض تجــال حين جوله جال
بري المبرور ريس أم كابــور
كم أسقى حبور في بحر النـور
بـــري المــفـــهوم الخاتي الــلوم
كــم و ّرد قــوم في بـــحر التـــوم
بن الحســـــين الســـاسه متــــين
ربى ســـايريـــن بلـــحـــظ العيـــن
زمنـــه الفــــاته ما فـــي صـــفاته

شـــوف تـــرباته البـــــي لحـــظاته
مــتـــله مافـــي صــوفي وصــافي
للســـر خـــــافي أب شـــرباً صافي

سلــــمي وسالم صوفي وعالم
لي إبليــس بالـم قـــط ما ظـالم
قــال ود عماس يا البر الساس
أسقيه بالكاس من شرب خـاص
صلي يا خ ّ
الص لشفيع الــناس
نسلم خالص يوم جمع الـــناس

صاحب النفحات
صاحب النفحات في الزمن الفات
الشـــايب قاضـــي الحضــــــرات
رافع السـموات محـي األموات
ندعـوك يومـات ليقــين وثـبات
ثانـــي األبيــات لجمـيل الذات
شافع البلــوات يوم الـــهوالت
صحــبه الثقات ركبوا الجيدات
شايلين سلحات دايرنه ممات
نادي الســـــادات أهل النجدات
خيلـــهم شـاردات بالكون الفات
صايمين يومات قفــلوا الخلوات
سبلوا الدمعات في حب الذات
ربطــوا الحزمات والوا السهرات
تركوا الشــهوات وجــدوا اللذات
قاضي الحضرات من غير شكاك
عند الضــايقـــات تلقــــــاه معاك
بن النــــــمــير مفـــــتاح الخير
قائــد للخيل ســراي الــلـــــيل
بن المريـــــر جـــــابه بالـــليل
باع العمـــــير جــــرد أم كنــتيل

قلـــب الغـــيار جـــاب ناس بالل
شايـــــلين دردار يرمــوا العــتال

ريــس الرؤس جاب ناس كنتوش
نظروا الشموس من غير رموش
شوف طرش أبوك جاب ود كادوك
يرطــــن لكـــوك يرمـي المشــبوك
خـيــله بتلـــوب شـــرقاً وغـــروب
بذل المشــروب لي ناس مـجــذوب
قايــد القيـمان قـــوس الزمــــــان
جلــــب السكــــران شـوف العــيان
ريــس األقـــــطاب قائـــد األنجــاب
قائـــــد القـــــالب كـــم و ّد وجــــاب
رمــــى للــغـــواص جاب ود عـماس
من الدمــــــاس ضـــــــماه خــــــالص
صلي يا كريم للقلبه رحيم
يوم الحميم في جاه سليم

فرسان الطي
فرســان الــطي القــــاموا اللــيل
قـول ليهـم عــوك يأتــوك بالـحـــيل
هللا جليل
رازق المـخـــــلوق الحــوت والطير
ال لـيــــه شـــــريك ال ليــــه مثــيل
حياً مــــــوجـــود واحــــد وكفــــــيل
بثني يا خليل
لخــاتـم الرســـــــل الخـده أســــيل
شافـــع الخـــلوق يــوم الزلــــزيل
كــفك طـــاهر خمــّاد الويــــــــل
أصحابه قبيل
باعـــــــــو األرواح راكبــــين الخــيل
شايلــين ماضــــي غازيــين باللــــــيل
هلــــكوا الكـــفــر ودمـــاهم ســـيل
يأتوك بالحيل
خــيلــهـــم أســرع من برق اللـــــيل
نــــاس الصــــديق ترباتـــه برير
عـــمــر أب شنــــب عـوض هللا الــسيل
قول ليهم عوك
جــالس الحــضــــرة الفيــها ملـــوك
حـا ًال بلفوك
خيــــ ً
ال جيــــــدات درعاً مشبــــــوك

خيــولهم دايــماً مـــــتداعيـــــات
فوق الناسوت
فوق الجبروت
فاتوا الملكوت
وردوا الالهوت
وصلــــوا األقطاب
صافي البحــــــور
صفوا الشـــراب
سوقـــهم عـــامــر
رقـــعـــــة وكـ ّراب
جلســـوا الفـــقها
وحمــــلــــوا األذى
رضــــوا بالبـــــــال
فاهمين
للـحــاضر والمضـى
منهم ضباط منهم قضــا
البسين لباس متنيشين
منهم بلك ومفتشين
خيلهم تسير جنح الظالم
في الكون تطير
ليهم يشير عوض هللا
فوق كافة مدير
قال البــديل
بــن العماس جــاكم ذليل

ما ليـه من غيـــركم دليل

صلي يا حي يا كفيل
علي المختار نسل الخليل
عدد النبات والسحب البميل
ترضيك يا أب خداً أسيل

يبين الشيء
يبين الشــيء
عـنــد طي النـاي
وقــطـــوع الفي
قدلوا الفرســـان
كريـــــــم يا حــــــي ندعــوك
يا مـلـــطــــــف ألــطــــف بي
أغـفــر ذنبــي أنا ووالـــــــــدي
أخواني عموم وجميــــع من لي
ثنيــت يـــــا حـــــي
بابن نزار وابن قصي
بــــن لــــــــــــــــؤي
شافع المـخـــــــــلوق
في يــــوم الــــــــدي
أصـــــحــــابــــك سي
باعـــــــــــــوا األرواح
في سبـــــيل الــــــحـــي
نــصــبـــــوا المـيــــدان
لــلــكـــــفر ضـــــــــحي
شبــــــــــــع البـــــــــاز
رخــــــــــــــــم وحـــــدي
قوماك ياخي فوق
درب القوم شمر بالضي
عقبة وطوطاح بعيد ًا في
أعملك زاد واغرز لك ري

ال تــــروح بالغي قلبك
مــظــلم معصوب وعــمي
كســـــــــــــــالن وردي
يرجع للـنار معـــدوم الني
قـــــــول ليـــــهــم هـــــــي
عمر واب شــام هم أهل الطي
راكبــــيــــــــــن جيــــــدات
طوال الباع فرســان كبو كي
قدلوا الشياب
وادي الفــــضـاء قدلة آداب
مرقـوا المخفي وصرف األحـباب
د ّور د ّور شرب األكـــواب
قدلوا قدلوا
سايـــرين هلل ما انـخـــــذلــوا
هــــــم الــبدلة كــم كم بدلوا
كــم كـــم ولـــوا وكم كم عزلوا
قدلوا الجيدين قدلــوااألنجــــاب
قدلوا الطيبين
تربايـــة البــر ود الحسين
مـــرة يولــوا ومــرة عازلين
قدلوا الفراس
أهــــــل التقـوى للكون حراس
كم نفعوا وكم جــالوا الكــــاس
كم ربــوا لي أوالد الــنـــاس
قال ود عمـاس

غنــاي القــــــوم

يـــوم أم كلباش ال يخــشى بأس
شيلوه بالكف ختوا في الـــراس
صلي يا خــالص
عــــــــدد األرض رمـــلـــة وأنفـــاس
تزيل الشـــــك السكـــن الــــــــراس
ترضـــي طه النــبـــي النـــبــــراس

الـخــاتمــــة
نسال هللا أن يجد القارئ الكريم ما يصبو إليه من خالل المدائح
والقصائد المذكورة في هذا الديوان ،وأن يجعل هللا ثوابها في ميزان حسنات
الوالد المرحوم بإذن هللا .

وهللا ولى التوفيق

