
 

 

 



 

 

 

  



 

 انــا وانـا بـالـناس والـنـاس اقــوال

  

 

 هـ 6-4-1440

 ماجد ساوي

 

 

 انــا وانـا بـالـناس والـنـاس اقــوال 

 والـفـعـل فــعـل هللا والـطـول طـولـه

 

 

 اشـــوف هــذا مـثـل هــذا بــاالزوال

 الـعـبـد مــثـل الــحـر وال فـيـه دولــة

 

 

الـكـلب والـكـل بـوالالـذيـب نـفـس   



 والــفـيـل بــثـراقـه ولـلـثـرق جــولـة

 

 

 ال راس فــوق الـراس وال فـيه رجـال

 قـــل لـلـرجـال الـــراس راس مهبولة

 

 

 انـــا ولـــد افــعـال والــجـد االفــعـال

 مـارحـت ادور جــد وســط الـحـمولة

 

 

 من شيخ ماعمره طويل )ن( باالنذال

شــاخ بـلـسانه كـالم )ن( يـقولهوال   

 

 

 سـبـعين مـخـتومة ومـحمودة الـحال

 مــذكــورة بـالـخـير ولالشــرار بولـة



 

 

 الـنـفس مـابـين الـسـماوات والـجال

 بـظـاللـه الـمـركى ومــن هللا قـبـوله

 

 

 ان كـنـت مـعـادي فـانـا اكـثـر خـبـال

 عـداوتـك ربــح )ن( وعندي حموله

 

 

 اركــب خـيـولك وانـا اعـرفك االطـوال

 واجـمع جـنودك والـحرس في طبوله

 

 

 وانـــزل مــنـازل حـــرب نـــزال نــزال

 مــاهـو بــشـارع يـالـشـوارع نــزولـه

 



 

 يــوم الـمـالقى كــل فــارس وخـيـال

 يـلـقى الـحـقيقة كـلـها فــي فـلوله

 

 

االهـوالالـفـر عـنـدك فــر الشـفـت   

 ال شـفت مـحصولك براسك حصوله

 

 

 لــذا انــا بـنصحك فـي كـل االحـوال

 والـنـصح مــن قـلـب كـثـيرة حـلـوله

 

 

 واقــول مـالـك اهـل وال عـندك عـيال

 وال فـيـه شـايب عـايل )ن( او تـعوله

 

 



 وال فيه شغلة يوم انا صرت االشغال

لـةواال انــــت مــتـطـوع بـلـيـا عـمـو  

 

 

 مـا فـيه مـشروع )ن( وال فيه اعمال

 وال في طموحات )ن( وال شي حوله

 

 

 مـافي هـدف تـستهدفه غير االموال

 انــجـاز واحـــد فـــي حـيـاتك تـنـوله

 

 

 يـارجـل اعـقـل وانــت لـباس الـعقال

 خــلـك رجـــل ال قـيـل كـلـه رجـولـة

 

 

 عـــداوة االبــطـال مـاهـي لـالبـطال



 ومــحـارب االخــوان مـاهـي بـطـولة

 

 

 ان كـنت مـسلم اتـرك الـكفر بـالحال

 والــزم امـامـك واعـتـدل مـع عـدوله

 

 

 وان كــنــت صــــوال والبـــد صـــوال

 الـصـول عـنـدي يـاولـد الــف صـولـة

 

 

 امـــا تــعـرف الــجـد والـعـم والـخـال

يــاخــبـولـهواال نـــدلـــك بــالــخـبـل   

 

 

 وانـا الزلـت بـين الـناس افعال واقوال

  يـاقـاصـر بـالـطـول وبـالـقـصر طــولـه



 

 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 

 

  



 

ماهو جديد .. الكذب .. -قصيدة   

 

10-4-2018 

 ماجد ساوي

 

 ماهو جديد .. الكذب .. وتحريف االقوال

بايــة وسيــلة.. والطعن باالنساب ..   

 

 واظهار للعثرات .. .. .. بالقوم واحوال

 .. وتكذيب قولك .. .. وانت شيخ القبيلة

 

 راجعت هالتاريخ .. .. ودورت االبطال

 .. لقيتهم .. .. حدر .. .. الرماح الطويلة

 

 

 



 دون العذارى .. .. واالباعر .. واالموال

 .. الهل العداوة .. .. .. يطلبون الجميلة

 

لرولة تدخل .. .. .. ميادين االطواللو ا  

 .. تفوز .. .. واسال .. .. .. راكبين االصيلة

 

 حامين يوم الناس .. بوسط االهوال

 .. مطيرين الروس .. .. .. أهل الصقيلة

 

 واليوم حكم الدين .. وفرق االعمال

 .. بالخير واال الشر .. .. صفر الحصيلة

 

 احفظ صالتك .. واشتغل .. لو فوال

كسب اليمين ابرك .. والمصاحف دليله ..  

 

 ومن طاول الشعالن بالشبر ما طال

 .. ترجع حباله .. .. .. قاصرة يالهبيلة



 

 ماجد ساوي

 

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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 تصير شيخ القوم

 ماجد ساوي

2019 / 5 / 16 

 

الــقــومتــصـيـر شــيــخ   

 

هـ 1440 -رمضان  -12  

 ماجد ساوي

 

تــصـيـر شــيــخ الــقــوم .. عــنـد الـقـضـية ... وبــعـد الـقـضية 

 .. انــت واحــد مــن الـنـاس

 

فــــارس عـربـهـا .. فـــي مـجـالـس فـضـيـة ... وطقوع )ن( 

 أمسح .. عند قرع )ن( لالجراس

 



هـــــذي وذيــــة ...حــكــيـم وعـــــارف كـــــل   

 ان قـال قـرشك .. وانـت خـبل )ن( باالفالس

 

 راع الــديــانــة وانــــــت مـــرخـــي لــحــيّـة ...

 وان اقــفــرت .. انـــت كــافـر مـــن انــجـاس

 

ســـبــحــان رب )ن( .. قـــاســـم لــلـبـلـيـة ... مـــامــن 

ـهـالـنـاسبـــــالوي .. الـــبــالوي ب  

 

 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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 حنا بني عدنان .. وقحطان اخونا . 

 ماجد ساوي

 ن

 

 حنا بني عدنان .. وقحطان اخونا .

 .. ومنا رسول هللا .. وهو أبونا

 

 االكرمين انساب .. .. اذ ينسبونا

.. اذ يحسبونا .. االعظمين احساب  

 

 قريش اهل البيت .. .. فينا أميرة .

 .. وبني تميم ..الجمجمة ..وارفعونا

 

 بكر)ن( ابن وائل .. اسود المعارك .

 .. يوم الفتوح .. مدمرين الحصونا

 

 وسط الجزيرة .. نجد ذات المقابر .



 . .. للمعتدين السيف .. واال السجونا

 

.واال اليمن .. ذات الجبال الطويلة .  

 .. في روسها الرايات .. خضر ٍ علونا

 

 وهذا الحجاز .. ودرتين )ن( حواهن

 .. مكة جذوره ... .. والمدينة غصونا

 

 ومعقل االسالم .. بالشام .. يطحن

 .. اهل الكفر طحن )ن( .. ولو كفرونا

 

 عرب)ن( عريبة جد .. فيها المفاخر

 .. من الفروج .. الطاهرة .. عربونا

 

للعز .. أكبر اشارة ..في عقلنا ..   

 .. للملك .. الموروث .. .. اذ ورثونا

 



 مطير حمران النواظر عزيزة ..

 ..وقوم عنزة .. عز )ن( .. ليا عنزونا

 

 وشمر هل الطوالت .. عز )ن( لالضياف

 .. منهم ترى حاتم . .. .. . وياما عطونا

 

 وعتيبة الهيال .. االعزة .. .. مكانا ً ..

غّمد .. .. فال هي تهونا.. وغامد .. هل ال  

 

 وزهران عزت .. في عسير )ن( منيعة ..

 .. وحروب اهل حروب .... من حاربونا

 

 والمعذرة من غيرهم ..... لو نسينا

 .. ذكر )ن( لهم بالشعر .. وهم يعذرونا

 

 يا أمة التوحيد .. وااليمان .. جينا

 .. معنا الصحابة ... انصار ومهاجرينا



 

.. من عدو )ن(حيث انك المستهدفة   

 .. هلل .. .. قبل الناس ... ... يستهدفونا

 

 فضلك الجبار .. وهذا كالمه ...

 .. يا .. " خير أمة أخرجت " .. من قرونا

 

 القدس محتلة .. وفلسطين راحت

 .. قومي لها .. وحنا معك .. كل ابونا

 

 يرجع لنا مجد )ن( قديم )ن( وموطن

محاربينا.. فيه الخالفة . .. .. . واطية   

 

 ويدوي القرآن .. وسط المساجد ...

. وتكبر صفوف )ن( .. بها عابدينا   

 

 ويرضى علينا هللا .. وندخل لجنة .



 .. نفوز يوم الفوز ........ اذ فوزونا

 

 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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. عفن الجماعة معانا فرد  

 ماجد ساوي

 

 

 

 عفن الجماعة معانا فرد

 معدود ال عدو التعدادي

 

 يبحث باصول الخنفسة والقرد

 ويحدر السيل بالوادي

 

 يتابع احوال هذا البرد

 يقول ياحلوها بالدي

 

 موظف )ن( ورويتبه ماسد

 فاتورة الكهرب المتمادي



 

 رجال لكن بليا فرد

 بالشرطة يجيك هدادي

 

 تقول جدي يقول اية جد

جماعة وال هو غادي مافي  

 

 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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 يا من دليل بنجد .. ضيعت أميرك . 

 ماجد ساوي

 

 يا من دليل بنجد .. ضيعت أميرك .

 وضيعت معه الدين .. وحافظ حمارك

 

 قال الرسول .. الكيفران .. ومسيرك .

 .بالعسكر لمن هو مادخل في مسارك

 

 نشر الشرور .. وعارفين ) ن( وزيرك

 .. معنا الدفاتر .. ناظرة للمشارك ..

 

 بالمستديرة .. ناس دايم تديرك .

 ما تالحظ انه مستمر ) ن( .. دمارك ..

 



 خسرت .. وسط السوق .. صفقة طويرك

 .. والناس كسب )ن( ..باركة .. بالمبارك .

 

.. امسى خشيرك .. يومنه الشيطان  

 طالت رقاب )ن( .. عندنا.. بالمعارك ..

 

 بقارة القران .. ماتستشيرك .

 . وحديثنا .. حق العقل.. والمدارك ..

 

 عوارف )ن( باهلل .. وبقاع بيرك ..

 ماشفت منهم .. واحد )ن( .. وسط دارك

 

 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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 يا حافظ االنساب -صيدة =

 هـ 11-11-1439

يماجد ساو  

... 

 يا حـافظ االنـساب . هـي تنفع انساب

 ... يــوم الـقـيامة .. عـند فـصل الـصحايف

 

 

 االبــو مـقـطوع )ن( .. وال فـيـه أقــراب

 ... والــجـد مـتـبـري ...... وعــدوة واليــف

 

 

 مقفولة ابوابفي مشهد )ن(للحشر . 

 ... والـنـاس مـافـي سـالـفة ... الـسوالف

 

 

 مـالئكة حـجازة الـخلق .. ضـرب ضراب

 ... هـــذا مــوالـف فــاز ... وهــذا مـخـالف



 

 

 هللا يـــاحــر )ن( . وال فـــيــه اســبــاب

 ... هللا يـــــا جـــنــة جــمـيـلـة وصـــايــف

 

 

 حـثـيـثات ركـــاب يــاعـابـد الــدرهـم ...

 ... تـبـغى بـلـوغ الــراس .. وتـصـير نـايـف

 

 

 

 

 

 لـو كـان فـيه الـخير .. مااعقب مصايب

 ... حـرب )ن( عليه .. من الملل والطوايف

 

 

 اسـعى الخـراك .. وخـلهم دونك غراب



 ... مــرقـى عـــزوم .... االنـبـياء الـخـوالف

 

 

 احباب نصيحة )ن( ... من عبد ما عنده

 ... والفـيـه حـولـه غـيـر ... سـود الـتوالف

 

 

 

 ماجد ساوي

 

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 
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 كثرو والة االمر -قصيدة 

 هـ 18-11-1439

 ماجد ساوي

  

 كثرو والة االمر .... واهل المشورة 

 المصدرين االوامر.......... اهل الحكم .... 

 

 هللا على شيخ العرب .... في طيوره

 ........ وهللا على شيخ البلد .... بالمحاضر

 

 سفينة ياناس ...... وسط البحورة

 ....... مافيه راكب واحد )ن( ...... او مسافر

 

 الكل ... ربان )ن( .... وال في خطورة

 ...... ...... كم مرة تغرق ..... وال في خساير

 

 



 ماجد ساوي

 الموقع الزاوية

http://alzaweyah.org 

 

  



3انــا وانـا بـالـناس والـنـاس اقــوال .......................   

10ماهو جديد .. الكذب ..............................  -قصيدة   

13تصير شيخ القوم............................................  

20....................................  عفن الجماعة معانا فرد  

22يا من دليل بنجد .. ضيعت أميرك . ..........................  

24يا حافظ االنساب ..............................................   

27كثرو والة االمر...................................... -قصيدة   


	=صيدة - يا حافظ الانساب
	11-11-1439 هـ
	ماجد ساوي
	...
	يا حـافظ الانـساب . هـي تنفع انساب
	... يــوم الـقـيامة .. عـند فـصل الـصحايف
	الابــو مـقـطوع (ن) .. ولا فـيـه أقــراب
	... والــجـد مـتـبـري ...... وعــدوة ولايــف
	في مشهد (ن)للحشر . مقفولة ابواب
	... والـنـاس مـافـي سـالـفة ... الـسوالف
	مـلائكة حـجازة الـخلق .. ضـرب ضراب
	... هـــذا مــوالـف فــاز ... وهــذا مـخـالف
	الله يـــاحــر (ن) . ولا فـــيــه اســبــاب
	... الله يـــــا جـــنــة جــمـيـلـة وصـــايــف
	يــاعـابـد الــدرهـم ... حـثـيـثات ركـــاب
	... تـبـغى بـلـوغ الــراس .. وتـصـير نـايـف
	لـو كـان فـيه الـخير .. مااعقب مصايب
	... حـرب (ن) عليه .. من الملل والطوايف
	اسـعى لاخـراك .. وخـلهم دونك غراب
	... مــرقـى عـــزوم .... الانـبـياء الـخـوالف
	نصيحة (ن) ... من عبد ما عنده احباب
	... ولافـيـه حـولـه غـيـر ... سـود الـتوالف
	ماجد ساوي (1)
	الموقع الزاوية http://alzaweyah.org

