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الفصل االول                          

 
          االوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة
 
 

            التتر  او المؽول الوام من  اواسط اسٌا ومن هضبة الصٌن  
جوج فً الصٌن او هكذا أجوج ومأوؼربٌها  ومسكنهم االصلً فً مدن  ي

ٌخٌل الً تجمعوا بمٌادة ملكهم هوالكو  ضالت علٌهم سبل العٌش فً 
.بالدهم   فؽزوا العالم   
 

 ٌتمٌزون بوحشٌة  عنٌفة وحب للمتل  والموت  وٌفرحهم  رإٌة    
 للوبهم لاسٌة  لساوة الدهر .الدماء تسٌل واالرواح تزهك  بٌن اٌدٌهم 

.علٌهم  فصبوا  جام ؼضبهم وحمدهم على البشرٌة  
 

المتل حل       لادهم هوالكو باتجاه الؽرب  فعاثوا فً االرض الفساد و
والدمار  فً البالد اٌنما توجهوا فنهبوا كل البالد التً دخلوها من الهند 

 دمروا البالد ونهبوها ولتلوا العباد  واكثروا .الى مشارؾ البحرالمتوسط 
 فها الفساد  
        فمد احتلوا كل االمارات والممالن بٌن  بالدهم والبحر المتوسط  بما

  وبالد ماوراء النهر  وبالد فارس   والعراق  دنفٌها  خوارزم وسمرق
  وكثٌر ؼٌرها   والشام

 
 هجرٌة  و فً هذا العام دخلها 656 \    دخل المؽول بؽداد سنة        

الخراب  فاحرلوا االموال و الممتلكات والمإن وعاثوا فً البالد فسادا 
لتال وتجوٌعا  ودمارا  ولد وصؾ المإرخون  ذلن خٌر وصؾ والحاجة 
 لذكر مافعلوه  فانه كله كان فً االخبار مسطورا
 



لٌل ان من وحشٌتهم  احراق المكتبات والكتب ورمٌها فً            
وان دجلة  بمٌت سبعة اوعشرة اٌا م تجري    االنهر والشوارع واالزلة

ماءا احمرا او اسودا لكثرة ما  المً فٌها من كتب  ذابت احبارها 
وامتزجت بماء دجلة فتؽٌرت الوانها فاي وحشٌة هذه وكم من العلوم 
 واالداب ذهبت وذابت فٌها
 

لرابة السبعة  -  كما ٌسمٌها المإرخون–    دامت الفترة المظلمة       
لرون من منتصؾ المرن السابع الهجري  الى المرن الثالث بعد االلؾ 
هجرٌة حكم البالد  العربٌة المؽول والفرس والترن العثمانٌٌن  وشكلوا 

 اهالً البالد واموالهم واحوالهم  كاندوٌالت  كثٌرة تماتلت فٌما بٌنها و
اصبحوا ولود هذه النار فدمرت كل مالدٌهم من ممتلكات   واحرلت 
الحرث والنسل   واشتد بالناس الفمر  وؼلب علٌهم المحط   حتى لٌل ان 
الناس  اخذت تنبش المزابل   للبحث عن لمٌمة لسد الرمك فاكلت 

 جراء الحرابر الحٌوانات  النافمة  او المٌتة   وبٌعت االعراض  وهتكت 
 لممة العٌش 
.وكتب التارٌخ خٌر شاهد على ذلن  
 
 
 
 
-------------------------------------             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
                         الفصل الثانً
 

        الشعر فً الفترة المظلمة او  الراكدة
 

 :الشعر فً العصر المؽولً  -1

 
 استولى التتار المؽول على البالد  وجثموا على رلاب          

الناس بعد اذالوهم العذاب الشدٌد فمٌد هذا االستٌالء السنتهم  
واسكتها و جمد عمولهم و لرابحهم  جمودا شدٌدا فلم ٌنبػ من 

خارجها   الشعراء من ٌستحك الذكر فً داخل مملكة التتار  اال
وخاصة فً مصر وسورٌا  اذ التخلو البالد االخرى من شعراء 

انه  باالجمال  ٌمكن المول ان حالة الشعر اصابها  مجٌدٌن اال
 معٌنة  اوفً بلد ما  الخمول او الجمود  وان وجدت فً شخصٌة

. فً اؼلبه لفظٌة  الشعر صناعة  فمد اصبح   
 

 من سمات هذا العصر ان اختلط الشعر باالدب وللما  ظهر و   
شاعر  اال جمع الشعر  واالدب لذا فمد الفت الكتب فً االدب وجمع 

النكات   والحكم والمواعظ وابتذلت الصناعة حتى  و ومافٌه الشعر
الشعرٌة  وانتشرت  بٌن الناس فتبارى الناس بٌنهم  على لول 

 لوالب الشعر     فً  حشرا الكلمات  وحشرت   المصنوع الشعر
 لمتل ساعات الفراغ  او ٌنظم   حتى اصبح الشعر ٌمال وموازٌنه

 من اصحاب الحرؾ  كالنجارٌن والخٌاطٌن  حتى وكثر الناظمون 
والدهانٌن والعطارٌن  وما الٌهم  وعلى العموم  كان الشعر كاسدا 

 الجٌد  وٌمال للتسلٌة فمط   فاذا نبػ شاعر ممن ٌمولون الشعر
فالٌجد اذنا صاؼٌة الٌه  وال ٌوجد من ٌشجعه اوٌسمعه من 
الخلفاء واالمراء فٌشحذ لرٌحته  ولٌهجر مهنته   لذا ٌبمى فً 
مهنته وسبٌل عٌشه اضافة الى لوله الشعر اولل نظمه الشعر  
واذا  ظهر وان لرب احد  الخلفاء او الملون  او االمراء شاعرا 



فانهم ٌمربونه  لٌإلؾ لهم الكتب فً التارٌخ  او االدب  او  العلوم 
.االسالمٌة  ولٌست ٌمرب لشعره  لذا فمد كسدت سوق الشعر   
 

    وفً هذا العصر  ونتٌجة للظروؾ  الماسٌة التً المت بالشعراء فمد 
وجد ضرب من الشعر التضته تلن الظروؾ ونشؤ من فساد اللؽة الفصحى 
الذي استشرى نتٌجة اختالط  اهل البالد باالعاجم فتولدت طبمة من 
الشعراء  نستطٌع ان نطلك علٌهم  المستعجمة عن اللؽة العربٌة 
 الفصحى  لدخول االلفاظ العامٌة فً شعرهم وبخلوه من  االعراب  
 
         فً المؽرب العربً فً تونس والجزابر والمؽرب  اشتهرت 
طوابؾ من هإالء  وٌسمون  لصابدهم  االصمعٌات  واهل مصر والشام 
\ٌسمونها  البدوٌات  ومنها هذٌن البٌتٌن   
 
  تمول فتاة الحً سعدى وهاضها     
                                  لها فً  ظعون الباكٌن  عوٌل
 
 اٌا سابلً عن لبر  الزناتً خلٌفه 
                                  خذ النعت منى  ال تكون هبٌل
 

ولد  تولدت  ضروب من الشعر كثٌر ة منها المربع والمخمس            
 الذي ٌلتزم  فٌه المافٌة الرابعة فً المربع والخامسة فً المخمس وكذلن 
ظهر ما ٌسمى عروض البلد  وهو ضرب من الموشح كمول ابن عمٌر  
\االندلسً الذي هاجرالى المؽرب  وسكن مدٌنة فاس  ونشر شعره   
 
   ابكانً  بشاطً النهر نوح الحمام

على الؽصن فً البستان لرب الصباح                            
 
 وكؾ السحر ٌمحوا مداد الظالم 

  وماء الندى ٌجري    بثؽر    االلا  ح                            
 
     فاستحسنه اهل فاس ونظموا على طرٌمته  مع اؼفال االعراب او 
لواعد اللؽة فً نظمهم واختلفت االسماء فٌه  مثل الكاري  والملعبة 



 وهو من فحول   شجاع ابن  شاعرهم   لول  المزدوج والؽزل  ومن
\شعرابهم   
 
  المال زٌنة الدنٌا  وعز النفوس
                                      ٌبهً وجوها لٌس هً باهٌا
 
     فها كل هو   كثٌر     الفلو س
                                   ولوه  الكال م  والرتب  العالٌة
 
 

ه بنظم العامة فً  الشام ومنها انتمل الى مصر ب وهذ النظم كثٌر الش      
وٌمال له الموالٌا  ومنها  الموما  والكان  كان وؼٌره من االسماء 

:مثل الدوبٌت ومنه لول الشاعرومنها ماٌسمى باسماء اخرى االخرى   
 
 طرلت باب الخبا لالت من الطارق
                               فملت  مفتون  ال ناهب وال سارق
 
 تبسمت الح لً من ثؽرها  بارق 
                           رجعت حٌران  فً بحر ادمعً ؼارق 
     

 وكذلن ظهر التارٌخ الشعري  وهو ضبط تارٌخ معٌن  لوالعة             
او حادثة معٌنة ٌرٌد الشاعر ان ٌثبت تارٌخها وخاصة فً  المرون 
المتاخرة من هذا العصر واستمر فً العهد العثمانً وكثر  وهو اتخاذ  
حساب الجمل  والحروؾ اساسا  فً  لٌمةهذه الحروؾ الحسابٌة اذ 

 هذه   وضع السرٌان والعبرٌون لحروفهم الٌاما حسابٌة   ونتٌجة جمع
المطلوب وهذا ما استخد مه اهل الحسا ب فً    ٌظهر التارٌخ  الحروؾ
 كانوا ٌستخدمون الحروؾ العربٌة  وٌرمزون لكل حرؾ  االسالم  صدر

عدد معٌنا   وهو ما استخدمه المنجمون بكثره  فً زمن الدولة العباسٌة 
 1\ له لٌمة حسابٌة     اتبتوامثالفان  حرؾ الهمزة -    والءٌضاح ذلن  

  3\  والتاء2\ والباء 
 وهكذا ومنهم من استخدم  حساب الجمل الصؽٌر   وحساب الجمل       

 واالبراج  والسحرة    والحظ  التنجٌم  ما استخدمه  اصحابوالكبٌر  وه
.رهميوغ  



وال  والٌزال لحد هذا التارٌخ   موجودا  فاذا ا ردت ان تعرؾ برجن 
ان تمٌد اسمن واسم امن  وتحسب  فما علٌن االتعرؾ تارٌخ مٌالدن  

 ثم تمسم  مجموع لٌمة   بحساب الجمل الصؽٌر مثال لٌمة احرفهما جمعا
- واالبراج   المسمة هو برجن خارج  من     والبال12ًالحروؾ على 

. كما هو معروؾ  اثنا عشر برجا   
 
 
-------------------------------                          
 

 

الشعر فً العصرالعثمانً                
 

  اوشن ان ٌموت بل   او الضعؾ   اصاب  الشعر الوهن          
   مثلما اصاب سابر االداب  العربٌة فاستولى الجمود على لرابح 

 ا لشعراء وذلن  لتوالً الذل والهوان على البالد فً هذه الفترة  
اٌضا   اال انه وجد للة من الشعراء المجٌدٌن  ومع ذلن كانت هذه 

 ساروا بها على نهج االلدمٌن  من الشعراء   لد االجادة تملٌدٌة
ٌملدونهم فً االسالٌب و المعا نً  وااللفاظ  وكثر اهتمامهم باللفظ 

 التنمٌك فً العبارة او صبح الشاعر  الٌهمه شًء اال  افمط  حتى
الشعر    فً    الجناس   كثر   فمط  لذا  البٌت الشعري  لفظا فً

 من المحسنات البالؼٌة  اللفظٌة    وؼٌرها والمطابمة  والتورٌة 
لوؾ  فاضاعوا اولاتهم فً أ الم عن   فٌها  الشعراء حتى خرج

الركض اواللهاث وراء تنمٌك االلفاظ  فذهبت المعانً الشعرٌة 
وتالشت فً تلن االسالٌب الباردة واختلفت  عن االمر الذي لصدت 

 بااللفاظ التعبٌر والجله  فبعد ان كان الشعر المتٌن هو المرا د 
عن المعانً وتصوٌر  االفكار  وما ٌعتمل فً النفوس واالفبدة بها 
 اصبحت الشؽل الشاؼل للشعراء واالدباءفً هذا العصر  فاهتموا 
 بتنمٌك  اللفظ الممال على حساب المعنى المراد

. المعا نً  وهبط الكالم                فاضاعوا  
 
 
 

    *****************               -  



 
 
 
 
                               الفصل الثالث
 
 
 

   الفنون الشعرٌة  فً الفترة المظلمة      
 

ان الشعر فً  المرن االول لفترة حكم المؽول  كان جٌدا لوي         
االسلوب والسبن وٌتمٌز باخٌلة  جٌدة  ففً هذه الفترة نضج الفكر  

وبما كانت علٌه الحالة فً العصر العباسً العربً فً االداب والفنون 
  وفً كل امور  الثمافة  االان اؼلب الشعراء لتلوا او تشردوا الثانً  

 خوؾ  المتل  فالفرت الحالة وانتكست االمور بخراب البالد   
          لمد كتب الشعراء فً هذا العصر فً معظم أؼراض الشعر 
العربً وأضافوا ما استجد فً عصرهم من لضاٌا أخرى، وأهم هذه 
: األؼراض  

 

  :الحماسة- 1

----------------------- 
 
كان لشعر الحماسة   المنزلة العظٌمة بسبب الصراع المابم بٌن العرب 
المسلمٌن مع الفرنجة والتتار إذ أن الشعراء حملوا على عاتمهم مهمة 
تحمٌس الجند من أجل الجهاد ، وكانت المعارن التً ولعت بٌن المسلمٌن 
من جهة والتتار والصلٌبٌن من جهة ثانٌة مادة حٌة لهذه األشعار 

تصفح لشعر الجهاد  فً هذا العصر ٌجد كماً كبٌراً من األشعار موال
بعضها ٌبكً سموط الخالفة، وبعضها ٌدعو إلى الجهاد من أجل 
 استعادتها 
:من ذلن لول تمً الدٌن اسماعٌل التنوخً  

 
 لسابل الدمع عن بؽداد أخباُر 
 



                        فما ولوفن واألحباب لد ساروا 
 
 تاج الخالفة والربع الذي سُرفت 
 
                               به المعالم لد عفّاه إلفارُ 
 
:ومن ذلن أٌضاً لول شهاب الدٌن محمود الكوفً  

 
 إن لم تمرح أدمعً أجفانً      

من بعد بعدكم فما أجفانً                               
 
 إنسان عٌنً مذ تناءت داركم     

  ما راله نظر إلى إنسان                               
 
 كان الزنكٌون واألٌوبٌون لد تولوا عبء الصراع مع الفرنجة ، و 
الممالٌن لد تولوا عبء الدفاع ومنازلة المؽول ، ولد استطاع الملن 
المملوكً لطز أن ٌمضً على المؽول وٌردّ زحفهم بعد أن احتلوا حلب 

لطز بمتل رسل المؽول الذٌن جاإوا ٌدعونه  وحماة ودمشك ، ولد لام 
 المعركة الحاسمة إذ اعتبرت من ( عٌن جالوت)إلى االستسالم ، وكانت

أهم معارن المسلمٌن ، ومثلها مثل معركة الٌرمون و المادسٌة والزاللة، 
لن الفترة الشاعر شرؾ الدٌن األنصاري لتومن الشعراء الذٌن  ارخوا  

: فً مدح المنصور الثانً  
 
 جّردت ٌوم األربعاء عزٌمة  

خفٌت عوالبها عن اإلدران                                   
 
 وألمت فً ٌوم الخمٌس مبالؽاً 

  فً الجمع بٌن طوابؾ األتران                                 
 
 لعّدت أبطال التتار بصولٍة  

  تركهم كالّصٌد فً األشران                                    
 

وهذا اٌضاً على الفرنجة و المؽول، ولد لضى فً إحدى المعارن        



  :(هـ671)على ثالثة آالؾ منهم وذلن فً الجزٌرة 
 
 سر حٌث شبت لم المهٌمن جار  

  واحكم فطوع مرادن األلدار                              
 
 حملتن أمواج الفرات ومن رأى    

بحراً سوان    تمله   األنهار                                 
 

ولد فتح الممالٌن بعد الظاهر بٌبرس بزعامة المنصور              
جدٌد بعد أن خربها التتار وفتحت    من لالوون طرابلس الشام، وبناها

. من لبل األشرؾ خلٌل ابن منصور لالوون(عكا )  
 

وأسروا ونهبوا ولتلوا  (هـ767)ولّما هاجم الفرنجة االسكندرٌة عام 
: لسماً كبٌراً منها، رثى شهاب الدٌن ابن مجلة هذا الثؽر لابالً   

 
 أتاها من اإلفرنج ستون مركباً  

  وضالت بها العربان فً البّر والبحر                           
 
 أتوا نحوها هجماً على حٌن ؼفلة    

وباعهم فً الحرب ٌصر عن فتر                                
 

ولد صور شعر الحماسة األحداث العامة فً ذلن العصر وعبّر             
عن اآلالم واآلمال واتجه نحو التصنع والتالعب اللفظً، ولد كان شعراء 

 أوطانهم اال أن العواطؾ فً شعر ذلن فً ذلن العصر ٌشعرون بالؽربة 
 العصر كانت صادلة بسبب األحداث الجلٌلة الجسام  
 
 

:المدٌح- 2  

------------------ 
 
:           وٌتضمن هذا الؽرض أنواع عدة  

 

:المدابح النبوٌة- آ  



----------------------- 
      المدابح النبوٌة هً تلن المصابد التً لٌلت فً مدح الرسول دمحم  
ملسو هيلع هللا ىلص ولد ساعد على ظهورها   سوء االحوال السٌاسٌة واالجتماعٌة وللة 

    واالمراء  واالخرٌن  موار د البالد  وتكالب الطامعٌن من الحكام
خٌرات البالدعلى واالستحواذ   

 
ولد دفعت هذه العوامل الناس إلى االلتصاق بالدٌن واالستشفاع بالرسول 
لتفرٌج الكروب، ولد ؼذّي الممالٌن اتجاه االحتفاالت الدٌنٌة مما جعل هذا 
. اللون من أنشط األلوان األدبٌة  

 
صلى هللا علٌه   أخبار الرسو: ولد ذكر الشعراء معانً لهذه المدابح منها

– ذكر آل البٌت - الحدٌث عن المدٌنة المنورة- صفاته ومعجزاته– وسلم 
  فً لصٌدته البوصٌري من ذلن ما لاله. ذكر الخلفاء الراشدٌن 

: المشهورة   
 أمن تذكر جٌران بذي سلم

بدم   مملة دمعاً جرى من   مرجت                                
 
 أم هبّت الرٌُح من تلماء كاظمةٍ 

وأومض البرق فً الظلماء ومن إضم                           
 
: ولد حذّر الشاعر فً لصٌدته من هوى النفس فمال  

 
 النفس كالطفل إن تهمله شّب على

  حّب الرضاع وإن تفطمه ٌنفطم                               
 
 فاصرؾ هواها وحاذر أن تولٌه 
                                إّن الهوى ما توّل ٌصم أو ٌصم 
 
 
*************                            
 

:مدح الحكام والعظماء- ب  

--------------------------  



 
                ولد سار هذا المدح على طرٌمة األلدمٌن طلباً للعطاء 
والنوال ولبلوغ المراتب الوظٌفٌة عند السالطٌن ولن تمعد معانٌه 
الشجاعة والكرم والحكم والعلم، ولد أؼار شعراء هذا العصر على معانً 
ؼٌرهم واستباحوا ورجعوا إلى ظاهرة الولوؾ على األطالل أو الؽزل أو 
. وصؾ الطبٌعة  

ٌمول ابن نباته مادحاً الشهاب محمود الشاعر الذي كان من كبار اإلنشاء 
: وكاتب السر للملن   

 
 إماٌم إذا هّز الٌراع مفاخراً به  

  الدّهر لال الدهر لست هناكا                                 
 
 علوت فؤدركت النجوم فصفتها   

كالماً ففمت المابلٌن بذاكا                                       
 
 
 

 
 

:مدح األصدلاء واأللرباء- ج  

-------------------------------  
 
           ان مدح االصدلاء وااللرٌاء والمعارؾ ؼالباً ما ٌكون ألرب إلى 
الصدق وإن كانت المبالؽات تؽزو معانٌه، وتسٌطر علٌه الصنعة البدٌعٌة، 

: لًّحمن ذلن ما مدح به ابن نباته صفً الدٌن ال  
 
*******************                      
 

:الرثاء- 3  

------------------ 
 



           نظراً لألحداث الجسام التً مرت على األمة اإلسالمٌة وما 
حصل من معارن نتج عنها الموت والمتل والتخرٌب فمد واصل شعراء 
: هذا الؽرض فن الرثاء، فمد برز فً هذا الؽرض ثالثة أنواع  

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

:المراثً الخاصة- ا   
    ------------------      
 
               التً لٌلت فً أناس أعزاء على للب الشاعر كما فً رثاء 
ٌحٌى شرؾ الدٌن لزوجه فاطمة بنت عبد هللا المعروفةبالفضل والكرم 

:فٌمول.  
 
 وما فاطٌم إالّ الحور أخرجت 
 
                              لنعرؾ لدر الحور لّمت ردّت 
 
ي رثاء صفً الدٌن الحلًّ لعبٍد مملون له، ربّاه من صؽره حتى صار 
 ً : كاتباً فطنا  

 
 هدّ للبً من كان ٌإنس للبً         إذ نبذناه بالعراء سمٌماً 
 
 ونؤى ٌوسفً فمد هذبت عبد منا   ي من حزنه وكنت كظٌماً 
 
***************************              
 

:المراثً العامة- ب  
 
------------------- 
 
               وهً كثٌرة تموم على اإلشادة بصفات المرثً وكرٌم مزاٌاه
 
 من خالل المبالؽة والصنعة من ذلن لول ابن نباته فً 



: رثاء الملن المإٌّد  
 

لٌت الحمام حبا األٌام موهبة                                                   
                                                                                   

كان ٌفنً بنً الدنٌا وٌبمٌه                                ؾؾ         
 

لهفً على الخٌل لد ولت صواهلها                                           
                                                                                   

قَّ العزا فهو ٌشبجٌها وتشجٌه                             حح      
 
****************                          
 
 

:رثاء الممالن والمدن- ج  
--------------------------      

 
 ولد وجد هذا الشعر فً نهاٌة العصر االندلسً  حٌن  بكى الشعراء   

 كما فً رثاء بؽداد التً العرب  ضٌاع بالد االنداس ومدنها  واٌضا 
: سمطت بٌد المؽول  

 
 إن لم تمرح أدمعً أجفانً    

  من بعد بعدكم فما أجفانً                               
 
 إنسان عٌنً مذ تناءت داركم 

  فما راله نظٌر إلى إنسان                                 
 
: ومن ذلن أٌضاً لول تمً الدٌن  

 
 نادٌت والسبً مهنون ٌجرههم  

إلى الّسفّاح من األعداء وّعار                                 
 
 ٌا للرجال ألحداث تحدثونها  



  بما   ؼدا  فٌه  إعذاٌر   وإنذاٌر                               
 
: وأٌضاً لول بهاء الدٌن الهابً ٌرثً دمشك  

 
 لهفً على تلن البروج وحسنها   

  حفّت بهن طوارق الحدثانً                                
 
 كانت معاصم نهرها فضٌة   

   واآلن صرن كذابب العمٌان                              
 
 
  **********************                         
 

:الؽزل- 4  
---------------- 
 
                      هو ؼرض أكثر منه الشعراء فً العصر المملوكً 
فؤفردوه حٌناً بمصابد مستملة وجعلوه أحٌاناً فً مطالع مدابحهم ولد كان 
هذا الؽزل ٌطل برأسه من خالل العتاب والرضى واالفتتان والشكوى 
تعبٌراً عن المشاعر ٌحمل فً طٌاته التملٌد حٌناً والتجدٌد أحٌاناً أخرى، 
ولد انطلك شعراء هذا العصر بؽزلهم من مفاهٌم جمالٌة تملٌدٌة ؼالباً 
: وتحدث الؽزل عندهم عن  

 
:وصؾ محاسن الحبٌب- آ  

حٌث شبّهوا وجهه بالبدر والشمس وشعره باللٌل، ورحٌك الثؽر       
بالخمر، ونظرات العٌون بالسهام والحواجب بالمسً، ولدّه بالرماح 

: ومن ذلن ما لاله التلعفري. وصدؼه بالعمربة  
 

لو تنعك الشمس لالت وهً صادلة                                           
                                                                                   

                                                 م                                
ًَّ الذي فٌها   م ًَّ فٌها، وما ف ا ف  

 



هبنً أماثلها نوراً   وفرط       سناً                                          
                                                                                 م

ن  أٌن أملن   معنى  من معانٌها                        م  
 

:وال المحبٌنحوصؾ أ- ب  
 المحبوبة لاسٌة اشوق وصبابة، وجعلوب حٌث جعلوا المحّب ٌحزن      

. ظالمة ال تلٌن، وجعلوا وصله أبعد من الثرٌا   
 

:الحدٌث عن الوشاة والرلباء- ج  
 بالبالدة،  والوشاة ومتاعب وعثرات الحب حٌث اتهموا العذال       

وجعلوا أعٌن الرلباء مخٌفة نظارتها حالدة وحاسدة، وذلن لٌنتهزوا 
. الفرص و لٌنهلوا ما ٌطٌب لهم  

 
التركً والمؽولً والهندي والفارسً واإلفرنجً   عن الجمال الحدٌث- د

:والكردي والزنجً  
 وتؽٌرت معاٌٌر الجمال من العٌون النجالء الحوراء إلى العٌون         

. الضٌمة  
 
: ٌمول ابن نباتة  

 
ًّ ٌفعل               فعال األعداء باألجداء   وحبٌب إل
 

النجالء  تسّمع   ضٌك العٌن إن رنا واستمعنا وعناء  
 
: وأٌضاً   

 
 بهت العذول ولدر رأي ألحاظها   

  تدع الحلٌم سفٌهاً   تركٌة                                   
 
 فثنى المالم ولال دونن واألسى 
 

هذي مضاٌك لست أدخل فٌها                                  
 



: وكذلن وصفوا العٌون الزرلاء كما فً لول ابن نباته  
 
 وأزرق العٌن ٌمضً حدّ مملته   

  مثل السنان بملب العاشك الحذر                                     
 
 لالت صبابة مشؽوؾ بزرلتها    

  تمضً على لدر   دعها سماوٌّة                                     
 

زٌنب ورباب وسعدى كلٌلى و   التملٌدٌة اإلعراض عن ذكر األسماء- هـ
: وهند وأسماء إلى أسماء جدٌدة هً والع الحال ٌمول ابن نباته  

 
 على ضٌّك العٌنٌن تسفح مملتً  

  وٌطربنً ال زٌنب ورباب                                      
 
 فٌارشؤ األتران السرب عامر

فإادي من سكنً السكون خراب                                
 

الحدٌث عن زٌارة طٌؾ المحبوب وخٌاله فً المنام والٌمظة وفً ذلن - و
:  الحلًّ صفً الدٌن ٌمول  

 
 ما بٌن طٌفن والجفون تواعد 

   فٌفً إذا ُخٌّرت أنً رالد                                          
 
لاد ألنه   إنً ألطمع فً الرُّ

  شرده ٌصار به الؽزال الشاردُ                                     
 
 
 
**********************                

 
: شعرٌة مختلفةأؼراض- 5  

---------------------------  



 
            لمد كتب الشعراء فً هذا العصر فً أؼراض شعرٌة مختلفة 
: وهً  

 
1 ً :الوصؾ -   
------------------- 
 
           ولد تناول هذا الؽرض األحاسٌس المربٌة والباطنٌة حٌث 
وصفوا المعارن وما ٌتعلك بها ، والطبٌعة وما تحتوي علٌه والمظاهر 
.المدنٌة كاألسواق والوالبم والشوق واأللم وآالم الجوع وتملبات الزمان  
 
:ٌمول النواجً الماهري فً وصؾ مخدة  

 
 هً نفع ولذة للنفوس            وحٌاة و راحة    للجلٌس
 
 كم ندٌم أراحته باتكاء       وتواضعت عند رفع الرإوس
 
:ومن ذلن لول أحدهم  

 
 عجٌب عجٌٌب عجٌب        بمرة تمشً ولها ذنب 
 
:وٌمول ابن نباته واصفاً الفمر   

 
 أشكو إلى هللا ما ألاسً          من شدة الفمر والهوان
 
ًّ واٍؾ سوى لسانً  أصبحت من ذلٍة وُعريٍ        ما ف
 
**********************              
 
2 ً :الهجاء -   
------------------ 
 
ولد برز بصورته الفردٌة واختفى بصورته الملبٌة ورّكز على العٌون 



.والمثالب ومزج السخرٌة بذلن  
 
 
 
******************                           
 
3 ً :الخمرٌات والمجون-   
---------------------- 
 
                     وهو من تواصل ذكره فً هذا العصر بعد أن انتشر 
شرب الخمور وأصبح نوعاً من التحضر والرلً ، ساعد على ذلن انتشار 
فلسفة انهزامٌة تدعوا إلى االستمتاع بالحٌاة لبل زوالها بسبب ما حلَّ 
بإنسان ذلن العصر من تشرٌد ولتل وتدمٌر وخراب، وانتشرت مجالس 
الخمرة فً الطبٌعة وزال الحٌاء بحٌث تمام هذه المجالس مصحوبة 
.بالرلص والؽناء فً المنازل أو على برن األنهار  
 
:ٌمول الشاب الظرٌؾ  

 
 ناولٌنً الكؤس فً الّصبح       ثّم ؼنًّ لً على لدحً
 
 واشؽلً كفٌّن فً وتٍر               التهدٌّها إلى الّسبح
 
******************                      
 
4 ً :الحنٌن والشكوى -   
-------------------------  
        ولد كثر الحدٌث عن هذا الؽرض بسبب انتشار الفمر والحرمان 
:وتنكر األصدلاء وؼدر الزمان، ٌمول ابن نباته  

 
 أشكو ألنعمن التً                 هً للعفاة سحابب 
 
 حالً التً ٌرثً العدّو           لها فكٌؾ الصاحب
 



 
**************************               
 
5 ً :المطارحات  والتهانً-   
-------------------------  
-- 
        ولد كثرت هذه المناسبات فتبادل الشعراء لصابد األخّوة والمحبة، 
:من ذلن ما لاله شهاب الدٌن البن نباته  

 
 البرق فً كانونه لد نفخ        

والثلج فً جٌب الؽوادي نفخ                               
 
 لد زمجر الرعد بآفاله             

كؤنه    مما   دهاه      صرخ                             
 
:فؤجابه   

 
 ما البرق فً كانونه لد مدح     

والؽٌم فً كّؾ الثرٌا لدح                                   
 
 أضوأ من ذهنن ناراً وال أرق         

  من  لفظن    كؤساً طفح                                 
 
 
********************                         
 

:الطردٌّات- 6 ً   
-------------- 
 
 
       وهً لصابد كتبها الشعراء فً الصٌد و وصؾ الخٌول والفهود 

:ٌمول صفً الدٌن الحلًّ فً وصؾ صمر. والكالب المدربة  
 



 والطٌر فً لّج المٌاه تسري      كؤنها    سفابن    فً بحر
 
 حتى إذا الذت بشاطا النهر     دعوت عبدي فؤتى بصمري 
 
 من الؽطارٌؾ الثمال الحمر    مستبعد الوحشة حجّم الّصبر
 
 
*********************               
 
7 ً :األلؽاز واآلحاجً -   
---------------------- 
 
                     وهً أبٌات تحمل لؽزاً من األلؽاز أو أحجٌة من 

:(علً)األحاجً من ذلن ما لاله ابن نباته للؽز فً   
 
ًٌّ إذا          تعّوض عن حرفه األول  أموالي ما أسٌم جل
 
 لن الوصؾ من شخصه سالماً   فإن للعت عٌنه فهو لً
 
******************************                     
 
8 ً :الشعر التعلٌمً -   
------------------------  
 
          وهو من المنظومات التً لالها العلماء فً علوم الصرؾ والنحو 
والبالؼة والعروض والمنطك والحدٌث والصرؾ مثل ألفٌة ابن مالن فً 
:النحو والصرؾ  

 
 كالمنا لفٌظ مفٌدٌ كاستمم     اسم ، وفعل ثم حرؾ الكلم
 
 
******************                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل الرابع                             

 

الفترة  المظلمة شعراء           
 

  البوصٌري                    
 
 
           البوصٌري  هو دمحم بن سعٌد الصنهاجً البوصٌري   كان احد 
ابوٌه  من بوصٌر  مصر   واالخر من دالص فسماه بعض المورخٌن 
الدال صٌري ولكن  نسبنه الصحٌحة  والتً اشتهر بها  البوصٌري  نسبة 
 الى بوصٌر
 
     اشتؽل موظفا فً ببلٌبس  بمصر  وكان اماما  عالما

   هجرٌة695\ وتوفً سنة   
 

هللا علٌه        من اهم لصابدة لصٌدته فً مدح الرسول الكرٌم دمحم صلى
 بٌتا من 162وسلم  وتسمى البردة  ولد اشتهر بها كثٌرا  ومكونة من  

–الشعر مطلعها   
 
         امن تذكر جٌران بذي  سلم

   مزجت  دمعا جرى من  مملة  بدم                                  
 
   وهذه المصٌدة  تعرؾ  بالكواكب الدرٌة فً مد خٌر البرٌة  ولد شملت 
 النفس وهواها  ومدح الرسول الكرٌم صلىاهلل علٌه وسلم ومولده  



ودعابه  ومدح المران الكرٌم و والمعراج وفً جها د الرسول الكرٌم  
 وفً االستؽفار وفً المناجاة
–    له لصابد اخرى منها نونٌته التً مطلعها   

 
         نمدت طوابؾ المستخدمٌنا 
                                     فلم ار  بٌنهم رجال امٌنا
 

هللا علٌه وسلم   وله لصٌدة اخرى فً مدح الرسول الكرٌم صلى          
ومن لصٌدته —بانت سعاد– على وزن لصٌدة البردة لكعب  بن  زهٌر 

:االولى نمتطؾ هذه االبٌات   
 
 موالي صلً وسلم دابماً أبدا

  على حبٌبن خٌر الخلك كلهم                               
 
 ظلمت سنة من أحٌا الظالم إلى  

لدماه الضر من ورم   أن اشتكت                             
 
 وشدَّ من سؽب أحشاءه وطوى  

  تحت الحجارة كشحاً مترؾ األدم                           
 
 وراودته الجبال الشم من ذهبٍ 

عن    نفسه   فؤراها  أٌما   شمم                            
 
 وأكدت زهده فٌهاضرورته

إن الضرورة ال تعدو على العصم                            
 
 وكٌؾ تدعو إلى الدنٌا ضرورة من

لواله لمتخرج الدنٌا من العدمِ                                 
 
 دمحم سٌد الكونٌن والثملٌن    

والفرٌمٌن من عرب ومن عجمِ                                
 
 نبٌنا اآلمُر الناهً فال أحدٌ       



  أبر  فً  لوِل ال منه وال نعم                               
 

ترجى شفاعته     هو الحبٌب الذي  
  لكل هوٍل من األهوال ممتحم                              

 
 دعا إلى هللا فالمستمسكون به     

بحبٍل ؼٌر منفصمن   مستمسكو                               
 
 فاق النبٌٌن فً خلٍك وفً ُخلٍُك       

   ولم ٌدانوه فً علٍم وال كرم                                
 
 وكلهم من رسول هللا    ملتمسٌ 

ؼرفاً من البحر أو رشفاً من الدٌمِ                               
 

عند حدهم        ووالفون لدٌه  
من نمطة العلم أو من شكلة الحكم                              

 
 
 فهوالذي ت م معناه وصورته  

هحبٌباً بارُئ النسم  ثم اصطفا                                    
 
 منزهٌ عن شرٌٍن فً محاسنه    

فجوهر الحسن فٌه ؼٌر منمسم                                  
 
 دعما ادعثه النصارى فً نبٌهم

واحكم بما شبت مدحاً فٌه واحتكم                             
 
 وانسب إلى ذاته ماشبت من شًء

وانسب إلى لدره ماشبت من عظم                              
 
 فإن فضل رسول هللا لٌس له    

  بفم عنه   ناطٌك     حد  ٌّ فٌعرب                            



 
 لو ناسبت لدره آٌاته عظماً أحً 

اسمه حٌن ٌدعى دارس الرمم                                  
 

تحنا بما تعٌا العمول به           لمٌما  
  حرصاً علٌنا فلم نْرتب ولم نهمِ                               

              
معناه فلٌس ٌرى   أعٌا الورى فهم  

  فً المرب والبعد فٌه ؼٌر منفحم                            
 
 كالشمس تظهر للعٌنٌن من

صؽٌرةً  وتكل   الطرؾ من أمم                                  
 
 كٌؾ ٌدرن فً الدنٌا حمٌمته    

بالحلمِ   لوم  ٌ نٌاٌم    تسلوا  عنه                              
 
 فمبلػ العلم فٌه أنه      بشٌر   

  وأنه     خٌر    خلك   هللا كلهمِ                                
 

الرسل الكرام بها      وكل آيٍ أتى  
فإنما    اتصلت   من  نوره بهم                                    

 
 فإنه شمس فضٍل هم   كواكبها   

أنوارها للناس فً الظلم    ٌظهرن                               
 
 أكرم بخلك نبً ّزانه     خلٌك      

  بالبشر متسم  بالحسن مشتمل                               
 
 كالزهر فً ترٍؾ والبدر فً شرؾ  

والبحر فً كرٍم والدهر فً همم                                   
                                 

 ال طٌب ٌعدل تُرباً ضم أعظمهُ  
طوبى   لمنتشٍك    منه    وملتثمِ                                  



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

  
 
 
 

ابن نباته المصري                 
 
 
  
 
        هو جمال الدٌن ابو بكر دمحم بن دمحم  بن دمحم بن دمحم بن الحسن 

  هجرٌة 686 \الجذامً  المصري ولد سنة
 

  وابن نباته كان شاعرا ناظما ناثرا له دٌوا ن كبٌر مرتب على      
الحروؾ الهجابٌة   وله  اٌضا لصٌدة ؼزلٌة مشهورة اسماها  سوق 
 الرلٌك
 
 وله العدٌد من الكتب االخرى  منها  المطر النباتً  ومطلع الفرابد 
وسجع الطوق وتعلٌك الدٌوان  فً الشعر  وله سرح العٌون فً شرح 
رسالة ابن زٌدون  وسٌر دول الملون وتلطٌؾ المزاج  فً شعر ابن 
 الحجاج  

   هجرٌة  768    توفً ابن نباتة المصري ستة 
: ومن شعره  هذه  االبٌات  

 
 

بالسوداء  علمتنً الجنون               لام ٌرنو بمملة ٍكحالءِ   
 

النم رشؤٌ دبَّ فً سوالفه ُل فهامت خواطرالشعراء                 



 
 ُي فؤهالً بالروضة ِالؽناء     الحل روض حسن ؼنى لنا فولهُ 

 
الخنساء  وبكابً له بكى                جابر الحكم للبه لٌَصخرٌ   

 
ُ فؤؼروا  عذلونً على هواه األؼراء  فهواه نصٌب على          

 
من    من معٌنً على رشاً صرت  الرشاء   دموعً علٌه مثل   

 
بالماء    من أدمعً تتلظى         من معٌنً على لواعجحبّ   

 
ًّ ٌفعلُ  بالمل   وحبٌٍب ال باألعداء    فعال األعداء     بِ             

 
البخالء  وعناء تسمح             ضٌك العٌِن ان رناواستمحنا  
 

 وعدت باسترالة ٍللماء                    لٌَت أعطافه ولو فٌمنامٍ 
 

اللدّ    ٌتثنى كمامة الؽصن األدماء     كالظبٌة      وٌعطو        ن   
 
الورلاء  نابح فً الهوى مع        ٌاشبٌه الؽصون رفماًبصبّ   
 

فٌبكً     ٌذكُر العهدَ بالعمٌك لهواهُ بدمعة ٍحمراء                  
 

ّ حمرا ٌالها دمعة ٌ على الخد صفراء  ء بدت من سوداء فً         
 

أٌو  فكؤنً حملت رنن بن والء    على وجنتً لفرط          ب    
 

تروي   ملن حافظ المنالب عطاء  راحتاه عن واصل عن       
 

اجتماعٌ    فً معالٌه للمدٌح الهجاء     كؤبً جاد فً اجتماع     
 

كع   خّلِ كعباً ورم نداه فما بالسواء     العطاٌا ورأسها   بُ    
 



ً للوفاء   ا نعٌُل ما زال معد     فإسما    وارُج وعد المنى لدٌه  
 

ماء  فهو فٌه كسابح فً         فٌِه فً الثراءهدوّ    ما لن  
 

واالب  جمعت فً فنابه الخٌل فناء   وفوداً أكرم بها من      ل   
 

ورؼاء    بصهٌل من حوله        مدحته  لو سكتنا عن مدحه  
 
العّواء  بؤ مداها بالحاسد         همة ٌ جازت السماَن فلمٌع  
 

فٌمشً  وندى ً ٌخجُل السحابَ  استحٌاء    من ورا جودِه على   
 

الشع  طاَل بٌُت الفخار منه على الثناء  ر فماذا ٌموُل بٌتُ          
 

باء  فعجبنا لمعرٍب ذي          المعانً     أعربت ذكرهُ مبانً  
 

للحا     ورلى صاعداً فلم ٌبكَ  الصعداء      إال تنفسُ     سِد    
 

ونوالٌ    شرٌؾ فً تواضعٍ  حٌاء     فً اعتذار وهٌبة فً   
 

حتى   ٌا ملٌكاً عال على الشمس الضٌاء     عمَّ إحسانهُ عمومَ    
 

ولفظً   صنت كفً عن األنام وثنابً    نداهُم    فحرام       
 
 
 
 
------------------------------------------------                
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

صفً الدٌن الحلً                    

 
 

           هو  عبد العزٌز بن سراٌا بن علً بن ابً الماسم وٌعرؾ 
بصفً الدٌن الطابً السنبسً ولمب بالحلً نسبة الى مدٌنته  الحلة فً 

 هجرٌة وانتمل االى ماردٌن 677\ سنة  من العراق العراق  ولد فً الحلة
لٌكون شاعرالدولة االرتمٌة فٌها ورحل الى الماهرة  ومدح فٌها ملكها 
:الناصر فً لصٌدة مطلعها   

 
      اسبلن من فوق النهود ذواببا

فتركن حبات الملوب ذواببا                                 
 
  ثم عاد الى ماردٌن ثم الى بؽداد 
 

  هجرٌة750 \ة ن س بؽداد حٌث توفً فً       
 
 تمٌز شعره بسهولة اللفظ وحسن السبن وهو اشعر اهل زمانه بال منازع 
 ونظم الموشح المضمن   ولد ضمن هذا الموشح لصٌدة ابً نإاس 
:البابٌة منها ماٌلً   

 
        وحك الهوي ما حلت ٌوما عن الهوى

كن نجمً  فً   المحبة   لد    هوىل و                                  
 
       ومن  كنت ارجو  وصله لتلنً  نوى

    واضنى   فإادي   بالمطٌعة   والنوى                               
 
       لٌس فً الهوى عجب  ان اصابنً النصب   



  حامل الهوى تعب      ٌستفزه الطرب                                      
  

 اهل زمانه    لما فٌه  من العبث والمجون  وله  ه           ولد انتمد
 كثٌر من الكتب والدواوٌن الشعرٌة والمصابد
: ومن لطٌؾ شعره هذه االبٌات  

 
  َسلً الّرماَح العَوالً عن معالٌنا،

  واستشهدي البٌَض هل خاَب الّرجا فٌنا                              
 
  وسابلً العُْرَب واألتراَن ما فَعَلَتْ 

ِ أٌدٌنا                                            فً أرِض لَبِر ُعبٌَِد اَّللَّ
 
  لّما سعٌَنا، فما رلّْت عزابُمنا

  َعّما نَروُم، وال خابَْت َمساعٌنا                                        
 
 ٌا ٌوَم َولعَة ِ زوراِء العراق، ولَد
  ِدنّا األعادي كما كانوا ٌدٌنُونا                 
 

َمة ً،   بُِضّمٍر ما َربَطناها    ُمَسوَّ
  إالّ لنَؽزُو بها َمن باَت ٌَؽُزونا                                        

 
  وفتٌَة ٍ إْن نَمُْل أصؽَوا َمسامعَهْم،

  لموِلنا، أو دعوناهْم أجابُونا                                         
 
 لوٌم إذا استخصموا كانوا فراعنة ً،
  ٌوماً، وإن ُحّكموا كانوا موازٌنا            
 
 تَدَّرعوا العَمَل ِجلباباً، فإْن حِمٌتْ 
  ناُر الَوَؼى ِخلتَُهْم فٌها َمجانٌنا              
 
لَة ً،  إذا ادَّعوا جاءِت الدّنٌا ُمَصدِّ
آمٌنا:  وإن دَعوا لالِت األٌّامِ                   
 



  إّن الزرازٌَر لّما لاَم لابُمها،
  تََوّهَمْت أنّها صاَرْت َشواهٌنا                                     

 
 ظنّْت تؤنًّ البُزاة ِ الشُّهِب عن جَزعٍ،

  وما دََرْت أنّه لد كاَن تَهوٌنا                                       
 
خاخِ بها،   بٌادٌق ظفرْت أٌدي الّرِ

  ولو تََركناُهُم صادوا فَرازٌنا                                     
 
   ذلّوا بؤسٌافِنا طوَل الّزماِن، فُمذْ 

تحّكموا أظهروا أحمادَهم فٌنا                                       
 
 لم ٌؽنِِهْم مالُنا عن نَهبش أنفُِسنا،
  كؤنّهْم فً أماٍن من تماضٌنا               
 
  أخلوا الَمساجدَ من أشٌاخنا وبَؽوا

حتى َحَملنا، فؤخلٌَنا الدّواوٌنا                                       
 
  ثّم انثنٌنا، ولد ظلّْت صواِرُمنا

  تَمٌُس ُعجباً، وٌَهتَزُّ المَنا ِلٌنا                                   
 
 وللدّماِء على أثوابِنا علَكٌ 
  بنَشِرِه عن َعبٌِر الِمسِن ٌُؽنٌنا           
 
  فٌَا لها دعوه فً األرِض سابرة ٌ

  لد أصبحْت فً فِم األٌاِم تلمٌنا                                   
 
 ً  إنّا لَمَْوٌم أبَْت أخاللُنا َشرفا
  أن نبتَدي باألذى من لٌَس ٌوذٌنا        
 
  بٌٌِض َصنابِعُنا، سودٌ ولابِعُنا،

ِخضٌر َمرابعُنا، ُحمٌر َمواِضٌنا                                   
 



 ال ٌَظَهُر العَجُز منّا دوَن نٌَِل ُمنى ً،
  ولو رأٌنا الَمناٌا فً أمانٌنا              
  ما أعوزتنا فرامٌٌن نصوُل بها،

فرامٌنا     مواضٌنا    إالّ جعلنا                                     
 
 إذا جرٌنا إلى سبِك العُلى طلماً،
إْن لم نُكْن ُسبّماً ُكنّا ُمَصلٌّنا                   
 
  نَؽَشى الُخطوَب بؤٌدٌنا، فنَدفَعُها،

  بؤٌدٌنا   دفعناها   وإْن دهتنا                                     
 
  ُمْلٌن، إذا فُّولت نَبُل العَدّو لَنا

  َرَمْت َعزابَِمهُ َمن باَت ٌَرمٌنا                                   
 
  َعزابٌِم كالنّجوِم الشُّهِب ثالِبَة ٌ

  ما زاَل ٌُحِرُق منهّن الشٌّاِطٌنا                                  
 
 أعطى ، فال جودُهُ لد كان عن ؼلَطٍ 
ُ  لد كان َممنونا  منِه، وال أجُره             
 
  كم من عدّوِ لنَا أمَسى بسطوتِِه،

  ٌُبدي الُخضوَع لنا َختالً وتَسكٌنا                                
 
ّل ٌظهُر لٌناً عندَ ملمسِه،   كالّصِ

  حتى ٌُصاِدَؾ فً األعضاِء تَمكٌنا                             
 
 ٌطوي لنا الؽدَر فً نصحٍ ٌشٌُر به،
  وٌمزُج السّم فً شهٍد وٌسمٌنا           
 
  ولد نَؽُّض ونُؽضً عن لَبابِحه،

  ولم ٌُكْن َعَجزاً َعنه تَؽاضٌنا                                   
 
  لكْن تَركناه، إْذ بِتنا على ثمَة ٍ،



  فٌَكفٌنا  َ  ٌُكافٌهِ   األمٌر  إْن                                    
 
*************************************** 
 
 
 
 
 

الشاعر دمحم الحسٌنً النمٌب           
 
 

 1024\ة ن           هو  دمحم بن كمال الدٌن بن حمزة النمٌب ولد س
هجرٌة  بدمشك  فً اسرة كانت لها مكانة عظٌمة فً دمشك  وتلمى 
العلوم واالداب على ٌد ابٌه واساتذة عصره ولرا الحدٌث  فكان محدثا 

 وتعلم الفمه فكان فمٌها على المذهب الحنفً  
 

         سافر الى المسطنطٌنٌة صحبة والده وتلمى دروسا فٌها  حج 
اٌدي علماء الحدٌث فً مكة   الكعبةالمشرفة  ودرس الحدٌث على

المنورة  وتكرر سفره الى المسطنطٌنٌة دار الخالفة ثم  المكرمة والمدٌنة
تولى النٌابة الكبرى للتدرٌس  فً دمشك ثم خلؾ والده نمٌبا  لالشراؾ 
 فٌها 

 هجرٌة له دٌوان مطبوع لٌل ان 1080 \         توفً بدمشك سنة
 والده جمعه بنفسه 
\        ومن شعره ماٌلً   
 
    ٌامر تهن الهوى ولما ذلته 
                              هل تحفظ عهده ولد مزلته 
 
    كم نطك طرؾ مٌل لوى
                            لو كنت ممٌدا  لما   اطلمتنه
 
-----------------------            



 
   ٌامدعً الحب اما  حممته 
                              ان الكتمان شرط ما لد ذلته
 
 لم تطلك الدمع واله  مرتهن 
                            لو كنت  ممٌدا لما     اطلمته
 
------------------                  
 
 مذ  نوه  بالفضل لسان  االكوان 
                          فً حوزة دولة البدٌع العرفان
 

ارخ –نادى بالشكر مستزٌدا   
                           ٌمن الفتٌا  باه  لعبد الرحمن 
 
 
-----------------------------------------          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدر الدٌن الؽزي                
 
 

 
        هو ابو البركات  دمحم بن بن رضً الدٌن ابو الفضل بن دمحم بن 
احمد بن عبد هللا العامري  والمرٌشً  الدمشمً الؽزي  ولد فً دمشك 

 هجرٌة  وتربى بها فً كنؾ والده الشاعر رضً الدٌن الؽزي 904\سنة 
نشا فً بٌت عز  وادب وتصوؾ  كان فمٌها  عالما فً الشافعٌة عالما 

 باالصول والتفسٌرالحدٌث 
 
     لزم  العزلة فً اواسط حٌا ته للدراسة والتتبع فالؾ اكثر من  مابة 
وعشرٌن كتابا  وكان ال ٌزور احدا  بل ٌمصده الحكام واالعٌان  لعلمه 
ومكانته العلمٌة والفمهٌة  وكان كرٌما محسنا  ٌنفك من ماله على 

.ا يتالمٌذه فٌعطً لهم رواتب واكسٌة  وعطا  
 

  هجرٌة984 \      توفً فً دمشك سنة
 
\    من شعره  هذه المماطع التً ٌمول فٌها   
 
 هبت سحرا فحركت وسواسً

  نشوى خطرت علٌلة االنفا س                          
 
 اهدتارج الرجاء بعد الٌاس
                      ما احسن  بعح  وحشتً  اٌناسً
 
--------------           



 
  الطرق ثالثون  عشرون طرٌك
                        عن  عابشة  لد روٌت بعد عتٌك
 

عمر – والعم ونجله علً   
ابً هرٌرة    وهو  وثٌك–                     عثمان   

 
ابن عوؾ وكذا– سعد   وحذٌفة   

                     عن طلحة والزبٌر من ؼٌر طرٌك
 
 فالطرق  ثالثون لنا عدتها 

لل  فهو تواتر  به الوصؾ بلٌك.                         
 
 
--------------------------------     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

شمس الدٌن دمحم الصالحً الهاللً          
 
 

هو شمس الدٌن دمحم بن نجم الدٌن بن دمحم الصالحً الهاللً               
الدمشمً الحنفً ، الشهٌر بالصالحً ، شاعر وكاتب عربً من أهل 
 دمشك ، 
 
ولد الصالحً عام ألؾ وتسعمابة وستٌن للهجرة بحً الصالحٌة ـ وإلٌها 
نسب ـ بدمشك ولرأ بها المرآن الكرٌم ، ثم توجه إلى مكة ولرأ بها الفمه 

 ي كما تعلم أٌضا على ٌد المطب المكً النهروانيعلى ٌد ابن حجر الهٌتم
 ثم عاد إلى دمشك بعد وفاة والده سنة وستٌن
 

والصالحً لم ٌتزوج ،ولزم العزلة فً آخر حٌاته فً حجرة              
بالمدرسة العزٌزٌة بدمشك ، ولد لدم الصالحً إلى الماهرة ، ولم نعرؾ 

الهدؾ من رحلته هل كانت للتعلم أم للتدرٌس أم لشًء آخر ، كما ال 
ندري هل تكررت هذه الزٌارة أم ال ، وما المدة التً ألامها الصالحً فً 
مصر ، ؼٌر أن الرجح أنه أتاها عام تسعمابة وخمسة وتسعٌن ، أي بعد 

أن ذاعت شهرته ، وٌذكر ذلن تلمٌذه شهاب الدٌن الخفاجً ، بل إن 
الصالحً نفسه ٌذكر زٌارته لمصرفً كتاب لم ٌعثر علٌه إلى اآلن 

: حٌث ٌمول (سوانح األفكاروالمرابح فً ؼرر األشعار و المدابح )هو  
 وكتب إلً بها ـ أي بمصر ـ شهاب الدٌن الخفاجً لصٌدة سنة 

...تسعمابةوخمسة وتسعٌن   
 
كما سافر الصالحً إلى طرابلس الشام وبمً بها زمنا معلما لولد األمٌر 
علً بن سٌفا ، كما مدح هذا األمٌر ، ثم عاد إلى دمشك فتوفً بها نهار 

صالحً لل. االثنٌن تاسع عشر صفر سنة ألؾ واثنتً عشرة بعد الهجرة
عهد سٌطرة الدولة العثممانٌة على الدول العربٌةآنذان ومنهاوالٌة 



ٌة وعاصمتها دمشك موطن الصالحً ، ولد عاصر الصالحً من رسو
:سالطٌن آل عثمان كال من   

. هـ 926ـ السلطان سلٌمان األول الذي تولى الحكم سنة   
. هـ 974ـ السلطان سلٌم الثانً ، الذي تولى الحكم سنة   
. هـ 982ـ السلطان مراد الثالث ، الذي تولى الحكم   

سجع الحمام فً مدح خٌر االنام-ومن شعره له دٌوان    
-  ومن لوله  

 
المرتمً فً المجد مرتبـةً  علً  

لها   االنام   ولوؾ اسفل الدرج                                  
 
ا ن  هو ابُن سٌفا الذي َسٌُؾ العدّوِ

  به و سٌؾ الندىمد فاض كاللجج                                  
 
    ُحْلُو الصنابع ال َمنٌّ ٌُشاُب بها      

  مر الولابع ٌوم المولؾ الحرج                               
 
 
 
    -------------------------------------      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                الفصل الخامس
 

نماذج من شعر الفترة المظلمة             
       
 

وهذه نماذج نختم فٌها هذه الفترة التً امتازت بانحطاط فً            
كافة مرافك الحٌاة بما فٌها اللؽة وادابها العربٌة وعلى راسها الشعر 
حٌث هبط مستواه الى ادنً المستوٌات على مدى العصور فً االدب 
العربً ٌمول الشاعر الشاب الظرٌؾ  شمس الدٌن ابو عبد هللا دمحم بن 

: هجرٌة 688 \عفٌؾ الدٌن المتوفً سنة  
 
 
  ٌَا َرالِدَ الَطْرِؾ ماِللطَّْرؾ إؼفاءُ 

إْخفاءُ   َحدّْث بِذاَن فما فً الُحبِّ                                      
 

    َؼَزلً إّن اللٌّالً واألٌاَم ِمنْ 
وأنباءُ  أبناءٌ  فً الحسِن والُحّب                                      

 
سفنٌ   وصفوة الدَّهر بحٌر والّصبا      

ٌ وإسراءُ   وللخالعة ِ إرساء                                         
 
 ٌا ساِكنً ِمْصر َشْمُل  الّشْوِق ُمْجتَِمعٌ 
عدَ الفراِق وشوُل الوصل   ِأجزاءُ        ب        
 
بَا ِمْنبَْعِد فُْرلَتُِكمْ    كؤّن َعْصَر الّصِ



عصُر التصابً به للهوإِبطاءُ                                        
 
ٌْس ٌَْخَشى ِمْنِن لُْلُب فَتًى  ناَر الَهَوى لَ
هً  أرجاءُ   ٌكون فٌه إلبرا                
 
  نَْدٌب ٌََرى ُجودَهُ الّراجً  ُمشافََهة ً

ٌِْرِه َرْمٌزوإٌماءُ                                      والُجودُ ِمْن َؼ  
 
ة ٍ لو َؼدْت لألُْفك  ِما َرَحلَتْ   ذُو ِهمَّ
وال َجازتهُ جوزاءُ   له ثرٌا                 
 
  لَْوالَ أُخوَن وال أَْلفَى  َمَكاِرَمهُ 

ٌَْر الذي  تَْحِوٌِه بَْطَحاء                                 لَْم تَْحو َؼ  
 
ْضُت َعْن ُسْحٍب       لَِكْن تَعَوَّ

إْذ ُسْحُب هذا وَهذا فٌِِهماالَماءُ   بُِمْشبِِهه                           
 
  وعندَ ذلن ظلٌّ باردٌشبمٌ 

وأهواءُ   وعندَ ذا منهٌل صاؾٍ                                     
 
ٌَْن أَْرَسْلُت أبٌاتاً  ِلَمْدِحُكما  إلَ
فً ساحتً هن إسراُءوإرَساءُ              
 
  لم ٌَمَو ِمنهّن إْلواٌءِلمَافٌَِة ٍ

ولم ٌطؤُْهّن فً الترتٌِب  إٌطاءُ                                    
 
  فإن نظمً أفرادٌ ُمعدّدةٌ 

ٌْري ُرعاعاٌت  َوَؼوؼاء                                َونَْظُم َؼ  
 

ْخَشلبٌ   فال ٌُماُس بِدُّرٍ ِمْنهمُ   
الدّاءُ   هذا دواٌء ولوُل الجاِهل            
 
ٌَْن ِمنًّ َسالٌم ماَسَرْت َسحراً   َعلَ



ٌَْمة ٌ ِعْطُرها فً          اءُ   نَُس الَكْوِن دَرَّ  
 
 

               ---------------------------------  
 
: ٌمول الشاعرصفً الدٌن الحلً وهو اشعر اهل زمانه بالمنازع   

 
ٌوٌن لها َمرأى األحبّة ِ إثِمدُ،     

َعجٌٌب لها فً ُعمِرها كٌَؾ تَرَمدُ                                       
 
  وعٌٌن خلْت من نوِر وجه حبٌبِها،

عجبُت لها، من بعِده، كٌَؾ ترلدُ                                        
 
 ولً لمملة ٌ لد أنكَر الؽمَض جفنُها،
  وعرفها صرُؾ النّوى كٌَؾ تسهدُ           
 
 تراعً النّجوَم الّسابراِت، كؤنّما
  محّمدُ   الملٌنُ    فٌهنّ    تمثلَ                  
 

ألنّهُ     النّجوِم،      بٌَنَ    تحاولُهُ   
  لُرتبَتِِه فوَق الَكواكِب َممعَدُ                   
 
  ملٌٌن، لَو أّن الّرٌُح تُشبِهُ جودَهُ،

لما أوشكْت ٌوماً من الدهِر تركدُ                                      
 
  مبددُ شمِل الماِل، وهَو مجمٌع،

  وجامُع َشمِل الحمِد، وهَو ُمبَدَّدُ                                     
 
  فال نَّمَك االعذاَر ٌَوماً لسابٍل،

َموِعدُكم َؼدُ :  لاَل للُوفّادِ   وال                                        
 
ًَ من دوِن بؤِسِه،   دََهتُه الَمناٌا، وه

  كذا الصارُم الصمصاُم ٌفنٌِه مبردُ                                  



 
  فٌَا َمِلكاً لد أطلََك الُجودُ ِذكَرهُ،

  ممٌدُ   نداهُ   من    نزٌٍل  وكلّ                                      
 
  لمد كنُت للوفاِد وبالً، وللعدَى

  وباالً، به تشمَى أناٌس وتسعدُ                                      
 
 فكم أنشؤْت كفاَن فً المحِل عارضاً،
  وَخدُّ الثّرى من عارِض الخطِب أمَردُ     
 
  وكم أرسلْت ٌمناَن فً الحرِب للعدى

  َسحاَب نَكال بالّصواهِل ٌَرُعدُ                                     
 
   إذا ما َونَى َمسراهُ ثِمالً ٌَُحثّهُ 

أجردٌ ومجردُ : جوادٌ وعضبٌ                                           
 
 فٌنظُم فٌها الرمُح ما السٌُؾ ناثٌر،
  وٌَنثُُر فٌها العَضُب ما اللّدُن ٌَنِضدُ          
 
  فُمفَردُها من نثِر َسٌِفَن تَوأٌم،

وتَوأُمها من نَظِم ُرمِحَن ُمفَردُ                                        
 
  وفً معلِن اآلداِب كم لَن مولٌؾ،

  ألهِل الحَجى منهُ ممٌٌم وممعدُ                                       
 
  ولم ٌَبَك من آي الَمفاِخِر آٌَة ٌ،

وال ؼاٌَة ٌ، إالّ وعندََن تُوَجدُ                                          
 
ِ، ال زاَل َسرمداً    َعلٌَن َسالُم اَّللَّ

كجودَن حتى بعدَ فمِدَن سرمدُ                                        
 
 فلو خلدَ المعروُؾ لبلَن ماجداً 
  لُكنَت بإسداِء الَجمٌِل ُمَخلَّدُ                



 
:وٌمول اٌضا   

 
        البدر ٌؽار من تجلٌن  

  والؽصن ٌحار من تثنٌن                                  
 
       ما انصؾ  من  دعان شمسا
                                والشمس تدار طوع    اٌدٌن   
   
   ٌا من رشؾ  المدا م مهال
                                 ما السكر    ممٌد     بها تٌن
 
    ال ترج   من المدا م   سكرا
                                ها   سكرة   فٌن       تكفٌن
 
 
 
------------------------------------------------------      
 
 
  من شعر الشاعر الهادي  الٌمنً وهو ابو عبد هللا  دمحم بن علً

وزن   هجرٌة  فً موشح له على932بن ابراهٌم السودي المتوفى سنة 
\ومشطوره ٌمول فٌه   الدوبٌت  

 
 افدي لمرا جماله الهانً   
                           عن كل عمل
  
 لد طابً به زمان عٌشً الهانً
                          من ٌوم وصل
 
 من شاهده ٌصٌر  كالولهان 
                          بهلول     هبل
 



 الاسمع لول من ٌنهانً
                         ما عنه     بدل 
 
  حبه  فنً          ولد تمكن منً 
 
 اذهب حزنً  بما هواه من حسن
 
 حوري  عدنً   كله  ملٌح ٌعجبنً
 
 بالحسن متوج وباالحسان
                             ولً  ؼزل 
 
 بدر بهاه سابر االكوان
                         فً الحكم عدل
 
 اٌام وصاله نعٌم  االبد
                       و الهجر عذاب
 
 كم من جسد افدٌه كم من كبد
                         انحل   وذاب
 
 من جور هواه لم ازل فً كمد
                         الصبر صواب
 
 مادمت اداه فالهنا من شانً
                         عالء   ونهل
      هذا العذري
             جنب  بعملً   شهري
 
   من ؼٌر عذر
         ما الذنب  ٌالٌت  شعري
 
 



--------------------------------------       
 
 

 من شعر شهاب الدٌن احمد بن دمحم بن عمر الخفاجً               
 المصري

 هجرٌة ٌمول فً  1069 \وكان لضً المضاة فً مصر توفً سنة
:رباعٌاته  

 
  ولى زمان  الصبا  مع االحباب 

اذ دعا او صابً –                               والشٌب ٌمول   
 
 صنً واحفظ امانة لً بمٌت

اخر      االحباب-    وهللا–   انً                                
 
----------------------             
 

م عاتبنً  وكم جفانً  حبً ن  
حماه     ربً -                           والذنب له    

 
 ما اطٌب  ما الذه من  ذنب
                        اذ   صار  وسٌلة لطوا العتب
 
------------------------              
 
 ٌاؼصن نما  مهفهؾ الؽصن  رطٌب 
                         ان مال علً كان لً ؼٌر لرٌب 
 
 فً وجهن للنداء حسن نادى
                      ابشر  بالخٌر  لاصدي لٌس ٌخٌب  
   
--------------------------        
 
 المرء ٌظن دهره لد ؼٌرا



                       لما  افنى  حٌاته  والعمرا
 
 كطالراكب مركبا  ٌبحر  زخرا
                 ٌجري  فٌظن ساحل البر جرى
 
-----------------------        
 
  تبا لزمان ذلة لم ٌنصؾ 
                    فً المنع لمن بعز  نفس مسرؾ
 
 ان اضماءه فمن  سراب ٌروي
                     او اطعم  من فارغ لدر ٌعرؾ
 
  ----------------------        
 
 طه المختار من كرٌم االصل 
                   فً الفضل له افتخار كل الرسل
 
 نور سنا  بمربه من ادب

   لم ٌمش مدانٌا  رلٌك   الظل                     
 
-----------------------------        
 
  المشرب فً الوجود ان راق حال 
                  اال بمذاق   ضامىء    لد جهال
 
 دار لبلوى وكم بها من محن

لست لال  الناس بلى  أ  من عهد                   
 
-----------------------------------  
 
ومن شعر ابن عدالن الموصلً وهو عفٌؾ الدٌن  ابو الحسن علً بن 

  هجرٌة 666\عدالن بن علً الموصلً وكان عالما فمٌها المتوفً  سنة 



 
  حً  عصرا مضى  بدارالسالم 
                          فعلٌه    تحٌتً   وسالمً   
      
  اٌمظنً ذكراي طٌب لٌالٌه
                          مانً    لضٌتها  فً المنام
 
 كم حلبنا    به من اللهو درا
                        وشربنا  السرورشرب المدام
  فً دجى لٌلة تبسم الل
                       هو  حتى انجلى عبوس الظالم
 
  لصرت طولها الخالعةفالس
                       ساعة منها طالت على الؾ عام
 
------------------------------        
         

 ومن شعر شمس الدٌن  ابو دمحم بن عفٌؾ الدٌن                 
\ هجرٌة ٌمول 688 \التلمسانً الملمب بالشاب الظرٌؾ المتوفً سنة  

 
لً من هوان بعٌده ولرٌبه                                                     

                                                                                   
ولن الجمال بدٌعه وؼرٌبه                    

 
 

ٌا من أعٌذ جماله بجالله                                                       
                                                                                  

 حذراً علٌه من العٌون تصٌبه
 
 

إن لم تكن عٌنً فإنن نورها                                                   
                                                                              ا و 

 لم تكن للبً فؤنت حبٌبه



 
 

هل رحمة أو حرمة لمتٌم                                                      
                                                                                  

 لل لل فٌن نصٌره ونصٌبه
 
 

لم ٌبك لً سٌر ألول تذٌعه                                                     
                                                                                   

                     عنً    وال للٌب ألول تذٌبه
 
--------------------------------------    

 
     ومن شعر الشاعرة زٌنب الشهاربة بنت دمحم بن احمد الٌمنٌة 

 هجرٌة فً صنعاء الٌمن  والتً برعت فً االدب 1114 \المتنوفاة سنة
\والشعر اللطٌؾ الجٌد الخالً من التكلؾ تمول فً المدح   

 
اصخ الً     اٌها   االمام                                                      

                                                                                   
                                                                                   

 علٌن  سالم هللا واالنام
 

الٌن ركابب االمال امت                                                         
                                                                          به عز 

 المعٌبن فال ٌرام
 

اتٌتن شاكٌا من رٌب دهر                                                      
                                                                       ٌتمن  ان  

 مطلبه  امام
 

به عٌل الوفاء فال وفاء                                                        
                                                                    به  فمد   

 الذمام فال ذ مام



 
وال االباء واالبناء فٌه                                                          

        ال  االخوان   بٌنهم  التاام
 

وفتعلى كرٌم ارٌحً                                                            
                                                              سخً   لٌس   

 ٌعروه السام
 

ٌجود بصافنات الخٌل تزهو                                                    
                                                                              

 بعسجدها  اذا  شح الالءم
 

 ٌجود بٌعمالت العٌس تنإ
 بثمال    ٌجاذبها     الزمام

 
بكم الشن تنتظم المعالً                                                        

                                                                   كسلن الدر  
 ٌجمعه النظام

 
وانت ابا الحسٌن اجل لدر ا                                                    

                                                                            من 
 االكفا وان جحدو اوالموا

 
علوت علٌهم كرما وفضال                                                     

                                                                          وما 
 استوت المناسم والسنام

 
تلذ لن المرإة وهً تإذي                                                      
                                                                                   

ومن ٌعشك ٌلذ له    الؽرام    
 



لد احسنت بن االٌام حتى                                                       
                                                       ه                          

    كانن فً فم الدهر ابتسا م
 

-------------------------------  
 

 ونكتفً بهذا المدر من نماذج هذا العصر مع التمدٌر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    البا ب الثامن                          
 
 



         الشعر العربً فً  بداٌات العصر الحدٌث      
 
 
 

الشعر العربً الحدٌث–               الفصل االول   
اسباب تطور الشعر - الفصل الثانً              

الحدٌثانواع الشعر –             الفصل الثالث   
الفنون الشعرٌة –  الفصل الرابع               
الشعراء الرواد –   لفصل الخامس             ا  

لعصر الحدٌثانماذج من شعر- الفصل السادس                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

  الفصل االول                         
 
 
 



                   مفهوم
            الشعر العريب  احلديث
 

 

قيل او نظم يف العصر احلديث ابللغة                ىو كل الشعر الذي كتب او
والعصر احلديث يُقصد بو الزمن او. العربية  املدة الزمنية الذي تتميز فيها معامل  

فهو آخًر حلقة يف . ابالمة العربية  احلياة احلديثة عن األزمنة املاضية اليت مرت
تسميات عديدة وىذه  السلسلٍة الزمنية املرتبطة  ابلشعر  وقد  وجد هلا
وصل  التسميات ىي العصر اجلاىلي وىو بداية تكوين الشعر العريب  او ما
 الينا  منو يف تلك احلقبة الزمنية واليت تنتهي بظهور االسالم مث اييت العصر
ويتناول كل ..  االسالم كما يسمونو ايضا  االسالمي او عصر صدر
الفًتة بدءا من انتهاء العصر اجلاىلي وحىت قيام الدولة  الشعرالذي قيل يف ىذه
العصر االموي والعصر العباسي واالندلسي  االموية يف الشام وىكذا
املظلمة اليت مرت على االمة العربية  وعصرالركود او مايسمى الفًتة الراكدة او
معامل احلضار ة فيها حىت بداية   ابتداءا من احتالل املغول لبغداد وتدمري كل
الشعراحلديث بدءا من  بواد ر النهضة العربية احلديثة حيث اطلق عليو تسمية
 منتصف القرن التاسع عشر وحىت ستينا ت القرن العشرين والذي حيمل
تغيريات كثرية يف القصيدة الشعرية العربية احلديثة منها كظهور الشعراحلر 
وظهور قصيدة النثر اضافة اىل بقاء القصيدة العمودية اليت  والشعرالتمثيلي
واليت الزال العريب يتذوقها وحيس هبا ويتفاعل  تعترب اساس الشعرالعريب قائمة



ىذه االلوان الشعرية احلديثة ىي  معها  مبا يفوق كل التفاعالت مع غريىا وكل
.امتداد وتطور ملقاصد الشعر العريب القدمي  

الشعرالتمثيلي او املسرحي نواتو احلكاايت اواملقاطع             فقد كان
ربيعة  مثال اثناء مطارداتو الغرامية  اما الشعر  الكالمية يف شعر  عمر بن ايب
وظهور االزجال االندلسية اليت انتشرت يف عموم  احلر فهو امتداد للموشحات
واملخمس يف الشرق العريب والتشطري  الوطن العريب انذاك وكذلك ظهور املربع
خمتلفة حمسوبة على  وتبعها الكان كان و املواليا وىكذا وجدت انواع
ومسي ىذا  الشعرالعريب قد اخرجتو عن اصالتو املعهودة يف الوزن والقافية
 ابلتطور او التحديث تبعا للظروف الزمنية وحاجة الشعر اىل التطور والتعايش

مع االداب العاملية االخرى وقد اطلق على الشعر الذي قيل بعد ىذا التاريخ 
.املعاصر  ابلشعر  

 وديكن تصنيف األدب العريب ككل وفقا لتصنيف الشعر العريب حبسب الفًتات
 الزمنية اليت واكبت العهود الزمنية املختلفة للخالفات او االمارا ت املتعاقبة او

الدول اليت حكمت االمة العربية وبضمنها اليت فتحت علي ايدي العرب 
كما ديكن ان . احلكم العريب كبالد االندلس وبالد فارس  واصبحت حتت راية
. فيها من خمتلف االقطار العربية واإلسالمية نصنفو   حبسب املواقع اليت قيل
- اجلزائري اي يصطبغ بصفة حملية  فنقول الشعر العراقي او الشعر املصري او
الواقع تبعد الصيغة العامة  اال اين ال احبذ ىذه التسميات احمللية اليت ىي يف
ان تكون التسمية  للشعر العريب عن تسميتو االصلية ومساراتو االصلية وافضل
مصر  اشارة فقط كأن تقول الشعر العريب يف اجلزائر او الشعراء العرب يف

وىكذا حيث ان الوازع النفسي او االنطباع العام - اولبنان او املغرب
 يكاد يكون واحدا يف كل مواقع انتا جو ويف كافة مراميو ومقاصده للشعرالعريب



. 
اعتاد  مؤرخوا  الشعر العريب على  تصنيفو  إىل  فًتتني         وعلى العموم

الشعر القدمي والشعر: أساسيتني فالشعر القدمي يقصد بو كل شعر . احلديث 
ورمبا اضيف اليو لدى بعض  عريب قيل او كتب قبل عصر النهضة العربية
وقد يطلق . املؤرخني للشعر كل شعر كتب على منطو اثناء وبعد النهضة ايضا
 على ىذا الشعر اي الذي قيل يف زمن النهضة او بعدىا واصطبغ ابالسلوب

الشعري العريب من حيث الوزن والقافية  ابلشعر التقليدي كونو نظم على غرار 
العريب القدمي او قل محل يف طياتو النزعة العربية  التقليدية  ورمبا يسمونو  الشعر
بعمود الشعر او الشعر العمودي وىذه التسمية افضل من االوىل وذلك  ايضا
عمودية متكونو من شطر وعجز وقافية موحدة ووزن  لكون قصيدتو جاءت
.الفراىيدية الستة عشر اثبت يف ظل احد البحور العربية   

النهضة          اما الشعر العريب احلديث فيقصد بو كل شعر عريب كتب بعد
وىذا قد خيتلف عن الشعر القدمي يف أساليبو ومعانيو ويف مضامينو. العربية  

وموسيقاه وكذلك موضوعاتو واغراضو او فنونو احلديثة  تبعا ملتطلبات العصر 
الشعر حيث لكل عصر من العصورالشعرية مثل ىذه التغيريات  وىذه مسة يف
يعود فليس الشعراجلاىلي كالشعرالعباسي مثال  فيعرف منها الشعر اىل اي عصر
اواملوسيقى الشعرية اليت رقت واحلا جة املقال  من حيث الصياغة والفنية والنغم
كل عهد واوان وال الشعر  االندلسي  فيها والطبيعة اليت يعيشها الشعراء يف
العربية انذاك  ورقتو ومناخو  اجلميل  يشبو قوة وجفاء الشعر اجلاىلي والصحراء
  فلكل وقت وزمان شعره وفنونو وشعراؤه وعلى ىذا نستطيع القول ان كل ما 
شعر منذ بداية النهضة العربية وحىت يومنا ىذا تتمثل فيو احلداثة  قيل من
كلما تقدم زمن قول ىذه القصيدة او  تلك حنو احلاضر  وتظهر واضحة جلية



واتثره مبحيطو املعاش دمثلة لكل  تبعا لظروف القصيدة والشاعر العريب
.االحداث اليت مرت هبا االمة العربية   

ابن وقتو ويًتجم ما يعتمل يف نفسو وجمتمعو وما يكتنفو        فالشاعر العريب
فال-من احداث رضي ام مل يرض  يوجد شاعرعريب حديث اال كتب عن قضية  

وعليو فالشعر احلديث ديثل نفسية- فلسطني مثال الشاعرالعريب يف نظرتو  
العربية وحىت وقتنا  للوطن العريب احلديثة والواقع العريب املعاش منذ زمن النهضة
.احلاضر  

 
 
 
**********************************     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         الفصل الثانً
 



 
 

الشعر  فً العصر الحدٌث       حركة    
 
 
 
            دبت روح النهضة  العربٌة   وعلى راسها الشعر فً النصؾ 

– اٌات العصر العثمانً هأي فً ن–االول  من المرن التاسع اولبٌله بملٌل 
 منبعد ان خمدت  وانتكست انتكاستها الكبرى خالل الفترة السوداء 

تارٌخ االمة العربٌة  ابتداءا من دخول المؽول ا لتتار  بؽداد وحتى بداٌة 
 المرن التاسع عشر او لبٌله بملٌل
  
     فمد كانت الدولة العثمانٌة تجثم على انفاس االمة العربٌة  ومهٌمنة 

فً نهاٌات اٌام حكمها للعرب بعدان كانت تمثل دولة على البالد العربٌة 
الفرق بٌن –  بحكمها الماسً  حكما استعمارٌا  ظالما االسالم فً  حٌنها

  على حساب الدولة  التً هاستعمار واخر كل ٌرٌد تحمٌك مصالح
ادى الى تاءخر البالد - استعمرها  وٌجعلها تحت سٌطرته  اطول مدة  

فً محتلؾ نواحً الحٌاة وخاصة الثمافٌة فمد اتبع االتران سٌاسة تترٌن 
العربٌة التً هً لؽة المران – العرب فً بالدهم والمضاء على لؽتهم االم 

ن االسالمً الذي ٌدٌن به االتران أي  فضلوا اللؽة التركٌة يالكرٌم والد
على دٌنهم فً سبٌل نشر لؽتهم  وطمس معالم العربٌة فً البالد التً 
تحت سٌطرتهم  وكان نتٌجة ذلن ان ساد االمة العربٌة  ثالوث الفمر 
 والجهل والمرض 
 
       ولد ادى ذلن الى مهاجرة  جما عات من البال د العربٌة خاصة من 
سورٌا ولبنان  الى خارج بالدهم خوؾ المتل والتنكٌل بهم من لبل 
الحاكمٌن االتران اومن ساٌرهم من العرب  ولد اسس هإالء العرب 
المهاجرون  جالٌات وجماعات وجمعٌات فً  امٌركا والبرازٌل  وؼٌرها 
من الدول التً هاجروا  الٌها  وبرز منهم  جماعات  فً مجال االدب 
 والشعر  مثل  اٌلٌا ابوماضً  وجبران  والمعلوؾ  وؼٌرهم
 
      اما فً الشرق العربً فمد دبت الحٌاة تسري  من جدٌد فً الروح 
العربٌة  وخاصة النهضة الفكرٌة  وتسربت بٌن الشباب العربً وبعد 



اتصال البعض منهم بالؽرب  مثل برٌطانٌا اوفرنسا  اوؼٌرها واخذ شبابنا 
العربً  ٌتطلع  بمافً هذه الشعوب  وٌدرن ضرورة التخلص من 

  والثورة على  العادات والنظم البالٌة  والمتهربة التً لتركًاالستعمار ا
البسها   االستعمار  لالمة العربٌة  وكذلن  كان من اسباب  هذه النهضة 

ولو انها - التمازج العربً مع الؽربٌٌن عن طرٌك االرسالٌات التبشٌرٌة
ودخولها الوطن العربً  واٌجا -  كانت تهدؾ الى استعمار من نوع جدٌد

المطابع ودخولها البالد العربٌة ونشر الحرؾ العربً  والفكر العربً   د
 لفحول الشعراء وطبع بعض الكتب المدٌمة ومنها الدواوٌن الشعرٌة

 وكذلن فتح بعض المدارس باللؽة العربٌة  بعد ؼزوة نابلٌون  العرب 
.لمصر  
 

مطبوع -  الفترةالمظلمة –       ظل الشعر فً فترة االنحطاط والتاخر 
عناٌةالشاعر  تنطوي  على التزوٌك  اللؽوي وبطابع الفردٌة تملٌدٌا  

واللفظً  دون المعنى  وتحول  الى صناعة شعرٌة بحتة  تكثر فبها 
الصور التملٌدٌة الماخوذة من لبلهم  وكثرت التشبٌهات  الى حد  انعدام  
 المعانً  الشعرٌة الجدٌدة اوطمسها 
 
    اما فً بداٌة هذا العصر فمد تؽٌرت  وطبعت بطابع التحرر واالنطالق 
 والدعوة الى الثورة  على كل ما خلفه االستعمار  من اوضاع ومفاسد  
وطبع الشعر بطابع التجدٌد من جدٌد  فتوسعت افك افكار  وخٌاال ت  
بعض الشعراء  بعد اطالع بعضهم على االداب الؽربٌة   والتاءثر بالشعر 
العربً المدٌم  الذي بدء ٌنشر  من جدٌد فً حركة ادبٌة بداءت  تتحرن 
وتتحرر  فً البالد   ومن الشعراء  من   اوجد  شعرا جدٌدا  فتحررمن 
لٌود  المافٌة  كما هو الحال فً الشعر الحر  الذي ظهر  حدٌثا  فً الشعر 
العربً     ونتٌجة اطالع الشعراء العرب  على الفن المسرحً الؽربً  
 وجد الشعر التمثٌلً 
 
        الشعر العربً  ٌمتمٌز فً هذا الولت بان جله  ثوري  وطنً 
ٌدعو الى استنهاض الهمم  والتخلص من االستعمار والثورة على كل ما 

فهو فً اؼلبه شعر - لدٌم وبال   وال خٌر فٌه الءمتنا  العربٌة - هو
هادؾ لاد البالد الى حركة وطنٌة لومٌة  فكان الشعراء والمفكرون  
 واالدباء هم  لا دة الثورات التحررٌة فً الوطن العربً
 



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

 
لثالث  الفصل ا                     

 

 



اسباب تطور الشعر العربً الحدٌث            

 
 
              للنا   ان الشعر  تطور او سرت فٌه نفثة الحٌاة  فسار فً 
طرٌك التمدم والٌزال كذلن  ولد اصبحت مكانته ومكانة الشعراء  مرمولة 
  وعالٌة  بٌن االداب العالمٌة  ومن بعض اسباب هذ التطور الشعري
:  ماٌلً   
 
 

التطور  فً النشاط الثمافً  واالجتماعً  - 1   
          ------------------------------------------- 
 
            تٌمظ جماعات من الشباب العربً  فالوا على انفسهم حمل 
رسالة التحرر من االستعمار  واالخذ بٌد الشعب العربً  فً االتطالق  
لدما  نحو مجتمع  افضل  فوجدت الجمعٌات السرٌة  رؼما عن 
المستعمرٌن  وكان ٌتراءس هذه الجمعٌات االدباء والشعراء  والمثمفون 
 فزودوا  افراد هذه الجمعٌات  بولود الثمافة وؼذوهم  بالمصابد الشعرٌة 
  الوطنٌة التً تلتهب نارا  فً نفوس الشباب العربً ولد ادى ذلن الى 
انضواء الكثٌر من ابناء  االمة العربٌة تحت لواء هذه الجمعٌات  التً 
عملت  على تثمٌؾ  افرادها وؼٌرهم من الشعب العربً  ودعوتاهم  الى 
التحررمن االستعمار   والى الحرٌة فانتشرالنشاط االجتماعً ودبت 
الحركة فً المجتمع العربً  وازداد النشاط الثمافً  وافتتحت المدارس  
كظاهرة حضارٌة  فكانت بمثابة نهضة  او بداٌة نهضة  وبداٌة ثورة   
 فً االمة العربٌة سٌاسٌا وثمافٌا واجتماعٌا 
 
 

االتصال  بالؽرب -  2  

  --------------------- 
 
               اتصل  الشٌاب العربً  بالؽربٌن  بطرق شتى  وتطلع 
الشعراء العرب  على ماعند  الؽرب   وتاءثروا باالفكار واالسالٌب  



الثمافٌة الؽربٌة ولد ظهر هذا التاثٌر واضحا  فً شعر  الشعراء فمد 
- تاءثروا بالترجمة وارسال  البعثات الى الؽرب  واالرسالٌات التبشٌرٌة

ولو انً اعد هذه االرسالٌات  تمهٌدا الستعمار جدٌد من نوع اخر ولد 
فكانت هذه لد وسعت افك اخٌلةالشعراء  وافكارهم  -  حدث بالفعل 

وشحذت همهم  وتفننهم بالشعر وظهور عوامل التجدٌد فٌه وخصب خٌال 
  .الشعراء  او نهضتهم من نومة عمٌمة

 
 
 

حملة نابلون على مصر -    3   
     ------------------------  
 

 هجرٌة  تمرٌبا 1217\ادة  نابلٌون سنة ي      ؼزت فرنسا  مصر بك
  ومكث نابلٌون حاكما على مصر  ثالث سنوات  أي بدل االستعما ر 

الشعب   باخر ؼربً  افضل  من االول  واكثر انفتاحا علىتركً  ال
العربً فً مصر  فمد جلب معه  العلماء  واالدباء والمهندسٌن  
واسس مكتبة عامة  ومطبعة   واصدر صحٌفة  واسس  مجمعا علمٌا 
أي اهتم بالثمافة  العربٌة   وادابها المدٌمة  من خالل طبع بعض 
 الكتب  
 ان بعضا من الشعب المصري  للد الفرنسٌٌن  فً كل امورهم  ومنها 
التافه والجاد فتٌمضت العمول واالفكار  فكانت بداٌة نهضة  ثمافٌة 
واجتماعٌة فً الشعب العربً فً مصر  كما كان  من  ثمار  هذه 

بعد تمتك النهضة ممارعة  المصرٌٌن للحملة الفرنسٌة  على بالدهم 
التً انشات فً الوطن العربً الشعور المومً  هذه الممارعة, افكارهم

 واالحساس بالظلم  والمطالبة بالحك وبحكم  بلدهم بانفسهم  
  ومن مصر تسربت روح الثورة وروح النهضة الى االلطار العربٌة  

  الشعراالخرى  فكان لها ابلػ االثر فً  نهضة الشعر  وتمدمه حٌث ان
  الولود لكل الثورات 
 
 

 

انتشار المطابع والمكتبات- 4  

 



 هجرٌة على 1029 \            دخلت المطابع للبالد العربٌة  فً سنة
ر الصحؾ  وطبع الكتب المإلفة سابما اوجه التمرٌب  فساعدت على انتش

اوحدٌثا واطلع الشعراء على الدواوٌن التً طبعت ولد تاثربعض الشعراء 
بالشعر المدٌم فنهجوا المنهج الشعري  المدٌم فً االؼلب  مع ظهور 

 الشعر ظاهرا للوجود من جدٌد فً  ممام التاثر  بالؽرب فكان  ان ارتفع
اكثرالبالد العربٌة  وخاصة مصر والشام والعراق حامال صوت التحرر 
واالنعتاق  من ربمة المٌود التً فرضت علٌه زمن الفترة المظلمة 
الماسٌة والمحنة  الحالكة  وكثرت المكتبات اٌضا وفتحت المدارس فكانت 
 هذه كلها روافد تصب فً معٌن الثمافة العربٌة 

 العرب  وعلى راءسهم  المثمفٌنب      هذه االسباب  وؼٌرها  دفعت  
الى حمل رسالة  امتهم  وؼرست النهضة  فً الدم العربً    الشعراء

فاورلت هذه الشجرة المباركة من جدٌد  فكانت شجرة وارفة الظالل  
فنون الشعر العربً حٌث فتحت افاق جدٌدة وانواع جدٌدة   اؼصانها

للشعر ونبػ الشعراء فكانت  النهضة الشعرٌة الحدٌثة  وكان هذا العدد 
الكبٌر من الشعراء  فً كل البالد العربٌة صوتهم واحد  ونداإهم  فً  
شعبهم العربً واحد الكل ٌدعوالى النهضة والثورة  على االستعمار  
 ودفع البالد الى كل ماهو جدٌد 
 
 
 
-------------------------------------------      
 
 
 
 
 
 
 
 

رابع                           الفصل ال  
 

انواع الشعر العربً فً العصر الحدٌث          

 
        ادى  التمدم  الثمافً  الى نشوء  انواع جدٌدة  من الشعر لم تكن  
معروفة  من ذي لبل  اضافة الى عمود الشعر  العربً  ولذلن  ٌمكن  



تمسٌم الشعر الى انواع عدٌدة فً هذا العصر  كل نوع ٌختلؾ عن االخر 
–باالخص فً طرٌمة النظم  منها  ماٌلً   

 
 

 عمود الشعر
    ------------- 
 

   او التمٌٌدي      هو الشعر  الموزون  الممفى وٌدعى بالشعر التملٌدي
 فً الوزن والمافٌة   وتمٌٌد وامتداد له   اٌضا النه تملٌد للشعر المدٌم
  الذي نظم على  موسٌمى بحرالموروث فالشعر التملٌدي هو هذا الشعر

 ولزم روي واحد ولافٌة واحدة   الستة عشر من البحورالشعرٌةمعٌن 
فالمصٌد ة  وحدة متماسكة من حٌث البناء كانها بٌت واحد  وجل  الشعر 
 العرًٌ الحدٌث من هذا النوع  
 

      لمد حافظ الشعراء على اصالة عمود الشعر العربً  وموسٌماه  
مهما اختلفت االؼراض والفنون     واوزانه  وسٌبمى كذلن عمود الشعر

الشعرٌة واسالٌب الشعراء هو الذي له االمدح المعلى والجو االنسب  
على امتداد الوطن العربً الن االذن الموسٌمٌة  العربٌة  جبلت علٌه 
 واستساؼت سماعه  واستسمجت كل انواع الشعر اال اٌاه   
    ومن هذاالنوع من الشعر هذه االبٌات للشاعر انور العطار  ٌمول فٌها
-: 
 
    انا الفاتح السمح  منذ المدم 
                                ولوالي كان الوجود  العدم 
 
    نشرت على الكابنات الضٌاء 
                                وانمذتها عن عوادي  النؽم
 
  وتراءى لً الوطن  المستثا ر 
                                 ولد عانك السٌؾ فٌه الملم 
 
  وما الخلد اال اعتناق السٌو 

  ؾ وخوض الحتوؾ  وصب الحمم                       



 
 وبذلً  جذالن  ا على الدماء 

    وما ٌملن  الخلد    ا ال     بد م                         
 
  وذ ودي   عن  وطن ماجد 

  ورعً   الدٌار  كرعً  الذ  مم                           
 
 نمانً ٌعرب  خٌر الجدود

   وٌعرب روح المعالً    والكرم                             
 
 بالدي الكفاح بالدي الطما
                           ح  بالدي الصباح    اذا ما  ابتسم
 
 نعمت بها فً ظالل  االخاء 
                             وما ظلها السمح  اال       حر م
 
 على ساحها رابعات   النبوغ 
                            وفً  مهدها     لبسات      الهمم
 
  وما هً ا ال كتاب  البماء 
                              وماهً     اال     سجل   العظم  
 
 
--------------------------------------         
 
 
 

:الشعر  التمثٌلً او المسرحً  
 -------------------------- 
 
        الشعر التمثٌلً  فن طارئ على  االدب العربً  التبسه العرب 
نتٌجة اتصالهم بالؽرب  وتاثرهم بهم من خالل البعثات والترجمة  واطالع 
بعضهم على المسارح الؽربٌة  فمد اطلع الشعراء  العرب على حركة 



المسارح الؽربٌة وما ٌعرض فٌها  مما كتبه االدباء الؽربٌون  من 
نا على ئت شعرٌة  مثلت على المسارح فالدم بعض شعراامسرحً

 مسرحٌات  تمثٌلٌة باللؽة العربٌة ت نظمؾمحاكاتهم  بدافع حب التشابه   
  وثرا فنظموها شعرا 

 
         ولد نجح هذا النوع من الشعر فً اول  بداٌاته   االانه ركد اومال 
الى الركود  مع مرورالزمن  ولد كانت اؼلب الرواٌات الشعرٌة   مستماة 

  من مادتها من التارٌخ ومن اشهر من كتب فً هذا الشعر واوجده 
الشعراء  احمد شولً وعزٌز اباظة من مصر و خالد الشواؾ من العراق 
  وؼٌرهم 
 

-:شعر احمد شولً  -  كلٌوباترة  –  وهذا ممطع من  مسرحٌة   
 

-كلٌوباترة-   تتاءمل  كلٌوباترة  فً وجه الجرٌح   \   
 
  اه نطونٌو    حبٌبً          ادركونً    بطبٌب 
 
 ماترون  االرض تروى  من دم اللٌث الصبٌب 
 
 ابتً اٌن لوى   طبن     والسحر       العجٌب
 
 هو فً اؼماءة   الجر    ح   فنبهه       بطٌب
 
 هو ٌفتح      عٌن         ٌه    وٌصؽً  لنحٌبً
 

–محاوال  اسعاؾ الجرح –       اونٌس   
 
  تلن انفاسه  توالى  وهذا    جسمه ال ٌزال  ؼضا طرٌبا
 
  هو   ذا لد تخلجت شفتاه    وتهٌا     لسانه        لٌثو  با
 
 اٌها المالبكة  ارفمً بجرٌح    بات  تحت الرواء جرحا صبٌبا
 



 التنادٌه بالدموع مرارا        ربما  ضر  جرحه  ان ٌجٌبا
 
-  انطونٌو  

 
  كلٌوباتره  عجب انت  هنا     لم تموتً  هم اذن مكذبون 
 
–    كلٌوباترة   

 
   سٌدي  روحً حٌاتً  لٌصري     امن حً 
 
    انطونٌو 
 
         بعد حٌن ال اكون 
 
  كلٌوباتره 
 
   من  تعانً  كذبا  من لالها  لن 
 
  انطونٌو
 
                              اوملبوس    النذل     الخإون 
 
     مر فاستولفته  اساءله  لال  ماتت فتجرعت المنون  
 
 -------------------------------------   
 
 

 

:الشعر  الحر  
 --------------- 
 
            بالرؼم   من كل المحاوالت الداعٌة الى التخلص من وحدة 
المافٌة  فً المصٌدة الواحدة فً الشعر العربً  كظهور الموشحات 



االندلسٌة  والموالٌا و المثلث والمربع والمخمس   ظل الشاعر العربً  
ملتزما بوحدة المافٌة  و موسمى البحر الواحد اال ان  فً بداٌات  المرن 

االٍِٞة من  دعى الى الثورة على مالعشرٌن   وجد من شعراء المهجر 

اُْؼو١ اُول٣ْ أُزٔضَ  ثبُوبك٤خ  اُٞاؽلح ٝاُج٤ذ اُْؼو١ اُٞاؽل أُزٌٕٞ 

ٖٓ ّطو ٝػغي ك٢ ر٤َ٘ن  ٓزَن ٝثؾو ٝاؽل أ١ ٓزَب١ٝ اُزلبػ٤َ  

اُٞى٤ٗخ  اٝ ٓٞؽل ا٤ٍُٞٔو٠ اُْؼو٣خ ُِج٤ذ اُٞاؽل  ثؾ٤ش رٌٕٞ ًَ 

اُوص٤لح ٜٓٔب غبُذ  ماد رلبػ٤َ ٓؾلكح اُٞىٕ  ظوثٜب ا٤ٍُٞٔو٢ ٝاؽل  

الرقوط ػٔب هٍٔٚ  اُْؼواء اُؼوة  ٓ٘ن ػصو اُغب٤ِٛخ ا٠ُ ا٤ُّٞ  كلػٞا 

اُزؾوه ٖٓ ٛنٙ اُو٤ٞك  ك٘ظٔٞ ّؼوا  ٖٓ ؿ٤و  ٝىٕ اٝ فوعٞا ك٤ٚ    ا٠ُ

ػٖ أُبُٞف ك٢ اُٞىٕ ا٤ٍُٞٔو٢ ُِْؼو اُؼوث٢   ًٝنُي ُْ ٣ِزيٓٞا 

 مع العرض ان كثٌرا من لصابد الشعرالحر ثبُوبك٤خ اُٞاؽلح ك٢ اُوص٤لح
التزمت التفعٌلة  فً النظم فسمٌت شعر التفعلٌة واالخر لم ٌلنزم بتفعلٌة 
.اوال روي وال لافٌة فسمً بمصٌدة النثر حٌث انه الرب ماٌكون الٌه   
 
             اسالٌب  جدٌدة ادخلوها فً الشعرالعربً االوهً لصٌدة النثر 

  وعن شعراء المهجر  تسربت هذه او لصٌدة الشعرالحرؼٌر المنضبط 
الحالة الجدٌدة فً الشعر الى االلطار العربٌة  فظهرت فً اؼلب البالد  
 لصٌدة النثر او ما ٌسمى بالشعر الحر   فهً اشبه بثورة  على
الشعرالمدٌم شعرالتفعٌلة فً بناء المصٌدة فتخلصوا من نظام 
الشطروالعجز وابتعدوا  عن النظم  بالعمود الشعري  المتسك المتناسك 
فً البناء وظهرت منازعات بٌن رواد الشعر  العمودي الذٌن اعتبروا  
الشعر الحر ضرب من انواع النثر  وانه نمص فً  شاعرٌة الشاعر اوفً 
اذنه الموسٌمٌة اخرجته عن المالوؾ وبٌن رواد الشعرالحدٌث الذٌن 
 ٌعتبرونه من متطلبات العصرالحدٌث
 

 هذه الطرٌمة  هً نمص  فً شاعرٌة  كانت     وال اعلم  ان       
الشاعر العربً الحدٌث مع العلم  ان هنان لصابد فً الشعر الحر رابعة 

 وذات تفعلٌة موحدة وجمٌلة وذات خٌال شاعري ٌهز الوجدان هزا
 ام انها  طرٌمة جدٌدة  لنظم الشعر التضتها  اوموسٌمى شعرٌة عربٌة 

ظروؾ الحٌاة فً هذا العصر  اال  انً الول  ان طبٌعة العربً  ستبمى 
متاثرة  بالمصٌدة الشعرٌة ذات التفعٌلة  الواحدة والمافٌة الواحدة لدى 

 اكثر  من  شدا لوٌا سماعها او مطالعتها  وتشد المواطن العربً الٌها 
لصٌدة الشعر الحر الخالٌة من الوزن والمافٌة  وٌظل المواطن العربً 



ٌنظر الى لصٌدةالشعر الحر انها لصٌدة النثر ولد اثبت الزمن صحة ذلن 
خال ل هذه االٌام على كثرة ما لٌل فً الشعرالحر  ونظم فٌه من دواوٌن  
شعرٌة  وانً رؼم كتابتً بعض لصابدي فً الشعرالحر  االانً افضل  

  علٌها او المصٌدة العمودٌة المصٌدة  الموزونة الممفاة
 

 واشعر انها لصٌدة الشعرالعربً  لدٌما وحدٌثا    وانً شعرت           
 حٌن اكتب المصٌدتٌن ان  االولى اعلى لدرا  وافضل سماعا   واكثر 

 فً الوجدان العربً   ومع هذا تبمى لصٌدة النثر حاجة  ومحاكاة تاثرا
 ملحة  لشعر هذا العصر ولعلً ارجع ٌوما  للتفضٌل بٌنهما   
 

      من اشهر شعراء  لصٌدة الشعرالحر وروادها  بدر شاكر             
 ونازن المالبكة   وصالح عبد الصبورالسٌاب  وعبد الوهاب البٌانً 

   ومصر ومٌخابٌل نعٌمة  وجبرا ن وكثٌر من شعراءالمهجر
من شعر نازن المالبكة بعنوان \  ومن هذا الشعر نمرا هذه الممطوعة 

\النهرالعاشك   
 
   انه ٌعدو  وٌعدو 
 
  وهو ٌجتاز بال صوت لرانا 
 
  ماإه البنً  ٌجتاح وال ٌلوٌه سد
 
  انه  ٌتبعنا لهفان  ان ٌطوي ربانا 
 
  فً ذراعٌه وٌسمٌنا الحنانا 
 
---------     
  اٌن  نؽدوا  وهو  لد لؾ ٌدٌه 
 
   حول اكتاؾ المدٌنة 
 
  ان ٌعمل فً بطء وحزم وسكٌنة 
 



  ساكبا من شفتٌه 
 
  لبال طٌنٌة ؼطت مراعٌنا الحزٌنة 
 
  ذلن االشك انا لد عرفناه لدٌما 
 
 انه  الٌنتهً من زحفه نحو ربانا 
 
   وله نحن  بنٌنا  وله  شدنا لرانا 
 
  انه زابنا الماءلوؾ مازال كرٌما 
 
  كل عام ٌنزل الوادي وٌاءتً  للمانا
 
 
 
--------------        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

خامس الفصل  ال                           
 
 

الفنون الشعرٌة فً العصر الحدٌث         
 



 

  الشعر  السٌاسً               

 
 

         توسع الشعر السٌاسً  فً بداٌات هذا العصر  توسعا  عظٌما  
- المرن التاسع عشروالمرن العشرٌن- حتى لٌل ان بداٌات العصرالحدٌث

فٌه سٌاسٌا  ثورٌا  ناهضا  وكان الدافع الربٌس لهذا الشًء  كان الشعر
الناهظة فً الوطن العربً  فمد شارن الشعراء العرب   هو الحالة الجدٌدة

فً اذكاء كل حركات التمدم  الثورٌة  العربٌة وكا نوا رإوساء   ودعاة 
لها  ومشتركٌن فعلٌا فٌها فهم االساس االول فً النهضة العربٌة لذلن  
فالمطلع على شعر شعراء النهضةالعربٌة فً بداٌات هذا العصر ٌجد ان 

ن أة جامحة  صارمة  ني ثورها روح  فًوالمصٌدة العربٌة  تمطر دما 
ابٌات لصابدهم  سٌوفا مصلتة  او  مسلولة من اؼمادها وهم لد ركبوا  
جٌادهم  للجها د  فً سبٌل الحك ونصره شعبهم والذود  عن وطنهم  

 لد تماسمت  االمم  اسالبه   فهتفوا  شعبهم العربً المسلوب  وهم ٌرون
فً الشعب العربً  وتؽنوا ببطوالت هذا الشعب الذي هب كالمارد ٌشك 

النور واالمان   طرٌمه الى الحرٌة و االنعتاق من االستعمار  وٌنشد
لدراته  وروحٌته االبٌة  الطامحة الى العلو واالرتماء  والثورة بباالٌمان  

. 
 
     الشعرالسٌاسً ٌمثل االحداث العربٌة تمثٌال صادلا فمد ذكرت فٌه 
الصؽٌرة والكبٌرة  من االحداث التً المت   باالمة العربٌة وكان الشعراء 

 صوت الشعب الهادر  والمدوي فالشعر  نار تلتهب  لتحرق ظهور هم
االجنبً   وثورة فً نفس العربً  تزٌدها  لوة  واندالعا   فالشعراء  كل 
 الشعراء هتفوا للتحرر العربً 
 

 من الشعر السٌاسً هذه االبٌات من لصٌدة للشاعر  رشٌد و             
:-سلٌم الخوري ٌمول   

 
روبة عٌل صبر  المجتلً ع  شمس ال  

                                    شمً  حجابن  لبل شك الرمس لً 
  
 وتداركً مستعجال لولم  ٌخؾ 



                                    سٌك   الحمام   الٌه   لم    ٌستعجل
 
      انً لمحت سناءن فً  ؼسك الدجى 
 
                                   رؼم الصبابة    والحجاب  المسد ل         
 
 فلمد  ٌرى   بالروح  شاعر  امة       
                                       من الٌرى   ؼٌر النبً   المرسل     
 
  واشعة االٌمان تبتد ر المنى 
                                     وترد   للمكفوؾ   عٌنً     احد ل
 
 وكواكب  الشهداء  فٌن بشابر

    ما اذنت     بالفجر  لو   لم    تاء فل                             
  ٌاهاتفا     بالفرلدٌن   تاللٌا 
                                  كلفت   نفسن   وصل  ما لم  ٌفصل
 
  ما الشام ما بٌروت  فً البلوى سوى 
                                 عٌنً  مولهة        وحدي     فٌصل 
  
 اراءٌت  وٌحن  مملة  هملت على 
                                    فمد الحبٌب    واختها    لم   تهمل    
 
  من هام فً حب الؽربٌب  فلست عن 

    حب االخ  العربً      بالمتحو ل                                  
 
  واعز من  دنٌا  االعزة    كلها 
                                    جاري المرٌب   واخوتً فً المنزل
 
 ٌامن ٌعدون الدفاع    تهجما 
                                  وٌإولون     النمد    شر     مإول
 
  وحٌاة لبنان وارزته  وما 



                               السمت   اال        بالحبٌب     االول
 
  لم انو ما تعنون  لط ولم  الل
                              اال   الذي    لالت   بالدي    لل   لً
 
 
 

            ------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  الشعر الؽزلً                      

 
 
           شعر الؽزل  وجد منذ وجد االنسان بعاطفته وحبه اتجاه لرٌنته 
وحبٌبته وفً الشعر العربً  وجد فً كل العصور الشعرٌة  كما اسلفنا 
وتحدثنا علٌه سابما  فهو تسجٌل  لعواطؾ الشاعر المحب اتجاه من ٌحب 

 ونفسه والعشك  وما ٌكنه فً للبه  الملتاع  وفإاده المكتوي بنار الحب



الحرى وروحه الحٌرى وفكره المشؽول  وعمله المسلوب  من شدة الوله 
. والحب الماتل    

تمٌز  شعر الؽزل فً هذا العصر  بتمثٌل طبٌعة  النفس العربٌة        
التبذل والتفسخ الخلمً  الذي كان موجودا   النبٌلة العفٌفة  فهو بعٌد عن

 لالختالط  مع  منها  نتٌجة  فً شعر العصور العباسٌة  وخاصة االخً
االعاجم  شرلا وؼربا وشماال  وفساد االخالق العربٌة تبعا  لعادات   
وتمالٌد  رعاع الناس وشواذهم  االجتماعٌة التً انتملت الى العرب ما 

بعض لصابد لشاعر او اكثر     ٌتمٌز ببعده عن  المادٌة  اال  
ومن شعر الؽزل  نمرا هذه المصٌدة للشاعر احمد شولً   وهً لصٌدة  

  :-مؽناة  وتناللتها االلسن ٌمول فٌها
 

 مضنان جفاه مرلده     بكاه   ورحم    عوده
 

 حٌران الملب  معذبه     ممروح الجفن مسهده
 

 ٌستهوي الورق تاءوهه  وٌذٌب الصخر  تنهده
 

 ٌناجً النجم وٌبعه        وٌمٌم   اللٌل    وٌمعده
 

 وٌعلم  كل  مطولة      شجنا فً الروح تنشده
 

 
------------------------      
 
 

الوصؾ                

 
 

الوصؾ من االؼراض المدٌمة فً الشعر العربً اٌضا  ولد           
توسع فً هذا العصر  فوصؾ الشعراء كل ما ولعت علٌهم اعٌنهم ودخل 
فً  نفوسهم  واخٌلتهم  من مشاهد طبٌعٌة خالبةومخترعات  حدٌثة  ولد 

 جمٌل صدلً تعمك بعض الشعراء فً الوصؾ  ومن شعراءالوصؾ
. الشاعر  عمر ابو رٌشه  الزهاوي و  



  :-بها    فً وصؾ اطالل مر عمر ٌمول
 
  لفً لدمً ان هذا المكان  

  ٌؽٌب به المرء عن حسه                               
 
  رمال  وانماض  صرح هوت 
                             اعالٌه  تبحث   عن   اسه 
 
 اللب طرفً   به  ذاهال  
                              واساءل  ٌومً  عن امسه
 
  اكانت  تسٌل علٌه الحٌاة 
                               وتؽفو  الجفون على انسه
 
 وتنشد البالبل  فً سعد ه 
                            وتجري الممادٌر فً  نحسه
 
 ااستنطك الصخر  عن ناحٌته 
                           واستنهض  المٌت عن رمسه 
 
 فما ٌرضع الشون  من  صدره 
                            وال ٌنعب البوم فً   راءسه
 
 
 لمد تعبت منه كؾ الدمار 
                           وبانت   تخاؾ   اذى   لمسه
 
 هنا ٌنفض الوهم اشباحه
                           وٌنتحر الموت  فً    ٌاءسه
 
 

           -----------------------------------  
 
 



 

  شعر الرثاء                     

 
كان لظهور  رجال افذاذ  اشداء  لادوا االمة العربٌة فً طرٌك           

س الشعب العربً  وجعل منهم رموزا  والتحرر والتمدم اثر عظٌم  فً نؾ
خالدة  ٌستنٌر بهم  فاذا فمد احدهم او اصابه مكروه او لتله الظالمون  
هبت بهم الحمٌة  ونار الثورة  لالخذ بالثار من لاتلٌه الذي سموهم اعداء 

بهذه المشاهد او - وهم لسان الشعب -  االمة العربٌة  ولد تاثرالشعراء  
توفً   احد االبطال  العرب  رثاه    هذه الظاهرة  فكان كلما  لتل او

الشعراء  بمبات المصابد  التً تفٌض عاطفة صادلة  فكان جل رثاء  هذا 
لاربهم  واحبابهم الالشعراء    العصر  مثل هذا الرثاء  اضافة الى رثاء

 وذوٌهم  وبعض الملون  واالمراء 
 
    ومن لصٌدة فً رثاء الشهٌد الجزابري  احمد  زهانة  الذي اعدمه 
 المستعمرون الفرنسٌون  
–: ٌمول الشاعر  الجزابري ابن تومرت   

 
 
    لام  ٌختال  كالمسٌح وبٌدا 
                           ٌتهادي   نشوان   ٌتلو النشٌدا 
 
   باسم الثؽر  كالمالبن  كالط 
                           فل  ٌستمبل   الصباح الجدٌدا
 
  شامخا انفه  اجالال  وتٌها 

رافعا  راءسه  ٌناجً الخلودا                           
 

وامتطى مفصل البطولة  معرا                                                 
                                                                                   

                      
                         جا  واوفً السماء ٌرجو المزٌدا
 
 وتعلى مثل الموءذن  ٌلمً



                          كلمات الهدى  وٌدعوالرلو دا 
 
 صرخة  ترجؾ العوالم منها 
                              ونداء  مضى  ٌهز  الوجودا 
 
 اشنمونً فلست اخشى حباال 
                         واعدمونً  فلست اخشى الحدٌدا     
 

– زهانا -وسرى فً فم الزمان    
                            مثال  فً فم الزمان    شرودا
 
 ٌازهانا ابلػ رفالن عنا 

فً السموات لد حفظنا العهودا                              
 
  وارو  عن ثورة الجزابر لال
                           فالن  والكابنات ذكرا    مجٌدا 
 
 

              --------------------------     
 
 
 
 
 
 

  الشعرالتعلٌمً                

 
 

     درس بعض الشعراء العلم واالدب والفلسفة ونظم  هإالء  لصابد  
فً تعلٌم الطب والفلن  والعلوم  وفً اشٌاء اخرى مثلما نظم  الشعراء 
لبلهم   المصابد الطوال فً لواعد النحو  والصرؾ  مثل الفٌة ابن مالن  
 التً حوت  تفاصٌل لواعد اللؽة العربٌة فً  لصٌدة  مكونة من الؾ 



بٌت شعري  شرحها  العالمة ابن عمٌل فً مجلدٌن  كبٌرٌن  على سبٌل 
.المثال   
           

    والشعر التعلٌمً  تنعدم فٌه العاطفة  فهو شعر  فً الشكل والهٌبة   
روح فٌه  لذلن اطلك علٌه  بلؽاء  اللؽة     بل هو جسد شعري ال

وشعراإها  نظما  ولد نظم فٌه كثٌرا فً العصور المظلمة  لنشر بعض 
 المواعد  والعلوم  واالمور التً ٌراد لها ان تحفظ وتنشر 

\  ٌمول فٌها فً العلم    ومن لصٌدة للشاعرالزهاوي  
 
   لماذا تحركت االنجم 
                                       كانن مثلً التعلم 
   
    وما هو كنه االثٌر الذي 
                                  فسٌح الفضاء به مفعم 
 
   بٌن الجواهر جذب فما 
                                دواعٌه   انً   مستعلم  
 
     هل الدفع اوضح من ذاته 

  من الجذب ام هل هما تإام                           
 
       هما لوتان   تخالفتا 

فذالن   ٌبنً  وذا  ٌهد  م                                
 
------------------------------  
 
               

  الفخر  والمدح                  

 
 
              لمد افتخر الشعراء العرب فً هذا العصر  بعروبتهم  كما 
افتخروا  بانفسهم ومدحوا  ابطال العروبة  وافتخروا بشجاعتهم 
.وباعمالهم المجٌدة  



         ما ل المدح فً هذا العصر الى الضعؾ   وٌتمٌز بعدم وجود 
 المبالؽة فٌه 
-   ومن لصٌدة للشاعر محمود سامً البارودي  ٌفخر بنفسه ٌمول فٌها  
 
   انا  ال الر  على المبٌح  مهابة 

ان المرار على المبٌح   نفاق                                   
 
 للبً على ثمة ونفسً حرة 

تاءبى الدنا  وصارمً  ذال  ق                               
 
             فعالم  ٌخشى المرء فرلة روحه 

  اولٌس   عالبة   الحٌاة    فراق                           
 
          الخٌر فً عٌش الجبان ٌحوطه 

من جانبٌه  الذل واالمالق                                       
 
        عابوا  علً حمٌتً  ونكا ٌتً 

والنار  لٌس  ٌعٌبها  االحراق                                    
 
 
 
----------------------------------             
 
 
 
 
 
 

  الحنٌن والشكوى               

 
           كثر فً مطلع هذ العصر شعر الحنٌن الى الوطن وذلن ان  

را من الشعراء نفتهم الحكومات المحلٌة الى الخارج  بسبب مٌولهم يكث
الوطنٌة وثورتهم على االستبداد والظلم  فً بالدهم ومنهم من سافر من 



نفسه خارج البالد العربٌة وٌظهر هذا فً  جلٌا  فً شعر  شعراء المهجر 
- وهل هنان  اعز من الوطن  -  الذٌن مازالوا ٌحنون الى  الوطن  العزٌز

شدوا المصابد  التً تمطر دما ودمعا مؽشاة بعاطفة فٌاضة ونفس ن فا
عاشت بٌن الحسرة لرإٌة الوطن والرؼبة فً تحرٌره من اٌدي 
 المستبدٌن الطؽاة 
 

الدهر من نكبة  اصابتهم ام من            واشتكى بعض الشعراء صروؾ
الوطن للشاعر     ومن لصٌدة فً الحنٌن الى او ببلدهم خطر  احدق بهم

  المهجري جبران خلٌل جبران هذه االبٌا ت
  :-  ٌمول

 
   ٌابالدا حجبت منذ االزل 
                      كٌؾ  نرجون ومن أي سبٌل 
 
  أي لفر دونها أي جبل
                      سورها العالً من منا  الدلٌل
 
 اسراب انت ام انت االمل 
                       فً نفوس  تتمنى المستحٌل
 
-----------------               
 
   امنام ٌتهادى فً الملوب
                           فاذا استٌمضت ولى المنا م
 
 ام ؼٌوم طففن فً شمس الؽروب 
                       لبل ان ٌؽرلن فً بحر الظالم
 
 
------------------                      
 
 
 



 

شعر النكبات                    

 
 
          كثرت   فً اول هذا العصر النكبات على الوطن العربً  وتوالت 
 علٌه  المحن فً ظل ظروؾ لاسٌة لد مثلها الشعراء اعظم تمثٌل وادق 
وصؾ فً لصابدهم   وجل هذه النكبات  نكبات لام بها االستعمار ضد 
االمة العربٌة  منها نكبة  ضٌاع فلسطٌن ونكبة دمشك لبلها  وؼٌرذلن  
ومنها  نكبات الوطن العربً فً اعدام  افضل رجاله  مثل عمرالمختار  

 فً العراق  وكثٌر 1941 \وزهانه الجزابري  وشهداء  ثورة ماٌس
.ؼٌرها تكاد تكون فً كل الطار االمة  العربٌة   
 

   نمتطؾ هذه االبٌات من شعر الشاعرالعرالً  جمٌل صدلً الزهاوي   
فً نكبة  دمشك  ٌبكً  الشهداء السورٌٌن  تضامنا معهم  ومن الجدٌر 
بالذكر ان الشاعر الزهاوي من اصل كردي  لكنه عرالً انتصر المته 

منها  وال ٌزالون  ا  العربٌة التً ٌعتبر  االكراد الشرفاء انفسهم جزء
\كذلن فهم فً وطنهم وامتهم ٌعٌشون   ٌمول   
 
  على كل عود صاحب وخلٌل 
                                    وفً كل بٌت  رنة   وعوٌل 
 
 وفً كل عٌن عبرة مهرالة
                                 وفً كل للب حسرة      وؼلٌل
 
----------------------                      
 
  كان وجوه الموم فوق  جزوعهم 

      نجوم سماء فً الصباح  افول                               
 
 دنوا فرلوها  واحدا   بعد واحد 
                                  ولالوا وجٌزا  لٌس فٌه   فضو ل
 
 سرت روحهم تطوي السماء لربها 



                                     وما ؼٌر  ضوء الفرلدٌن  دلٌل
 
 
-----------------------                     
 
 

 

  الشعر االجتماعً             
 
 

 
 

   هو الشعر الذي دعى الشعراء فٌه الى ا لثورة  على العادات البالٌة  
 المجتمع العربً وعلمت به  خالل فترات الحكم    التً سادتلدٌمة ال

 وتعتبر  من مخلفات الفترة   المتالحمة علٌه  لبل النهضة الحدٌثة
فتح المدارس وتمجٌدها  ة والىأالمظلمة  فدعى الشعراء الى تحرر المر

  والطابفً والدعوة الى دخولها  بنٌن وبنا ت وذم التعصب المبلً 
.وااللطاع ا الذي جثم فوق صدورالناس  
 
       ومن لصٌدة  للشاعر العرالً  معروؾ عبد الؽنً الرصافً  فً 

  :--تشجٌع فتح المدارس وبنابها  هذه االبٌات
 
  ابنوا المدارس  واستمصوا بها   االمال 

  فً بنٌانها  زحال    تطاول  حتى                                     
  
 هذي مدارسكم شروى مزارعكم

  فانبتوا  فً ثراها  ماعال    وؼال                                  
 
 ٌلك بها النشىء لالعمال  مختبرا 
                                     وللطباع    من   االدران   مؽتسال
 
 ربوا  البنٌن  مع التعلٌم تربٌة
                              ٌمسً   بها  نالص   االخالق     مكتمال
 



  انا لمن امة  فً عهد نهضتها 
انشاءت دوال                                    العلم والسٌؾ  لبال   

 
   ون الشعرٌة فً  بداٌات عصرن  ونكتفً بهذا المدر  من ذكر الؾ        

النهضة  العربٌة مع العرض ان هنان كثٌرا من الفنون الشعرٌة التً 
ظهرت حدٌثا وانشد فٌها شعراءالعربٌة لصابدهم  اال انه تبمى المصابد 

ن الموي  للشبا ب العربً رالوطنٌة هً السمة الؽالبة لهذا العصر والمح
اعادتها الى سالؾ عهدها التلٌد من اجل المإمن  برسالةامته  و  

 
 
 
-----------------------------------------       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سادس   الفصل ال                     

 
شعراء  العصر الحدٌث               

   *                         او عصر النهضة



 

 
           محمود سامً البا رودي
 
 
 

، وكان أبوه  مٌالدٌة 1839 ولد محمود سامً البارودي عام          
 )لمنطمةحسن حسٌن بن البارودي من أمراء المدفعٌة ثم صار مدٌرا 

 دمحم علً باشا والً مصر ، وكان  الوالً فً عهد (دنملة)من ثم و (ربرب
 أحد والجرسكً كشافا فً عهد دمحم علً مؤمورا  جده ألبٌه عبد هللا بن

ا مراد بن ٌوسؾ شاوٌش واسمه أجداد الشاعر ملتزما فً العصر  
لد محافظة البحٌرة، وحدى مناطك إ (آٌتاي البارود)العثمانً لبلدة  لمب  

الى هذه المنطمة   وبمً  هذه التسمٌة مالزمة لعابلته البارودي نسبة ب
 .من بعده 

 وانهم   الممالٌن حكام مصر بربطون نسبهم بنسبوكان أجداده           
النسب   شدٌد االعتزاز بهذاشاعر محمود سامً البارودي وكان المنهم  

 فً جمٌع أدوار حٌاته ا لويا كان له فٌه اثروفً شعره وفً كل أعماله ، 
 . المصٌر الذي انتهى ألٌه وفً
     توفى والده وهو فً االسابعة من عمره فكفلته امه تر بٌة وتدرٌسا 
.وسهرت على تعلمه  
   ________________ 
 

(شعراء النهضة العربٌة  )  راجع كتابً *     

تلمً البارودي وهو فً السابعة من عمره دروسه األولى فً           
والكتابة، وحفظ المرآن الكرٌم، وتعلم مبادئ النحو  البٌت فتعلم المراءة
والتارٌخ والحساب، ثم التحك وهو فً  والصرؾ، ودرس شٌبًا من الفمه
 الثانٌة عشرة من عمره بالمدرسة الحربٌة
 

 تظهر فً شخصٌته  بالشعر العربًه  شؽؾً  ابتدات مظاهر حبه و     
ودراسته  فحفظ الكثٌر من شعر الشعراء المدامى وخاصة شعراء العصر 
االموي والعباسً  مثل جرٌر واالخطل والفرزدق وابً تمام والبحتري  



 فنظم الشعر واجاد  الفحول،ءشعراال والمتنبً  وابن زٌدون  وكثٌر من 
 وابدع  فكان شاعرا فذا فً ممتبل الشباب  وعمر الصبا 
 

 باش)م برتبة 1845تخّرج عام   وبعد أربع سنوات من الدراسة          
ثم سافر إلى إستانبول ممر الخالفة العثمانٌة،(شاوٌش  والتحك بوزارة  

 التركٌة والفارسٌة  اللؽتٌن الخارجٌة، وتمكن فً أثناء إلامته من إتمان
، ودعته سلٌمته الشعرٌة  بهماشعاراألآدابهما، وحفظ كثًٌرا من  ومطالعة
.بهما  المتوهجة إلى نظم الشعر وفً أثناء عمله بالجٌش اشترن فً  

لمساندة  (م٨ٙ٘ٔ=  هـ ٨ٕٕٔ)الحملة العسكرٌة التً خرجت سنة 
جٌش الخالفة العثمانٌة فً إخماد الفتنة التً نشبت فً جزٌرة كرٌت 
وهنان أبلى البارودي بالء حسنًا، وجرى الشعر على لسانه ٌتؽنى ببلده 
الذي فارله، وٌصؾ جانبًا من الحروب التً خاض ؼمارها، ٌمول فً 
\رابعة من روابعه الخالدة   
 
 أخذ الكرى بمعالد األجفان
                                     وهفا السرى بؤعنة الفرسان
 
 واللٌل منشور الذوابب ضارب
                                     فوق المتالع  والربى  بجران
 
 ال تستبٌن العٌن فً ظلماته
                                     إال     اشتعال  أِسنَّة   المران
 
مع المدر، ٌنتظر من ٌؤخذ بٌده،           كان الشعر العربً على موعد
وتعٌد له الحٌاة فً  وٌبعث فٌه روًحا جدٌدة تبث فٌه الحركة والحٌاة،
واهن  األوصال، فتتورد وجنتاه نضرة وجماالً بعد أن ظل لرونًا عدٌدة
  .البدن، واهن    الحركة، كلٌل البصر
 
الذي ٌعٌد الروح إلى الشعر               وشاء هللا أن ٌكون البارودي هو
والصورة،  العربً، وٌلبسه أثوابًا لشٌبة، زاهٌة اللون، بدٌعة الشكل
وٌوصله بماضٌه التلٌد، بفضل موهبته الفذة وثمافته الواسعة وتجاربه 
  .الؽنٌة

  عباس األول ثم إلى سعٌد الخدٌوي   إلى الت  أن والٌة مصر          



 حٌن  الذي نظم الجند وتمدمهوكان عباس لد عدل عن خطة دمحم علً
 بعٌن الرٌبة والملك  الدولة العثمانٌة تنظر إلى الجٌش المصريالحظ ان 

 وهذا  ما جعله  ٌؽٌر خطته وٌبتعد عن كل ماٌمدم الجٌش والتعلٌم كافة  
 والدراسة  فً الصناعة و التً كانت متصلة بالجٌش لذا تعطلت النهضة

.  والتعلٌم .مما اثر على الحٌاة الثمافٌة   فً البالد عموما   
 

ترلى البارودي فً السلن العسكري والسلن المدنً، وحصل           
وزٌراً للمعارؾ واألولاؾ ووزٌراً للحربٌة  على أعلى المراتب، فكان
 والبحرٌة فً عهد الخدٌوي توفٌك،
 
           وبعد عودة البارودي من حرب كرٌت تم نمله إلى المعٌة 
الخدٌوٌة ٌاوًرا خاًصا للخدٌوي إسماعٌل، ولد بمً فً هذا المنصب 

توفٌك بن "ثمانٌة أعوام، ثم تم تعٌٌنه كبًٌرا لٌاوران ولً العهد 
، ومكث فً (م٨٧ٌٖٔونٌو = هـ ٩ٕٓٔربٌع اآلخر )فً " إسماعٌل

منصبه سنتٌن ونصؾ السنة، عاد بعدها إلى معٌة الخدٌوي إسماعٌل 
.، ثم ترن منصبه فً المصر وعاد إلى الجٌش(سكرتًٌرا)كاتبًا لسره   

 
            ولما استنجدت الدولة العثمانٌة بمصر فً حربها ضد روسٌا 
ورومانٌا وبلؽارٌا والصرب، كان البارودي ضمن لواد الحملة الضخمة 
التً بعثتها مصر للمتال ولنجدة الدولة العثمانٌة، ونزلت الحملة فً 

ببسالة " أوكرانٌا"أحد ثؽور البحر األسود، وحاربت فً " وارنة"
وشجاعة، ؼٌر أن الهزٌمة لحمت بالعثمانٌٌن، وألجؤتهم إلى عمد معاهدة 

، وعادت (م٨٧٨ٔمارس = هـ ٩ٕ٘ٔربٌع األول )فً " سان استفانوا"
والوسام " اللواء"الحملة إلى مصر، وكان اإلنعام على البارودي برتبة 

المجٌدي من الدرجة الثالثة، ونٌشان الشرؾ؛ ِلَما لدمه من ضروب 
.الشجاعة و البطولة  
 
           وبعد عودة البارودي من حرب البلمان تم تعٌٌنه مدًٌرا لمحافظة 

، وسرعان ما نمل (م٨٧٨ٔإبرٌل = هـ ٩ٕ٘ٔربٌع اآلخر )الشرلٌة فً 
محافًظا للماهرة، وكانت مصر فً هذه الفترة تمر بمرحلة حرجة من 
تارٌخها، بعد أن ؼرلت البالد فً الدٌون، وتدخلت إنجلترا وفرنسا فً 
توجٌه السٌاسة المصرٌة، بعد أن صار لهما وزٌران فً الحكومة 
المصرٌة، ونتٌجة لذلن نشطت الحركة الوطنٌة وتحركت الصحافة، وظهر 



تٌار الوعً الدٌنً الوطنً الذي ٌموده الشبخ  جمال الدٌن األفؽانً إلنماذ 
العالم اإلسالمً من االستعمار، وفً هذه األجواء المشتعلة تنطلك لٌثارة 
البارودي بمصٌدة ثابرة تصرخ فً أمته، تولظ النابم وتنبه الؽافل،  ٌمول 
\ 
 
 جلبت أشطر هذا الدهر تجربة
                               وذلت ما فٌه من صاب ومن عسل
 
 فما وجدت على األٌام بالٌة
                                 أشهى إلى النفس من حرٌة العمل
 
 لكننا ؼرض للشر فً زمن
                                    أهل العمول به فً طاعة الخمل
 
 لامت به من رجال السوء طابفة
                               أدهى على النفس من بإس على ثكل
 
 ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت
                                       لواعد الملن حتى ظل فً خلل
 
           وبٌنما كان دمحم شرٌؾ باشا ربٌس مجلس النظار ٌحاول أن 
ٌضع للبالد دستوًرا لوًٌما ٌصلح أحوالها وٌرد كرامتها، فارًضا على 
الوزارة مسإولٌتها على كل ما تموم به أمام مجلس  النواب، إذا 
بالحكومة اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة تكٌدان للخدٌوي إسماعٌل عند الدولة 
العثمانٌة إللصابه الوزٌرٌن األجنبٌٌن عن الوزارة، وإسناد نظارتها إلى 
شرٌؾ باشا الوطنً الؽٌور، وأثمرت سعاٌتهما، فصدر لرار من الدولة 
.العثمانٌة بخلع إسماعٌل وتولٌة ابنه توفٌك  

نكص على عمبٌه بعد أن تعلمت به اآلمال فً اإلصالح، " توفٌك"ؼٌر أن 
فمبض على جمال الدٌن األفؽانً ونفاه من البالد، وشرد أنصاره 
ومرٌدٌه، وأجبر شرٌؾ باشا على تمدٌم استمالته، ولبض هو على زمام 
الوزارة، وشكلها تحت رباسته، وأبمى البارودي فً منصبه وزًٌرا 
.للمعارؾ واألولاؾ، بعدها صار وزًٌرا لألولاؾ فً وزارة رٌاض  
 



          ولد نهض البارودي بوزارة األولاؾ، ونمح لوانٌنها، وكون 
لجنة من العلماء والمهندسٌن والمإرخٌن للبحث عن األولاؾ المجهولة، 
وجمع الكتب والمخطوطات المولوفة فً المساجد، ووضعها فً مكان 
واحد، وكانت هذه المجموعة نواة دار الكتب التً أنشؤها علً مبارن، 
كما ُعنً باآلثار العربٌة وكون لها لجنة لجمعها، فوضعت ما جمعت فً 
مسجد الحاكم حتى تُبنى لها دار خاصة، ونجح فً أن ٌولً صدٌمه دمحم 
.عبده تحرٌر الولابع المصرٌة، فبدأت الصحافة فً مصر عهدًا جدٌدًا  
ثم تولى البارودي وزارة الحربٌة خلفًا لرفمً باشا إلى جانب وزارته 
لألولاؾ، بعد مطالبة حركة الجٌش الوطنٌة بمٌادة عرابً بعزل رفمً، 
وبدأ البارودي فً إصالح الموانٌن العسكرٌة مع زٌادة رواتب الضباط 
والجند، لكنه لم ٌستمر فً المنصب طوٌالً، فخرج من الوزارة بعد تمدٌم 

؛ نظًرا (م٨٨ٔٔ من أؼسطس ٕٕ = ٩٨ٕٔ من رمضان ٕ٘)استمالته 
لسوء العاللة بٌنه وبٌن رٌاض باشا ربٌس الوزراء، الذي دس له عند 
.الخدٌوي  
 
          عاد البارودي مرة أخرى إلى نظارة الحربٌة والبحرٌة فً 
الوزارة التً شكلها شرٌؾ باشا عمب مظاهرة عابدٌن التً لام بها 

، لكن (م٨٨ٔٔ من سبتمبر ٩=  هـ ٩٨ٕٔ من شوال ٗٔ)الجٌش فً 
 من ٘)الوزارة لم تستمر طوٌالً، وشكل البارودي الوزارة الجدٌدة فً 

وعٌن أحمد عرابً  (م٨٨ٕٔ من فبراٌر ٕٗ= هـ ٩٩ٕٔربٌع اآلخر 
لألشؽال؛ ولذا أُطلك على وزارة " محمود فهمً"وزًٌرا للحربٌة، و

.البارودي وزارة الثورة؛ ألنها ضمت ثالثة من زعمابها  
 
            وافتتحت الوزارة أعمالها بإعداد الدستور، ووضعته بحٌث 
ٌكون موابًما آلمال األمة، ومحممًا أهدافها، وحافظا كرامتها واستماللها، 
وحمل البارودي نص الدستور إلى الخدٌوي، فلم ٌسعه إال أن ٌضع خاتمه 
.علٌه بالتصدٌك، ثم عرضه على مجلس النواب  
 
         ثم حدثت الثورة العرابٌة ولد  تم كشؾ مإامرة لام بها بعض 
الضباط   الجراكسة   الؼتٌال البارودي  وعرابً، وتم   تشكٌل محكمة 
عسكرٌة لمحاكمة المتهمٌن، فمضت بتجرٌدهم من رتبهم ونفٌهم إلى 
ألاصً السودان، ولّما رفع البارودي الحكم إلى الخدٌوي توفٌك للتصدٌك 
علٌه، رفض بتحرٌض من لنصلً إنجلترا وفرنسا، فؽضب البارودي، 



وعرض األمر على مجلس النظار، فمرر أنه لٌس من حك الخدٌوي أن 
ٌرفض لرار المحكمة العسكرٌة العلٌا وفمًا للدستور، ثم عرضت الوزارة 
األمر على مجلس النواب، فاجتمع أعضاإه فً منزل البارودي، وأعلنوا 
تضامنهم مع الوزارة، وضرورة خلع الخدٌوي ومحاكمته إذا استمر على 
.دسابسه  

        انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخالؾ، وحشدتا أسطولٌهما فً 
 من ٧)اإلسكندرٌة، منذرتٌن بحماٌة األجانب، ولدم لنصالهما مذكرة فً 

بضرورة استمالة الوزارة،  (م٨٨ٕٔ من ماٌو ٕ٘= هـ ٩٩ٕٔرجب 
ونفً عرابً، وتحدٌد إلامة بعض زمالبه، ولد لابلت وزارة البارودي 
هذه المطالب بالرفض فً الولت الذي لبلها الخدٌوي توفٌك، ولم ٌكن 
أمام البارودي سوى االستمالة، ثم تطورت األحداث، وانتهت بدخول 
اإلنجلٌز مصر، والمبض على زعماء الثورة العرابٌة وكبار المادة 
المشتركٌن بها، وُحِكم على البارودي وستة من زمالبه باإلعدام، ثم ُخفؾ 
.إلى النفً المإبد إلى جزٌرة سرندٌب  
 
         ألام البارودي فً الجزٌرة سبعة عشر عاًما وبعض عام، وألام 
مع زمالبه فً كولومبو سبعة أعوام، ثم فارلهم إلى مدٌنة كندي بعد أن 
دبت الخالفات بٌنهم، وألمى كل واحد منهم فشل الثورة على أخٌه، وفً 
المنفى شؽل البارودي نفسه بتعلم اإلنجلٌزٌة حتى أتمنها، وانصرؾ إلى 
تعلٌم أهل الجزٌرة اللؽة العربٌة لٌعرفوا لؽة دٌنهم الحنٌؾ، وإلى اعتالء 
.المنابر فً مساجد المدٌنة لٌُفمّه أهلها شعابر اإلسالم  
 
        وطوال هذه الفترة كان البارودي ٌنشد الشعر وٌمرض المصٌد 
فكانت   لصابده خالدة، فً المنفى  ٌسكب فٌها آالمه وحنٌنه إلى الوطن، 
وٌرثً من مات من أهله وأحبابه وأصدلابه، وٌتذكر أٌام شبابه ولهوه 
وما آل إلٌه حاله، ومضت به أٌامه فً المنفى ثمٌلة واجتمعت علٌه علل 
األمراض، وفمدان األهل واألحباب، فساءت صحته، واشتدت وطؤة 
المرض علٌه، ثم ُسمح له بالعودة بعد أن تنادت األصوات وتعالت 

= هـ ٧ٖٔٔ من جمادى األولى ٙ)بضرورة رجوعه إلى مصر، فعاد فً 
.(م٨٩٩ٔمن سبتمبر ٕٔ  

 
بعد سلسلة من أعمال الكفاح والنضال ضد فساد الحكم وضد            .
 لررت السلطات الحاكمة نفٌه مع 1882لمصر عام  اإلحتالل اإلنجلٌزي



1882 كانون االول عام زعماء الثورة العرابٌة فً   إلى جزٌرة سرندٌب 
 اي جزٌرة سرٌالنكا الحالٌة   .

 اطل شاعرنا على ساحل مصر  وعندهامع مجموعة من رفاله الثوار
، وحسرة  المت بملبه لٌلمً علٌه نظرة وداع  وما تكاد الباخرة تؽادر  

 عواطؾ الشاعر الدافمة تشتد  حتى  الى  جزٌرة سرندٌب أرض النٌل
  فً تجسدت صادلة  شعرٌة حزٌن ٌنتهً إلً تجربة لتتحول إلى مشهد
 :لصٌدته النونٌة 
 
 ولما ولفنا للوداع وأسبلت

  بصبري أن ٌعود فعّزنً أهبت                              
 
 وما هً أال خطرة ثم أللعت

مدامعنا فوق الترابب كالمزنٍ                                   
 
 ونادٌت حلمً أن ٌثوب فلم ٌؽن

بنا عن شطوط الحً أجنحة السفن                            
 
 

ظل فً المنفى أكثر من سبعة عشر عاماً ٌعانً الوحدة           والمرض  
بعد أن بلػ الستٌن من عمره اشتدت علٌه وطؤة  , والؽربة عن وطنه 

 عودته إلى ت تمرر وبناء على توصٌة االطباء المرض وضعؾ بصره
 وكانت 1899 سبتمبر عام 12مصر للعالج ، فعاد إلى مصر ٌوم  وطنه
 التً   أنشودة العودة  لصٌدته الوطن وأنشد فرحته ؼامرة بعودته إلى
 تعتبر من روابع 
 
 أبابَل رأي العٌن أم هذه مصـر ُ

  فإنً أرى فٌها عٌوناً هً السحرُ                             
 
 نواعَس أٌمظن الهوى بلواحـظٍ 

  تدٌن لها بالفتْكِة البٌُض و السمرُ                             
 
 فلٌس لعمٍل دون سلطانها حـمًى 

  وال لفإاٍد من ؼْشٌَانِها سترُ                                    



 
 فإن ٌُن موسى أبطل السحَر مرةً 

  فذلن عصر المعجزات و ذا عصرُ                              
 
        وطوال هذه الفترة كان البارودي ٌنشد الشعر وٌمرض المصٌد 
فكانت   لصابده خالدة، فً المنفى  ٌسكب فٌها آالمه وحنٌنه إلى الوطن، 
وٌرثً من مات من أهله وأحبابه وأصدلابه، وٌتذكر أٌام شبابه ولهوه 
وما آل إلٌه حاله، ومضت به أٌامه فً المنفى ثمٌلة واجتمعت علٌه علل 
األمراض، وفمدان األهل واألحباب، فساءت صحته، واشتدت وطؤة 
المرض علٌه، ثم ُسمح له بالعودة بعد أن تنادت األصوات وتعالت 

= هـ ٧ٖٔٔ من جمادى األولى ٙ)بضرورة رجوعه إلى مصر، فعاد فً 
.(م٨٩٩ٔمن سبتمبر ٕٔ  

 
كان البارودي فً شعره السٌاسً نالداً اجتماعٌاً وثابراً وطنٌاً         

 ً شدٌد الحرص على حرٌة أبناء بلده نالداً لهوانهم وذلهم  ومصلحاً صرٌحا
 :  ٌمول الحظ الٌه والسكوت علٌه وتهاونهم فً الرد على الظلم
 
 وكٌؾ ترون الذل دار إلـــامـة

  وذلن فضل هللا فً األرض واسـعُ                              
 
 أرى رإوساً لد أٌنعت لحصادهــا

ؾ المواطُع ؟و فؤٌن ـ وال أٌن ـ السً                                
 
 فكونوا حصٌدا خامدٌن أو افزعـوا

  إلى الحرب حتى ٌدفع الضٌم دافـع                               
 
 أهبت فعاد الصوت لم ٌمض حاجـة

ًّ ولبّانً الصدى وهو طابـــعُ                                       أل
 
  فلم ادِر أن هللا صور لبلكـــــم

  مسامـــــعُ    ٌخلك لهن   تماثٌل                                    
 



وكثٌرا ما تؽنى بمصر وجمالها وسحرها السٌما فً المنفى إذ          
   وامته انظر الٌه وطنه احبته ومشاعره تجاه ظلت تلن المصابد تإكد
 : ٌمول
 

مدّ هللا ظلن وآرتوى (مصر)فٌا   
  ثران بسلسال من النٌل دافــكِ                             

 
 وال برحت تمتار منن ٌد الصـبا 

أرٌجا ٌداوي عرفه كل ناشــكِ                               
 
 فانت حمى لومً ومشعب أسرتً

  وملعب أترابً ، ومجرى سوابمً                         
 
 بالد بها حل الشباب تمابمـــً 

ًّ بعانمـــً                                  وناط نجاد المشرف  
 

امتازت مراثً البالد عند البارودي بصدق اإلحساس ورلة          
نه لم ٌرثاالعاطفة لذا ؾ صدٌماً أو لرٌباً إال كان رثاإه صادلاً بعٌداً عن  

الحزن العمٌك بعد أن تسلم خبر وفاة  شعر المناسبات، وٌبدو على شعره
رثاء الزوجات  زوجته وتعد هذه المصٌدة من عٌون الشعر العربً فً
 :ٌمول
 
 أٌََدَ المنون لدحت أي زنـــاد 

  شعلة بفــــإادي   أطرت أٌة                                 
 
 أوهنت عزمً وهو حملة فٌلك

  وحطمت عودي وهو رمح طراد                            
 
 ال ادري هل خطب ألم بساحتً

  فؤناخ ، أم سهم أصاب سوادي ؟                                
 
 ألذى العٌون فؤسبلت بمدامـع

  تجري على الخدٌن كالفرصـاد                                 



 
 ما كنت احسبنً أراع لحـادث

  آدي  فؤوهـــن  حتى منٌت به                                  
 
 أبلتنً الحسرات حتى لم ٌكـد

  جسمً ٌلوح ألعٌن الـــعّواد                                   
 
 استنجد الزفرات وهً لوافـح

  وأسفه العبرات وهً بــوادي                                  
 

بعد عودته إلى الماهرة ترن العمل السٌاسً، وفتح بٌته لألدباء        
شولً  احمد إلٌهم، وٌسمعون منه، وكان على رأسهم  والشعراء، ٌستمع

به ونسجوا على   ومطران، وإسماعٌل صبري، ولد تؤثروا وحافظ
منواله، فخطوا بالشعر خطوات واسعة، وأُطلك علٌهم مدرسة النهضة 

ءمدرسة األحٌاوأ  
 4 فً عودته من المنفى  اذ  توفته المنٌةولم تطل الحٌاة بالبارودي بعد 

م، بعد سلسلة من الكفاح 1904دٌسمبر   من12هـ ، 1322من شوال 
 .والنضال 
 

 باعث النهضة الشعرٌة الحدٌثة فً الشعر  لحك وٌعد البارودي           
اإلطار المدٌم تجارب حٌاته الخاصة، كما  العربً، فمد نجح فً تحمٌل
فً عصوره الزاهرة،  نجح فً إعادة الشعر العربً إلى ما كان علٌه

كابً تمام . ل شعر الفحول فً صدر العصر العباسًماثفؤضحى شعره ي
وساعده ذكاإهوالبحتري والمتنبً   هذا الحاد وموهبته الفذة على تحمٌك  

بمعارضة الشعراء األلدمٌن وتملٌد أسالٌبهم   الهدؾ   ومعانٌهم , 
، وبذلن أصبح رابد حركة إحٌاء األدب العربً الشعرٌة فً بناء المصٌدة 

التً اتت من بعده التؤثٌر فً المدارس الشعرٌة  الحدٌث، وكان عظٌم
 تجدٌدًا ملموًسا من حٌث التعبٌر عن شعوره وفً شعره تالحظ ،

.وإحساسه، وله معان جدٌدة وصور مبتكرة  
 
ولد نظم الشعر فً كل أؼراضه المعروفة من ؼزل ومدٌح وفخر وهجاء 
ورثاء، مرتسًما نهج الشعر العربً المدٌم، ؼٌر أن شخصٌته كانت 



واضحة فً كل ما نظم؛ فهو الضابط الشجاع، والثابر على الظلم، 
..والمؽترب عن الوطن، والزوج الحانً، واألب الشفٌك، والصدٌك الوفً  

 وان شعره تالحظ فٌه  تجدٌدًا ملموًسا من حٌث التعبٌر عن شعوره 
.وإحساسه، وله معان جدٌدة وصور مبتكرة  
 
ولد نظم الشعر فً كل أؼراضه المعروفة من ؼزل ومدٌح وفخر وهجاء 
ورثاء، مرتسًما نهج الشعر العربً المدٌم، ؼٌر أن شخصٌته كانت 
واضحة فً كل ما نظم؛ فهو الضابط الشجاع، والثابر على الظلم، 
.والمؽترب عن الوطن، والزوج الحانً، واألب الشفٌك، والصدٌك الوفً  
وترن دٌوان شعر ٌزٌد عدد أبٌاته على خمسة آالؾ بٌت، طبع فً أربعة 

كشؾ )مجلدات، ولصٌدة طوٌلة عارض بها البوصٌري، أطلك علٌها 
وهو كتاب فً النثر  سجل فٌه خواطره ( لٌد األوابد)، وله أًٌضا (الؽمة

وهً مجموعة انتخبها (مختارات البارودي)ورسابله بؤسلوب مسجوع، و
 ٓٗالشاعر من شعر ثالثٌن شاعًرا من فحول الشعر العباسً، ٌبلػ نحو 

.ألؾ بٌت  
\ ومن جمٌل لصابده  هذه المصٌدة  
 
 ً  مــحــا البــٌــُن ما أبمْت عٌون المها من
 

فـِشـــــــــبتُ                                    ولم ألِض اللُّبانة من سنً 
     
 واشــــتٌــــاٌق وؼــربةٌ  عـــناٌء ، وٌــــؤٌس ، 
 

أال ، شــدَّ ما ألمـــــاه فً الدهر من                                  ؼبنِ  
    
 ً  بـها فإن أُن فــــارلـــــــُت الــــدٌار فـــل
 

فُــــــإادٌ أضـــــــلتْهُ عــــٌـــون المها ِمنً                                 
     
 بعــــثــــُت به ٌــــوم النـــوى إثـــــَر لَْحَظةٍ  
 

فؤولــــعــــه                                     الِممداُر فً َشـَرِن الُحــسنِ  
     



 ٌجمع بـٌنـنا فـــهل من فتى فً الدهــــر 
 

فـــلـــٌــس ِكالنا عــن أخــٌه بمـسـتؽــنِ                                   
     
 ولــما ولـــفــــنـا ِللــَودَاع ، وأســـبَــلَـــتْ  
 

مـــــدامـــعنا                                 فـــــوق التـــرابب كالمـــزن 
     
 ، فــعـــزنـً أهـــبُت بـــــــصبري أن ٌعودَ  
 

ونادٌت حــلــمــً أن ٌـثــوب فــلــم ٌُؽـنِ                                      
 ولْم تَــمـْــِض إال َخــْطــَرةٌ ، ثــــم أللــعـت 
 

بنا عـــن شطوط                                     الحـــً أجـنِحةُ السُّْفـنِ  
     
 الوجِد فً لــظى فـكم ُمـــــهجٍة من َزْفَرةِ  
 

وكم ُممـْــــلٍَة ِمْن ؼــزرة الدمــع فً                                دَْجنِ  
    
 هـذه ومـــا كــــنُت جــــربُت النـــوى لبل 
 

فـــلما دهــــتنً ِكدُت ألــضً من الحزن                               
    
 ً  ولكـــننً راجـــعــــُت ِحــــْلمـًِ ، وردن
 

إلى الَحــــْزِم رأيٌ                                ال ٌــحـــوُم عــلـى أَْفنِ  
    
 وِشـــٌـــٌب عــــــــواطـــلٌ  ولوال بُـــنــٌــاتٌ  
 

لــمــا لَــَرَعـْت نفـسً على فابِتٍ                                      ِسنً 
     
 فربمـا فٌــا لــلــُب صــبـراً إن جـــــِزعَت ، 
 



ٌُْر الحــــــوادثِ                                َجـــَرْت ُســـنُــحاً َط  بالٌُْمنِ  
     
 ذبـــولـها فــمــد تُـــــوِرُق األؼـــصــان بـعد 
 

وٌــبــدو ضـــٌاء البــدر فـً ظــلمِة الَوهنِ                               
     
 وأُي حـــســـــــــاٍم لم تُِصـــبهُ كـــهـــاُمةٌ  
 

ولْهــــذَمُ                                ُرْمــــحٍ ال ٌُــــفَــــُل مـــن الطـعنِ  
     
 شــــــــاؼــــــب األٌاَم الن َمــِرٌـــُرهُ  ومن 
 

وأســــلــمــهُ طولُ                                  الِمـــراِس إلى الَوْهـنِ  
     
 إال كـــســاِلنٍ  وما المــــــــرُء فً دنـــٌـاه 
 

مناِهـــــَج ال تخـــلو من الســهل                                 والَحــْزنِ  
     
 بــخـٌـرها فإن تـــكـــــن الــدنٌا تـــولــــت 
 

فؤهــــون بدنٌا ال تــــدوم عــــــــلـى فَـنِّ                                 ! 
     
 تحــمــلــُت خـــوُؾ الَمــّنِ كـــلَّ َرِزٌــبـــةٍ  
 

وحـــمـــلُ                             رزٌا الدهــــر أحــلـى من المنِّ  
    
  ً  ، فلما بَلَــــــوتُُهمْ  وعــــاشـــــرُت أخــدانا
 

تـــمـــنــٌــُت أن أبمى وحـــــٌداً بال                                   ِخـدنِ  
     
 انطـوتْ  إذا عـــــرؾ الــمـــــرُء الملوَب وما 
 

عاش على ِضــْؽــنِ - عـــلٌه مـن البؽضاِء                               



     
 ٌــــرى بــــصــــري مــــن ال أودُ ِلـــمــاَءهُ  
 

وتــسمـــُع أذنً                                 مــا تــعــاُؾ ِمن اللحــنِ  
     
 بـهــــا وكــٌــؾ ُمــمــامً بٌن أرٍض أرى 
 

من الظلم ما أخنى على الدار والسَّْكـــنِ                                   
     
 فَسْمُع أنٌن الَجْوِر لد شـــــان مسمعً 

ورإٌـــةُ وجـــه الؽـــدر                                ً  حــل ُعرا َجفــــن
    
 ِذلةٍ  وصــعــب عــــلى ذي اللُِّب ربــمـانُ  
 ٌََظُل بها فً لــــومـــــــه واهً المـــتـنِ                                 
     
  لم ٌــــرِم الهـــــناةَ بــمــثلـهاءإذا المــــرُ  

تــخــطى إلٌه                                  الخـوؾ من جـانب األمـــن 
     
  
ٌَْر فً الــدنٌا إذا المرُء لم     ٌعـشْ  فال خـــ

مـــهٌباُ ، تـــراه العٌُن كـــالنار فـً دْؼــنِ                                 
 
 
***************************************** 
 
 

               احمد شولً بٌن
(امٌر  الشعراء )                      

 
.  بن علً بن شولً، المعروؾ بؤمٌر الشعراءحمد             هو ا  

 وترعرع فً ظّل البٌت المالن، ألن 1868           ولد فً الماهرة سنة 
. ه كانت من وصٌفات المصر فً عهد الخدٌوي اسماعٌلمّ جدتّه أل  



             
            تلمّى علومه األولى فً مكتب الشٌخ صالح، تُمَّ انتمل إلى 

تخّرج بعد ذلن من . وبعدها إلى المدرسة التجهٌزٌة  (المبتدٌان)مدرسة
.  فرع الترجمة منمدرسة الحموق، ونال شهادته   

فتوّجه . أعطاه الخدٌوي منحة دراسٌّة لٌتابع دروس الحموق فً فرنسا
الى مونبولٌه فً فرنسا حٌث التحك بجامعتها لمدّة سنتٌن، ثم اكمل 

ظّل ٌرسل من بارٌس لصابد . دراسة الحموق فً بارٌس  بسنتٌن أخرٌٌن
. المدٌح فً المناسبات للجناب العالً  

 
 ودخل فً معٌّة الخدٌوي عبّاس 1892            عاد الى مصر سنة 

. حلمً، وانمطع الٌه والى نظم الشعر ونال حظوة كبٌرة   
         

، اي اثناء لٌام الحرب العالمٌة االولى وبعد 1914              فً سنة 
أن خلعت انكلترا الخدٌوي عبّاس حلمً بسبب مٌله الى األتران 
المتحالفٌن مع ألمانٌا  ضد دول الحلفاء بمٌادة انكلترا ، طلبت الى شولً 
، شاعرالبالط الخدٌوي  ، ان ٌترن مصر وأن ٌختار منفاه، فاختار 

. 1915اسبانٌا وسافر الٌها سنة   
             

 1919واخر سنة أ           بعد انتهاء الحرب عاد شولً الى وطنه فً 
فوجد وجه مصر لد تؽٌّر فً ظل االحتالل  االنكلٌزي  ، فسارع الى 
التكٌّؾ مع الوضع الجدٌد، فتوّجه فً شعره نحو الشعب ولضاٌاه، فباٌعه 

 فً أثناء حفلة تكرٌمٌّة برعاٌة 1927الشعراء العرب امارة الشعر سنة 
. . الحكومة المصرٌّة  

. 1932توفًّ شولً سنة   
 
        منح هللا شولً موهبة شعرٌة فذة، وبدٌهة سٌالة، ال ٌجد عناء فً 
نظم المصٌدة، فدابًما كانت المعانً تنثال علٌه انثٌاالً وكؤنها المطر 
الهطول، ٌؽمؽم بالشعر ماشًٌا أو جالًسا بٌن أصحابه، حاضًرا بٌنهم 
بشخصه ؼاببًا عنهم بفكره؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العربٌة؛ إذ بلػ 
نتاجه الشعري ما ٌتجاوز ثالثة وعشرٌن ألؾ بٌت وخمسمابة بٌت، ولعل 
.هذا الرلم لم ٌبلؽه شاعر عربً لدٌم أو حدٌث  
        



        وكان شولً مثمفًا ثمافة متنوعة الجوانب، فمد انكب على لراءة 
الشعر العربً فً عصور ازدهاره، وصحب كبار شعرابه، وأدام النظر فً 
مطالعة كتب اللؽة واألدب، وكان ذا حافظة اللطة ال تجد عناء فً 
استظهار ما تمرأ؛ حتى لٌل بؤنه كان ٌحفظ أبوابًا كاملة من بعض 
المعاجم، وكان مؽرًما بالتارٌخ ٌشهد على ذلن لصابده التً ال تخلو من 
إشارات تارٌخٌة ال ٌعرفها إال المتعممون فً دراسة التارٌخ، وتدل رابعته 

التً نظمها وهو فً شرخ " كبار الحوادث فً وادي النٌل"الكبرى 
.الشباب على بصره بالتارٌخ لدٌمه وحدٌثه  
       
           وفً الفترة التً لضاها شولً فً المنفى  فً إسبانٌا تعلم 
لؽتها، وأنفك ولته فً لراءة كتب التارٌخ، خاصة تارٌخ األندلس، وعكؾ 
على لراءة عٌون األدب العربً لراءة متؤنٌة، وزار آثار المسلمٌن 
.وحضارتهم فً إشبٌلٌة ولرطبة وؼرناطة  

دول العرب وعظماء "وأثمرت هذه المراءات أن نظم شولً أرجوزته 
لصٌدة، تحكً  (24) بٌت موزعة على 1400، وهً تضم "اإلسالم

تارٌخ المسلمٌن منذ عهد النبوة والخالفة الراشدة، على أنها رؼم 
.ضخامتها ألرب إلى الشعر التعلٌمً، ولد نُشرت بعد وفاته  
      
        وفً المنفى اشتد به الحنٌن إلى الوطن وطال به االشتٌاق وملن 

ولم ٌجد من سلوى سوى شعره ٌبثه لواعج . علٌه جوارحه وأنفاسه
نفسه وخطرات للبه، وظفر الشعر العربً بمصابد تعد من روابع 
الشعرالعربً صدلًا فً العاطفة وجماالً فً التصوٌر، لعل أشهرها 

، وهً معارضة لمصٌدة "الرحلة إلى األندلس"لصٌدته التً بعنوان 
: ٌمول البحتري التً ٌصؾ فٌها إٌوان كسرى،   

 
صنت نفسً عما ٌدنس نفسً    

                               وترفعت عن جدا ر كل جبس
 

أبٌات تحدّث فٌها عن مصر  (110)          ولد بلؽت لصٌدة شولً 
ومعالمها، وبثَّ حنٌنه وشوله إلى رإٌتها، كما تناول األندلس وآثارها 
 الخالدة وزوال دول المسلمٌن بها،
  ومن أبٌات المصٌدة التً تعبر عن ذروة حنٌنه
: إلى مصر لوله  



 
  حرام على بالبله  الدوح
                          حال ل للطٌر من كل جنس
 
 وطنً لوشؽلت بالخلد عنه 
                          نازعتنً الٌه فً الخلد نفسً
 
 شهد هللا لم ٌؽب عن جفونً
                            شخصه ساعة ولم ٌخل حسً
 

، واستمبله (م1920= هـ 1339)        عاد شولً إلى الوطن فً سنة 
الشعب استمباالً رابعًا واحتشد اآلالؾ لتحٌته، وكان على رأس مستمبلٌه 

، وجاءت عودته بعد أن لوٌت الحركة "حافظ إبراهٌم"الشاعر الكبٌر 
م، وتخضبت أرض الوطن بدماء 1919\ الوطنٌة واشتد عودها بعد ثورة

الشهداء، فمال شولً إلى جانب الشعب، وتؽنَّى فً شعره بعواطؾ لومه 
وعبّر عن آمالهم فً التحرر واالستمالل والنظام النٌابً والتعلٌم، ولم 
ٌترن مناسبة وطنٌة إال سّجل فٌها مشاعر الوطن وما ٌجٌش فً صدور 
.أبنابه من آمال  
 
        لمد انمطعت عاللته بالمصر واسترد الطابر المؽرد حرٌته، وخرج 
من المفص الذهبً، وأصبح شاعر الشعب المصري وترجمانه األمٌن، 
فحٌن ٌرى زعماء األحزاب وصحفها ٌتناحرون فٌما بٌنهم، والمحتل 
 اإلنجلٌزي ال ٌزال جاثم على صدر الوطن، 
:فٌهتؾ  فٌهم لابالً   

 
 االم الخلؾ بٌنكم  االما
                            وهذي الضجة الكبرى  عالما
 
 وفٌم ٌكٌد بعضكم لبعض
                             وتبدون   العداوة  والخصاما
 
  واٌن الفوز  المصر استمرت
                             على   حال وال السودان داما



       
         ورأى فً التارٌخ الفرعونً وأمجاده ما ٌثٌر أبناء الشعب 
. وٌدفعهم إلى األمام والتحرر، فنظم لصابد عن النٌل واألهرام وأبً الهول
ولما اكتشفت ممبرة توت عنخ أمون ولؾ العالم مندهًشا أمام آثارها 
ن  المبهرة، ورأى شولً فً ذلن فرصة للتؽنً بؤمجاد مصر؛ حتى ٌُحّرِ
فً النفوس األمل وٌدفعها إلى الرلً والطموح، فنظم لصٌدة رابعة 
:مطلعها  
    
 لفً ٌااخت ٌوشع خبرٌنا
                         احادٌث المرون الؽابرٌنا
  
 ولصً من مصارعهم علٌنا
                        ومن   دوالتهم  ما تعلمٌنا
 
       وامتد شعر شولً بؤجنحته لٌعبر عن آمال العرب ولضاٌاهم 

" نكبة بٌروت"وفً " نكبة دمشك"ومعاركهم ضد المستعمر، فنظم فً 
وفً ذكرى استمالل سورٌا وذكرى شهدابها، ومن أبدع شعره لصٌدته 

التً سّجل فٌها أحداث الثورة التً اشتعلت فً دمشك " نكبة دمشك"فً 
 ضد االحتالل الفرنسً،

\ومنها هذه االبٌات     
 
 بنً سورٌة  اطرحوا االمانً
                              وألموا عنكم  االحالم ألموا
 ولالوطان فً دم  كل حر
                            ٌد  سلفت   ودٌن    مستحك
 وللحرٌة الحمراء   باب 
                           بكل   ٌد    مضرجة    ٌدق         
 
         ولم تشؽله لضاٌا وطنه عن متابعة أخبار دولة الخالفة العثمانٌة، 
 او لل دولة الخالفةاالسالمٌة فً هذا العالم الواسع فمد كان لها محبًا عن 
شعور صادق وإٌمان جازم بؤهمٌتها فً حفظ رابطة العالم اإلسالمً، 

" مصطفى كمال أتاتورن"وتموٌة األواصر بٌن شعوبه، حتى إذا أعلن 
 1924إلؽاء الخالفة االسالمٌة فً تركٌا واعلنها جمهورٌة تركٌا  سنة 



ولع الخبر علٌه كالصاعمة، ورثاها رثاًء صادلًا فً لصٌدة مبكٌة حزٌنة 
:مطلعها تفتت الكبد الحر الحرٌص على االسالم والدٌن  االسالمً    

 
  عادت اؼانً العرس رجع نواح
                                  ونعٌت بٌن معالم االفراح
 
 كفنت فً لٌل الزفاؾ بثوبه
                              ودفنت عند  تبلج    االصباح
 
 ضجت علٌن ماذن ومنابر
                              وبكت علٌن  ممالن   ونواح 
 
           أصبح شولً بعد عودته من المنفى  شاعر األمة الُمعبر
 عن لضاٌاها، ال تفوته مناسبة وطنٌة إال شارن فٌها بشعره، ولابلته 
األمة بكل تمدٌر وأنزلته منزلة عالٌة، وباٌعه شعراإها بإمارة الشعر سنة 

فً حفل ألٌم بدار األوبرا المصرٌة فً الماهرة   (م1927= هـ 1346)
بمناسبة اختٌاره عضًوا فً مجلس الشٌوخ، ولٌامه بإعادة طبع دٌوانه 

ولد حضر الحفل وفود من أدباء العالم العربً وشعرابه،". الشولٌات"  
           
             وأعلن  فً هذا الحفل الشاعر  حافظ إبراهٌم باسمه ونٌابة 
  عن كل الشعراء واالدباء العرب الحاضرٌن  مباٌعتهم  احمد شولً
:بإمارة الشعر لابالً   

 
  بالبل وادي النٌل بالشرق  اسجعً

                                  بشعر امٌر الدولتٌن  ورجعً                
           
 
 اعٌدي االسماع ماؼردت به
                                 براعة شولً فً ابتداء وممطع
  
 امٌر الموافً لد ا تٌت  مباٌعا 
                               وهذي  وفود الشرق لد باٌعت معً
 



  وبهذا اصبح شولً  امٌرا للشعراء  
  ولم ٌكن لهم ا مٌر لبل ذلن 
          
           احمد شولً كان ذا حس لؽوي مرهؾ وفطرة موسٌمٌة بارعة 
فً اختٌار األلفاظ التً تتؤلؾ مع بعضها لتحدث النؽم الذي ٌثٌر الطرب 
وٌجذب األسماع، فجاء شعره لحنًا صافًٌا ونؽًما رابعًا لم تعرفه العربٌة إال 
.لملة للٌلة من فحول الشعراء  
          
            وإلى جانب ثمافته العربٌة كان متمنًا للفرنسٌة التً مكنته من 
االطالع على آدابها والنهل من فنونها والتؤثر بشعرابها، وهذا ما ظهر 
فً بعض نتاجه وما استحدثه فً العربٌة من كتابة المسرحٌة الشعرٌة 
.ألول مرة  

           ولد نظم الشعر العربً فً كل أؼراضه من مدٌح ورثاء وؼزل، 
ووصؾ وحكمة، وله فً ذلن أوابد رابعة ترفعه إلى لمة الشعر العربً، 

، "عذراء الهند: "وله آثار نثرٌة كتبها فً مطلع حٌاته األدبٌة، مثل
، ولد حاكى فٌه "أسواق الذهب"، و"ورلة اآلس"، و"الدٌاس"ورواٌة 
للزمخشري، وما ٌشٌع فٌه من وعظ فً عبارات " أطواق الذهب"كتاب 

.مسجوعة  
  

، ثم "الشولٌات"        ولد جمع شولً شعره الؽنابً فً دٌوان سماه 
لام الدكتور دمحم صبري السربونً بجمع األشعار التً لم ٌضمها دٌوانه، 

".الشولٌات المجهولة"وصنع منها دٌوانًا جدٌدًا فً مجلدٌن أطلك علٌه   
ألؾ شولً دٌوانه الشولٌات وٌمع فً أربعة أجزاء وٌتضمن          

 سٌرته ومجمل شعره 
 وأنتج فى أخرٌات سنوات حٌاته مسرحٌاته الشعرٌة ولد استمد     

 اثنتٌن منها من التارٌخ المصري المدٌم، وهما مصرع كلٌوباترا ولمبٌز
 من التارٌخ اإلسالمً هً مجنون لٌلى، وأخري مسرحٌة اخرى  و       

 من التارٌخ العربً المدٌم هً عنترة
 وأخرى من التارٌخ المصري العثمانً وهً علً بن الكبٌر، وله      

 مسرحٌة نثرٌة هً أمٌرة األندلس 
.الست هدي، والبخٌلة:  ومسرحٌتان هزلٌتان، هما       

             وألمر ؼٌر معلوم كتب مسرحٌة أمٌرة األندلس نثًرا، مع أن 
.بطلها أو أحد أبطالها البارزٌن هو الشاعر المعتمد بن عباد  



             
        ولد ؼلب الطابع الؽنابً واألخاللً على مسرحٌاته، وضعؾ 
الطابع الدرامً، وكانت الحركة المسرحٌة بطٌبة لشدة طول أجزاء كثٌرة 
من الحوار، ؼٌر أن هذه المآخذ ال تُفِمد مسرحٌات شولً لٌمتها الشعرٌة 
الؽنابٌة، وال تنفً عنها كونها ركٌزة الشعر الدرامً فً األدب العربً 
.الحدٌث  

 على موعد  كان كؤنه الشعر العربً        فً بداٌة النهضة العربٌة   
 فٌه الحركة عٌد مع المدر، ٌنتظر من ٌؤخذ بٌده، وٌبعث فٌه روًحا جدٌدة ت

نضرة ب ابٌاته وتزدهروالحٌاة، وتعٌد له الدماء فً األوصال، فتتورد 
المعنى اسٌر الحكاٌاة  بعد أن ظل لرونًا عدٌدة واهن - مبدع وجمالً 
 -.موسٌمى الشعرٌة  اوالموافً واالبداع ل الحركة، كلٌل الللً، والمحاكاة 

  لٌعٌد نشاطه الواسع والثابت فً النفوس العربٌة  المتعطشة الٌه 
           
            وشاء هللا تعالى  أن ٌكون البارودي هو الذي ٌعٌد الروح إلى 
الشعر العربً، وٌلبسه أثوابًا لشٌبة، زاهٌة اللون، بدٌعة الشكل 
والصورة، وٌوصله بماضٌه التلٌد، بفضل موهبته الفذة وثمافته الواسعة 
.وتجاربه الؽنٌة  
           ولم ٌشؤ هللا تعالى أن ٌكون البارودي هو وحده فارس الحلبة 

فلمٌت روحه الشعرٌة - وإن كان له فضل السبك والرٌادة- ونجم عصره
الوثابة نفوًسا تعلمت بها، فمألت الدنٌا شعًرا بكوكبة من الشعراء من 

إسماعٌل صبري، وحافظ إبراهٌم، وأحمد محرم، وأحمد نسٌم، : أمثال
فً مصر والكاظمً والزهاوي .وأحمد الكاشؾ، وعبد الحلٌم المصري

والرصافً فً العراق وناصٌؾ الٌازجً  واوالده فً الشام وابوالماسم 
الشابً فً تونس  وؼٌرهم كثٌر  ومنهم شعراء  المهجر   وكان أحمد 
شولً هو نجم هذه الكوكبة وأمٌرها بال منازع عن رضى واختٌار، فمد 
 مأل الدنٌا بشعره، وشؽل الناس، وأشجى الملوب
 

تعتبر من  (ملسو هيلع هللا ىلص)نظم شولً العدٌد من المصابد فً مدح الرسول         
أبدع شعره ومن أشهر لصابده نهج البردة التً عارض فٌها البوصٌري 
:فً بردته ومنها ٌمول  

 
 رزلَت أسمح ما فــً الناس مــن ُخلك 



  إذا رزلــت التماس العـــذر فً الشٌم                        
 ٌا البمً فــً هـــواه والهوى لــدرٌ 

  لـــو شفّن الوجدُ لـــم تعــذل ولــم تلم                        
 لمـــد أنلتـــــن أُذناً ؼٌــــر واعٌــــــــٍة 

  وربَّ منتصٍت والملـــُب فـــً صمــم                          
 

 من أهم (سلوا للبً و نهج البردةو ولد الهدى  )دائوتعتبر لص           
 فً مابة وواحد ( ولد الهدي)المصابد اإلسالمٌة لشولً، وتمع لصٌدة

وثالثٌن بٌتًا، اختارت منها أم كلثوم أربعة وثالثٌن بٌتًا، وأعادت ترتٌبها 
 فكانت  بداعة فً االداء والشعر على ؼٌر ترتٌبها فً الدٌوان وؼنتها
: من ألحان رٌاض السنباطً ومنهاالمؽنى   

 
 ُوِلدَ الُهدى فَالكابِناُت ِضٌاُء         

  َوفَُم الَزماِن تَبَسٌُّم َوثَناءُ                                   
 
 الروُح َوالَمأَلُ الَمالبُِن َحولَهُ         

   ِللدٌِن َوالدُنٌا بِِه بَُشراءُ                                  
 
 َوالعَرُش ٌَزهو َوالَحظٌَرةُ تَزدَهً 

  َوالُمنتَهى َوالِسدَرةُ العَصماءُ                            
 
 َوَحدٌمَةُ الفُرلاِن ضاِحَكةُ الُربا       

   بِالتُرُجماِن َشِذٌَّةٌ َؼنّاءُ                                   
 
ًُ ٌَمُطُر َسلَساًل ِمن َسلَسٍل         َوالَوح

  َواللَوُح َوالمَلَُم البَدٌُع ُرواءُ                              
 
ًَ َصحٌفَةٌ          نُِظَمت أَسامً الُرسِل فَه

ٍد ُطؽَراءُ                              فً اللَوحِ َواسُم ُمَحمَّ
 

        هِ اسُم الَجاللَِة فً بَدٌعِ ُحروؾِ 
  أَِلٌؾ ُهناِلَن َواسُم َطهَ الباءُ                              

 



ومن لصابده التً ٌرد فٌها على مزاعم المستشرلٌن الذٌن            
:ٌدعون أن اإلسالم انتشر بحد السٌؾ ٌمول  

 
 لالوا ؼزوت ورسل هللا ما بعثوا   

      لمتل نفس وال جاءوا لسفن دم                   
 
 جهل وتضلٌل أحالم وسفسطة       

لم    فتحت بالسٌؾ بعد الفتح بالك                      
 

كان شولً عاشما للموسٌمً والؽناء ولد احتضن موسٌمار         
\ الذي  ٌمول عنهاألجٌال دمحم عبد الوهاب  

كان له الفضل فً التحالً بمعهد الموسٌمً الشرلٌة وتمدٌمً إلً )     
المادة والزعماء وأحاطنً بعناٌته وخصص لً مدرساً ٌعلمنً الفرنسٌة 
وأخذنً إلً بارٌس ألذهب إلً االوبرا والمتاحؾ لٌطلعنً علً الفن 
.الحمٌمً  

تؽنً لصابدي .. ارجون ٌا دمحم آال تهمل شعري بعد أن أموت : ولال لً 
وأنت كفٌل بؤن تجعل الشعب .. فخلودي فً أن ٌردد الشعب شعري .. 

(.ٌردده  
          

وذات ٌوم وجه شولً دعوة ألم كلثوم التً لبت الدعوة ولامت             
بالؽناء فً كرمة ابن هانىء ومن اعجابه بالؽناء لدم لها كؤسا من الخمر 
ولكنها لم تكن تشرب الخمر فتصرفت بلبالة وذكاء ورفعته علً شفتٌها 
فمط دون أن ترتشؾ منه شىء ولد اعجب شولً بلبالتها فكتب لها 

ولد ظلت المصٌدة منذ - ٌمال أوصلها بنفسه فً الصباح التالً - لصٌدة 
 حٌث عهدت بها لرٌاض السنباطً لتلحٌنها 1944م إلً عام 1932عام 

وؼنتها بعد أن تم تؽٌٌر كلمات بٌتٌن ورد فٌهما اسم أم كلثوم ، ٌمول 
:شولً فً مطلع المصٌدة   
 سلوا كإوس الطال هل المست فاها

هاواستخبروا الراح هل مست ثناٌا                                
 
          ومن بدابع لصابده هذه المصٌدة التً تؽنى بها الموسٌما ر دمحم 
عبد الوهاب ومن بعده فٌروز صاحبةالصوت الجمٌل الناعم  ذي 



الصدحات العالٌة والنؽمات الطوٌلة او الرالصة فً بعض االنؽام  التً 
 تطرب االسماع  وتنشرح لصوتها الصدور
   
 
 َشٌَّْعُت أحالمً بِمَْلٍب باِن  
                            ولََمْمُت من ُطُرِق الِمالحِ ِشباكً 
 
 َوَرَجعُت أَْدراَج الَشباِب َوَوْردَهُ 
                                  أَمشً َمكانَُهما َعلى األشواِن 
 
   َوبِجانِبً َواٍه َكؤَنَّ ُخفولَهُ 
ا تَلَ                                      َت َجْهَشةُ الُمتَباكً ؾّ لَمَّ  
 
الحِ إذا َخال بُِضلوِعِه    شاكً الّسِ
ٌَْس بِشاِن                                ٌَْب بِِه فَلَ .فإذا أُِه  
..  
    لَْم تَْبَك ِمنَّا ٌا فُإادُ بَمٌَّةٌ 
ٍة  أو فَْضلَهٌ ِلِعراِن                                          ِلفُتُوَّ
 

    نَْستَبُِك الهّوى ،ُكنَّا إذا َصفَّْمتَ 
َّاِن                                      َونَُشدُ شدَّ   العُصبَِة الفُت
 
نً  ٌَْن تَُهزُّ ًّ ح     والٌوَم تَبعَُث فِ
                                 ما ٌَْبعَُث النالوس فً النُسَّاِن 
 
 ًْ   ٌا جاَرةَ الوادي َطِربُت وَعادَن
 ما ٌُْشبِهُ األحالَم ِمْن ِذْكراِن                                   
  
 َمثَّْلُت فً الذكرى َهواِن َوفً الَكرى 
ٌَْن الحاكً                          كرٌاُت َصدى الِسن        والذِّ
 
  ولَمَْد َمَرْرُت َعلى الرٌاِض بَِرْبوٍة 
                                         َؼنّاَء ُكنُت ِحٌالَها ألماِن 



 
ًًّ ُوجوُهها َوعٌونُها     َضِحَكْت إل
 َوَوّجدُت فً أنفاِسها َرٌّاِن                                  
  
ٌُْب الِعناِق َعلى الَهوى   لَْم أَدِر ما ِط
 حتَّى تََرفََّك ساِعدي فََطواِن                                    
 
دَْت أْعطاُؾ بانِِن فً ٌّدي     وتؤَوَّ
                                     واحًمرَّ ِمْن َخفَرٌِهما َخدَّاِن 
 
  َودََخْلُت فً لٌَلٌَِن فَْرَعِن والدُجى 
ر فاِن                                 ...ولَثَْمُت َكالُصْبحِ الُمنَوَّ  
  
  وتَعَطَّلَْت لُؽَةُ الَكالِم وخاَطبَْت 
ٌْناِن                                ًَّ فً لُؽَِة الَهوى َع ...عٌن  
  
   ال أَْمِس ِمْن ُعْمِر الزماِن وال َؼدٌ 
                                ُجِمَع الَزَماُن فَكاَن ٌَْوَم ِرضاِن 
 . 

   من لصٌدة فً رثاء  البطل العربً عمرالمختار  الذي اعدمه الطلٌان   
-: االٌطالٌون  ٌمول   

 
  ركزوا رفاتن  فً الرمال لواءا 

      ٌستنهض الوادي  صباح  مساءا                            
 
  ٌاوٌحهم من نصبوا  منارا من    دم 
                                     ٌوحً الى جٌل الؽد  البؽضاء
 
 ما ضر لو جعلوا العاللة فً ؼد 
                                          بٌن الشعوب مودة وا خاء 
 
  جرح ٌصٌح على المدى وضحٌة
                                      تتلمس    الحرٌة    الحمراء



 
  ٌااٌها السٌؾ المجرد بالفال
                           ٌكسو   السٌوؾ على الزمان    مضاء     
 
 خٌرت  فاخترت المبٌت على الطوى
                            لم    تبن    جاها   ولم تلم        ثراء 
 
 ان البطولة ان تموت من الضما 
                             لٌس     البطولة    ان  تعب   الماء 
 
  بطل  البداوة لم ٌكن ٌؽزو على
                              تنن  ولم ٌن  ٌركب     االجوا  ء
 
  شٌخ تمالن سنه  لم ٌنفجر 

كالطفل   خوؾ   العماب    بكاء                                 
 
 
 
 
 

            -----------------------   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



معروؾ الرصافً                
 
      
        

 هجرٌة 1294\ معروؾ عبد الؽنً الرصافً ولد ببؽداد سنة           
  مٌالدٌة ودرس فً الكتاتٌب فٌها ومن ثم فً المدرسة الرشٌدٌة1875

درس االدب العربً فً جامع الفضل حٌث أتصل بالشٌخ               
العالمة محمود شكري األلوسً والزمهُ أثنتً عشرة سنة، وتخرج علٌِه 

معروؾ )وكان ٌرتدي العمامة وزي العلماء وسماهُ شٌخهُ األلوسً 
لٌكون فً الصالح والشهرة والسمعة الحسنة، مماثال لمعروؾ  (الرصافً

.الكرخً  
 

عٌن الرصافً معلماً فً مدرسة الراشدٌة التً أنشؤها الشٌخ            
عبد الوهاب النابب، شمال األعظمٌة، ثم نمل مدرساً لألدب العربً فً 

م، 1902\ األعدادٌة المركزٌة ببؽداد، أٌام الوالً نامك باشا الصؽٌر عام 
م،1908\ وظل فٌها حتى أعالن الدستور العثمانً عام  

 
ثم سافر إلى اسطنبول لعله ٌحضى برعاٌة الحكومة العثمانٌة           

 االانه لم ٌحظ برعاٌتها فرجع ،
\ ثم عٌن مدرساً لمادة اللؽة العربٌة فً الكلٌة الشاهانٌة ومحرراً لجرٌدة

م1909سبٌل الرشاد عام   
 

العثمانً مرتٌن فً عامً  (المبعوثان  )انتخب عضوا فً مجلس       
 وكذلن انتخب عضوا فً مجلس النواب العرالً مرات 1914\ و1912\

 عدٌدة 
 

اشتؽل مدرسا فً دار المعلمٌن العالٌة ببؽداد و مفتشا فً            
وزارة المعارؾ العرالٌة اال انه عزؾ عن العمل الحكومً بعد ذلن 
وعاش منزوٌا فً داره ولد حاق به الفمر فً اخراٌامه حتى لٌل انه لام 
بٌع السكاٌر المفردة للعٌش مما تدره علٌه لعدم تمكنه من العمل والٌوجد 
 له من ٌعٌله فً كبرسنه 
 

م، وعاد إلى 1920عٌن مدرساً فً دار المعلمٌن فً المدس عام           



. م1921بؽداد عام   
م، سرعان ما نصبوا فٌصال بن 1920وعندما احتل اإلنجلٌز العراق سنة 

الحسٌن ملكاً على البالد وأصدروا دستورا وأنشبوا برلمانا وأصبحت 
أمور البالد بؤٌدٌهم فثار الشعب العرالً بوجه االستعمار البرٌطانً 
وبضمنهم الشاعر الرصافً حٌث كانت لصابده تلتهب نارا ثورٌة مستعرة 
ولد هزء بسخرٌة من االنكلٌز واذنابهم ومما لاله لصٌدته التً جاء 
:فٌها  

 
 علم ودستور ومجلس أمة 

كل عن المعنى الصحٌح محرؾ                            
 
 أسماء لٌس لنا سوى ألفاظها 

أما معانٌها فلٌست تعرؾ                                   
 
 من ٌمرأ الدستور ٌعلم أنه 

وفما لصن االنتداب مصنؾ                                 
 

فالدستور الذي سن فً نظره ما هو إال وثٌمة جدٌدة لالنتداب          
الذي فرضه اإلنجلٌز على العراق، دستور مزٌؾ وعلم الدولة مزٌؾ هو 
اآلخر، وحتى المجلس الذي ٌسمى بمجلس األمة أٌضا كان مزٌفا، ثم 
:نالحظ الشاعر الرصافً ٌصرخ ساخرا وٌمول  

 
 ٌا لوم ال تتكلموا 

إن الكالم محرم                          
 
 ناموا وال تستٌمظوا

ما فاز إال النوم                              
 
 وتؤخروا عن كل ما 

ٌمضً بؤن تتمدموا                             
 
 ودعوا التفهم جانبا 

فالخٌر أن ال تفهموا                            



 
 أما السٌاسة فاتركوا

أبـدا ً وال تنـدموا                             
 

م، وعاد إلى بؽداد 1922\ عام  (استانبول  )سافر إلى اإلستانة        
وأنتخب عضواً فً مجمع  (األمل)م، وأصدر فٌها جرٌدة 1923\ عام 

م، وبعد ذلن عٌن مفتشاً فً 1923\ اللؽة العربٌة فً دمشك، عام 
م، ثم عٌن أستاذاً فً اللؽة العربٌة 1924\ مدٌرٌة المعارؾ ببؽداد عام 

.م1927\ بدار المعلمٌن العالٌة عام   
 

عاصر معروؾ الرصافً الشاعَر العرالً جمٌل صدلً الزهاوي        
التً كانت وال  (العباءة)ولد دعى كالهما إلى تحرٌر المرأة ونزع الحجاب 

..تزال مستخدمة فً العراق  
 

اختلؾ الرصافً والزهاوي وتشنج احدهما من االخر كثٌرا         
واختلفت االراء اال ان هذه الحالة كللت بالصلح بٌنهما لبل وفاتهما فً 
جلسة اصلح بٌنهما السٌد محمود صبحً الدفتري فً داره فً 

عبد \ الحٌدرخانة ولد حضر الجلسة المفكرون ورجال الثمافة منهم 
العزٌز الثعالبً وروفابٌل بطً وفإاد السمعانً والعالمة دمحم بهجت 
.األثري  
 

كم 80\ارتحل الرصافً من بؽداد الى الفلوجة التً تبعد عنها لرابة       
بعد أن سبم الحٌاة فً بؽداد، ونزل فً ضٌافة آل عرٌم ، الذٌن أنزلوه 
أحد منازهم المطلة على نهر ولؽرض التفرغ للمطالعة والكتابة فكان 
 ٌمضً مدة الصباح حتى الظهر بالكتابة 
 

أن الملن فٌصل االول لد اجتمع مع الرصافً فً مجلس عام         
ً  )-عاتبه على بٌته الذي ٌمول فٌه \ فمال له  (ٌعدد أٌاماً وٌمبض راتبا

ٌامعروؾ أنا الذي أعدد أٌاماً وألبض راتباً فؤجابه الرصافً أرجو أن 
 التكون كذلن ٌاصاحب الجاللة 
 

ٌتمٌز شعره بسهولة االلفاظ وجزالتها وعلو االسلوب ولد اشتهر          
بالشعر السٌاسً ولارع االستعمار االنكلٌزي كثٌرا وناضل فً سبٌل 



و برع فً الوصؾ والؽزل والمدح والفخر وحث على .تحرٌر بلده وامته
 تاءسٌس المدارس والمعاهد والثورة على التاءخر واالنحطاط االجتماعً
:الحظ لصٌدته اذ ٌمول  

 
 ابنوا المدارس واستمصوا بها األمال

حتى نطـاول فً بنٌانها زحال                               
 
 جودوا علٌها بما درت مكاسبكم 

ولابلـوا باحتمار كل مـن بخال                               
 
 ال تجعلوا العلم فٌها كـل ؼاٌتكم 

ء علما ٌنتج العمال  بل علموا النش                       
 
 ربـوا البنٌـن مع التعلٌم تربٌة 

ٌمسً بهـا ناطك الدنٌا به المثال                         
 
 فجٌشوا جٌش علم من شبٌبتنـا 

عرمرما تضـرب الدنٌا به المثال                          
 
 أنا لمن أمة فً عهد نهضتنا 

بالعلم والسٌؾ لبال انشات دوال                          
 

ارتحل الرصافً من بؽداد الى الفلوجة التً تبعد عنها لرابة         
كم ارتحل إلى هنان بعد أن سبم الحٌاة فً بؽداد، ولؽرض التفرغ 80\

للمطالعة والكتابة فكان ٌمضً ولته من الصباح حتى الظهر بالكتابة 
 والتالٌؾ 
 

اشتؽل مدرسا فً دار المعلمٌن العالٌة ببؽداد و مفتشا فً وزارة         
المعارؾ العرالٌة اال انه عزؾ عن العمل الحكومً بعد ذلن وعاش 
منزوٌا فً داره ولد حاق به الفمر فً اخراٌامه حتى لٌل انه لام بٌع 
السكاٌر المفردة للعٌش مما تدره علٌه لعدم تمكنه من العمل والٌوجد له 
 من ٌعٌله فً كبرسنه 
 



 
 ببؽداد توفً الرصافً بدارِه فً محلة السفٌنة فً األعظمٌة            

م، وشٌع 1945 مارس 16/هـ1364لٌلة الجمعة فً ربٌع الثانً عام
بموكب مهٌب سار فٌِه األدباء واألعٌان ورجال الصحافة ودفن فً ممبرة 

    ببؽداد الخٌزران
 . 

شٌد للشاعرالرصافً نصبا تذكارٌا تمثاالً فً الساحة الممابلة          
لجسر الشهداء عند تماطع الشارع االتً من صوب الكرخ عبر جسر 

سوق الروالٌن  )   الشهداء مع شارع الرشٌد المرٌب من سوق السراي
) والمدرسة المستنصرٌة األثرٌة فً بؽداد وسمٌت الساحة باسمه  (

.  بها  وشامخاوالٌزال التمثال ٌزٌن الساحة لابما (ساحة الرصافً   
 

برع فً الوصؾ والؽزل والحكمة والفخر وحث على تاءسٌس           
المدارس والمعاهد والثورة على التاءخر واالنحطاط ومن لصٌدة له فً 
 وصؾ ؼروب الشمس هذه االبٌات
 
 نزلت تجرالى المؽٌب ذٌوال 

صفراء تشبه عاشما متبوال                               
 
 تهتز بٌن ٌد المؽٌب كاءنها 

صب تململ فً الفراش علٌال                           
 
 ضحكت مشارلها بوجهن بكرة

وبكت مؽاربها الدماء اصٌال                             
 
 لد حان فً نصؾ النهار دلوكها 

هبطت تزٌد علىالنزول نزوال                            
 
 حتى دنت نحو المؽٌب ووجهها 

كالورس حال به الضٌاء حٌوال                          
 
 وؼدت بالصى االفك مثل عرارة 

عطشت فابدت صفرة وذٌوال                            



 
 ؼربت فابمت كالشواظ عمٌبها 

شفما بحاشٌة السماء طوٌال                             
 
 شفك ٌروع الملب شاحب لونه 

كالسٌؾ ضمخ بالدما مسلو ال                              
 
 ٌحكً دم المظلوم مازج ادمعا 

هملت ٌها عٌن الٌتٌم همو ال                               
 
 رلت اعالٌه واسفله الذي 

فً االفك اشبع عصفرا محلو ال                           
 
 
 
----------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

اظ٢ٔػجل أُؾَٖ اُي                



 

 ٝاالهرغبٍ                          ّبػواُجل٣ٜخ

 

ثٖ دمحم ػجل أُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ػ٠ِ ثٖ ٓؾَٖ  ٛٞ اثٞ أٌُبهّ              

 أٗٚ ه٤َ ٍالُخ األّزو اُ٘قؼ٢ ٝ   ٖٓثٖ  صبُؼ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٛبك١ اُ٘قؼ٢

هظ٢ هللا ػ٘ٚ اٌُبظْ  ٣٘زَت ألٍوح ػ٤ِٔخ ٣زصَ َٗجٜب ثبإلٓبّ ٠ٍٞٓ  

1935\ ، ٝرٞك٢ ػبّ 1871 \ثـلاك ػبّ ُٝل ك٢   

  كهً ك٢ اٌُبظ٤ٔخ ٝاُ٘غق االّوف 

 

آزبى ثبهرغبٍ اُوصبئل .  اٗٚ ّبػو كؾَ، ًبٕ ٣ِوت ثْبػو اُؼوة       

ثجـلاك، ْٝٗؤ ك٢ اٌُبظ٤ٔخ، كَ٘ت  (اُلٛبٗخ)ُٝل ك٢ ٓؾِخ . اُط٣ِٞخ اُوٗبٗخ

ًٝبٕ أعلاكٙ ٣ؾزوكٕٞ اُزغبهح ثغِٞك اُقواف، ك٤َٔذ اٍورٚ . ا٤ُٜب

ٝرؼِْ ٓجبكة اُوواءح  (ربعو اُغِٞك)ثبُلبه٤ٍخ، ٝٓؼ٘بٙ  (ثٍٞذ كوُٝ)

ٝاٌُزبثخ، ٝهؿجٚ  ٝاُلٙ ك٢  اُؼَٔ ك٢ اُزغبهح ٝاُيهاػخ،  االاٗٚ ُْ ٣وؿت 

ٝاٍزٜٞاٙ األكة ٝاُْؼو  كووأ . ثبُؼَٔ ثب١ ٜٓ٘ٔب ٝروى اُؼَٔ  ثٜٔب

ػِٞٓٚ ٝؽلع  اٌُض٤و ٖٓ اث٤بد اُْؼو ُلؾٍٞ اُْؼواء صْ رؼِْ ٗظْ اُْؼو 

ٝػ٘لٓب ٓو ا٤َُل عٔبٍ اُل٣ٖ .  ٝأٍٝ ٓب ٗظْ اُـيٍ، كبُوصبء، كبُلقو. ك٘ظْ

األكـب٢ٗ ثبُؼوام، ارصَ ثٚ، كبرغٜذ ا٤ُٚ أٗظبه هعبٍ اُؾٌٞٓخ 

ٝاُغٞا٤ٌٍَ ًٝزجٞا ػ٘ٚ اُّٞب٣بد ، ا٠ُ اُجبة اُؼب٢ُ ٝمُي ك٢ ػٜل 

كؾغجزٚ ػٖ . ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ، كطٞهك، كالم ثبًُٞبُخ اإل٣وا٤ٗخ ثجـلاك

االٗظبه  اال اٗٚ  فبف اُ٘ل٢ أٝ االػزوبٍ، كَبكو ا٠ُ اُغ٘ٞة   ٍٝبػ ٗؾٞ 

ٍ٘ز٤ٖ ك٢ ػْبئو اُؼوام اُغ٘ٞث٤خ ٝ ٍبكو  ا٠ُ   آبهاد اُق٤ِظ اُؼوث٢ 

ٛـ، ٤ٓ1316الك٣خ  1911ٝا٠ُ ا٣وا ٕ  ٝاُٜ٘ل،  صْ ٍبكو ا٠ُ ٓصو  ٍ٘خ 

ػ٠ِ آَ إٔ ٣ٞاصَ ٤ٍوٙ ا٠ُ أٝهٝثب، كطبهد ّٜورٚ، ٝكوؿذ ٣لٙ ٓٔب 

 ٝثوٙ اُقل٢ اكفو، كِو٢ ك٢ ٓصو  ٖٓ ا٤ُْـ دمحم ػجلٙ اُؼٕٞ ٝأَُبػلح 

ٝأص٤ت ثٔوض مٛت ثجصوٙ اال. ٓب ؽجت ا٤ُٚ أُوبّ ثٔصو، كؤهبّ  .ه٤ِالًال  

 

 ٝػيح ٗلٌ ٝٓبد دمحم ػجلٙ ، كؼبُ ك٢ ظ٘ي ٣َزوٙ اثبء ّْٝٔ       

، ا٠ُ إٔػب٤ُخ   ٍ٘خ  .رٞك٢، ك٢ ٓصو اُغل٣لح، ٖٓ ظٞاؽ٢ اُوبٛوح 

   ٤ٓالك٣خ1935

 

الٗٚ ٖٓ اْٛ ٤ٔٓياد ّقص٤زٚ  (اُجل٤ٜ٣ٚ ٝاالهرغب ٍ)ُوت ثْبػو           

ٓولهرٚ اُؼظ٤ٔخ  ك٢ اهرغبُٚ اُْؼو ، كول ًبٕ ٣ِو٢ اُوصبئل ك٢ ٓ٘بٍجبد 



ٓزؼلكٙ ك٤ورغَ اُوصبئل اُطٞاٍ ٖٓ ف٤َٖٔ اٝ ٍز٤ٖ ث٤زب كٕٝ ا١ هًبًٚ 

ثَ ًبٕ ك٢ اؽ٤بٕ أفوٟ ٣ورغَ أُبئٚ ٝأُبئٚ ٝاُقَٕٔٞ . اٝ ظؼـــق

.ْٓـوهب ك٢ اُلبظٚ ٝٓؼب٤ٗٚ   

 

            ُٝوت ا٣عب ثْبػو اُؼوة ؛ٝثْبػو اٌُلبػ اُقبُل  ًٝبٕ ّؼوٙ 

ّؼو اُجلاٝح ٌُضوح ؽلظٚ ُِْؼو اُول٣ْ ٝه٤َ اٗٚ ًبٕ ٣ؾلع اص٢٘ ػْواُق 

ث٤ذ ٖٓ اُْؼو ّٝؼوٙ ٣ٔزبى ثٔزبٗخ اُزؼج٤و ثؼنٝثخ االُلبظ ٝ ٝهٞح أُؼب٢ٗ 

ٝكصبؽخ اُج٤بٕ ٝك٤ٚ اثزؼبك ػٖ أُلػ اٌُبمة ٝرغ٘ت االهٞاٍ اُٜي٣ِخ  

ًبٕ ّبػو اُؼوٝثخ ؽ٤ش رـ٠٘ ثؤٓغبك اُؼوام ٝاُْبّ ٝٓصو ٝاُؾغبى .

ٝؽبهة االٍزؼٔبه ٝاالٍزجلاك  ّٝؼوٙ ك٤ٚ صٞهح ...ّٝؾن أُْٜ اُؼوث٤خ  

.ػبهٓخ ّل٣لح رؾٌ ثٜب ٝاٗذ رووا ّؼوٙ  

 

ٗؼْ  ُول اصو رؤص٤ــوا ٓجبّوا ػ٠ِ اُٜ٘عٚ االكث٤ٚ ثٌزجٚ ّٝؼوٙ ٝٛٞ ف٤و 

ًبٕ ٣ورل١ اُؼٔبٓٚ اُج٤عبء . اك٣ت رلقــو ثٚ اُؼوٝثخ ٝرؼزـــي ثٚ اُعــبك 

.ٝاُغجٚ اُلعلبظٚ   

.    ػبُ اًضو ؽ٤برٚ ك٢ ٓصو  

  

ٝعٔغ . صجبٙ  ٓأل اُصؾق ٝأُغالد ّؼواًال، ٝظبػذ ٓ٘ظٞٓبد         

ٓغِلإ (غ-ك٣ٞإ اٌُبظ٢ٔ)أًضو ٓب ؽلع ٖٓ ّؼوٙ ك٢  .  

   

 .  ك٢ اُؾِوبد اُل٤٘٣خ ك٢ اٌُبظ٤ٔخ ٝاُ٘غق

 

غجغ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ ٖٓ: كٝا٣ٝ٘ٚ         1940ك٣ٞإ اٌُبظ٢ٔ ػبّ  

 1987ػبّ   ٝأُغٔٞػزبٕ اُضبُضخ ٝاُواثؼخ1948ٝأُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ ػبّ 

  ػواه٤بد  1924 ،  ٓؼِوبد اٌُبظ٢ٔ  1919، ُٝٚ  هصبئل اٌُبظ٢ٔ  

 : ٝٗؼْ ٓب هبٍ. \1960  اٌُبظ٢ٔ

 

ًال ّٝـــلّما  ٤ٍوٝا ث٘ب  َٓٔـــب... ٤ٍوٝا ث٘ب ػجوب  ٝٓـلا 

 

ٝٗوكّم ػ٘ــٚ أُـَزجـــلا... ٤ٍوٝا ٗــنة ػٖ اُؾٔـ٠   

 

ٝٗصٜٞٗـب ؿٞها ٝٗغــــلا... أٝغبٗ٘ــب  ٗؾ٢ٔ ؽٔــ٠  



 

ٝٗؼ٤ــلٛب ػولا..    .٤ٍــوٝا ٗئُق ِّٜٔــب   ٝػوــــلا 

 

أهٟ ُل٣ٜب اُقَـــق ٝهكا... ربهلل ال اهرعـــ٢  اُؾ٤بح   

 

ػـــلال ٣ٜل اُظِْ ٛــــلّما.     ..ْٗــل ُل٣بهٗـــب  ٤ٍوٝا  

 

\  الؽظٚ ٣ْ٘ل ثضٞه٣خ   : 

 

ُْم  ٤ْميَم أػظ َٓم     ع٢َِّي أُؼب٢ُ أ١ُّي ٣ٞ

ُّم؟                                     ََم أّ ٣ّٞ رُمولِم َّم رْلّم اُوؽ   أ٣ٞ

 

    أعلّمىَم ٓب ٣ٞٓبىَم اال صؾ٤لخٌة 

هَمْ                                      ٍِم ٣ُٝموْم ػّم ثٜب كقوُم اُوعب   ٣ُمقَم

 

٤ْميَم اال ػي٣ٔخًال  َٓم     ٤ٌُٝ ًال ٣ٞ

بك ثٜب ٓغلُم اُجالكِم ٣ُٝملػَمْ                                         ٣ُْم

 

ةْم  يَم إ روؽَ ٣ٝٞٓيَم إ رَمئُم ُٓم     ك٤ٞ

ٍُمَِّْي                                      ٌَة ا٠ُ َٗم٤ْمَ األٓب٢ٗ ٝ   ٍج٤

 

    اما صؼّم ٤ٓٞ٤ُِٖ ٝصقٌة ُٚ اهزلٞا

ٍَّئٞا                                     ا ػ٠ِ آصبهٙ ٝرَمو لّٝم   ٝعُم

 

لّمحٌة  لٌّد ُِؾ٤بح ٝعِم     ك٤ٞٓبىَم عِم

لٌة ك٢ أُنام                                   ْٜم َّم  ٝػِوْ ٣ٝٞٓبىَم 

.... 

اُْبػو ا٤ُْـ ػجل أُؾَٖ اٌُبظ٢ٔ ا٤ُْٜو ثبالهرغبٍ ٝاُْبػو            

 ٣نٛت ىاُن١ أعٔغ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘وبك ػ٠ِ هلهرٚ ثبهرغبٍ اُْؼو، ٝاُن١ ًنا

.. ك٢ ّؼوٙ ٓنٛت اُْؼواء األهل٤ٖٓ  

 

ٝأْٛ صلخ ك٢ اٌُبظ٢ٔ االػزلاك ث٘لَٚ ٝاُؾبكظخ اُؼغ٤جخ            

 هٟٝ أُوؽّٞ اُلًزٞه ػي اُل٣ٖ آٍ ٣ب٤ٍٖ اُن٣ٖ ًبٕ كٝاهرغبُٚ اُْؼو كن



اٌُ٘بٗخ، إ اٌُبظ٢ٔ كػ٠ ٓوح ا٠ُ ؽلَ أه٤ْ ك٢ - ٣طِت اُؼِْ ك٢ ٓصو

ٓصو ؽ٤ش هلٓٚ ػو٣ق اُؾلَ الُوبء هص٤لح كٔب ًبٕ اال اهرغبٍ هص٤لح 

ؿواء ػصٔبء، عبٝىد أث٤برٜب ٓئخ ث٤ذ ٝث٤ذ، ث٤ٖ كْٛخ ٝاٍزـواة 

.. ؽعٞه مُي اُؾلَ اُؾبّل  

 

ٖٝٓ اُن٣جٖ أثلٝا هلهح اهرغبٍ اٌُبظ٢ٔ،  ٝػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك، ،        

ٝػجل اُوبكه أُـوث٢، ٝؽ٤ِْ ٍوًٌ، ٝأٍؼل كاؿو، ًٝٔبٍ اثوا٤ْٛ، ٝدمحم 

. ٜٓل١ اُجص٤و، ٝأؽٔل اُصبك٢ اُ٘غل٢، ٝآفوٕٝ  

 

ػبٓب، ٝٛ٘بى (39)ػبُ اٌُبظ٢ٔ ك٢ أهض اٌُ٘بٗخ أًضو ٖٓ            

غؾ٘زٚ اُؾبعخ ؽ٤ش اّزـَ ًٔب هٟٝ آٍ ٣ب٤ٍٖ اٗٚ اّزـَ ك٢ ٗوَ اُؾغبهح 

ٝاُغص، ُْٝ ٣ٔل ٣لٙ ال ا٠ُ اُوو٣ت ٝا٠ُ ا٠ُ اُجؼ٤ل، اثبء ٝاػزلاء ًٝبٕ ال 

٣وظ٠ أثلا إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞظغ ػطق ا٥فو٣ٖ، ٝك٢ أفو٣بد أ٣بٓٚ ًبٕ 

أٗٚ ًبٕ ٣ؾلس ؽعبه ٓغَِٚ ػٖ أٓواظٚ .. ٣و١ٝ أُووثٕٞ ا٤ُٚ

ػبٓب ٝظؼق ثصوٙ ٝصبه ال  (70))ٝأؽياٗٚ، كول ًبٕ هل آزل ثٚ اُؼٔو 

٤ٔ٣ي ٝعٞٙ ٓغَِٚ، اُن٣ٖ ًبٕ هجال ؽبكَ ثبُٔلاػجبد ٝاألكب٤ًٚ ٝأُطب٣جبد 

. ٝأَُزِٔؾخ ؿ٤و أُقلّخ  

 

صبٍ ٝعبٍ ا٤ُْـ اٌُبظ٢ٔ، ك٢ ّؼوٙ غبههب ّز٠ األؿواض،         

.  ...........اء ٝا٤َُبٍخسأُل٣ؼ ٝاُـيٍ، ٝاُو  

 

ًال ّٝـــلّما  ٤ٍوٝا ث٘ب َٓٔـــ٠ ٝٓـلٟ ...  ٤ٍوٝا ث٘ب ػجوب  

 

ٝٗوكّم ػ٘ــٚ أُـَزجـــلا..    . ٤ٍوٝاٗــنة ػٖ اُؾٔـ٠   

 

ٝٗصٜٞٗـب ؿٞها ٝٗغــــلا .    ..  ٗؾ٢ٔ ؽٔــ٠ أٝغبٗ٘ــب   

 

ٝٗؼ٤ــلٛب ػولا ٝػوــــلا... ٤ٍــوٝا ٗئُق ِّٜٔــب        

 

ح اهٟ ُل٣ٜب اُقَـــق ٝهكا...  ربهلل ال اهرعـــ٢ اُؾ٤ـب   

 

ػـــلال ٣ٜل اُظِْ ٛــــلّما.     ..  ٤ٍوٝا ْٗــل ُل٣بهٗـــب   

  



 

اُغجخ (٠ٗ ك٢ ٓؤًِٚ ِٝٓجَٚ ٝه٤بكزٚ ؽ٤ش ًبٕ ٣ورل١ داٗٚ ًبٕ ٣غ.     ًٔب

  (. اُؼٔبٓخ اٝٝاُؼٔخ.. ٝاُيثٕٞ ٝاُيفٔخ

: ٣ٝوٍٞ اُلًزٞه ٣ٍٞق ػي اُل٣ٖ  

 

ّبػو اُؼوة األًجو ا٤ُْـ ػجل أُؾَٖ اٌُبظ٢ٔ، ُْ ٣ٌٖ ًبظ٤ٔب أٝ )     

ػواه٤ب كؾَت، ٝاٗٔب ًبٕ ػوث٤ب ّوه٤ب، ٝهق ّؼوٙ ػ٠ِ أٓزٚ ّٝوهٚ 

ٝرـ٠٘ ك٤ٜٔب ثؤعَٔ األؿبه٣ل ٝأػنة األُؾبٕ، ٝربه٣ـ ؽ٤برٚ ٓؼوٝف كول 

ٝصَ ٓصو ٛبهثب ٖٓ اُغٞه ٤ُـوك أؿب٢ٗ أُغل ػ٠ِ أك٘بٕ اُؾو٣خ ٣ْٝ٘ل 

    .. أٗب٤ّل االٍزوالٍ، اُز٢ ىفو ّؼوٙ ثؤُٞاٜٗب

 

ٝك٣ٞاٗٚ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ف٤و ك٤َُ ٝأٗصغ ثوٛبٕ، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ         

ٓصو ًبٗذ ٝغ٘ٚ اُضب٢ٗ اال إ اُؾ٤ٖ٘ ًبٕ ٣ؼبٝكٙ ا٠ُ اُؼوام ك٘ؾٌ 

\ؽ٤٘٘ٚ اُن١ ٣ؼزو١ ًَ ؿو٣ت كز٘زبثٚ اُنًو٣بد ا٠ُ أِٛٚ ٝػ٤ْورٚ   

 

 اال فجو ٖٓ ص٘ب٣ب اُؼوام 

  رطوم  اٝ ىٝهح                                  ٣طِغ 

 َٛ اُلاه ثؼل١ ًؼٜل١ ثٜب

                                ٣جبًوٛب اُؼبهض أُـلم 

 

ٝثؼل إ ٣ؾوهٚ اُٞعل ٝاُؾ٤ٖ٘ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٗلَٚ ٣ٝؾي كئاكٙ           

 رزِظ٠ ٝعلا ٝؽَوح ٝرزؾوم عل٘بٙ ػ٠ِ اُل٣به ٣َٝبٍ ااُلوام ٣ٝلع اُؾِ

. اُلاه، ٌُٖٝ َٛ رزٌِْ اُل٣به ػ٘لٓب ٤٣ل إ ٣َزبف أفجبه اُؼوام  

 

 أٓؼبٛلح األؽجبة َٛ فجو

    رَو١ ثٚ األهٝاػ ٓب رَو١                            

 

: ٣ٝقِص اُلًزٞه ٣ٍٞق ػي اُل٣ٖ ا٠ُ اُوٍٞ  

ٝهل ًبٕ اٌُبظ٢ٔ أٍٝ ّبػو ؽَٔ ُٞاء اُٞؽلح اُؼوث٤خ ٝاُلػٞح ا٤ُٜب )

ٝاُزـ٢٘ ثٜب ٣ّٞ ًبٗذ األٝغبٕ ٗٞه اُؼ٤ٖ ٝكلاء اُ٘لٌ ٤َُٝذ ٌٓبٗب ُِٜٞ 

.(ٝهعبء اُؾ٤بح ثلٕٝ هٍبُخ اٝ ٛلف ٓؼ٤ٖ  

٣وٍٞ\ ٝاُؾ٤ٖ٘ ا٤ُٚ  اُٞغٖ ؽتٖٝٓ ّؼو اٌُبظ٢ٔ ك٢  



 

 أؽٖ اما ه٤َ اُؼوام ٝأؿ٢٘ 

ٝأّٜن إ ه٤َ اُْبّ ٝأىكو                                        

  

 ٝأغوم إ ه٤َ اُؾغبى ػ٠ِ عٟٞ 

ٝأػغت أٓب ه٤َ ٓصو ٝأثٜو                                         

 

 ٠٘ٓ اُ٘لٌ إ ٣ِو٠ اُؼوام ٝؿ٤وٙ 

ٖٓ اُق٤و ٓب ٣ٜٟٞ ٝٓب ٣زق٤و                                      

 

 ع٤ٔغ ثالك اُؼوة ك٢ اُوله ٝاؽل 

اما ٝاىٗٞا اُجِلإ ٣ٞٓب ٝهلهٝا                                     

 

:ٖٝٓ ّؼوٙ   

 

 ُْ ٣ٌٖ ثبد ك٢ اٌُ٘بٗخ ع٢َٔ 

كلئاك١ ثبٌُوؿ ثبد ه٤ٛ٘ب                                          

  ؽوآب   ٤ٌُٝ اهكبم اُصجب 

  األهل٤ٓ٘ب  إ أٗبك١ هكبه٢                                       

 

  

 ًبٗذ فبرٔخ ؽ٤بح اُْبػو اٌُبظ٢ٔ، ك٢ 1935/5/2ٝك٢                 

ٓصو اٌُ٘بٗخ ؽ٤ش ٝهٟ اُزواة ٛ٘بى، ٌٝٛنا اؽزع٘زٚ اٌُ٘بٗخ ؽ٤ب ٝظٔذ 

 ػ٠ِ اٌُبظ٢ٔ ّؼو اُؼوٝثخ  ٝٓن٢ً كز٤َ اُضٞهح  هؽٔٚ هللا.. هكبرٚ ٤ٓزب

\ وقال ايضا ٝٓوبهع االٍزجلاك ٝاالٍزؼٔبه  

 

.. ثٌْ ٣ب ؽٔبح اُل٣ٖ هل آٖٓ اُؾٔـ٠   

هل ٛغٔـٞا ّـوّم أُـ٤و أُٜبعـْ                                      .   

 

ٞا  .فنٝا اُؾنه ٖٓ ٗؤئ٢ اُزقّٞ ٝٗجّٜم  

ظجــبًْ   ا٠ُ ٤ًل اُؼلٝ أُزــبفْ .                                    .   

 

ْ ههّمخ كـ٢ فلٝكٛـْ  .. ٝال رؼطلٌّ٘م  



كزؾ٘ـٞا ػ٠ِ رِي اُقلٝك اُ٘ٞاػـْ                                  .   
  

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشاعر اٌلٌا أبو ماضً                
 
 



          ولد اٌلٌا ظاهر ابوماضً فً لرٌة المحٌدثة فً لبنان سنة 
 ونزل مدٌنة االسكندٌة  ثم 1902\   ورحل إلى مصر عام1890\

، وكان مولعا  باالدب والشعر . الماهرة  وعمل فً بٌع السجابر والدخان
 فانكب على لراءة الشعر وحفظه ومطالعة االدب من اوسع مصادره 
العربٌة  خاصة وان  مصر  كانت مركزاً للمفكرٌن اللبنانٌٌن الهاربٌن من 
لمع األتران فً ظل الدولة العثمانٌة  ثم االستعمار الفرنسً بعد الحرب 
 العالمٌة االولى 
 
      نشر لصابد له فً مجالٍت لبنانٌة صادرة فً مصر، أهمها مجلةالعلم 
ومجلة االكسبرس، وهنان، تعرؾ إلى األدٌب أمٌن تمً الدٌن، الذي تبنى 
.المبدع الصؽٌر ونشر أولى اعمال إٌلٌا فً مجلته الزهور  

ولذلن فهو من .  واتخذها مهجراً 1911\       هاجر إلى أمرٌكا عام
شعراء المهجر وهم الشعراء العرب الذٌن هاجروا إلى أمرٌكا وكتبوا 
 وألّفوا هنان باللؽة العربٌة، 
 
        أحتضنته  الطبٌعة فً طفولته، وكانت لرٌة المحٌدثة تفتن إٌلٌا 
أبو ماضً بؤشكال الجمال األخضر والجداول المؽردة للجمال الطبٌعً، 
فتعلم حب الطبٌعةوالتحلٌك فً االجواء اللبنانٌة ذات الشذى العبك 
والنسٌم المنعش االخاذ الذٌس ٌعً للنفس هناءتها وٌشعرها بالفرح 

وكان احد – الؽامر بحٌث تتفتح اعطافها فٌنشرح الملب وتنشط الروح 
اخوالً لد باع بستانا كامال ملٌبا باشجارالنخٌل والبرتمال والكروم فً 
خمسٌنات المرن الماضً  الجل ان ٌسافرالى لبنان لتمتع بهواءها 

وتعلك - وعبمها الشذي ولٌنفس عن للبه الضٌك والكمد فعاد معافى    
ثم انه  لاسى مرارة الفمر، اذ نشؤ من اسرة فمٌرة . بمناجاتها ومحاكاتها 

معدمة  فنشؤته فً لسوة الفمر، جعلت منه  رفٌما  للفمراء، لذا نراه  
ٌكتب دوماً عن المساواة االجتماعٌة، فكلنا من تراب، ال فرق بٌن  ؼنً 

المشهورة   خٌر دلٌل على ذلن ثم انه   (الطٌن )وفً لصٌبدته. وال فمٌر
عانً من  االؼتراب  منذ صؽره،و كان التشرد فً الؽربة ثانً دٌدن  فً 
اتجاه أبً ماضً، ومن التشرد تعلم الوفاء للوطن، فؤؼزر واكثر فً 

فنراه ٌجتمع .الشوق الٌه والحنٌن لوطنه  والعناٌة بطٌفه البالً فً للبه
فً الؽربة بابناء وطنه لبنان وابناء عروبته هذا االختالط الذي مهد له 
السبٌل  للتعرؾ بالنخب العربٌة المهاجرة، ففً المهجر، كان أبو ماضً 
منؽمساً فً عاللته برواد النهضة العربٌة ولادة الفكر التحرري األدبً، 



من امثال مٌخابٌل نعٌمة وجبران  خلٌل جبران  واحمد  ابوشادي  
.وؼٌرهم  فاستفاد منهم، وبنى منهجه الشعري وأسلوبه األدبً  
      
           وكان لبنان فً نظر أبً ماضً خرٌدة نفٌسة من خرابد 
الزمان، ودرة ؼالٌة من درر الكون، فال شمس تشبه شمسه، وال ماء 
أعذب من مابه، وال جبال أكثر شموخاً من جباله، وال سهول أمرع من 

وفوق ذلن كله، فلبنان أبً ماضً كان انفتاحاً بالنسبة الٌه  على . سهوله
الحضارة العالمٌة ، وتفاعالً إنسانٌاً، ووحدة مشتركة  تصهر جمٌع أبنابه 
فً بوتمة واحدة  ٌجمعهم حب الوطن واالخالص له  ال زٌؾ فٌها وال 
. خالؾ وال ضؽٌنة  

 
           وأحب شاعرنا الحٌاة وتفاءل بها فإذا هو كنهر ٌنساب بٌن 
الؽدران، وروضاخضر ٌشع سناءا و ٌفوح عطراً وعبٌراً، ونجم ساطع 
ٌمزق جلباب الظالم وٌهتن استار الظلم ، وفجر ٌشع على الكون حباً 
 وبشاشة ونوراً وامال  وسعادة وهناء 
 
.        وٌعتبر اٌلٌا أبو ماضً من أهم شعراء المهجر فً أمرٌكا الشمالٌة
ومن الممٌزات التً ظهرت  فً أسلوبه الشعري هً وحدة الموضوع 
وشدة االرتباط بٌن أجزابها وعناصرها باإلضافة إلى الفكرة الموحدة، 
لذلن وضع عناوٌن لمصابده تتناسب مع ما تناولته هذه المصٌدة اوتلن   
  
 
     فمد  أحدث تجدٌداً فً الكلمة الشعرٌة، وجعلها تتسع لتشمل فضاءات 
 متدفمة حٌاتا  لمضامٌن شعرٌة جدٌدة وواسعة  فً  الحٌاة االجتماعٌة 
. والفكرٌة والنفسٌة من ؼٌر أن تخرج عن إطار البساطة والوضوح  

، 1911\       ففً مصر، أصدر أبو ماضً أول دواوٌنه الشعرٌة عام 
 سنة ً، كما ان شعره 22\وكان ٌبلػ من العمر  (تذكار الماضً)بعنوان 

السٌاسً والوطنً جعله عرضةً لمضاٌمات السلطة الرسمٌة، فهاجر عام 
حٌث ٌمٌم (سٌنسٌناتً ) إلى أمرٌكا الشمالٌة، وصل أوالً إلى مدٌنة1912

اخوه مراد وهنان عمل مع أخٌه  فً التجارة، وتنمل بعدها فً الوالٌات 
 وهنان عمل نابباً 1916عام (نٌوٌورن )المتحدة إلى ان استمر فً مدٌنة 

السٌدة دورا نجٌب \ لتحرٌر جرٌدة مرآة الؽرب وتزوج من ابنة صاحبها 
.دٌاب التً أنجبت له اربعة أوالد  



 
           تعرؾ إلى عظماء الملم فً المهجر، فؤسس مع جبران خلٌل 
جبران ومٌخابٌل نعٌمة الرابطة الملمٌة، التً كانت أبرز ممومات األدب 
العربً الحدٌث، وتعتبر هذه الرابطة أهم العوامل التً ساعدت أبا ماضً 
.على نشر فلسفته الشعرٌة  
 

، لام إٌلٌا أبو ماضً بإصدار أهم مجلة عربٌة فً 1919 أبرٌل 15فً 
التً كانت موبال ومنارا لأللالم العربٌة   (مجلة السمٌر)المهجر، وهً 

المؽتربة، ولدمت الشعر الحدٌث على صفحاتها، واشترن فً إصدارها 
معظم شعراء المهجر ال سٌما أدباء المهجر فً امرٌكا الشمالٌة  ولام 

وتمٌزت هذه الصحٌفة بوجهها .  إلى جرٌدة ٌومٌة1936بتحوٌلها عام 
عن الصدور حتى فارق الشاعر  (السمٌر)العربً المشرق  و لم تتولؾ 

 الحٌاة اثر نوبة للبٌة 
 
\          نشر أبو ماضً فً حٌاته أربعة دواوٌن وهً  
       تذكار الماضً 
  و  دٌوان اٌلٌا أبو ماضً 
  و  الجداول 
  و  الخمابل ،

.تبر وتراب \  وأعد للطبع دٌوانه الخامس   
 
          اشتهر اٌلٌا أبو ماضً بالتفاإل وحب الحٌاة واإلٌمان بجمالها، 

ومن . ودعا الناس إلى األمل، كما دعا إلى المساواة بٌن الؽنً والفمٌر
. (فلسفة الحٌاة)و (لصٌدة الطٌن)أشهر لصابد اٌلٌا ابً ماضً   

شاعر األمل والتفاإل والشاعر  ٌستحك هذا \   اطلك علٌه النماد  لمب 
\اللمب عن جدارة الحظ لوله   
 
 لال السماء كبٌبةً وتجهَم،
                    للت ابتسم ٌكفً التجهم فً السما،
 
  لال الصبا ولّى فملت له ابتسم،
                      لن ٌرجع األسؾ الصبا المتصّرما 
 



 
         إٌلٌا أبو ماضً شاعر رومانسً حالم، أحب الطبٌعة فؽناها أجمل 

أعجبته فً بساطتها . شعره، ورأى فً هدوبها وروعتها ما تمر به نفسه
وجمالها وبعدها عن أدران الحٌاة وأكدارها، فكان ٌنشد الراحة بٌن 
أفٌابها والهدوء بٌن مناظرها، فؤلهمته صوراً رابعة، وأخٌلة مجنحة، 

و كان االمل  الجمال .  ومعانً تسمو باإلنسان إلى مراتب السمو والجالل
حاضراً فً أؼلب أعمال أبً ماضً، الذي امتاز  بعشمه للطبٌعة والحٌاة 
\ الطبٌعٌة  ٌمول  

 
 ٌا لٌتنً لٌص ألسرق فً الضحى،
                           سرَّ اللطافة فً النسٌم الساري
 
    وأَجسَّ مإتلك الجماِل بؤصبعً
                           فً زرلة األفِك الجمٌِل العاري
 
  وجعل هذا الجمال لرٌناً لكل شًء، 
     
          ابوماضً  كان ٌحمل روح الشرق فً المهجر، وٌحمل هم أمته 
العربٌة وما تماسً من االم  وهموم وهً ترزح فً ظل االستعمار الؽربً 
 الذي  سرق كل شًء  المال واالرض والنفوس العربٌة وحاول طمس 
معالم هذه االمة واذاللها  فكتب لمصر عندما هددها الطؽٌان الحظ لوله 
\فً مصر   
 
 َخِلّنً أستصرُخ الموَم النٌاما
                       أنا ال أرضى لمصٍر أن تُضاما
 
  ال تلُم فً نصرة الحِك فتىً 
                       هاجه  العابُث  بالحك   فالما
 
ومع كل هذه االمور لم ٌنس أوجاع الفمراء والمسحولٌن فكتب لهم كثٌراً 
\وجعلهم من ثوابت للمه ارابه وكتاباته  ٌمول فٌهم   
 
 وإن هم لم ٌمتلوا األشمٌاء،



                  فٌا لٌت شعرَي من ٌمتلونْ 
 
  وال ٌحزننكُم موتُهْم،
                          فإنهُم للردى ٌولدونْ 
 
  ولولوا كذا لد أراد اإلله
                      وإن لدر هللا شٌبا ٌكونْ 
 
           أما ا كتاباته عن وطنه لبنان هذا الوطن الؽالً فً نفس كل 
عربً  فلم ٌؽب عنه فً ؼربته  فكان لبنان محور ٌومٌات اٌلٌا أبً 
\ماضً، لال فٌه  
    
 اثنان أعٌا الدهر أن ٌبلٌهما
                        لبنان واألمل الذي لذوٌه  
 

 وأجاد مع الحرب العالمٌة فً ترجمة الحنٌن إلى العابلة االم واالخوان  
\واألرض شعراً  الحظ لوله   
 
  وكان لً امل اذ كان لً وطن
                                 ٌا جارتً كان لً أهٌل وإخوان
 
  فبتت الحرب ما بٌنً وبٌنهم
                                  كما  تمطع  أمراس   وخٌطان
 
  فالٌوم كل الذي فٌه مهجتً ألم
                                  وكل  ما حولهم بإس وأحزان
 
          اما فً  الحب والشوق والحنٌن الى الحبٌبة فمد  كانت تجارب 
أبً ماضً لاسٌةً عاطفٌاً، ولكنه احتفظ باألمل الذي لم ٌفارق كتاباته، 
فكان ٌخرج دوماً حالماً مبرراً المسوة واالنكسار جاعالً من هذا االنكسار 
ومن لسوة الحب  للعة تفاإل وتمسن بالحب وصدله ممزوجة بالحزن 
 واللوعة مع أنه لم ٌنؾ الحزن فً للبه، اال انه مٌزه عن الٌؤس 
 



 إنما تلن أخلفت  لبل لٌلٌن من موعدي 
 لم تمت ال وإنما أصبحت فً سوى ٌدي
 
           شؽؾ  شاعرنا الحٌاة وتفاءل بها فإذا هو نهر ٌنساب فً 
الؽدران، وروض رٌاض ٌفوح عطراً وعبٌراً، ونجم ساطع ٌمزق جلباب 
. الظالم، وفجر ٌشع على الكون حباً وبشاشة ونوراً   

         ابو ماضً شاعر فلسؾ الحٌاة  فمد  كان ذو رإٌٍة فلسفٌة فً كل 
شًء حوله  فله فً الموت فلسفة وفً الكون والوجود   فلسفة  وفً 
.السٌاسة وفً المجتمع وفً الحب فلسفة   
 
     آمن أن اإلنسان خالد وأن الموت لٌس آخر المطاؾ، بل تكملة 
للمسٌرة، شارن جبران خلٌل جبران فً اٌمانه بالتممص والعودة بؤشكاٍل 
حٌاتٌة أخرى، خصص مساحةً من شعره لما بعد الموت  صب العداء 
على  التعصب والطابفٌة، ونبذها فً لصابده مبشراً بدٌانة اإلنسان 
 وانسانٌته الفاضلة 
 

. امرٌكا \. فً نٌوٌورن1957\  وتوفً  اثر نوبة للبٌة عام   
 
  وفً الختام نطلع على بعض من شعره ٌمول فً لصٌدة الطٌن وهً من 
 اروع لصابده 
 
 
 نسى الطٌن ساعة أنه طٌن
                               حمٌر فصال تٌهاً وعربد 
 
 وكسا الخز جسَمه فتباهى 
                              وحوى الماَل كٌُسه فتمرد 
 
 ٌا أخً ال تَمل بوجهن عنً
                              ما أنا فحمة وال أنت فرلد 
 
 أٌها المزدهً إذا مسَّن السمم
                              ُ  أال تشتكى؟    أال تتنهد؟ 



 
 لمر واحد ٌطل علٌنا وعلى 
                               الكـوخ والبناء الموطد 
 
 إن ٌكن مشرلاً لعٌنِن إنً
                           ال أراه من كوة الكوخ أسود 
 
 النجوم التً تراها أراها 
                              حٌن تخفى وعندما تتولد 
 
 لسَت أدنى على ؼنان إلٌها
                          وأنا مْع خصاصتً لسُت أبعَد 
 
 أنت مثلً من الثرى وإلٌه 
                         فلماذا ٌا صاحبً التٌه والصد؟ 
 
 

(ابتسم  ) وٌمول فً رابعته االخرى لصٌدة   
 
 

السماء كبٌبة، وتجهما: لال  
ابتسم ٌكفً التجهم فً السما:                        للت  

 
الصبا ولّى فملت له ابتسم : لال  

                         لن ٌرجع األسؾ الصبا المتصرما
 

التً كانت سمابً فً الهوى: لال  
                           صارت لنفسً فً الؽرام جهنما
 
 خانت عهودي بعدما ملكتها
                               للبً فكٌؾ أطٌك أن أتبسما ؟
 

ابتسم واطرب فلو لارنتها: للت  



                                  لّضٌت عمرن  كله  متؤلما
 

التجارة فً صراع هابل: لال  
                               مثل المسافر كاد ٌمتله الظما
 
 أو ؼادة مسلولة محتاجة
                                  لدم وتنفث  كلما لهثت دما
 

ابتسم ما أنت جالب دابها: للت  
..                               وشفابها فإذا ابتسمت فربما  

 
 أٌكون ؼٌرن مجرما وتبٌت فً
                               وجل كؤنن أنت صرت المجرما
 

العدى حولً علت صٌحاتهم: لال  
                             أأسر واألعداء حولً فً الحمى ؟
 

ابتسم لم ٌطلبون بذمة: للت  
                                لو لم تكن منهم أجل وأعظما
 

المواسم لد بدت أعالمها : لال  
                           وتعرضت لً فً المالبس والدمى
 
 وعلً لألحباب فرض الزم
                            لكّن  كفً  لٌس    تملن  درهما
 

ابتسم ٌكفٌن أنن لم تزل: للت  
                               حٌا ولست  من األحبة معدما
 

اللٌالً جرعتنً علمما: لال  
ابتسم ولبن جرعت العلمما:                           للت  

 
 فلعل ؼٌرن إن رآن مرنما



                             طرح   الكآبة جانبا   وترنما
 
 أتران تؽنم بالتبرم درهما
                            أم أنت تخسر بالبشاشة مؽنما
 
 ٌا صاح ال خطر على شفتٌن
                              أن تتثلما والوجه أن ٌتحطما
 
 فاضحن فإن الشهب تضحن
                         والدجى متالطم ولذا نحب األنجما
 

البشاشة لٌس تسعد كابنا: لال  
                             ٌؤتً إلى الدنٌا وٌذهب مرؼما
 

ابتسم مادام بٌنن والردى: للت  
                               شبر فإنن   بعد  لن  تتبسما
 
 
**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             دمحم بن ابراهٌم  المراكشً
   شاعر الحمراء                        

 



 
 

  مراكشبمدٌنة  السٌد دمحم بن الحاج إبراهٌم السراج زٌد         ولد 
  ومراكش  ٌمال1897\ سنةعاصمة المملكة المؽربٌة

وأبوه كان (شاعر الحمراء)  لذا لمب شاعرنا  ب  لها مراكش الحمراء
 ثم   بمراكش، الكرٌم  المرآنلد تعلم ولذا لمب بالسراج،ٌعمل بالسراجة 

 1901\درس وتخرج من جامعة المروٌٌن سنة 
، ذو لرٌحة  متفتحة لالدب والثمافة  ولم ٌخاط محالت أُخـَر معدة للمراءة،

  منوله مٌالن للشعر،ونال فً ألرب ولت بعض الشهرة لدى أهل العلم
ودرس على، بمصابده الشعرٌة رجال الدٌن   

الفمه الشرعً  السٌد الحاج السباعً التونسً الوكٌل الشرعً  ٌد 
  بحٌث كان ٌتكفل   مدة أربعة أعوام،أو خمسة،واالدب بما فٌه الشعر 

بنشر لصابد تلمٌذه الشاعر دمحم بن ابراهٌم المراكشً فً الصحؾ 
 وبعد وفاة السٌد الحاج السباعً دخل التونسٌة  لعاللاته  مع محررٌها  

السٌد دمحم بن الحاج إبراهٌم السراج عند سٌادة الباشا السٌد الحاج 
صبٌانه ، ثم بعد لبصفته معلم (  األكالوي ) الملمب التهامً المزواري

شهور، طرد منها، وبسبب ذلن، أشاع شعراً فادحاًُ  فً جانب سٌادة 
 فالتجؤ الباشا، وخلٌفته السٌد أحمد البٌاز حتى ألزمه ذلن الخروج مإلتاً 

 (شاعرالحمراء فً الؽربال  )ولد جاء فً كتاب (فاس )الى مٌنة
\ للشرلاوي  ذاكرا هذه الحادثة ماٌلً زٌادة فً االٌضاح    

 
 مارس الجاري، المتعلك 24 المإرخ 344جواباً عن كتابكم نمرة    )

بمصٌدة مبٌدة وطاعنة لسٌادة باشا فاس، من مشٌعها عبد الرحمان 
المعروفً، أتشرؾ بؤن أخبركم أنه حمٌمة ٌنسب العموم بـ مراكش 
للشاعر المحلً السٌد دمحم بن الحاج إبراهٌم السراج الذي ذكر على مإل 
من الناس، بؤن له ؼرضاً فً ذلن، وهو أخذ ثؤر أحد أصدلابه بـ فاس 
الذي أسًء به عند حركة الهٌجان الوالع ضد جرٌان الظهٌر المتعلك بـ 
  (البرابر

 
 (الدمعة الخالدة  )  ولد مدح السٌد التهامً ببعض المصابد منها لصٌدته 

\التً نمتطؾ منها هذه االبٌات   
       
 أسال من األجفان عن صدره نهرا



لٌطفا ما بالملب مشتعالً جمرا                                
 
 فما نكد مثل الرعاة تراهمُ 

!أمرا  نهبهم نهباً وأمرهُم  ؼدا                               
 
 وذا األرعن المشدود بالحبل نصفه

!منى ساس ؼٌر الضؤن جاز به وعرا                        
 
 ٌسوس بـ فاس من بنٌه كرامهم

  ظهرا                 بطناً وٌجلدهم  فٌملبهم                             
 

 على  دمحم بن إبراهٌم المراكشً        وفً  مدٌنة فاس  الدم  الشاعر
 حٌث ان الحاكم لام  بمصٌدته الشهٌرة2\لباشا البؽدادي حاكم فاسا هجاء

حٌث    (الظهٌر البربري )بجلد الوطنٌٌن االحرار  المناهضٌن للحاكم 
كانت مراكش تحت الحكم الفرنسً  وحاكم مدٌنة فاس هو الظهٌر 
البربري  وكان هذا على اثر تمرٌر سري كتبه كومٌسار مدٌنة مراكش 
بناء  على طلب الحاكم الفرنسً  فً مراكش  بٌن فٌه ان الشاعر متعاون 
\مع االحرار والوطنٌٌن من شعبه  ومإٌدا لهم  الحظه ٌمول   
 
 أكتم ما بً لو ٌدوم التكتـــــــــــــــم 

والكنه هم به الملب مفعـــــــــــــــم                                   
 
 بنً وطنً إن الشعوب وأهلهــــــــا 

لد استٌمظت طرا وأنتم نــــــــــــوم                                   
 
 هو الوطن المحبوب ٌرجو من أهلــه 

سماعا لشكواه وأهله أنتـــــــــــــــم                                  
 
 مضى زمن الجهل الذمٌم زمانـــــــــه 

وهذا زمان آن فٌه التعلـــــــــــــــــم                                  
 
 فبالعلم شادوا فً البحار مساكنــــــا 

وفٌها مع الحٌتان عاموا وعامـــوا                                   



 
 وبالعلم سارت فً السماء ركابهـــم 

ولد أسرجوا متن الرٌاح وألجمـــوا                                  
 
 وبالعلم أفنى الفرٌمان بعضهــــــــم 

وما اختلفت بٌن الفرٌمٌن أسهـــم                                    
 
 ومالً أرى هذي العوابد أنهـــــــا 

وأضرارها فٌنا تزٌد وتعظــــــــم                                     
 
 فهل من دواء للعوابد أنهـــــــــــا 

إذا تركت فً الجسم ال شن تعدم                                     
 
 أشدخ رإوس كلما حان موســــم 

ونهش أفاع نهشهن محــــــــرم                                     
 
 
         لال الكثٌر من لصابده  فً المدح  لمعارفه والرجال المشهورٌن 
والمعروفٌن بوطنٌتهم وحبهم للبالد وخاصة رجا ل الدٌن  ولصابد اخرى 

دٌوان دمحم بن ابراهٌم  )فً الهجاء الممذع الشدٌد   وجاء فً دٌوانه 
:الحمد شولً بنبٌن ماٌلً  (المراكشً   

 
و ٌحب العٌش الراؼد،وال لدرة له على تعاطً مواصلة ومواظبة ) 

خدمة، وٌستعمل األلوال الهجوٌة الال ذعة فً مذمات الناس، الذٌن 
ٌإدون له الدراهم أو ٌتركونه ٌؤوي عندهم،وٌستخرج الدراهم من عدة 
مستخدمٌن، وأعٌان ٌخافون من هجابه، وٌتصنع السٌد دمحم بن الحاج 
إبراهٌم دابماً باستظهاره ؼاٌة االحترام للحكومة الفرنسوٌة،وها ٌصلن 

(  عن استعالمات تتعلك به)طٌه، ورلة فً ارشاداته  
    
            ولد ذكر هذه الممولة اٌضا الكاتب البال احمد الشرلاوي فً 

تحت عنوان فً السٌاسة والتارٌخ  (شاعر الحمراء فً الؽربال )كتابه
 112واالجتماع صفة 



 عندما تاسست الجمعٌة الخٌرٌة  بمدٌنة  1934\        وفً سنة
مراكش  المى لصٌدته المشهورة بهذه الماسبة  نذكر منها االبٌات التالٌة 
\  
 
 كٌؾ المآُل إذا تكون الحالُ 

بالجوع تمضً نِسوةٌ ورجاُل؟                                 
 
  هذا الضعٌُؾ أمامكم ُمسترحمً 

ٌرجو النواَل فهل لدٌَن نوال؟                            
 
 هذا أبو األٌتاِم خلفََن سابالً 

وأبو الٌتامى دأبُه التَّسآل                                
 
  فعساَن تُشفك من ألٌم عذابهِ 

  فَعّال  فربُّنا    فعلتَ  وإذا                             
 
 آٍه ألرملٍة تمود صؽاَرها

والدمُع من أجفانهم هّطال                              
 

  آٍه لها    آٍه لها  لها آهٍ 
لو كان تُجدي اآلهُ حٌن تُمال                           

 
 ظلّْت تطوؾ على األكّؾ بهم وما

  واإللبال   اإلدبارُ     أجداهمُ                          
 
  حتى إذا ما اللٌُل ألبَل كاشًرا

ٌؽتال  منهُم   َمن  ُمتبٌّنًا                               
 
 وجرْت دموُع الٌؤِس فوق خدودهم

  لتّال    أنه    تعلم   والٌؤسُ                           
 
 نظروا السماَء بؤعٌٍن ُمبتلّةٍ 

وعلى التراب لهم فِراٌش مالوا                           



 
  عاٌر علٌنا أن تموَت ضعافُنا

جوًعا وتفضَل عندنا األموال                             
 
 جمٌع لنور الهدي نوٌر واهتِدا

ولذي الضالل َمسبّةٌ وضالل                             
 
 حمّمتُم اآلماَل فً إخوانكم

حاشا تخٌب لدٌكُم اآلمال                                
 
  سؤلوا فلبٌّتم سإاَل ذوٌكم

ما ضاَع بٌن المسلمٌن سإال                            
          

\ فً سنة (شاعر الحمراء ) توفً الشاعر دمحم بن ابراهٌم المراكشً 
1955  
  
           ٌمتاز شعره  ببالؼته و سهولة لفظه  وذو امكانٌة تعبٌرٌة 
جٌدة هو االلرب لما ٌمع فً النفس وٌجٌب على التساإالت  النفسٌة ونمد 
 االوضاع االجتماعٌة  صد ر دٌوان  الشعري  بعنوان

   وفً الختام   نطالع لصٌدته 2000\ فً عام  (روض الزٌتون  ) 
\ (المطعم البلدي  )المعروفة المسماة   

  
 إن كان فً كل أرض ما تشان بــــــه 

  فإن طنجة فٌها المطعم البلدي                                 
 
 أخالق أربابها كالمسن فــــــــً أرج 

  بعكس أخالق رب المطعم البلدي                               
 
 ٌؤتٌن باألكل والذباب ٌتبـــــــــــــــعه 

  وكالضباب ذباب المطعم البــلدي                               
 
 والبك كالفول إن جهلت بـــــــــــــــه 

  فعشه فً فراش المطعم البلدي                                



 
 ما بالبراؼٌث إن تثاءبت عجـــــــب 

  لما ترى حجمها بالمطعم البـــــلدي                            
 
 تلمان رالصة بالباب لابلـــــــــــــــــة 

  ٌامرحبا بضٌوؾ المطعم البلــــــــــــدي                       
 
 تبٌت روحن باألحالم فً رعــــــــب 

  إن نمت فوق سرٌر المطعم البلـــــدي                         
 
 وفً السموؾ من الجدران خشخشة 

فؤي نوم ترى بالمطعم البلـــــــــــدي                             
 
 وال تعج فٌه ابان المصٌؾ ففـــــــً 

  المصٌؾ نار لظى بالمطعم البلـــــــدي                        
 
 وفً الشتاء من الثلج الفراش به 

  ومن حدٌد جدار المطعم البـــــــلـــــدي                     
 
 أما الطبٌب فعجل بالذهاب ـــــــــله 

  إذا أكلت طعام المطعم البــــــــــــــلدي                      
 
 الطرؾ فً أرق والملب فً خنك 

  والنفس فً للك بالمطعم البلــــــــدي                       
 
 الصدر منمبض والمرء ممتعض 

  والشر معترض بالمطعم البـــــــــلدي                       
 
 ٌا من مناه المكان الرحب فً سفر 

كالمبر فً الضٌك بٌت المطعم البلدي                          
 
 ولٌلة زارنً فً الفجر صاحبـــــه 

  ٌاشموتً بنزول المطعم البـــــــــلدي                       



 وكالمدافع خلؾ الباب سعلتـــــــــه 
  ٌهتز منها جدار المطعم البلـــــــــــدي                      

 
 دق ، فمن للت لال افتح فملت لمن

  لال افتحن أنا رب المطعم البلـــــــــدي                     
 
 أشر من رإٌة الجالد رإٌتــــــــه 

  لما ٌزورن رب المطعم البلـــــــــــــــدي                    
 
 وكم ثمٌل رأت عٌنً وما نظرت 

  فٌهم مثٌال لرب المطعم البلـــــــــــــدي                     
 
 طاب الحدٌث له فجاء ٌسؤلنــــً 

ماذا ترى فً المطعم البلـــــــدي: ولال                       
 

الخٌر أعرفــــــه :فملت خٌرافمال  
  وٌعرؾ الناس خٌر المطعم البلــــــــدي                    

 
 إن كان عندن لل لً من مالحظة 

مثل الضباب بؤفك المطعم البلـــــــــــدي                      
 

إن فضول الناس ٌملمنـــً : فمال  
  هذا الذباب ذباب المطعم البلـــــــــــــدي                    

 
البك لٌس به : فملت والبك لال   

  بؤس إذا كان بك المطعم البلـــــــــــــدي                    
 

هذي البراؼٌث التً كثرت :فملت  
  مابالها كبرت فً المطعم البــــــــــــلدي                      

 
 فهزنً كصدٌك لً ٌداعبنـــــــً 

تلن جٌوش المطعم البلــــــــــــدي: ولال                        
 



عفوا فما لً من مالحظة : فملت  
  وإننً معجب بالمطعم البلـــــــــــــــــــدي                     

                 
إن لدر هللا الشماوة لـــً :فملت  

  فإننً سؤزور المطعم البلــــــــــــــــــــدي                     
 
 ٌنسى الفتى كل ممدور ٌمر به 

إال مبٌت الفتى بالمطعم البلــــــــــــــــــــدي                      
 
 ٌامن لضى هللا أن ٌرمً به سفر 

  إٌان إٌان لرب المطعم البلـــــــــــــــــــدي                      
 
 
 
 
******************************************************** 
 
 
 
 
 

 
 

فظ ابراهٌمحا  

 شاعر النٌل
 
 

   ولد دمحم حافظ بن ابراهٌم فهمً المهندس فً               
 ولمد بحافظ ابراهٌم ولد حا 1872\ شباط عام 24فً ٌوم(دٌروط  ) 

وهً مدٌنة  (دٌروط )فظ على متن سفٌنة كانت راسٌة على النٌل أمام 
ابوه كان مهندسا و أحد . بمحافظة أسٌوط من أب مصري وأم تركٌة



وأمه من أسرة كرٌمة . المشرفٌن على لناطر دٌروط بمحافظة أسٌوط
بل . وتارٌخ والدته ؼٌر معروؾ بالضبط حسب األوراق الرسمٌة

عندما أرٌد تعٌٌن حافظ إبراهٌم فً دار الكتب لدر المومسٌون الطبً 
\ عمره تسعة وثالثٌن عماما وتؤسس على هذا أنه ولد فً شباط 

1872.  
 )مات ابوه وعمره اربع سنوات فعادت به أمه من                

وتولى خاله دمحم نٌازي الذي كان . إلى بٌت أسرتها فً الماهرة (دٌروط
. م1908\ وتوفٌت والدته عام . مهندسا بمصلحة التنظٌم أمره

وعندما نمل خاله إلى عمل بطنطا ذهب معه حافظ وإلتحك بالجامع 
أحس حافظ إبراهٌم . األحمدي وهنان أخذ حافظ ٌدرس فً الكتاتٌب

بضٌك خاله به مما أثر فً نفسه، فرحل عنه وترن له رسالة كتب 
: فٌها  
 

 ثملت علٌن مإونتً إنً أراها واهٌة 
 

 فافرح فإنً ذاهب متوجه فً داهٌة 
 

ٌمال انه بعد أن خرج من بٌت خاله هام على وجهه فً                
طرلات مدنٌة طنطا حتى انتهى به األمر إلى مكتب المحا مً دمحم أبو 

، وعمل معه وهنان اطلع على كتب 1919شادي، أحد زعماء ثورة 
وبعد أن عمل . األدب وأعجب بالشاعر محمود سامً البارودي

بالمحاماة لفترة من الزمن، التحك حافظ إبراهٌم بالمدرسة الحربٌة فً 
 م فً الجٌش 1891\  م وتخرج منها ضابطا عام1888\ عام

 م أرسل إلى 1896\وفً عام . المصري وعٌن فً وزارة الداخلٌة
السودان مع الحملة المصرٌة إال أن الحٌاة لم تطب له هنالن، فثار مع 

نتٌجة لذلن . بعض الضباط  
 

م ، عٌن ربٌسا للمسم األدبً فً دار 1911\ وفً عام            
الكتب ووصل إلى منصب وكٌل دار الكتب أي الرجل الثانً فً هذه 

. 1912\وحصل على الباكوٌة عام . الدار   
. أطلك علٌه لمب شاعر النٌل وعمل فترة فً المحاماة             

لفٌكتور هٌجو ، وإشترن  (البإساء )وكان ٌلم بالفرنسٌة وترجم كتاب 
، وعندما (موجز اإللتصاد)مع الشاعر خلٌل مطران فً ترجمة كتاب 



. عمل الشرطة كان مالحظا لمركز بنً سوٌؾ ولمركز اإلبراهٌمٌة  
 

حافظ إبراهٌم أحد أعاجٌب زمانه، حٌث كان كثٌرالحفظ او شدٌد الموة 
على الحفظ والتذكر لٌس فى جزالة شعره فحسب بل فى لوة ذاكرته 

 سنة 60\ التى لاومت السنٌن ولم ٌصٌبها الوهن والضعؾ على مدى
هى عمر حافظ إبراهٌم، فإنها وال عجب إتسعت آلالؾ اآلالؾ من 
المصابد العربٌة المدٌمة والحدٌثة ومبات المطالعات والكتب وكان 

أن ٌمرأ كتاب أو دٌوان شعر كامل – بشهادة أصدلابه – بإستطاعته 
فى عده دلابك وبمراءة سرٌعة ثم بعد ذلن ٌتمثل ببعض فمرات هذا 

وروى عنه بعض أصدلابه أنه كان . الكتاب أو أبٌات ذان الدٌوان
ٌسمع لارئ المرآن فى بٌت خاله ٌمرأ سورة الكهؾ أو مرٌم او طه 

 فٌحفظ ما ٌموله وٌإدٌه كما سمعه 
 

ٌعتبر شعره سجل األحداث، ٌسجلها بدماء للبه وأجزاء           
روحه وٌصوغ منها أدبا لٌما ٌحث النفوس وٌدفعها إلى النهضة 
الحدٌثة فمد كان ٌتربص كل حادث هام ٌعرض فٌخلك منه موضوعا 

. لشعره وٌملإه بما ٌجٌش فً صدره  
 

كان حافظ إبراهٌم رجل مرح النفس صاحب نكتة وسرٌع البدٌهة ٌمأل 
. كل مجلس ببشاشته و فكاهاته الطرٌفة التى ال تخطؤ مرماها  

 
و تروى عن حافظ أبراهٌم موالؾ ؼرٌبة مثل تبذٌره الشدٌد           

مرتب سنة فى ٌد  )للمال فمد لال عنه صاحبه عباس محمود العماد 
  (حافظ إبراهٌم ٌساوى مرتب شهر 

كان لحافظ إبراهٌم طرٌمته الخاصة فً اٌصال فكرته            
ولصٌده الى الناس اذ لم ٌكن حافظ ٌتمتع بمدر كبٌر من الخٌال ولكنه 
أستعاض عن ذلن بجزالة الكتابة وترتٌب الجمل وتراكٌب الكلمات 
. وحسن الصٌاؼة ولٌل انه ٌتمتع بموة ولدرة حسن فً إنشادًه للشعر
ومن أروع المناسبات التى أنشد حافظ فٌها شعره بكفاءة هى حفلة 
تكرٌم أحمد شولى ومباٌعته أمٌراً للشعر فى دار األوبرا، وأٌضاً 
المصٌدة التى أنشدها فً تابٌم مصطفى كامل ومما ٌبرهن ذلن ذلن 
الممال الذى نشرته أحدى الجرابد والذى تناول بكامله فن إنشاد الشعر 

وكان عكس الشاعر أحمد شولى البذي لٌل عنه انه لم . عند حافظ



 ٌلمً فى حٌاته لصٌدة على مأل من الناس حٌث كان المولؾ ٌرهبه 
 

ولد تزوج حافظ بعد عودته من السودان من إحدى لرٌبات         
ولكنها لم تطك طبٌعة حٌاة حافظ المنطلمة وإنتهى األمر . زوجة خاله

 بالفراق بعد بضعة أشهر ولم ٌتزوج بعدها 
: وله لصٌدة عن لسان صدٌمه ٌرثً ولده، جاء فً مطلعها   

 
 ولدي، لد طال سهدي ونحٌبً

جبت أدعون فهل أنت مجٌبً؟                                            
 
 جبت أروي بدموعً مضجعا 

فٌه أودعت من الدنٌا نصٌبً                                        
 
 

حافظ ابراهٌم من الشعراء ا لمصرٌٌن والمشهورٌن ولد          
ٌوم كا ن االستعمار االنكلٌزي ٌجثم على بلده ونار الثورة تلتهب 
بمٌادة احمد عرابً باشا نشا بهذا الخضم الجسٌم من االحداث ولمب 
بشاعر النٌل الءنه كان لسان لومه المعبر عما ٌكنه او ٌعلنه هذا 
الشعب العربً بمصر من ثورةعارمة على االستعمار فكان التمر 
حادثة اال وسجلها فً شعره فاصبح شعره تارٌخا للفترة التً عاٌشها 
 هذا الشاعر ولد عٌن ربٌسا لدار الكتب المصرٌة 
 

أشبه بالوعاء ٌتلمى الوحى من )ٌمول عنه مطران خلٌل مطران        
فٌمتزج ذلن كله , شعور األمة وأحاسٌسها ومإثراتها فى نفسه

بشعوره و إحساسه، فٌؤتى منه المول المإثر المتدفك بالشعور الذى 
. (ٌحس كل مواطن أنه صدى لما فى نفسه  

 
عمٌد كلٌة اآلداب جامعة  (أحمد أمٌن)شكلت لجنة ٌرأسها           

 (حافظ إباهٌم)وعد الوزٌر إلى اللجنة بجمع لصابد . فإاد األول ولتذان
. وشرحها وإعداد الدٌوان لتموم وزارة المعارؾ بطباعته على نفمتها

دار )، ونشرت الدٌوان  (أحمد أمٌن)وكتب ممدمة الطبعة األولى 
وصدرت . 1937\التً كانت تابعة لوزارة المعارؾ عام  (الكتب

كان . م1980\الطبعة الثانٌة عن الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عام 



 من مٌزات حافظ أنه ٌحسن إلماء الشعر ، وٌتولى إلماء شعره بنفسه
سافر حافظ إبراهٌم إلى سورٌا، وعند زٌارته للمجمع العلمً بدمشك 
: لال هذٌن البٌتٌن  

 
 شكرت جمٌل صنعكم بدمعً

ودمع العٌن ممٌاس الشعور                               
 
 الول مرة لد ذاق جفنً 

دمع السرور - على ما ذاله -                             
 

الحظ الشاعر مدى ظلم المستعمر وتصرفه بخٌرات بالده فنظم          
: ، ومما جاء فٌها لصٌدة بعنوان االمتٌازات األجنبٌة  

 
 سكتُّ فؤصؽروا أدبً 

وللت فاكبروا أربً                       
 
 ٌمتلنا بال لود 

وال دٌة وال رهب                          
 
 وٌمشً نحو راٌته

فنحمٌه من العطب                        
 

أما : فمل للفاخرٌن  
لهذا الفخر من سبب؟                       

 
 أرونً بٌنكم رجال 

ركٌنا واضح الحسب                        
      
 أرونً نادٌا حفال 

بؤهل الفضل واألدب؟                          
 
 وماذا فً مدارسكم 

من التعلٌم والكتب؟                        



 
 وماذا فً مساجدكم 

من التبٌان والخطب؟                       
 
 وماذا فً صحابفكم 

سوى التموٌه والكذب؟                    
 
 حصابد ألسن جّرت 

إلى الوٌالت والحرب                          
 
 فهبوا من مرالدكم 

فإن الولت من ذهب                         
 
 

 ودفن فً ممابر 1932\  تموز عام 21توفً حافظ إبراهٌم        
. (رضً هللا عنها)السٌدة نفٌسة   

حافظ ابراهٌم مات فمٌرا معدما و تمجد باالمة العربٌة وابطالها         
ودعى الى ا لتحرر من العادات العادات المدٌمة التً التنسجم اجتماعٌا 
 مع التطور الجدٌد والتحلً بالخلك الكرٌم 
ٌتمٌز شعره بالروح الوطنٌة الوثابة نحو التحرر سهل المعانً واضح 
العبارة لوي االسلوب متٌن البناء اجاد فً كل االؼراض 
\الشعرٌةالمعروفة ومن لوله ٌخاطب الشباب العربً المصري ٌمول   
 
 اهال بنابتة البالد ومرحبا 

جددتم العهد الذي لد اخلما                                  
 
 التٌاءسوا ان تستردوا مجدكم 

فلرب مؽلوب هوى ثم ارتمى                                 
 
 مدت له االمال كم افالكها 

خٌط الرجاء الى العلى فتسلما                              
 
 فتجشموا للمجد لن عظٌمة 



ان راءٌت المجد صعب المرتمى                              
 
 من رام وصل الشمس حان خٌوطها 

سببا الى اماله وتعلما                                       
 
 حملوا علٌما بالزمان وصرفه 

نماأفتانموا فً سلبنا وت                                    
 
 هزوا مؽاربها فهابت باءسهم 

ٌاوٌلن ان لم تهزوا المشرلا                                
 
 فتعلموا فالعلم مفتاح العال 

لم ٌبك بابا للسعادة مؽلما                                   
 
 ثم استمدوا منه كل لواكم 

ان الموي بكل ارض ٌنتمى                                 
 
 وامشوا على حذر فاءن طرٌمكم 

وعر اطاؾ به الهال ن وحلما                               
 
 
 ومن آثاره االدبٌة
. الدٌوان  

. ترجمة عن فكتور هوؼو: البإساء  
. لٌالً سطٌح فً النمد االجتماعً  
. فً التربٌة االولٌة  
.الموجز فً علم االلتصاد  
 
 ً : ومن شعره أٌضا  

 
 كم مر بً فٌن عٌش لست أذكره

ومر بً فٌن عٌش لست أنساه                                   
 



  به  ودعت فٌن بماٌا ما علمت
من الشباب وما ودعت ذكراه                                     

 
 أهفو إلٌه على ما ألرحت كبدي

من التبارٌج أواله وأخراه                                         
 
 لبسته ودموع العٌن طٌعة 

والنفس جٌاشة والملب أواه                                      
 
 فكان عونً على وجد أكابده 

العالت ألماه  ومر عٌش على                                    
 
 إن خان ودي صدٌك كنت أصحبه

أو خان عهدي حبٌب كنت أهواه                                 
 
 لد أرخص الدمع ٌنبوع الؽناء به

وا لهفتً ونضوب الشٌب أؼاله                                 
 
 كم روح الدمع عن للبً وكم ؼسلت 

منه السوابك حزنا فً حناٌاه                                   
 
 لالوا تحررت من لٌد المالح فعش 

حرا ففً األسر ذّل كنت تؤباه                                       
 

  ٌا لٌته دامت صرامته  فملت
  عندي وأحناه   أرفمه ما كان                                    

 
 بدلت منه بمٌد لست أفلته

وكٌؾ أفلت لٌدا صاؼه هللا                                        
 
 أسرى الصبابة أحٌاء وإن جهدوا

ما المشٌب ففً األموات أسراه                                     



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

 

دمحم العٌد            المناصٌري 
شاعرثورة الجزابر                       

 
 
 

هو دمحم            سوؾ )العٌد بن دمحم علً بن خلٌفة من محامٌد  
من( بالمناصٌر) المعروفٌن( من شرق الصحراء، ولد فً  (سوؾ )أوالد  

وهً(عٌن البٌضاء )_مدٌنة  \ بتارٌخ  (بؤلصى الشرق الجزابري مدٌنة 



 اصال والمهاجر بعض ابنابها اللٌبٌة وٌنتسب الى لبٌلة المحامٌد 1904
  الى الجزابر
 
الثانٌة عشر من العمر  دون وسنه مبكرة سن فً حفظ المرآن الكرٌم
العربٌة وادابها على ٌد الشٌخٌن  ودرس الحدٌث وأصول الدٌن و اللؽة
 . دمحم الكامل بن عزوز و أحمد بن ناجً

التً تعتبر– (بسكرة )انتمل مع أسرته إلى مدٌنة بوابة الصحراء  
 واصل دراسته بها عاما اربعة عشر  وعمره1918سنة  - الجزابرٌة
علً بن إبراهٌم العمبً الشرٌؾ واحمد مكً الجنٌدي  المشاٌخ على اٌدي
 . والمختار بن عمر الٌعالوي
 

 حٌث التحك بجامع 1921\ فً عام  (تونس )_ؼادر الشاعر إلى
اٌدي  على ودرس فٌها عربٌة الذي ٌعتبر بمثابة جامعة اسالمٌة الزٌتونة
لٌشارن  (بسكرة)العلماء لمدة سنتٌن عاد بعدها الى مدٌنة مجموعة من
طرٌك التعلٌم و النشر فً الصحؾ و المجالت  فً حركة اإلصالح عن
للشٌخ أحمد (صدى الصحراء  ) منها و  (المنتمد  )بن العابد العمبً و  

للشٌخ العالمة عبد الحمٌد بن (الشهاب ) بادٌس المصلح الكبٌر والذي  
للشٌخ (اإلصالح )و  ترجمت حٌاته فٌث هذا الكتاب  .الطٌب العمبً 

بمدرسة الشبٌبة   للتعلٌم1927\فً عام(الجزابر )دعً إلى العاصمة 
مدة اثنً  مدٌرا لها مدرسا فٌها ثم اصبح عٌن اإلسالمٌة الحرة حٌث
 عشر عاما
 
وفً هذه الفترة أسهم فً تؤسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن و 
1931\ وضلن فً عام كان من أعضابها النشطٌن  . 
 (البصابر)نشر الكثٌر من لصابده فً صحؾ الجمعٌة مثل  لد تمكن من و
) و و كذلن( الصراط )و ( الشرٌعة)و (السنّة و  (المرصاد)فً صحٌفتً  

الثبات)   عبابسة التابعتٌن للشٌخ دمحم (
وكان دابما بجانب الحك ٌمول. األخضري   \ 

 
 ما أجدر الحّك ّأن تُحنى الرإوس له

وأن ٌُشال على االعناق كالعلم                                   
 
 الحك ثوب تعالى هللا ناسجه



تبّت ٌدا كل عاث                                     فٌه بالجلم 
 
 فمل الى الحك فً الدنٌا تُصب أمال

ٌُنسٌن ما لد ٌشوب الحّك من ألم                               
 
 وكن على البؽً حربا ال تكن سلما

فالنّصر للحرب                              لٌس النصر للّسلم 
 
 ال تخش سٌفا من الباؼً وال للما

فؽارة هللا                                   فوق السٌؾ والملم 
 
 الّظلم فً االرض سار كالّظالم بها

وكاشؾ الظُّْلم                                  فٌها كاشؾ الظُّلَم 
 
 
 بعد نشوب الحرب العالمٌة الثانٌة ؼادر العاصمة الجزابر 1940سنة  فً
فً شرق الجزابر والتً - (باتنة  )و ثم إلى مدٌنة (بسكرة )مدٌنة إلى
لإلشراؾ على مدرسة التربٌة -االوراس بالشرق الجزابري  تعتبر عاصمة
عٌن ملٌلة)ثم انتمل إلى مدٌنة  فٌها لرابة سبع سنٌن حٌث بمً و التعلٌم ) 
) تبعد عن مدٌنة التً لإلشراؾ على اإلدارة و  ( كم 50بحوالً  (لسنطٌنة
1954إلى سنة  اإلسالمٌة وبمً فٌها التدرٌس بمدرسة العرفان حٌث  
. فً وجه االستدمار الفرنسً الؽاشم اندلعت الثورة الجزابرٌة المباركة
 \ ٌمول وكانت شرارتها من االوراس
 
 
 لؾ حٌث شعبن مهما كان مولفه

  عضو منه منحسمُ   فانن ْوالَ                                      َ 
 
 تمول أضحى شتٌت الّرأي منمسما

وأنت عنه شتٌت الرأي منمسم                                     
 
 فكن مع الشعب فً لول وعمل

  بالّرجل الّشعبً تتّسم ان كنت                                    



 
 وال ٌَُرلن شفٌؾ الذات مابعها

كالماء فً وجوه الناس ترتسم                                      
 
 أعدى عدى الموم من ٌُعزى لهم نسبا

وٌسمع المدح فٌهم وهو ٌبتسم                                     
 
 

أؼلمت المدرسة المذكورة            كؽٌرها من مدارس جمعٌة العلماء  
فً الجزابر   الثورة   اندالع  بعد  المسلمٌن  و ألمً المبض علٌه و زج 
صبر محتسبا  االانه التعذٌب فً السجن وذاق مرارة الشاعر دمحم العٌد
  معه جمٌع أسالٌب الضؽط  تنفع  لم  المجاهدٌن و لما اخوانه مثله مثل
االستعمارٌة بإطالق سراحه و فرضت علٌه  و الترهٌب بادرت السلطة
فلبث معزوال عن المجتمع تحت رلابة  اإللامة اإلجبارٌة فً مدٌنة بسكرة

هللا علٌه و على الشعب   فرج   إلى أن   مشددة  الجزابري بالتحرر و  
ومن لصابده ٌعبر عن احساسه ازاء مؤساة. االستمالل  الثامن من ماٌس 

 :الدامٌة 1945
 
 فظابع ماي كذّبت كل مّزعم

لهم ورمت مارّوجوه بافالس                                
 
 دٌار من السكان تخلى نكاٌة

واحٌاء تساق ألرماس وعسفا                                
 
 وشٌب وشبّان ٌسامون ذلة

ال تحدّ بممٌاس   بؤنواع مكر                                  
 
 وؼٌد من البٌض الحسان أوانس

تهان على أٌدي أراذل أنكاس                                
 
 وٌسلبن من حلً لهّن مرصع

بكل كرٌم من جمان وألماس                                 



 
 وٌُنكبن فً عرض لهّن مطهر

مصون الحواشً طٌّب العرؾ كاآلس                        
 

لام احد تالمذته          وتم طبعه ,  م1952سنة  ٌجمع لصابد الدٌوان 
ثم لام االخر من تالمذته اٌضاغ, م 1967 سنة باللتعرؾ على لصابد  
لم تنشر فمام بجمعها من الصحؾ الوطنٌة المدٌمة، ومن  الشاعر التً
فجمع  ,دٌوان الشاعر، ومن أسرته ومعارفه النسخة المخطوطة من
تكملة واستدران على الدٌوان،ونشرها  بذلن العدٌد من المصابد وتعتبر
العٌدٌات المجهولة)بـ  فً كتاب اسماه ( 
 

بعد استمالل الجزابر واحداث الثورة ومالبساتها         آثر شاعرالجزابر  
رجال الثورة  االنزواء حٌث لم ٌنصفه الكبٌر وشاعرالثورة الجزابرٌة
 توفّاه هللا فتفرغ للعبادة واالعتكاؾ للتعبد حتى والسن جاإوا من بعدهم

منفٌا فارا بدٌنه(م1979ٌولٌو )هـ 1399تعالى فً رمضان   (تونس)فً 
التً لضى (بسكرة )ومن ثم شٌع جثمانه الى الجزابر و دفن فً مدٌنة   

  بالجنوب الشرلً من الجزابر بها اؼلً مدة طفولته وشبابه
 

ٌُعدّ دمحم        العٌد آل خلٌفة من رواد الشعر العربً الحدٌث والمعاصر  
رافك ): العلماء وشٌخ األدباء دمحم البشٌر اإلبراهٌمً  ربٌس وٌمول فٌه
وفً , وله فً كل نواحٌها, الجزابرٌة فً جمٌع مراحلها شعره النهضة
سجل صادق لهذه النهضة وعرض رابع  كل كل طور من أطوارها، وفً
 .)ألطوارها
 

وبعد       استمالل الجزابر آثر شاعرنا االنزواء، والتفرغ للعبادة، إلى أن  
هـ1399فً رمضان  توفّاه هللا منفٌا فارا بدٌنه (م1979ٌولٌو)الموافك  
 .بسكرة بالجنوب الجزابري فً تونس و دفن فً
 

ٌُعدّ دمحم العٌد آل خلٌفة        من رواد الشعر العربً الحدٌث والمعاصر  
فلن نمول أكثر مما شهد به ربٌس  ومهما اجتهدنا فً تبٌان أهمٌة شعره
  اإلبراهٌمً العلماء وشٌخ األدباء دمحم البشٌر
رافك شعره النهضة الجزابرٌة فً جمٌع: )الذي لال  (م 1965)  

وفً كل طور من أطوارها، وفً كل, وله فً كل نواحٌها, مراحلها سجل  



 .( لهذه النهضة وعرض رابع ألطوارها صادق
 

الشاعر دمحم العٌد ٌنطلك          ر واضح لفكره   فً شعره بتصوُّ
اإلسالم ، الوطن ،  : اإلصالحً، واتّجاهه اإلسالمً من أربع كلٌات هً
 \ ٌمول العروبة واإلنسانٌة
 
 لؾ حٌث شعبن مهما كان مولفه
أ                                  َ ْوالَ فانن عضو منه منحسمُ  
 
 تمول أضحى شتٌت الّرأي منمسما

وأنت عنه شتٌت الرأي منمسم                                
 
 فكن مع الشعب فً لول وعمل

ان كنت بالّرجل الّشعبً تتّسم                                 
 
 وال ٌَُرلن شفٌؾ الذات مابعها

كالماء فً وجوه الناس ترتسم                                
 
 أعدى عدى الموم من ٌُعزى لهم نسبا

وٌسمع المدح فٌهم وهو ٌبتسم                               
 

, فكان سجال أمٌنا ألحداث الوطن الصؽٌر والكبٌر على السواء      
آمال األمة وآالمها وال تكاد تخلو لصٌدة من الطابع الدٌنً  ومعبرا عن
ٌمول.الذاتٌة ولصابد الرثاء والوصؾ حتى فً المصابد فً احدى  
 \لصابده
 
 
  ٌسابلنً عن نسـبتً كلُّ وافِدٍ 

، وعْن شعري، وعْن ُكنِه مْطلبً                           ًَّ عل  
 

أْرٌض العروبِة مْوِطنً: فملُت لهمْ   
ودٌـنً ُهو اإلسالُم، والمدوةُ النَّبً                               

 



  من آثاره
 أنشودة الولٌد :

مسرحٌة شعرٌة)رواٌة بالل بن رباح  ) 
 .دٌوان دمحم العٌد
  المجهولة العٌدٌا ت
 

اإلسالمً     الشعر   عن  إلى الحدٌث شعر المناصٌري ٌمودنا      و
فً هذا, الحدٌث فً الجزابر  الممام ٌمول الدكتور الشاعر صالح الخرفً  

ٌحلك دمحم العٌد فً األفاق البعٌدة ) : فً دراسة عن شعر دمحم العٌد
والتركٌز فً حٌاة , لظهور اإلسالم للرسالة السماوٌة والموالؾ البطولٌة

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على جانب النبً  وتلن هً , والولوؾ ملٌا عند فتوحاته, الجهاد 
وهو, مطامح الشعب الجزابري (.ٌعانً من التحكم األجنبً   

 
كان لدمحم العٌد حولٌات شعرٌة اعتاد           إلماءها فً المناسبات  

للدٌن اإلسالمً،  الخاصة بجمعٌة العلماء، وفٌها تنوٌه بالمٌم السامٌة
ٌمول. احد  الشٌخ دمحم العٌد بمصٌدة عصماء ٌدحض فٌها اباطٌل 

ومنافحا فٌها عن كتاب  الفرنسٌٌن والذي تجاوز على المصحؾ الشرٌؾ
عز و جل المرآن الكرٌم ، و منوها فٌها بمولؾ اإلمام عبد الحمٌد بن  هللا
ربٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الذي كتب سلسلة من المماالت فً  بادٌس
 . الُمستعِمر الفرنسً فند فٌها أكاذٌب و أباطٌل مجلة البصابر
 
  هٌهات ال ٌعتري المرآن تبدٌل .

وإن تبدل توراة وإنجٌل                                       
 
  لل للذٌن رموا هذا الكتاب بما

لم ٌتفك معه شرح وتؤوٌل                                     
 
 هل تشبهون ذوي األلباب فً خلك

إال كما تشبه الناس التماثٌل                                   
 
 فاعزوا األباطٌل لمرآن وابتدعوا

فً المول هٌهات ال تجدي األباطٌل                           
 



  وازروا علٌه كما شاءت حلومكم
هام الحك إكلٌل  فوق   فإنه                                    

 
  ماذا تمولون فً آي مفصلة

  ترتٌل    األٌام  ٌزٌنها من فم                              
 
 ماذا تمولون فً سفر صحابفه

هدى من هللا ممض فٌه جبرٌل                               
 
  آٌاته بهدى اإلسالم ما برحت

تهدي الممالٌن جٌال بعده جٌل                                
 
  فآٌة ملإها ذكرى وتبصرة

  وتفصٌل   حكم   ملإها  وآٌة                              
 
 فلٌس فٌه ال على الناس منزلة

وفٌه ألدنى الناس سجٌل (عدن                          )  
 
  وال احتٌال وال ؼمص وال مطل

وال اؼتٌال وال نؽص وتنكٌل                                
 
 إن هو إال هدى للناس منبلج

ضاحً المسمى أؼر االسم تنزٌل                             
 
 لبن مضت عنه أجٌال وأزمنة

تترى فهل سامه نمض وتحوٌل                              
 

ٌسخر (الدبٌش)فً  (آشٌل)ما بال  . 
                           . آشٌل)من آٌات محكمة ال كان  ( 
 

ٌهذي فً ممالته (آشٌل)ما بال    
كحالم راعه فً النوم تخٌٌل                                 

 



ٌزري المسلمٌن وهم (آشٌل)ما بال   
بهالٌل ؼر العرابن انجاب                                    

 
 – أفكارهم بهدى المرآن ثالبة

فال ٌخامرها فً الرأي تضلٌل                               
 
  وأمرهم بٌنهم شورى ودٌنهم

ال لتل وتمثٌل, فتح من هللا                                 
 
  ال ٌعدم الحك أنصارا تحٌط به

سورا ولو كثرت فٌنا األضالٌل                              
------ 
  هذا ابن بادٌس ٌحمً الحك متبدا

األماثل  الشم   ٌتبد   كذان                                   
 

رعان هللا من بطل (عبد الحمٌد)   
ماضً الشكٌمة ال ٌلوٌن تهوٌل                            

 
كما دمؽت (آشٌل)دمؽت ألوال   

الطٌر األبابٌل (أبرهة)أبطال                                
 

وإن لصرت فً كلمً, علٌن منً   
  بشر وتحلٌل تحٌة ملإها                                 

 
 
وكانت جبال .الجزابر فً سبٌل حرٌتها تضحٌة ٌعتز بها التارٌخ  ضحت
 المراكز المهمة و االساسٌة التً انطلمت منها اول شرارة االوراس من
اآلالؾ من أبنابها االبطال ضحاٌا فً سبٌل تحرٌر  الثورة ولدمت عشرات
 1965الشاعر على لبورهم فً عٌد االضحى الجزابر واستماللها فولؾ
 \فٌها التالٌة ٌمول وجاشت عواطفه بالمصٌدة
 
  رحم هللا معشر الشهداء

و جزاهم                                   عنّا كرٌم الجزاء 



 
 وسمى بالنعٌم منهم ترابا

مستطابا                                االرجاء  معطر    
 
  هذه فً الثرى لبور حَوتْهم

أم لصور تسمو على                                الجوزاء 
 
 أٌها الزابرون ساحة الطهر

لدسً                                 المعساء    وعزة     
 
  إنّهم عند ربّهم حول رزق

  و فً سّرّ اء  نعمة   فً منه                               
 
  هكذا أخبر اإلله فصدَّق

نبؤ هللا                                   األنبـــــــــــاء أصدق 
 
  شهداء التمدٌن فً كل عصر

سرج األرض                                 بل نجوم السماء 
 
 ً   لم أجد فً الرجال أعلى وساما

مخّضب بالدّماء من شهٌد                                       
 
  إنَّ ذكرى الشهٌد أرفع من أن

ترفعوها بالّصخرة الصّماء                                    
 
 والتدوا وابتسوا بهم فً المزاٌا

انهم أهل لدوة وابتساء                                      
 
  واخلفوهم بالصدق فً خدمة

الشعب و فً أهلهم وفً األبناء                              
 
 إنهم لادة الفٌالك فً الزحــؾ

لخوض المعارن الحمراء                                      



 
 انهم رادة البطولة فً النصر

  اللواء   ورفع  الحمى  وعزّ                              
 
 
 إنهم أوفوا العهود فهل أنـتم

لمٌثالهم                                    األوفٌاء    من   
 
  إنهم تربة الجزابر مهد

العظماء      لثورة     عبمري                              
 
  وهً أرض اإلسالم ذي المبدأ

السمـح وأرض العروبة العرباء                               . 
 
 هكذا كانت الجزابرمٌعا

دا كرٌما                                     االٌحاء  أللدس 
 
 تتعالى منابر الحك فٌها

من بعٌد لخابضً الظلماء                                    
 
 ثورة الِشّعر أنتجت ثورة

الشعب وعادت علٌه باآلالء                                  
 
 كل من لم ٌثر على الهون

والذلة داسته أرجل األلوٌاء                                
 
  أٌها الشعب أنت ملهم شعري

فً كفاحً وملهب االحشاء                                 
 
 أٌن منا ما سامنا من عذاب

أٌن منّا                                 ما ساءنا من شماء 
 
 جّل من أخضع الّطؽاة فذلوا



وعلٌهم لضى                                بحكم الجالء 
 
 أصبحت أرضنا مثاال من الفر

دوس فً أمن                              شعبها والهناء 
 
 
 
***************************** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ع٤َٔ صله٢ اُيٛب١ٝ                    

 
 

 ؽي٣وإ ٖٓ 18ُٝل ع٤َٔ صله٢ اُيٛب١ٝ ثجـلاك ك٢                       

 كٜٞ ع٤َٔ صله٢ ثٖ دمحم ك٤ع٢ ثٖ اؽٔل ثٖ ؽَٖ ثٖ هٍزْ 1863\ ػبّ 

.ثٖ فَوٝ ثٖ اال٤ٓو ٤ٍِٔبٕ اُيٛب١ٝ  

 

اُيٛب١ٝ ّبػو ٝك٤َِٞف ػواه٢ ًج٤و ٣وعغ َٗجٚ ا٠ُ أٍوح ثبثبٕ          

٢ٛٝ ٖٓ األٍو أُْٜٞهح ك٢ ّٔبٍ اُؼوام، اُز٢ ٣وعغ َٗجٜب ُوج٤ِخ ث٢٘ 

ٓقيّٝ اُؼوث٤خ ، ٝهل ػوف ثبُيٛب١ٝ ؽ٤ش إ اصِٚ ٖٓ ٓ٘طوخ ىٛبٝ 



اُوو٣جخ ٖٓ فبٗو٤ٖ اُؾب٤ُخ ك٢ ّٔب ٍ اُؼوام ٝا٤ُٜب َٗت ًوك١ االصَ 

.ػوث٢ اُْ٘بح ػوث٢ اُضوبكخ   

 

ُٝل ك٢ ث٤ذ ػي ّٝوف ٝعبٙ ًبٕ اثٞٙ ٓلز٢ ثـلاك ٝ ٓلز٢ اُؼوام 

ٝر٤ٜبءد ُٚ ًَ ظوٝف اُلهاٍخ كلهً اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ ٝاُلَِل٤خ ثغبٗت 

اُلهاٍبد االكث٤خ ٝاُْؼو٣خ كبٗؼٌَذ صوبكزٚ ك٢ ّؼوٙ كٌبٕ ك٤َِٞكب 

.ٝػبُٔب ّٝبػوا ًج٤وا ًٝبٕ ٣غ٤ل اُؼوث٤خ ٝاٌُوك٣خ ٝاُلبه٤ٍخ ٝاال٤ٌِٗي٣خ  

 

  روِل ٓ٘بصت ؽ٤ٌٓٞخ ػل٣لح ك٢ ؽ٤برٚ كول ًبٕ ػعٞا ك٢ ٓغٌِ          

اُؼضٔب٢ٗ ٝٗبئجب ػٖ ثـلاك صْ ػ٤ٖ ػعٞا ك٢ ٓغٌِ االػ٤بٕ  (أُجؼٞصبٕ ) 

ٝػعٞا ك٢ ٓغٌِ أُؼبهف ثجـلاك ٝػعٞا ك٢ ٓؾٌٔخ االٍزئ٘بف 

اُؼواه٤خ ًٔب كهً اُلَِلخ االٍال٤ٓخ ثبُٔلهٍخ ا٤ٌُِٔخ ٝكهً اُِـخ 

ٝػ٤ٖ ٓلهٍب . اُؼوث٤خ ك٢ ٓؼٜل اُلٕ٘ٞ ٝػ٤ٖ اٍزبما ك٢ ٓلهٍخ اُؾوٞم 

ّ، صْ ػ٤ٖ ػعٞا ك٢ ٓغٌِ 1885\ك٢ ٓلهٍخ ا٤َُِٔب٤ٗخ ثجـلاك ػبّ 

ّ، صْ ٓل٣وا ُٔطجؼخ اُٞال٣خ ٝٓؾوها ُغو٣لح اُيٝهاء 1887\ أُؼبهف ػبّ

ّ، ٝثؼلٛب ػ٤ٖ ػعٞا ك٢ ٓؾٌٔخ اٍزئ٘بف ثـلاك ػبّ 1890\ػبّ 

ّ، كؤػغت ثوعبُٜب ٝٓلٌو٣ٜب 1896\ّ، ٍٝبكو ا٠ُ اٍزبٗجٍٞ ػبّ 1892\

ّ، ػ٤ٖ 1908\ ٝرؤصو ثبألكٌبه اُـوث٤خ، ٝثؼل اػالٕ اُلٍزٞه اُؼضٔب٢ٗ ػبّ 

اٍزبما ُِلَِلخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ كاه اُلٕ٘ٞ ثبٍزبٗجٍٞ صْ ػبك ُجـلاك، ، 

 (ٓغٌِ أُجؼٞصبٕ)ٝاٗعْ ا٠ُ ؽية األرؾبك٤٣ٖ، ٝأٗزقت ػعٞا ك٢ 

. ٓوربٕ، ٝػ٘ل رؤ٤ٌٍ اُؾٌٞٓخ اُؼواه٤خ ػ٤ٖ ػعٞا ك٢ ٓغٌِ األػ٤بٕ

.ٝٗظْ اُْؼو ثبُؼوث٤خ ٝاُلبه٤ٍخ ٓ٘ن ٗؼٞٓخ أظلبهٙ كؤعبك ٝاّزٜو ثٚ  

 

ًبٕ ُٚ ٓغٌِ ٣ؾلَ ثؤَٛ اُؼِْ ٝاألكة، ٝأؽل ٓغبَُٚ ك٢ ٓو٠ٜ            

اُْػ ُٝٚ ٓغٌِ آفو ٣و٤ٔٚ ػصو ًَ ٣ّٞ ك٢ ٓو٢ٜ ا٤َُل ه٤ّل ؽ٤ٔل ك٢ 

اُجبة اُْوه٢ ٖٓ ثـلاك، ٝارقن ك٢ آفو أ٣بٓٚ ٓغَِب ك٢ ٓو٠ٜ أ٤ٖٓ ك٢ 

ّبهع اُو٤ّل ٖٓ ثـلاك ٝػوكذ ٛنٙ أُو٠ٜ ك٤ٔب ثؼل ثٔو٠ٜ اُيٛب١ٝ ٝال 

رياٍ ُؾل االٕ هبئٔخ ٝ رؾَٔ أٍٚ ٝه٤َ اٗٚ ًبٕ ُٓٞؼب ثِؼجخ اُلآخ ٢ٛٝ 

اؽلٟ اُِؼت اُْؼج٤خ أُْٜٞهح ك٢ ثـلاك ك٢ ثلا٣خ اُووٕ أُبظ٢ ُٝٚ 

ك٤ٜب رلٖ٘ ؿو٣ت، ًٝبٕ ٖٓ أُزوكك٣ٖ ػ٠ِ ٓغبَُٚ اُْبػو ٓؼوٝف 

اُوصبك٢، ٝاألٍزبم اثوا٤ْٛ صبُؼ ٌّو، ٝاُْبػو ػجل اُوؽٖٔ اُج٘بء، 

ًٝبٗذ ٓغبَُْٜ ال رقِٞ ٖٓ أكة َٝٓبعِخ ٌٝٗبد ٝٓلاػجبد ّؼو٣خ، 

ًٝبٗذ ُٚ ًِٔخ اُلصَ ػ٘ل ًَ ٓ٘بهْخ ٝٓ٘بظوح، ُٝول هبٍ ك٤ٚ ا٤ُْـ 



:\اثوا٤ْٛ اُوا١ٝ ٝك٢ هو٣٘ٚ اُوصبك٢ ّؼوا   

 

 ٓوبٍ صؾ٤ؼ إ ك٢ اُْؼو ؽٌٔخ 

ٝٓب ًَ ّؼو ك٢ اُؾو٤وخ ٓؾٌْ                                     

 

 ٝأّؼو أَٛ األهض ػ٘ل١ ثال ٓوا

ع٤َٔ اُيٛب١ٝ ٝاُوصبك٢ أُولّ                                

 

ًبٕ اُيٛب١ٝ ٓؼوٝكب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼوام ٝاُؼبُْ اُؼوث٢                  

ٌّمبّ ػ٘لٓب  ًال ٝصِجب ك٢ ٓٞاهلٚ، ًض٤وا ٓب افزِق ٓغ اُؾ ًال ٝغٔٞؽب ًٝبٕ عو٣ئب

هآْٛ ٣ِوٕٞ ثبألؽواه ك٢ ؿ٤بٛت اَُغٖ ٖٝٓ صْ ر٘ل٤ن أؽٌبّ اإلػلاّ ثْٜ 

:ك٘ظْ هص٤لح ك٢ رؾ٤ّمخ اُْٜلاء ٓطِؼٜب  

 

 ػ٠ِ ًَ ػٞك صبؽت ٝف٤َِ 

ٝك٢ ًَ ث٤ذ هٗخ ٝػ٣َٞ                                       

 

 ٝك٢ ًَ ػ٤ٖ ػجوح ٜٓواهخ 

ؽَوح ٝػ٤َِ    هِت  ٝك٢ ًَ                                

 

 ًؤٕ اُغلٝع اُوبئٔبد ٓ٘بثو

ػِذ فطجبء ػٞكٖٛ ٗوٍٞ                                      

 

 كاكغ اُيٛب١ٝ ػٖ ؽوٞم أُوأح ٝغبُجٜب ثزوى اُؾغبة ٝأٍوف

:ك٢ مُي، ؽ٤ش ٣وٍٞ   

 

 اٍلو١ كبُؾغبة ٣ب اث٘خ كٜو

ٛٞ كاء ك٢ االعزٔبع ٝف٤ْ                                       

 

 ًَ ٢ّء ا٠ُ اُزغلك ٓبض 

  اُول٣ْ ؟    ٣وو ٛنا    كِٔبما                                     

 

 اٍلو١ كبَُلٞهُِ٘بً صجؼ 

  ث٤ْٜ     ٤َُ  ىاٛو ٝاُؾغبة                                 



 

 اٍلو١ كبَُلٞه ك٤ٚ صالػ 

ػ٤ْٔ    ٗلغ     صْ    ُِلو٣و٤ٖ                                    

 

 ىػٔٞا إ ك٢ اَُلٞه اٗضالٓب

ًنثٞا كبَُلٞه غٜو ٤ٍِْ                                       

 

 ال٣و٢ ػلخ اُلزبح ؽغبة 

  ٝاُؼِّٞ    ٣و٤ٜب رضو٤لٜب  ثَ                                

 

\ٝهبٍ ا٣عب ك٢ هص٤لحافوٟ  

 

 ٓيه٢ ٣ب اث٘خ اُؼوام اُؾغبثب 

أٍلو١ كبُؾ٤بح رجـ٢ اٗوالثب                                   

 

 ٓيه٤ٚ ٝاؽوه٤ٚ ثال ه٣ش 

ًناثب    ؽبهٍب   ًبٕ   كول                                    

 

ّؼو اُيٛب١ٝ ٍَٜ االُلبظ ٝاظؼ أُؼب٢ٗ صو االٗزبط ٣زَْ              

ثبُزؤصو ثبُؼِّٞ اُز٢ كهٍٜب ٝاّزٜو ثبُْؼو اُٞغ٢٘ ٝاالعزٔبػ٢ ٝاُلَِلخ 

.ٝاُٞصق ٝاْٗلك٢ اؿِت اُلٕ٘ٞ اُْؼو٣خ   

ٖٝٓ ّؼوٙ ٛنٙ االث٤بد ٖٓ هص٤لح ُٚ ك٢ اٌُْٟٞ ٝهل رٔضَ ك٢ ٌّٟٞ 

\ٝاُل ُُٞلٙ ك٢ ٤ّقٞفزٚ ٣وٍٞ   

 

 اثٞى ثبٕ ٣وكٟ ث٢٘ ٜٓلك 

ًبءٕ اُوكٟ ٤ٍق ػ٤ِٚ ٓغوك                                

 

 ٣ٌْٞ رجبه٣ؾب رٌبك رٜلٙ 

٤ّٝقٞفخ ٤َُذ ػٖ أُٞد رجؼل                            

 

 رؼبٍ كوج٢ِ٘ ث٢٘ ٓٞكػب 

إ كواه٢ ػ٘ي ٣بث٢٘ ٓئثل                                    

 



 ٢ُٝ ك٢ ؽ٤بر٢ ٣بث٢٘ ثو٤خ 

  ٍز٘لل ه٤َِ   ػٔب   ٌُٜٝ٘ب                                

 

 ث٢٘ اهْ ؽ٤٘ب ُؾ٢٘٤ كبء٢٘ٗ 

ػ٠ِ ؿ٤و ٓب هل ً٘ذ ٖٓ هجَ رؼٜل                         

 

 اثٞى ٖٓ االٓبٍ عو ٗلَٚ 

ٝاٗذ كز٠ ك٤ٚ ا٠ُ٘ٔ ٣زغلك                                   

 

 ُْٝ ٣ٌٖ ؽظبٗب ٖٓ اُلٛو ٝاؽلا 

ك٢ِ االٖٓ ٖٓ ا٣بٓٚ ُٝي اُـل                               

 

 اٗب ا٤ُّٞ اّو٠ ثب٤ُْٔت ٝٝٛ٘ٚ 

ٝاٗذ ثْوؿ ٖٓ ّجبثي رَؼل                                

 

 ُؼٔوى ال ػٜل ا٤ُْٔت اُن١ ثٚ 

ثوٓذ ٝال ػٜل اُْج٤جخ ٍوٓل                                   

 

 ٝٓب ٗؾٖ اال ًب٤َُٞف ثؾٞٓخ 

ٗغوك ؽ٤٘ب ُِٞؿ٠ صْ ٗـٔل                                        

 

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

 

 

 
 

عبد الحمٌد بن بادٌس           
                             
                        االمام المصلح 
 
 



 
هو اإلمام المصلح المجدّد الشٌخ عبد الحمٌد بن محّمد بن            

المصطفى بن المّكً بن بادٌس المسنطٌنً الجزابري، ربٌس جمعٌة 
العلماء المسلمٌن بالجزابر، ورابد النهضة الفكرٌة واإلصالحٌة والمدوة 
.الروحٌة لحرب التحرٌر الجزابرٌة  
 
ُولد عبد الحمٌد بن دمحم بن المصطفى بن المكً بن بادٌس الجزابري       

م وسط أسرة من أكبر األسر المسنطٌنٌة، مشهورة 1889بمسنطٌنة سنة 
بالعلم والفضل والثراء والجاه، عرٌمة فً التارٌخ، ٌمتدّ نسبها إلى المعّز 
بن بادٌس الصنهاجً، فهو فً ممابل اعتزازه بالعروبة واإلسالم لم ٌُْخِؾ 
أصله األمازٌؽً، بل كان ٌُبِدٌه وٌُْعِلنُهُ ولد أتّم حفظ المرآن الكرٌم فً أّول 
 )مراحل تعلّمه بمسنطٌنة فً السنة الثالثة عشر من عمره، على ٌد الشٌخ

وتمُدم لصالة التراوٌح اماما بالناس على صؽره، وأخذ  (محّمد المدّاسً
ولد أثّر (َحمدان لُونٌِسً )مبادئ العربٌة ومبادئ اإلسالم على ٌد شٌخه 

فٌه المرآن الكرٌم وهّز كٌانه لٌكّرس فٌه بعد ذلن ربع لرن من حٌاته فً 
محاولة إرجاع األّمة الجزابرٌة إلى هذا المصدر والنبع الربانً بما ٌحمله 
من حمٌمة توحٌدٌة وهداٌة أخاللٌة، وهو طرٌك اإلصالح والنهوض 
.الحضاري  
 

 التحك الشٌخ عبد الحمٌد بجامع الزٌتونة 1908فً سنة             
بتونس، فؤخذ عن جماعة من كبار علمابها األجالّء، وفً طلٌعتهم زعٌم 

محّمد النخلً المٌروانً )النهضة الفكرٌة واإلصالحٌة فً تونس العالّمة 
اضافة الى مربٌن آخرٌن من ( محّمد الطاهر بن عاشور)والشٌخ  (

المشاٌخ الذٌن كان لهم تؤثٌر فً نمو عملٌته و استعداده لتمبل العلوم 
سعد العٌاض )و (البشٌر صفر)وتعّهدوه بالتوجٌه والتكوٌن منهم 

وؼٌرهم، ولد سمحت له هذه الفترة ( محّمد بن الماضً)و (السطاٌفً
باالطالع على العلوم الحدٌثة وعلى ما ٌجري فً البلدان العربٌة 
واإلسالمٌة من إصالحات دٌنٌة وسٌاسٌة، فً مصر وفً الشام والعراق 
وؼٌرها مّما كان لهذا المحٌط العلمً والبٌبة االجتماعٌة والمالزمات 
المستمّرة لرجال العلم واالدب واإلصالح األثر البالػ فً تكوٌن شخصٌته 
.ومنهاجه فً الحٌاة  
 

 عاد من 1912وبعد تخّرجه وتؤهٌله بشهادة التطوٌع سنة          



تونس متؤّهبًا بطموح لوّيٍ للتفّرغ للتدرٌس الممثّل فً بداٌته بعمد حلمات 
دراسٌة بالجامع الكبٌر، ؼٌر أّن صعوبات واجهته فً بداٌة نشاطه 
العلمً حالت دون تحمٌك طموحه وآماله، وبعد طول تؤّمل رأى من المفٌد 
تزامنًا مع موسم الحّج أن ٌإدّي فرٌضة الحج مؽتنًما الفرصة فً رحلته 
المشرلٌة لالتصال بالعلماء والمفّكرٌن من مختلؾ أنحاء العالم اإلسالمً 
األمر الذي ٌسمح له باالحتكان المباشر وتبادل الرأي معهم، والتعّرؾ 
على موالع الفكر اإلصالحً، فضالً عن االطالع على حمٌمة األوضاع 

وفً أثناء . االجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة السابدة فً المشرق العربً
تواجده بالحجاز حضر لدروس العلماء من مختلؾ البلدان الوافدٌن إلى 

الذي نصحه بالعودة إلى  (حسٌن الهندي)هذه البماع الممدّسة كالشٌخ 
بالده الحتٌاجها إلى علمه وفكره، ولد حظً بإلماء دروس بالمسجد 
النبوي من بعض الشٌوخ الذٌن كانوا ٌعرفون مستواه، ولد تعّرؾ على 

محّمد البشٌر )كثٌر من شباب العابالت الجزابرٌة المهاجرة مثل 
ولد استفاد الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس من التٌارات  (اإلبراهٌمً

الفكرٌة ومدارس اإلصالح الدٌنً بالمشرق التً ظهرت فً العالم 
 ساهم فً بلورة الفكر 1913اإلسالمً وبعد عودته إلى لسنطٌنة سنة 

اإلصالحً مٌدانًٌّا وتطبٌك مناهجه التربوٌة عملًٌّا، ساعده زمالإه 
ْوا زناده، فكان تعاونهم معه  األفاضل من العلماء الذٌن َشدُّوا َعُضدَه َولَوَّ
فً هذه المهّمة الملماة على عاتك الدعاة إلى هللا تعالى منذ فجر النهضة 
العربٌة دافعًا لوًٌّا وعامالً فً انتشار دعوته و سطوع نجمه، وذٌع 
صٌته، ، كما ساعده أًٌضا الوالع الذي كانت تمّر به الجزابر بٌن الحربٌن 
.العالمٌتٌن  
 

ولد شرع ابن بادٌس رحمه هللا تعالى فً العمل التربوي،            
وانتهج فً دعوته منهًجا ٌوافك الفكر اإلصالحً فً البعد والؽاٌة، وإن 
 كان له طابع خاص فً السلون والعمل ٌموم على ثالثة محاور أساسٌة،

 االول إصالح عمٌدة الجزابرٌٌن ببٌان التوحٌد لذلن ظهرت عناٌته  
األكٌدة بتربٌة الجٌل على المرآن وتعلٌم أصول الدٌن وعمابده من اآلٌات 
المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة، إذ كان هّمه تكوٌن رجال لرآنٌٌن ٌوّجهون 
 التارٌخ وٌُؽٌّرون األّمة، ولد تجلّى ذلن فً بعض مماالته حٌث ٌمول 

فإنّنا والحمد هلل نربً تالمذتنا على المرآن من أول ٌوم، »: رحمه هللا
.…«ونوّجه نفوسهم إلى المرآن فً كّل ٌوم  



 
أّما المحور الثانً فٌتمثّل فً إصالح عملٌة الجزابرٌٌن، بإصالح العمول - 

بالتربٌة والتعلٌم، ولتكوٌن أجٌال لابدة فً الجزابر، تعمل على بعث 
نهضة شاملة تخرج بها من حالة الجمود والركود إلى الحٌوٌة والنشاط، 
ولد كان ٌرى أّن تحمٌك هذه النهضة المنشودة ٌتولّؾ بالدرجة األولى 
على إصالح الفرد الجزابري وبعث الروح الوطنٌة فٌه من الناحٌة 
.الفكرٌة والنفسٌة  
 

والمحور الثالث ٌظهر فً إصالح أخالق الجزابرٌٌن، حٌث ان هذا - 
المٌدان لد تدهور كثًٌرا نتٌجة لفساد العمول وفساد العمٌدة الدٌنٌة كنتٌجة 
لمرب الجزابر من فرنسا وما لامت به من احتالل للجزابر وماولة فرنسة 
االوضاع واللؽة فٌها وطمس المعالم العربٌة واالسالمٌة منها ولد كانت 
عناٌته بالؽة من داخل الفرد بتطهٌر الباطن الذي هو أساس الظاهر، 
وتهذٌب النفوس وتزكٌتها وإنارة العمول وتموٌم األعمال، وإصالح 
 العمٌدة 
 

باشر عمله ونشاطه االصالحً جاعال من المسجد منطلما             
فاهتم بتعلٌم الصؽار وتوعٌة الكبار واتخد من الصحافة وسٌلة أخرى 
لنشر الوعً الدٌنً والسٌاسً حارب الخرافات والبدع ورفض فكرة 
ادماج الجزابر بفرنسا فً ولت االحتالل الفرنسً وأعتبر كل من تجنس 
 بالجنسٌة الفرنسٌة مرتدا 

بدأ الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس مهمته اإلصالحٌة بعد أن نضج          
وعٌه اإلسالمً و تؤثر بؤفكار الجامعة اإلسالمٌة ، و أدرن أن طرٌك 
اإلصالح ٌبدأ بالتعلٌم ألنه ال ٌمكن للشعب الجاهل أن ٌفهم معنى التحرر و 
محاربة االستعمار ، لذلن باشر بن بادٌس تؤسٌس المدارس و تولّى 
بنفسه مهمة التعلٌم ، و ركّز على تعلم الكبار بفتح مدارس خاصة لمحو 
األمٌة ، كما اهتم بالمرأة من خالل المطالبة بتعلٌم الفتٌات إذ أنشؤ أول 

 ، واعتبر تعلٌم المرأة من شروط 1918مدرسة للبنات بمسنطٌنة سنة 
نهضة المجتمع تعلٌم المرأة ال ٌعنً تجاوز التمالٌد و األخالق اإلسالمٌة 

وسع بن بادٌس نشاطه لٌفتتح عدة مدارس فً جهات مختلفة .  
 ساهم فً فتح النوادي الثمافٌة مثل نادي الترلً بالعاصمة الجزابر
 ، وساعد على تؤسٌس الجمعٌات المسرحٌة
 



اشرؾ على عدة مجالت منها المنفذ والشهاب و البصابر وعمل           
 كان من اشهر العلماء 1931على تفسٌر المرأن الكرٌم وفً سنة 

 البارزٌن المتحمسٌن فً تؤسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن 
كان عبد الحمٌد بن بادٌس مفكرا ومرشدا ومربٌا سخر كل           

طالاته المادٌة والبشرٌة الصالح أحوال المجتمع الجزابري وللحفاظ على 
الهوٌة الجزابرٌة االسالم وكان منهجه االصالحً ٌنبثك من الثالثٌة 

تصدى لفكرة االدماج عن  (االسالم دٌننا والعربٌة لؽتنا والجزابر وطننا )
طرٌك اصدار الفتاوى ونجح فً بناء جٌل ساهم بموة فً اذكاء ثورة 

1954تشرٌن الثانً عام   
 
كان عالما دٌنٌا وشٌخا فاضال سخر كل جهوده فً نهوض شعب الجزابر 
البطل وبث روح الثمافة العربٌة والنهضوٌة واالسالمٌة فً نفوس 
 السباب وؼرسها فً للوبهم 
 

 وأعتبر ٌوم وفاته ٌوم العلم 1940 نٌسان 16توفً االمام فً          
احٌاءا لذكرى وفاته اذ انه أحد أبناء وأبطال الجزابر العربٌة بادٌس رحم 
هللا اإلمام المصلح المجدّد الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس المسنطٌنً 
الجزابري فمد ربٌسا لجمعٌة العلماء المسلمٌن بالجزابر، ورابد النهضة 
 الفكرٌة واإلصالحٌة والمدوة الروحٌة لحرب التحرٌر الجزابرٌة

انشد الكثٌر من الشعر فً الدٌن والسٌاسة واالجتماع وكان شعره        
هادفا ؼلبت علٌه السمة الدٌنٌة ومن شعره هذه المصٌدة التً ٌعرؾ بها 
الشعب الجزابري بعروبته وردا لاطعا للفرنسة ودعاتها الظالمٌن وٌدعوه 
\للثورة والحٌاة  
 
 َشْعـُب الجـزابِر ُمـْسـِلـمٌ 

َوإلَى الـعُـروبِة ٌَـنتَـِسـبْ                                 
 
 َمْن لَــاَل َحـادَ َعْن أْصِلـِه 

أَْو لَــاَل َمـاَت فَمَْد َكـذبْ                                 
 
 أَْو َراَم إدَمــاًجــا لَــهُ 

  من الطَّـلَـبْ   َراَم الـُمَحـال                            



 
 ٌَانَشُء أَْنـَت َرَجــاُإنَــا 

بـاُح لَـِد اْلـتَربْ                               َوبِـَن الصَّ  
 
 ُخـْذ ِللَحـٌـاِة ِسالََحـهـا 

َوُخـِض الْخـُطـوَب َوالَ تَهبْ                             
 
 َواْرفْع َمـنـاَر اْلـعَـْدِل َواإل 

ْحـسـاِن َواْصـدُْم َمـن َؼَصبْ                            
 
 َواللَْع ُجـذوَر الَخـــابـنٌَن 

فَـمـْنـُهـم ُكلُّ اْلـعَـَطـبْ                                    
 
 َوأَِذْق نفُوَس الظَّــالـِمـٌَن 

َهـبْ                                 ـا ٌُـْمـَزج بالـرَّ ُسـمًّ  
 
 َواْهـُزْز نـفـوَس الَجـاِمدٌنَ 

ًّ اْلـَخـَشـبْ                                 َمـا َحـ فَُربَـّ  
 
 َمْن َكــان ٌَْبؽـً َودَّنَــا 

فَعَلَى اْلَكــَراَمــِة َوالـّرحبْ                              
 
نـَا   أْو َكـــاَن ٌَْبؽـً ذُلَـّ

فَلَهُ الـمـََهـانَـةُ والـَحـَربْ                               
 
 َهـذَا نِـظـاُم َحـٌَـاتِـنَـا 

َهـبْ                             ور ِ ُخــطَّ َوبِاللَـّ بالـنُـّ  
 
 حتَّى ٌَعودَ لـمَــومــنَـا 

من َمِجــِدهم َمــا لَْد ذََهبْ                             
 
 َهــذا لُكْم َعـْهــِدي بِـِه 

َربْ                             حَ  تَّى أَوسَّــدَ فً الـتُـّ  



 
ٌْـحـتـً   فَــإذَا َهلَْكُت فََص

تَحٌـَا الَجـزابـُر َو اْلـعـَربْ                              
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

سلٌم رشٌد الخوري                

.الشاعرالمروي                               
 

 
 م 1887\  نٌسان من عام 17ولد رشٌد سلٌم الخوري فً                 
بمرٌة البربارة اللبنانٌة وكان ابوه معلما ثم ترن التعلٌم بعد زواجه 
 ومارس تجارة التبػ والحرٌر



 
انتمل الى مدٌنة صٌدا حٌن بلػ الثالثة عشرة سنة                   
للدراسة فدرس فً مدرسة الفنون االمٌركٌة ثم فً مدرسة سوق الؽرب 
ثم ثم انتمل الى بٌروت لٌكمل دراسته فً الكلٌة السورٌة االنجٌلٌة والتً 
تؽٌر اسمها فٌما بعد الى الجامعة االمرٌكٌة والتزال تحمل هذا االسم فً 
.بٌروت   
 
وسبب  (الشاعرالمروي )لمب الشاعر رشٌد سلٌم الخوري ب              
تسمٌته ذكرها الشاعر نفسه فً أحد دواوٌنه وهً أن الشاعر ٌعموب 

، لد سؤله كٌؾ اخترت لمب الشاعر (البدوي الملثم)العودات الملمب 
بعد أن صدر دٌوانً الرشٌدٌات، لم ٌُرق للنالد لسطنطٌن : المروي، فمال

وفً أحد المرات  (المإدب)الحداد، فظل الحداد ٌنمده فً جرٌدة تسمى بـ 
لرأ رشٌد سلٌم الخوري أحد النعوت التً لد نعت بها من لِبـَل النالد 

الذي أعجبه كثٌرا و وجد  (الشاعرالمروي  )المذكور من هذه النعوت
.الشاعر رشٌد سلٌم الخوري فٌه ضالته فً هذا النعت  
عمل فً التعلٌم وطاؾ بعدة مدارس فً لبنان ولم ٌكن سعٌدا بعمله وال 
لانعا به لذا هجر مهنةالتعلٌم و لعدم كفاٌة مردودها المالً لعابلته الكبٌرة 

 فاشتؽل بعدة مهن مختلفة بجانب انصرافه الى لول الشعر فاصدر .
  (الرشٌدٌات  )مجموعته االولى او لل دٌوانه االول بعنوان 

م عندما نشبت الحرب العالمٌه 1916\ثار العرب ضد االتران فً عام 
 بٌن الدولة العثمانٌة والمانٌا من جهة والحلفاء 1914\ االولى فً عام

من جهة اخرى وعد االنكلٌز العرب باالستمالل ان اصبحوا بجانبهم وبعد 
انتهاء الحرب لم ٌفً الحلفاء بوعودهم للعرب بل عملوا على تمسٌم 
البالد العربٌه بٌن االنكلٌز وبٌن الفرنسٌن والطلٌان بموجب معاهدة 

المشهوره فاستعمرت برٌطانٌا كل مصر والسودان  ((ساٌكس بٌكو ))
والعراق والسعودٌة واالردن وفلسطٌن والمؽرب وحصة فرنسا كانت 
.لبنان وسورٌا وتونس والجزابر وحصة اٌطالٌا كانت لٌبٌا   
 
 بلفور السًء   وعد باعالن  استعمارهم  ثم ان االنكلٌز توجوا      
الصٌت الذي بموجبه اعلنوا ان فلسطٌن وطنا لومٌا للٌهود على اشالء 
عرب فلسطٌن واموالهم وعملوا على تهوٌد المدن الفلسطٌنٌة بحدٌث 

 (بلفور )ٌطول ولٌس هذا مكانه ولد جاء هذا الوعد فً اعالن اصدره 
  1917\وزٌر خارجٌة انجلترا عام 



 
ولد اعلن العرب استنكارهم ومماومتهم لهذا الوعد المشإوم وكان       

(  وعد بلفور )للشاعر باع طوٌل فً ذلن ٌمول فً لصٌدة بعنوان  
\منها هذه االبٌات   
 
 الحُك منن َومن وعودن َ أكبُر 

فؤحسب حساب الحك ٌا متجبرُ                                    
 
 تعدُ الوعودَ وتمتضً إنجازها 

مهج َ العباِد؟َخِسبَت ٌا ُمستَعِمرُ                                   
 
 لو ُكنَت من أهِل المكارِم لم تكن

من جٌِب ؼٌرَن ُمْحِسنًا ٌا بلفُرُ                                    
 
 ِعد مْن تشاء بما تشاُء فإنما 

دعواه خاسرةُ ووعدَُن أخَسرُ                                     
 
 فلمد نفوُز ونحُن أضعُؾ أمٍة 

ً  وأنت األلدرُ   وتإوب مؽلوبا                                     
 
 فلكم ولى متواضعا إطراله 

  ردابه المتكبرُ    بفضل  وكبا                                  
 
وأصدر أول مجموعة من أشعاره بعنوان الرشٌدٌات ثم                  
اصدر دٌوانه الذي سماه المروٌات وولع شعره فٌه باسم الشاعر المروي 
فؤصبح معروفا بذلن االسم ثم أصدر دٌوانه الكبٌر الذي حوى جمٌع ما لد 

 م 1958كان أصدره من شعره المتناثر وعاد الشاعر الى لبنان عام 
فمامت وزارة التعلٌم فً عهد الوحدة العربٌة بٌن سورٌا ومصر باعادة 
.طبع دٌوانه تمدٌرا لشعره ومكانته االدبٌة الرفٌعة  
 

 م تاركا له مسإولٌة اعالة عابلة كبٌرة 1910\مات والده عام           
لٌصر وفٌلٌب وفإاد  )و رعاٌة اخوته عابلته مكونة من والدته واخوته 

فلم ٌعد ٌحتمل معٌشتهم وضالت  (وأدٌب وندٌم وأختٌه فكتورٌا ودعد



\ الدنٌا بوجهه فمرر الهجرة الى خارج لبنان وكان له عم اسمه
 فاستمر مسكنه فٌها 1913اسكندرٌمٌم فً البرازٌل فسافر الٌه فً عام 

 استمدم أمه وأخوته الى 1924بعد ان توفرت سبل المعٌشة له وفً عام 
\البرازٌل ومن جمٌل شعره لوله فً الطبٌعة وفً شروق الشمس   
 
 عرتنً خشــٌـةٌ هلل لـما 

  بالشروق    تؤذن  رأٌت الشمس                        
 
 فلم أرفع ٌدي بالحمد حتى 

ذكرت بضاعتً وكساد سولً                              
 
 ولما لمت منصرفاً لشؤنً 

تذكرت الصالة على الطرٌك                                
 

                              * * *  
 

ألمً اتكالً .. حملت بضاعتً   
على المولى ووعد من صدٌك                                  

 
 فلم أبصر جمال الروض حتى 

عرتنً هزة الشعر الرلٌك                                     
 
 ولما عدت من نظم الموافً 

تذكرت الصدٌك على الطرٌك                                  
 

                             * * *  
 
 وإنً فً ذهول الشعر ٌوماً 

أحوم به على ؼصن ورٌك                                         
 
 إذا بحمامٍة تبكً بكاًء 

له جمدت دمابً فً عرولً                                      
 



 فلما ذاب فً سمعً صداها 
تذكرت المرٌض على الطرٌك                                    

 
                                   * * *  

 
 سمعُت كمنجةً فً كّؾ أعمى 

تثٌر كوامن الحس العمٌك                                       
 
 فلما كنُت منجذباً إلٌها 

وِمْلِت إلً ّ بالمدِّ الرشٌك                                         
 
 ذُهلُت عن الصالِة وكسِب رزلً 

وِشْعري والكمنجة والطرٌك                                     
 
 لٌحارب فً صفوؾ الجٌش 1917تطوع الشاعر سنة               
العربً فً سورٌا جٌش الملن فٌصل عندما اصبح ملكا علٌها بعد الحرب 
العالمٌة االولى واحتالل االنكلٌز للبالد فمد ولؾ أمام أحد المبور لٌرى 
معاناة الموت من خالل معاناته الحٌاة ولساوتها ، وذلن لبل مؽادرته إلى 

:فٌمول . البرازٌل  
 
 فوَق التراِب بمٌَِّة األجدادِ 

تً وبالدي                               أجثو وأندُب أمَّ  
 
ةُ   وطنً، ولكْن للؽرٌِب وأمَّ

ملهى الطؽاِة وملعُب األضدادِ                                    
 
ةً أعٌْت لطول جهادها  ٌا أمَّ

أسكوُن موٍت أم سكوُن ُرلادِ                                     
 
 هل نرتمً ٌوماً وملء نفوسنا

َوَجُل الَمسوِق وذلَّةُ المنمــاِد                                     
 
 ٌا أٌُّها المبر األنٌس بمرِب َمنْ 



ـادِ                                       ٌجلو دُجان بنوره الولَـّ  
 
 إنَّ الذٌن تركتَهم فً ساحة

الدنٌا ُهُم األحزان فً أجسادِ                                    
 
كان الشاعر رشٌد سلٌم الخوري من أبناء جٌله الذٌن شهدوا            
ى عن هوٌته وشخصٌته  ظلم األتران، وكان اللبنانً فً تلن الحمبة ٌتحرَّ
.التً تعٌُِّن مكانَه من نفسه ومن العالم   
 
لم ٌجد فً السفر ما ٌنمصه فً البالد، فمد اللى بشراً لم ٌؤلفهم            
من لبل، ولم ٌشاطرهم أفراحهم وأتراحهم، وكان دأبه حب الوطن، 
والهروب من األتران، بعد ان وجد الناس هنان ٌلمبون العربً ب 

. فلم ٌا نَس لهم، بل هم أناس لذواتهم ولٌس لبعضهم البعض (التركو)
\فانشد لصٌدته لبل سفره   
 
 سفٌر نهاٌتهُ سفرْ 

مثل النسٌم بال ممرْ                            
 
 حتَّام أبمى دابراً 

حول البسٌطة كالممرْ                           
 
 أصطادُ أطٌار السعادة 

وهً من وجهً تفرْ                              
 
 أٌوب سلِّم صولجانن 

لست أعظم من صبرْ                            
 
 لو ذلَت ٌوماً ما أذوق

لكنت أول من كفرْ                                 
 
 وٌزٌد فً الطنبور أنً 

بٌن نـاٍس كالبـمر                                 



 
 ال ٌفهمون من الحٌاة

سوى البطالة والبطر                              
 
 كْن بٌنهم رجل الزمان

محتـمر" تركو"تظلُّ                                 
 
 حتى عبٌد البّرِ لد سخروا

بنا مع من سخر                                     
 
 وطنً وٌا لن موطناً 

لته ٌدُ الِؽٌَرْ                                   لد مزَّ  
 
 ٌشمى الممٌم الٌوم فٌن

ولٌس ٌسلُم من هجر                                 
 
وفً ثورة الشعب العربً فً الشام اي فً سورٌا ولبنان ٌمول            
هذه االبٌات مخاطبا فٌها الزعٌم الدرزي سلطان األطرش حٌن أشعل 

أن ٌماتلوا أعداء األمة بسٌؾ دمحم  - 1925\ ثورته علً الفرنسٌٌن سنة
\ملسو هيلع هللا ىلص ففً النصر والظفر  
 
 فتى الهٌجاء ال تعتب علٌنا 

و أحِسن عذَرنا تحسْن صنٌعا                                   
 
 تمرستم بها أٌام كنا 

نمارُس فً سالسلنا الخضوعا                                 
 
 فؤولدتم لها جثثًا وهاًما

وأولدنا المباخر والشموعا                                      
 
 إذا حاولَت رفَع الضٌم فاضرب 

بسٌؾ محمٍد واهجر ٌسوعا                                    
 



 أحبوا بعضكم بعًضا ُوعظنا 
ت لطٌعا                                       بها ذببًا فما نجَّ  

 أال أنزلَت إنجٌالً جدٌدًا 
  ال خنوعا ا   إباءً    ٌعِلّمنا                                  

 
 أِجرنا من عذاب النٌر ال من

عذاب النار إن تن مستطٌعا                                     
 
 ً  و ٌا لبنان مات بَنون موتا

وكنت أظنَّهم هجعوا هجوعا                                    
 
 ألم ترهم ونار الحرب تُصلى

كؤنَّ دماءهم جمدت صمٌعا                                      
 
ا   بدت لن فرصةٌ لتعٌش حرًّ

فحاذْر أن تكون لها ُمضٌعا                                      
 
 و ما لن بعد هذا الٌوم ٌوٌم 

فإن لم تستطْع لن تستطٌعا                                      
 
 
كان ال ٌشعر بالهزٌمة أمام لوى الشر واالستبداد                     
واالستعمار والظالم فً وطنه، بل كان ٌرد علٌها بالشعر كسالح ٌدافع به 
\عن حك شعبه بالوجود والكرامة والحرٌة ٌمول   
 
 َمْن ٌُنبُا المأل الذٌن أُحبُّهم 

فٌكافبون الحب بالعدوان                                     
 
 إنًِّ على دٌن العروبة والؾٌ 

للبً على ُسبُحاتها ولسانً                                 
 
 إنجٌلً الحبُّ الممٌم ُ ألهلها

والذود عن ُحُرماتها فرلانً                                 



 
 أرضٌُت أحمدَ والمسٌَح بثورتً

وحماستً، وتسامحً وحنانً                              
 
 ٌا مسلمون وٌا نصارى دٌنكم 

دٌُن العروبِة واحدٌ ال اثنـانِ                                 
 
 بٌروتكم كدمشمكم ودمشمكم

كرٌاضكم ورٌاضكم كعُمانِ                                   
 
دون الُملن من ٌمٍن إلى   ستجدِّ

مصٍر إلى شاٍم إلى بؽـداِن                                    
 
وفً البرازٌل تولى تحرٌر مجلة الرابطة الكثر من ثالث سنوات           

فكان ربٌسها الثانً بعد مٌشٌل  (العصبة واالندلسٌة  )وتراس جمعٌة 
معلوؾ، وظل فً المهجر مدّة خمسٍة وأربعٌن عاماً؛ ٌتعاطى التجارة 
وكسب الرزق وٌنشد الشعر وٌكتب االدب وعٌنه ساهرة لما ٌحدث فً 
 بلده بل فً كل االلطارالعربٌة 
 

وولع شعره فٌه باسم  (المروٌات )اصدر دٌوانه الثانً الذي سماه        
الشاعر المروي فؤصبح معروفا بذلن االسم ثم أصدر دٌوانه الكبٌر او 
مجموعته الشعرٌة الكاملة الذي حوى جمٌع ما لد كان أصدره من شعره 
وطبع على نفمة وزارة الثمافة السورٌة تمدٌرا لشعره ومكانته االدبٌة 

1998\ 1\1ثم اعٌد طبع مإلفاته الكاملة فً .الرفٌعة  
 

لما شعر بالشٌخوخة وكبرالسن عاد إلى وطنه لبنان وسكن فً مسمط و 
راسه الى ان وافاه االجل فً لرٌة البربارة المرٌة التً شهدت والدته اول 
 مرة
 

\ فً عام (الشاعرالمروي )توفً الشاعر رشٌد سلٌم الخوري الملمب 
1984  

 اي بعد اثنتً عشرة مضت 1998\ 1\1اعٌد طبع مإلفاته الكا ملة فً 
.على وفاته   



 
دعى الى توحٌد الصفوؾ بٌن ابناءالعروبة بؽض النظر عن الدٌن        

\والطابفة والمذهب والمطر اوالمدٌنة ٌمول   
 
 ٌا فاتح األرض مٌداناً لدولته 

صارت بالدُن مٌداناً لكل لوي                                    
 
ًٌّ ٌذّكركم   ٌا لوُم هذا مسٌح

ال ٌُنِهض الشرَق إال حبُّنا األخوي                               
 
 فإن ذكرتم رسول هللا تكرمة 

فبلّؽوه سالم الشاعر المروي                                      
 
ان رشٌد سلٌم الخوري بحك شاعرالنهضة العربٌة اذشارن                
فً ما حدث فً زمنه من احداث لالمة العربٌة وتحررها ودعى بكل جهده 
لنهضتها من مما هً فٌه و تمنى فً أكثر من موضع أن ٌعودالعرب الى 
سابك عهدهم وتعود الى بؽداد واألندلس عهودهم الذهبٌة وفً ذلن ٌمول 
: 
 
 ٌا حبذا عهد بؽداد وأندلٍس 

عهد بروحً أفِدّي َعودَهُ وذوي                                 
 
 من كان فً رٌبٍة من َضْخم دولته

فلٌتُل ما فً توارٌخ الشعوب ُروي                              
 
:ومن شعره العاطفً هذه االبٌات   

 
 ألمٌت فً سمع الحبٌب كلٌمـــــــــــة

جرحت عواطفه فما ألسانـــــــــً                                      
 
 لطع الحدٌث وراح ٌمسح جفنـــــــه

فوددت لو أجزى بمطع لسانـــــــــً                                    
 



 ومضى ولً للب على آثـــــــــــــاره
وٌدان باألذٌال عالمتـــــــــــــــــــــان                                   

 
 فطفمت من ألمً أكفكؾ أدمعـــــــــً

ورجعت من ندمً أعض بنانــــــً                                     
 
 حتى ظفرت به فمد ٌمٌنـــــــــــــــــه

ودنا إلً برلة وحنــــــــــــــــــــــان                                     
 
 وبكى وعانمنً ولال عدمتنـــــــــً

إن كان لً جلد على الهجـــــــــــران                                   
 
 لل ما تشاء وال تؽب عن ناظـري

وفدان ذلً فً الهوى وهوانــــــــــً                                  
 
:واختم ممالتً بهذه االبٌات الوطنٌة من شعره  

 
 صٌاماً إلى أن ٌُفِطَر السٌُؾ بالدِم 

وصمتاً إلى أن ٌصدح الحكُّ ٌا فمً                                 
 
 أَفِطٌر وأحرار الحمى فً مجاعـة؟

!وعٌدٌ وأبطال الجهــاد بمؤتـم؟                                      
 
ة  مها على كـّلِ ملَـّ  بالدن لدِّ

فما مسَّ هذا الصوم أكبادَ ظلٍَّم                                      
 
ـةً  ًَ عٌداً ٌجعل العُرَب أمَّ  هبون

!!وسٌروا بجثمانً على دٌن بَرهمِ                                  
 
لت هذي المذاهب شملنا  فمد مزَّ

  بٌن ناٍب ومنسمِ   ولد حطمتنا                                 
 
د بٌنــنا   سالٌم على كفٍر ٌوّحِ



  بجهـنَّم  ً  بعـده وأهالً وسهال                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

اثٞ اُوبٍْ اُْبث٢         
                       ّبػو اُقعواء
 

 



 

ُٝل أثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ك٢ ٣ّٞ األهثؼبء اُواثغ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ                

 ٛـ ك٢ 1327ّ أُٞاكن اُضبُش ٖٓ ّٜو صلو ٍ٘خ 1909ّجبغ ػبّ 

   .اؽلٟ ٓلٕ رٌٞٗ اُقعواء (رٞىه_ )ٓل٣٘خ

 

ؽ٤برٚ ا٤ٌَُِٔخ ك٢ اُوعبء ؽ٤ش ًبٕ  (ٝاُلٙ  )هع٠ ا٤ُْـ دمحم اُْبث٢. 

هبظ٤ب ٣ز٘وَ ثؾٌْ ػِٔٚ ُٔقزِق أُلٕ اُز٤َٗٞخ ؽ٤ش رٔزغ اُْبث٢ 

ثغٔبُٜب اُطج٤ؼ٢ اُقالة، ٖٝٓ اؿِت االؽزٔبالد إٔ ٣ٌٕٞ ا٤ُْـ دمحم هل 

ٗوَ أٍورٚ ٓؼٚ ٝك٤ٜب اث٘ٚ اُجٌو أثٞ اُوبٍْ ٝٛٞ ٣ز٘وَ ث٤ٖ ٛنٙ اُجِلإ، 

ؽز٠ ٓوض  (ىؿٞإ )ٝه٤َ إ اُوبظ٢ دمحم اُْبث٢ اٌُج٤و هل ثو٢ ك٢ ٓل٣٘خ

كوعغ، ُْٝ ٣ؼِ ا٤ُْـ دمحم  (رٞىه )ٓوظٚ األف٤و صْ هؿت ك٢ اُؼٞكح ا٠ُ

–اُْبث٢ غ٣ٞالًال ثؼل هعٞػٚ ا٠ُ رٞىه كول رٞك٢ ك٢ اُضبٖٓ ٖٓ أ٣ٍِٞ 

. ٛـ1348 أُٞاكن ُِضبُش ٖٓ هث٤غ اُضب٢ٗ 1929ٍجزٔجو   

 

ًال ٣وع٢ ٣ٞٓٚ ث٤ٖ أَُغل            ًال رو٤ب ا٤ُْـ دمحم اُْبث٢ ًبٕ هعالًال صبُؾب

ٝأُؾٌٔخ ٝأُ٘يٍ ٝٛنٙ ؽب٠ُ ًض٤وا ٓب رالىّ هعبٍ اُوعبء ٝك٢ ٛنا اُغٞ 

ٝه٤َ ُٝل  (هبثٌ ) ك1917٢ْٗؤ أثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ كول ُٝل ك٢ ػبّ 

ٝا٤ُٜب َٗت صْ ٓبد ػ٘ٚ أثٞٙ ٝٛٞ ك٢ ٍٖ اُؾبك٣خ ػْو ٖٓ  (اُْبث٤خ )

ػٔوٙ ٌُٝ٘ٚ أرْ رؼ٤ِٔٚ ك٢ أُلهٍخ اُصبكه٤خ أهلّ أُلاهً ك٢ اُوطو 

اُز٢َٗٞ ُزؼ٤ِْ اُؼِّٞ اُؾل٣ضخ ٝاُِـبد األع٘ج٤خ ٝهل أصجؼ األ٤ٖٓ ٝٛٞ 

ّو٤ن اث٢ اُوبٍْ اُْبث٢ اُْبػو ٓل٣وا ُلوع فيٗخ كاه أُلهٍخ 

اُصبكه٤خ ٗلَٜب صْ اصجؼ األ٤ٖٓ اُْبث٢ أٍٝ ٝى٣و ُِزؼ٤ِْ ك٢ اُٞىاهح 

  ا٠ُ 1956اُلٍزٞه٣خ األ٠ُٝ ك٢ ػٜل االٍزوالٍ كز٠ُٞ أُ٘صت ٖٓ ػبّ 

.1958ّػبّ   

 

رقوط اثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ٖٓ عبٓؼخ اُي٣زٞٗخ اػوم اُغبٓؼبد        

اُؼوث٤خ ًٝبٕ ٣ْؼو فالٍ كهاٍزٚ أٗٚ ٓو٣ط هِجٚ اال إ أػواض اُلاء ُْ 

 ًٝبٕ ٝاُلٙ هؿت ثزي٣ٝغٚ ٝاُؼ 1929رظٜو ػ٤ِٚ ٝاظؾخ اال ك٢ ػبّ 

ػ٤ِٚ ك٢ مُي كِْ ٣غل أثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ٓغ ّؼٞهٙ ثبُٔوض ٝاُٜياٍ ثـ٤خ 

اُزٞك٤ن ث٤ٖ هؿجخ ٝاُلٙ ٝث٤ٖ ٓوزع٤بد ؽبُزٚ اُصؾ٤خ ثلاًال ٖٓ إٔ ٣َز٤ْو 

ًال ك٢ مُي   غج٤جب

 

مٛت اُْبث٢ ثوكوخ صل٣وٚ أُقِص ا٤ُٚ ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ ا٢ٍَُٞ٘        



الٍزْبهح اُلًزٞه ٓؾٔٞك أُبغو١ ٝٛٞ ٖٓ اكعَ األغجبء، ُْٝ ٣ٌٖ هل 

ٓع٠ ػ٠ِ ٓٔبهٍزٚ اُطت ٣ٞٓناى ٍٟٞ ػب٤ٖٓ ٝثَػ اُلًزٞه أُبغو١ 

ُِْبث٢ ؽبُخ ٓوظٚ ٝؽو٤وخ أٓو مُي أُوض ٝهل ؽنه اُْبث٢ ػ٠ِ ٖٓ 

ػٞاهت اإلعٜبك اُلٌو١ ٝاُجل٢ٗ ٝث٘بء ػ٠ِ هأ١ اُلًزٞه أُبغو١ ٝآزضبالًال 

.ُوؿجخ ٝاُلٙ ػيّ اُْب ث٢ ػ٠ِ اُيٝاط ٝػول هواٗٚ  

 

ًال ثبُوِت ٓ٘ن ْٗؤرٚ ٝأٗٚ ًبٕ ٣ٌْٞ            ًبٕ اثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ٓصبثب

ًال ك٢ هِجٚ ٝٓغ ٓع٢ اال٣بّ ؽبُزٚ اىكاكد ٍٞءاًال ك٤ٔب ثؼل  ًال ٝرلزؾب اٗزلبفب

ثؼٞآَ ٓزؼلكح ٜٓ٘ب اُزطٞه اُطج٤ؼ٢ ُِٔوض ثؼبَٓ اُيٖٓ صْ إ اُْبث٢ 

ًبٕ ك٢ األصَ ظؼ٤ق اُج٤٘خ ٗؾ٤َ اُغَْ ٜٝٓ٘ب أؽٞاٍ اُؾ٤بح اُز٢ روِّمت 

ك٤ٜب ك٢ غلُٞزٚ ٜٝٓ٘ب األؽٞاٍ ا٤َُئخ اُز٢ ًبٗذ رؾ٤ػ ثبُطالة ػبٓخ ك٢ 

. ٓلاهً اٌَُٖ اُزبثؼخ ُغبٓؼخ اُي٣زٞٗخ ماد اُزبص٤و ا٢َُء ػ٠ِ ؽ٤برٚ 

ٜٝٓ٘ب اُصلٓخ اُز٢ رِوبٛب ثٔٞد ٓؾجٞثزخ اُصـ٤وح ٝاُز٢ ًبٗذ ٖٓ اٍجبة 

اٛٔبُٚ ُ٘ص٤ؾخ األغجبء ك٢ االػزلاٍ ك٢ ؽ٤برٚ اُجل٤ٗخ ٝاُلٌو٣خ ٜٝٓ٘ب 

ًال ىٝاعٚ ك٤ٔب ثؼل ؽ٤ش ُْ ٣ؤرٔو اُْبث٢ ث٘ص٤ؾخ األغجبء اال ثزوى .أ٣عب

اُغو١ ٝاُولي ٝرَِن اُغجبٍ ٝا٤َُبؽخ ُٝؼَ األُْ اُ٘ل٢َ اُن١ ًبٕ ٣ِْ ثٚ 

ٖٓ اإلظطواة ػٖ مُي ًبٕ أّل ػ٤ِٚ ٓٔب ُٞ ٓبهً ثؼط أٗٞاع اُو٣بظخ 

ٛب ٛ٘ب صج٤خ ٣ِؼجٕٞ ث٤ٖ  )ٝهل ًزت ك٢ ٓنًوارٚ ٣ٞٓب كوبٍ . ثبػزلاٍ

اُؾوٍٞ ٝٛ٘بى غبئلخ ٖٓ اُْجبة اُي٣ز٢ٗٞ ٝأُله٢ٍ ٣وربظٕٞ ك٢ 

اُٜٞاء اُطِن ٝاََُٜ اُغ٤َٔ ٖٝٓ ٢ُ ثؤٕ إًٔٞ ٓضِْٜ ؟ ٌُٖٝ أ٠ٗ ٢ُ 

ًال  أٗذ ٓجؼش ! آٙ ٣ب هِج٢ ! مُي ٝاُطج٤ت ٣ؾنه ػ٢ِ مُي ألٕ ثوِج٢ ظؼلب

آال٢ٓ َٝٓزٞكع أؽيا٢ٗ ٝأٗذ ظِٔخ األ٠ٍ اُز٢ رطـ٠ ػ٠ِ ؽ٤بر٢ 

.(أُؼ٣ٞ٘خ ٝاُقبهع٤خ  

 

إ ): ٝهل ٝصق اُلًزٞه دمحم كو٣ل ؿبى١ ٓوض اُْبث٢ كوبٍ           

صله٘ب أغجبإٙ ٝفبصخ اُؾ٤ٌْ أُبغو١ هِ٘ب إ اُْبث٢ ًبٕ ٣ؤُْ ٖٓ ظ٤ن 

ًال ٝظ٤ن األم٤ٗخ  األم٤ٗخ اُوِج٤خ أ١ إٔ كٝهإ كٓٚ اُوئ١ٞ ُْ ٣ٌٖ ًبك٤ب

اُوِج٤خ ٛٞ ظ٤ن أٝ رؼت ٣ص٤ت ٓلفَ األم٤ٗخ ك٤غؼَ ٤ٍالٕ اُلّ ٖٓ 

ًال أٝ أٓواًال  ًال صؼجب اُْوا٤٣ٖ ٖٓ األم٤ٗخ ا٤َُوٟ ٗؾٞ اُجط٤٘خ ا٤َُوٟ ٤ٍالٗب

ًال  ًال ًٝض٤واًال ٓب ٣ْ٘ؤ  (ٍج٤ِٚ)ٓؼزوظب ٝظ٤ن اُوِت ٛنا ًض٤وا ٓب ٣ٌٕٞ ٝهاص٤ب

ػٖ ثوك ٣ٝص٤ت األػصبة ٝأُلبصَ ٝٛٞ ٣ظٜو ك٢ األؿِت ػ٘ل األغلبٍ 

ٝاُْجبة ٓب ث٤ٖ اُؼبّوح ٝاُضالص٤ٖ ٝفبصخ ػ٘ل األؽلاس ْٝٛ ػ٠ِ ّٝي 

. كبألغجبء ًبٗٞا ٣صلٕٞ ُٚ اإلهبٓخ ك٢ األٓبًٖ أُؼزلُخ أُ٘بؿ. (اُجِٞؽ  



 

ًال ًٝبٕ  (ػ٤ٖ كهاْٛ) ك٢ 1932هع٠ اُْبث٢ ص٤ق ػبّ          َٓزْل٤ب

ثوؿْ  (غجوم )٣صؾجٚ أفٞٙ دمحم األ٤ٖٓ ٣ٝظٜو أٗٚ ىاه ك٢ مُي اُؾ٤ٖ ثِلح

ٝك٢ اُؼبّ اُزب٢ُ  (رٞىه )ٓب ًبٕ ٣ؼب٤ٗٚ ٖٓ األُْ، صْ أٗٚ ػبك ثؼل مُي ا٠ُ

ٖٓ أهض  (هَ٘ط٤٘خ )اؽلٟ ظٞاؽ٢ ٓل٣٘خ  (أُْوٝؽخ )اصطبف ك٢

اُوطو اُغيائو١ ٢ٛٝ ٓ٘طوخ ٓورلؼخ ػٖ ٍطؼ اُجؾو رْوف ػ٠ِ 

َٓبؽبد ٓزوا٤ٓخ ٝك٤ٜب ٖٓ أُ٘بظو اُقالثخ ٖٝٓ اُجَبر٤ٖ ٓب ٣غؼِٜب ٓزؼخ 

اُؾ٤بح اُل٤ٗب ٝهل ّٜل اُْبث٢ ث٘لَٚ ثنُي ٝٓغ ٓغ٢ء اُقو٣ق ػبك 

ُوعبء اُْزبء  (رٞىه )اُْبث٢ ا٠ُ رٌٞٗ اُؾبظوح ٤ُؤفن غو٣وخ ٜٓ٘ب ا٠ُ

ًال كول . ك٤ٜب ؿ٤و إٔ ٛنا اُز٘وَ ث٤ٖ أُصب٣ق ٝأُْبر٢ ُْ ٣غل اُْبث٢ ٗلؼب

 ٝاّزلد ػ٤ِٚ ا٥الّ كبظطو ا٠ُ ٓالىٓخ 1933ٍبءد ؽبُٚ ك٢ آفو ػبّ 

ؽز٠ اما ٓو اُْزبء ثجوكٙ ٝعبء اُوث٤غ مٛت اُْبث٢ ا٠ُ . اُلواُ ٓلح

خ أٝ اُؾبٓٚ  ّٔم ًال اُواؽخ ٝاُْلبء ٖٓ ٓوظٚ أُغٍٜٞ  (ؽبٓخ رٞىه)اُؾ غبُجب

ؿبكه اُْبث٢ رٞىه ا٠ُ . ٝٓ٘ؼٚ األغجبء االّزـبٍ ثبٌُزبثخ ٝأُطبُؼخ

اُؼبصٔخ ٝثؼل إٔ ٌٓش ثعؼخ أ٣بّ ك٢ أؽل ك٘بكهٜب ٝىاه ؽٔبّ األٗق، أؽل 

 )أٓبًٖ االٍزغٔبّ ّوم ٓل٣٘خ رٌٞٗ ٗصؼ ُٚ األغجبء ثؤٕ ٣نٛت ا٠ُ

ظبؽ٤خ روغ ػ٠ِ ٗؾٞ (ٝاه٣بٗخ )ًٝبٕ مُي ك٢ أ٣ٍِٞ ٖٓ ٗوٌ اُؼبّ  (أه٣بٗخ

فٌٔ ٤ًِٞٓزواد ا٠ُ أُْبٍ اُْوه٢ ٖٓ ٓل٣٘خ رٌٞٗ ٢ٛٝ ٓٞصٞكخ 

ٌُٖٝ ؽبٍ اُْبث٢ ظِذ رَٞء ٝظَ ٓوظٚ ػ٘ل ٍٞاك . ثغلبف اُٜٞاء

اُ٘بً ٓغٜٞالًال أٝ ًبُٔغٍٜٞ ًٝبٕ اُ٘بً ال ٣يإُٞ ٣زَبءُٕٞ ػٖ ٓوظٚ 

.َٛ ٛٞ كاء اََُ ٛٞ أّ ٓوض اُوِت؟: ٛنا  

 

صْ أػ٤ب ٓوض اُْبث٢ االغجبء ػ٠ِ ػ٘ب٣خ ٝرلث٤و كوك٤٣ٖ كلفَ            

 َٓزْل٠ اُط٤ِبٕ ك٢ اُؼبصٔخ اُز٤َٗٞخ كظٜواٗٚ ٓصبة ثٔوض اُوِت 

 

رٞك٢ أثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ك٢ أَُزْل٠ ك٢ اُزبٍغ ٖٓ أًزٞثو ٖٓ            

 كغواًال ك٢ اَُبػخ اُواثؼخ ٖٓ صجبػ ٣ّٞ األص٤ٖ٘ أُٞاكن ٤ُِّٞ 1934ػبّ 

. ٛـ1353األٍٝ ٖٓ هعت ٍ٘خ   

 

ٗبٍ اُْبػو اُز٢َٗٞ اٌُج٤و اثٞ اُوبٍْ اُْبث٢ ثؼل ٓٞرٚ                   

 رؤُلذ ك٢ رٌٞٗ ُغ٘خ إلهبٓخ ظو٣ؼ ُٚ ٗوَ 1946ػ٘ب٣خ ًج٤وح كل٢ ػبّ 

ا٤ُٚ ٗوَ ا٤ُٚ عضٔبٗٚ ثبؽزلبٍ عوٟ ٣ّٞ اُغٔؼخ ك٢ اَُبكً ػْو ٖٓ 

. ٛـ1365عٔبك اُضب٤ٗخ ػبّ   



 

 ٝاٗله ّبػو ك٢ أعَٔ رؼج٤و ػٖ اٗٞاه رٌٞٗ ٣ٍٝزؼجو اُْبث٢ اكط       

 ٝأُـوة اُؼوث٢ اُز٢ اٍزلبكد ٜٓ٘ب ثالك أُْوم ٝأُـوة اُؼوث٢ 

ٓٔب ٣ِلذ . ٗظْ اُْبث٢ هصبئلٙ ك٢ ٓلٟ صٔب٢ٗ ٍ٘ٞاد أٝ ػْو ك٢ األًضو

اُ٘ظو إٔ اُْبث٢ ظٜو كغؤح ًْبػو ربّ اُ٘عظ ًٔب ٣وٍٞ اُؾ١ٞ٤ِ أٝ ػ٠ِ 

٢ّء ًج٤و ٖٓ اُ٘عظ كٜٞ هل ٗجؾ ك٢ اُْؼوٗجٞؿب ٝهبٍ اُْؼو صج٤ب 

ّٝؼوٙ ك٢ اُصجب ًبٕ ربٓب ًبٓال ٖٓ ؽ٤ش اُجالؿخ االكث٤خ 

ٝاُزص٣ٞواُْؼو١ اُغ٤َٔ ُِطج٤ؼخ اُز٢ اكززٖ ثٜب كٜٞ اثٖ رٌٞٗ 

اُقعواء اُز٢ رِْ ثٚ ٖٓ ًَ عبٗت ٝصٞة اظبكخ ا٠ُ مُي كٜٞ ّبػو 

ٝعلا٢ٗ ٝٛٞ ثوؿْ صـو ٍ٘ٚ ّبػو ٓغ٤ل ٌٓضو ٣ٔزبى ّؼوٙ ثبُوٝٓب٤َٗخ 

كٜٞ صبؽت ُلظخ ٍِٜخ هو٣جخ ٖٓ اُوِٞة ٝػجبهح ثالؿ٤خ هائؼخ ٣صٞؿٜب 

ثبٍِٞة اٝ هبُت ّؼو١ ع٤َٔ كٜٞ ثطج٤ؼزٚ ٣وٗٞ ا٠ُ اُ٘لٌ االَٗب٤ٗخ 

ٝفٞاُغٜب اُل٤بظخ ٖٓ فالٍ ر٤ٍٞؼٚ ُلائوح اُْؼو ٝر٤ُٞل َٝٓب ٣وح 

ٗل٤َزٚ اُْجبث٤خ ك٢ ّؼو ع٤َٔ ٝاثزٌبه اكعَ ُِٔٞاظ٤غ أُقزِلخ ثؾ٤ش 

عبءد هص٤لرٚ ٗبظغخ ٓئصوح ك٢ اُ٘لٌ فبهعخ ٖٓ هِت ٓؼ٢٘ ثٜب ِٜٓٔب 

ا٣بٛب ًَ ٓؼب٢ٗ اُزبصواُ٘ل٢َ ثٔبؽُٞٚ ٖٓ ؽبُخ غج٤ؼ٤خ َٓز٘زغب اُ٘يػخ 

.االَٗب٤ٗخ اُؼب٤ُخ ُنا عبء ّؼوٙ ٓزبصوا ثبُؼب٤ُٖٔ اُ٘ل٢َ ٝاُقبهع٢   

 

اٍِٞة كقْ ٓز٤ٖ اَُ٘ظ :  اُْبث٢ ك٢ ّؼوٙ ػ٠ِ أٍِٞث٤ٖ ةعو       

عبء ثٚ ك٢ غٞهٙ األٍٝ ك٢ األًضو ٝفص ثٚ هصبئلٙ ك٢ اُؾٌٔخ ٝاُوصبء 

ٝاُلقو ، صْ أٍِٞة ٤ُٖ ٌٍِ عبء ثٚ ك٢ اُوصبئل اُز٢ غٞاٛب ػ٠ِ 

ًٝبٕ ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ رعْ هصبئلٙ اُز٢ . أؿواظٚ اُٞعلا٤ٗخ ٝاُق٤ب٤ُخ

ًال ؿو٣جخ ٝإٔ رٌٕٞ ٓزق٤وح رلٍ  ًال عيُخ ٝاُلبظب ػ٠ِ األٍِٞة األٍٝ اُلبظب

      .ػ٠ِ اؽبغزٚ ثبُوبًٓٞ اُؼوث٢ ا٠ُ ؽل ًج٤و

    

ٝاُْبث٢ ًبٕ صبئوا ػ٠ِ ػٔٞك اُْؼو اُؼوث٢ ، ٝػ٠ِ اُؾ٤بح             

اُؼوث٤خ األص٤ِخ ، أهاك إٔ ٣زغ٘ت األُلبظ اإلٍال٤ٓخ ماد اُ٘لؾٚ اُؼوث٤خ 

ًال ٝص٤٘خ األصَ ػب٤ٓخ االٍزؼٔبٍ ك٢ ثؼط  ٝٓالٓؾٜب ٤ُزجلٍ ثٜب أُلبظب

ًال ك٢ غٞهٙ أُزؤفو ُٔب ٣ؾَٚ ك٢ هواهح ٗلَٚ ٖٓ .هصبئلٙ ، ٝفصٞصب

ٓواهح اُؾ٤بح ك٢ أُوض ٝػلّ علٟٝ اُؼالط ٍٝؤٓٚ ٖٓ اُؾ٤بح ؽ٤ش اٗٚ 

 ك٢ ّؼوٙ ّجٚ صٞهح ػ٠ِ ًَ ٓبٛٞ ٓبض ٝهل٣ْ 

 

ٓغوٟ : ٝاُزوا٤ًت اُْؼو٣خ ػ٘ل اُْبث٢ ًبُلبظٚ رغو١ ٓغو٤٣ٖ          



أٍب٤ُت اُؼوة ٝٓغوٟ آفو ًض٤و اُزؾوه ٝاالٗلالد ٖٓ أٍب٤ُت اُؼوة 

ًال  ًال ٓز٤٘ب ٝٗؼ٢٘ ثبُزو٤ًت اُصؾ٤ؼ إٔ رغو١ . ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٤ًت صؾ٤ؾب

اُغِٔخ ػ٠ِ أٍب٤ُت اُؼوة ك٢ اُزور٤ت ٝٝعٞة اُزول٣ْ ٝاُزؤف٤و أٝ 

عٞاىٛٔب ٝك٢ االظٔبه ٝٓب ا٠ُ مُي ٖٓ اُوٞاػل اُِـ٣ٞخ اُؼوث٤خٝاُْؼو٣خ 

ٖٓ اٗبهخ اُزؼج٤و ٝهصبٗزٚ ٝأصبُزٚ ٢ٛ اُلػبئْ األ٠ُٝ اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب .

اُز٢ أفند ػ٠ِ ًض٤و٣ٖ  (ا ُوًبًخ )اٍِٞة اُْبث٢ اُن١ آزبى ثبُجؼل ػٖ 

 ٖٓ ّؼواء اُؼوث٤خ 

 - 

٣ز٤ٔي اُْبث٢ ًٞٗٚ ف٤ب٢ُ اُزل٤ٌو ف٤ب٢ُ اُزؼج٤و ٣جؾش ػٖ ٓضَ               

ًال  أػ٠ِ ٖٓ ص٘غ ٛنا اُق٤بٍ كال ٣غلٙ ك٢ اُؼبُْ اُن١ ٣ؼ٤ِ ك٤ٚ ك٤٘وِت ّب٤ًب

ًال صْ رصطجؾ آهاإٙ ٝرؼبث٤وٙ ثبأل٠ٍ ٝاُؾيٕ ٝاٌُآثخ ٝاُٞعّٞ ٝ هل . ثب٤ًب

آزِي ٗبص٤خ اُْؼو أُٔزيعخ ثبُق٤بٍ ٝهؿْ اٗٚ ٌٍذ ػٖ اُق٤بٍ ػ٘ل 

ًال ُٖٔ ػبّوْٛ ٌٍٝ٘ٞا  ًال ؽو٤وب اُْبث٢ إٔ اُزصٞه ػ٘ل اُْبث٢ ًبٕ صبكهب

ٗلَٚ ٝاٗطجؼٞا ك٢ هٝؽٚ ٢ٛٝ اّجبػ ألٗبً ؽو٤و٤ٖ ال ف٤ب٤٤ُٖ كٔب ًبٕ 

ًال ٝال ًبٗذ ػ٤ْوح صجبٙ ثغ٘خ ّبػو أٝ ؽِْ ًبمة اٗٚ .اثٞٙ هٓياًال ف٤ب٤ُب

٣زوعْ ك٢ ّؼوٙ اُؾو٤وخ مارٜب ٝٓغ ًَ مُي ًبٕ ُِْبث٢ ف٤بٍ ُٓٞل ٓٞؿَ 

ًال ع٤ِٔخ  ٝك٢ ثؼط . ك٢ اُـواثخ ٣صط٘غ ٖٓ األٓٞه اُؼبك٣خ ْٓبٛل ٝهصصب

االؽ٤بٕ ٗغل اُغل ٣ـِت ػ٠ِ هصبئل ك٣ٞإ اُْبث٢ ٝال ه٣ت ك٢ إ ارغبٙ 

ًال ٌُٖٝ ٣جلٝ إٔ اُْبث٢ ًبٕ ك٢ ا٣بّ رِٔنرٚ هجَ إ  ًال ؽي٣٘ب اُوعَ ًبٕ عل٣ب

٣ؼِْ ٓوظٚ أٝ هجَ إٔ ٣لهى فطٞهح ٓوظٚ ٤ٔ٣َ ا٠ُ اُٜيٍ ٝأُؼبثضخ ًٌَ 

. ّبػو آفو أٝ ًٌَ أَٗبٕ ك٢ صجبٙ  

 

آب اؿواظٚ اُْؼو٣خ كول ًبٗذ أؿواض اُْبث٢ ٓؾلٝكح ك٢             

ٗطبهٜب ك٢ٜ رلٝه ك٢ اُٞعلا٤ٗبد ٝٓب ٣زجؼٜب ٖٓ اُزؤَٓ ك٢ اُؾ٤بح ًٝبٕ 

اُْبث٢ ٓ٘ن صجبٙ ٝك٢ اٍٝ اؽ٤برٚ اُْٜو٣خ هبٍ اٗٚ ػبىف ػٖ اُلٕ٘ٞ 

اُْؼو٣خ أُؤُٞكخ اٝ اُزو٤ِل٣خ ٝ ِٓزيّ ثٔب ٣ؼجوّم ك٤ٚ ػٖ ّؼٞهٙ ٝٗل٤َزٚ ، 

ُنا ٗالؽع إ اال ؿواض اُْؼو٣خ اٝاُلٕ٘ٞ اُْؼو٣خ ك٢ هصبئلٙ َٓزٞؽبح 

ٖٓ اُزؤَٓ ك٢ اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ ك٢ ًَ ٓغو٣برٜب كٜٞ ٣ز٘وَ ث٤ٖ ىهيهخ 

اُؼصبك٤و ٝرـو٣ل اُجالثَ ٝٗٞػ اُؾٔبّ ٣ٝز٘وَ ثْؼوٙ اٝ ٣ْٞٛٝ٘ل ّؼوٙ 

ث٤ٖ اُـبثبد ٝاُؾلائن ٝاُجَبر٤ٖ ٝاُٞهٝك ٝاُغجبٍ ٝاُْغو ٝك٢ اُؾ٤بح 

االعزٔبػ٤خ ٝ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُٞغ٤٘خ ٝاُؾ٤بح األكث٤خ ثٔب ر٤ِٔٚ ػ٤ِٚ اُظوٝف 

ٝ ثْؼو ثٚ اىاءًَ ٜٓ٘ب ٝ ًنُي ك٢ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٝٓب ٣ْؼو ثٚ اىاء اُؾ٤بح 



 ٝأُٞد 

 

آب أُٞظٞػبد اُٞعلا٤ٗخ ٓضَ هصبء أث٤ٚ اٝ ا١ ّقص ػي٣ي             

ٝأُٞظٞػبد اُ٘ل٤َخ االفوٟ كول ًبٗذ  (ػ٤ِٚ اٝ االثبء ٝاُزلٌ ٝ أُغل 

هصبئلٙ ٤ِٓئخ ثٜب، اُْؼو ٓضَ اُزجوّ ثبُؾ٤بح ٝ اُْؼٞه ثبُع٤ن ٝ ثبُـيٍ 

كول ٗق٠٘ اُؾ٤بح ٝاُؾت ًض٤وا ٌَُٝ ّبػو ٍِٞثٚ ك٢ مُي . ٝاُؾت  

 

 اهاكح اُؾ٤بح اُز٢ -ٖٝٓ اهٝع ٓبهبُٚ اثٞاُوبٍْ اُْبث٢ هص٤لرٚ            

 ال٣ياٍ ًَ اُْؼت اُؼوث٢ ك٢ أُْوم ٝأُـوة

\ ٣زـ٠٘ ثٜب   

 

٤َمـبحَم  ُْمؾَم اكَم ا ًال أهَم ب َٓم ْٞم ّْمؼْمتُم ٣َم  اما اُ

٤تَم اُوَمـلَمه                                          زَمغِم َْم ْٕم ٣َم  كَمال ثُملَّي أ

 

ِِمــ٢  ْ٘مغَم ْٕم ٣َم َِم أ َِّي٤ـْم ُِم لَّي  ال ثُـم َٝم  

ـو                                           َِم ٌَم ْ٘م ْٕم ٣َمـ ال ثُملَّي ُِوَم٤ْملِم أَم َٝم  

 

٤َمـبحِم  ُْمؾَم مُم ا ْٞم َّم ْْم ٣ُمؼَمبِٗموْمُٚم  ْٖم َُم َٓم َٝم  

و                                          ْٗملَمصَـم ا َٝم َٛمـب  ِم ّٞم ـوَم ك٢ عَم  رَمجَمقَّي

 

 

٤َمبحُم  ُْمؾَم ُْموْمـُٚم ا ْْم رَم ْٖم َُم َٔم ُِم ٌَة  ٣ْم َٞم  كَم

و                                        ْ٘مزَمصِم ُٔم لْمؼَمـخِم اُؼَمـلَّم اُ ْٖم صَم ِٓم  

 

ٌَمبئِمَ٘مبدُم  ُِمـ٢َم اُ ُِميَم هَمبَُمـذْم  ًَمن  

زَمزِمو                                        َْم ُٔم ب اُ َٜم ـ ٝؽُم ـ٢ هُم لّمصَ٘م ؽَم َٝم  

 

بطِم  َٖم اُلِمغَم ٣ؼُم ثَم٤ْم ذِم اُوّمِم َٓم لَم كَٓم َٝم  

و                                      َّْيغَم ذَم اُ رَمؾْم َٝم جَمبٍ  مَم اُغِم ْٞم كَم َٝم  

 

ُِمـ٠ ؿَمـب٣َمٍخ  ـذُم ا ؾْم َٔم ب غَم َٓم  امَما 

نَمه                                    ٤ذُم اُؾَم َِم َٗم َٝم َ٘م٠  ُٔم ُْم جْمذُم ا ًِم هَم  

 



ؼَمـبةِم  ّْمِم ػُمـٞهَم اُ ُٝم َّ٘يتْم  ْْم أَمرَمغَم َُم َٝم  

ـو                                      زَمؼِم َْم ُٔم ـتِم اُ َٜم خَم اَُِّي ًُمجَّـي ال  َٝم  

 

ٍِم  جَمـب كَم اُغِم ؼُٞم تّم صُم ْٖم ال ٣ُمؾِم َٓم َٝم  

لَمـو                                    َٖم اُؾُم وِم ثَم٤ْم ْٛم ِْم أَمثَملَم اُلَّي ٣َمؼِم  

 

َّْيجَمـبةِم  بءُم اُ َٓم ِْمجِم٢ كِم ذْم ثِموَم  كَمؼَمغَّي

َٝم  و                                   ٣َمبػٌة أُمفَم ١ هِم لْمهِم ذْم ثِمصَم غَّي ظَم  

 

ػُمٞكِم  قِم اُوُّي ُِموَمصْم  ٢ ِـم هْمذُم ، أُمصْم وَم أَمغْم َٝم  

طَمـو                                    َٔم غِم اُ
هْم َٝم َٝم ٣َمبػ  فِم اُوّمِم ػَميْم َٝم  

 

ضُم  ُِم٢َم األَمهْم هَمبَُمذْم  ُْمذُم - َٝم َم ؤ ٍَم ب  َّٔي : َُم  

َْمو؟ أ                                      َٖم اُجَم ٤ ِٛم وَم ٌْم َْم رَم َٛم ُّّي  ُم ٣َمـب أ ََم  

 

ٞػِم  ُٔم ََم اُطُّي ْٛم ًِم أَم ىُم ك٢ اَُّ٘يب  أُمثَمبهِم

طَمـو                                      ًُمٞةَم اُقَم ِِمـنُّي هُم زَم َْم ْٖم ٣َم َٓم َٝم  

 

َٕم  ـب َٓم ٢ اُيَّي ِّم ب َٔم ْٖم ال ٣ُم َٓم ُٖم  ُْمؼَم  ٝأَم

و                                    غَم ِِم اُؾَم ٤ْم ِِم ػَم ـ ٣َموْمَ٘مغُم ثِمبُؼَم٤ْم َٝم  

 

٤َمبحَم  ـتُّي اُؾَم ٢ٌّد ، ٣ُمؾِم ُٕم ؽَم ْٞم ٌَم َٞم اُ ُٛم  

٤ْمذَم                                        َٔم ُْم زَموِموُم ا ٣َمؾْم ًَمـجُمو َٝم ب  َٔم ْٜم َٓم   

 

هِم  ٤ْمذَم اُطُّي٤ُٞم َٓم ُٖم  عُم  كَمال األُمكْمنُم ٣َمؾْم

َٛمــو                                      ٤ْمذَم اُيَّي َٓم ُْم  ضِم ِْم َُم ٣َم ال اَُّ٘يؾْم َٝم  

 

 ّٝ إُم ِْمجِم٢ اُوَّي  هَم
خُم َٓم ٞ ُٓم ُم ال أ ْٞم َُمـ َٝم  

لَمـو                                     ِْميَم اُؾُم ٤ْمذَم رِم َٔم ذِم اُ َّٔي ب ظَم َٔم َُم  

 

٤َمـبحُم  ُْموْمـُٚم اُؾَم ْْم رَم ْٖم َُم َٔم ُِم ٌَة  ٣ْم َٞم  كَم

ـو                                        ْ٘مزَمصِم ُٔم ِّم اُ ْٖم َُمؼْمَ٘مخِم اُؼَمـلَم !"ِٓم  

 



٣قِم  وِم ُِم٢ اُقَم ْٖم َُم٤َمب ِٓم َِمٍخ   ٝك٢ َُم٤ْم

ـو                                        غَم اُعَّي َٝم ٍَمـ٠  ََم َمـٍخ ثِمبألَم ضَموَِّي ُٓم  

 

ِّم  ٞ ٤بءِم اُُّ٘يغُم ْٖم ظِم ِٓم ب  َٜم دُم ثِم وْم ٌِم ٍَم  

ـو                                        ٌِم ٍَم زَّي٠  ِٕم ؽَم يْم ِْمؾُم ُِم َّ٘ي٤ْمذُم  ؿَم َٝم  

 

٠ ُْمذُم اُلُّيعَم َم ؤ ٤َمبحُم : ٍَم ُْمؾَم ٤لُم ا َْم رُمؼِم َٛم  

ـو؟                                          ُٔم ثِم٤غَم اُؼُم ُٚم هَم َمزْـم ب أَممْمثَِم َٔم ُِم  

 

ِّم  لَمـبُٙم اُظَّيال ِّم ْْم  َِّي ٌَم ْْم رَمزَم َم  كَِم

و                                        ََّيؾَم ٟ اُ ْْم ػَمنَماهَم َّٗـي ْْم رَمزَموَم َُم َٝم  

 

ٍخ  هَّـي ُْمـَمـبةُم ك٢ هِم ُِم٢َم ا ٍَم  هَمب َٝم  

و                                          رَـم َٞم ُْم لْمـنِم ا ََم فَم ضْم ِٓم جَّيجـَمٍخ  ؾَم ُٓم  

 

جَمبةِم  زَمبءُم اُعَّي ِّم زَمبءُم ، ّْمِم ٢ءُم اُ  ٣َمغِم

طَمـو                                       َٔم ُْم زَمبءُم ا ِّم طِم ، 
ُٞم زَمبءُم اُضُِّي ِّم  

 

ِٕم  وُم اُـُمصُمٞ ؾْم ٍِم وُم ،  ؾْم َّمِم ْ٘مطَملِم٠ء اُ  كَم٤َم

و                                        َٔم وُم اُضَّي ؾْم ٍِم َٝم ُٛمٞهِم  وُم اُيُّي ؾْم ٍِم َٝم  

 

٣غِم  كِم َٞم ِم اُ ٢ّم َّْيغِم ََمبءِم اُ َٔم ُْم وُم ا ؾْم ٍِم َٝم  

و                                     ٢ّم اُؼَمطِم ِٜم َّْي ٝطِم اُ وُم ُٔم ُْم وُم ا ؾْم ٍِم َٝم  

 

ب  َٜم اهُـم هَم ْٝم أَم َٝم ُٕم  ٞ ُْمـُمصُم ِٞم١ ا ْٜم رَم َٝم  

ـو                                        جِم٤ٍت َٗمعِم ٍل ؽَم ْٜم َٛمـبهُم ػَم أَمىْم َٝم  

 

اٍك  َٝم َّمِم  ًُم ٣ؼُم ك٢  ب اُوّمِم َٜم ُٜمٞ ثِم ِْم رَم َٝم  

َُم أَّٗي٠ ػَمـجَمو                                         ـ ََّي٤ْم ب اُ َٜم ٣َملْمكُ٘ـم َٝم  

 

٣ـغٍ  ٍْ ثَملِم ِْم ًَمؾُم ٤غُم  ِٔم ٣َملْمَ٘م٠ اُغَم َٝم  

و                                    ْٗملَمصَـم ا َٝم ـٍخ  غَم ْٜم ُٓم نَم ك٢  َّـي َُم رَمؤ  

 



َِمـذْم  ّٔمِم هُم اُز٢ ؽُم نُٝم رَمجْموَم٠ اُجُـم َٝم  

ٍَ ؿَمـجَمو                                    ـ٤ ِٔم ٍو عَم ْٔم حَم ػُم ٤ـوَم مَمفِم  

 

٤َمبٍح  ٣َمب ؽَم إْم هُم َٝم ٟ كُمصُمٍٞ ٍ ،  وَم ًْم مِم َٝم  

ـو                                    َٓم َّمذْم ىُم ْٗم٤َمب رَمال جَمبػ كُم ّْم أَم َٝم  

 

جَمبةِم  ـذَم اُعَّي ْٛم٢َم رَمؾْم َٝم ؼَمبِٗموَمـخًال  ُٓم  

لَمه                                  َٔم ُْم ـذَم ا رَمؾْم َٝم طِم 
ُٞم ذَم اُضُِّي رَمؾْم َٝم  

 

َُّي  ـ َٔم ٤َمـبحِم اُن١ ال ٣ُم ٤قَم اُؾَم  َُمطِم

و                                    عِم ِم اُقَم ١ّم َّْينِم ثِم٤غِم اُ ِْمتَم اُوَّي هَم َٝم  

 

ٞهِم  َمؿَمـبِٗمـ٢ اُطُّي٤ُـم  ثِمؤ
ـخًال َٔم ُِم ب ؽَم َٝم  

ـو                                    َٔم ِْم اُضَّي غَمؼْم َٝم ُٛمٞهِم  وِم اُيُّي طْم ػِم َٝم  

 

َ٘مبػِم  لْمـنِم اُغَم ًَمقَم َٞم اِمالَّي  ُٛمـ ب  َٓم َٝم  

ـو                                      ْٗمزَمصَم ا َٝم ب  َٜم هُـم ْٞم َّم ب  َٔم ٠ َٗم زَّـي ؽَم  

 

 كصلّمػذ األهض ٖٓ كٞهـٜب 

ٝأثصود إٌُٞ ػنة اُصٞه                                  

 

 ٝعـبءَم اُوث٤ـغُم ثؤٗـبٓـٚ 

جـبُٙم                                      ِٚم ٝصِم ـو  ٝأؽالٓـ   اُؼطِم

 

ٜب هجـالًال ك٢ اُْلـبٙ   ٝهجِّـم

رؼ٤ل اُْجبة اُن١ هل ؿجـو                                       

 

ب  َٜم ٍَم َُم ٘ؾـذِم اُؾ٤بحَم : ٝهب ُٓم هل   

لّمفـو                                     ُٔم ُْم ِّملدِم ك٢ َِٗيِم ا ٝفُم  

 

 ٝثبهًـيِم اُ٘ـٞهُم كبٍزوجـ٢ِ 

و                                    ّجبةَم اُؾ٤بحِم ٝفصتَم اُؼُٔم  

 



 ٖٝٓ رؼجـلُم اُ٘ـٞهَم أؽالٓـُٚم 

٠ ظَمٜو                                           ٣جبهًُٚم اُ٘ـٞهُم أّٗـم  

 

 ا٤ُي اُلعبء ، ا٤ُي اُع٤ـبء 

و                                      ِٛم كَم يْم ُٔم ُْم ِْم ا ُِم ا٤ُي اُضوٟ اُؾب  

 

 ا٤ُي اُغٔبٍ اُن١ ال ٣ج٤ـل 

ا٤ُي اُٞعٞك اُوؽ٤ت اُ٘عو                                     

 

 ك٤ٔل١ ًٔب ّئذِم كٞم اُؾوٍٞ 

ثِمؾِٞ اُضٔبه ٝؿـط اُيٛـو                                      

 

 ٝٗبع٢ ا٤َُْ٘ ٝٗبع٢ اُـ٤ـّٞ 

ٝٗبع٢ اُ٘غّٞ ٝٗبع٢ اُؤـو                                     

 

 ٝٗبعـ٢ اُؾ٤ـبح ٝأّٞاهـٜب 

ٝكز٘ـخ ٛنا اُٞعـٞك األؿـو                                         

 

 ّٝق اُلع٠ ػٖ عٔبٍ ػ٤ٍٔن 

٣ْت اُق٤ـبٍ ٣ٝن٢ً اُلٌو                                      

 

٣تٌة  وٌة ؿَموِم ؾْم ٍِم ِٕم  ْٞم ٌَم ُْم لَّي ػَمَِم٠ ا ُٓم ٝ 

ه                                           وْمـزَملِم ُٓم ـوٌة  ٍَمـبؽِم ُم  كُٚم ـوّمِم ٣ُمصَم  

 

بء  ِٞمظَم ِّم اُ ٞ ٞعُم اُُّ٘يغُم ُٔم ُّم دْم  بءَم ظَم َٝم  

َٛمو                                      ٞهُم اُيَّي ٞه ثَمقُم بعَم اُجَمقُم ظَم َٝم  

 

ٍِم  ب َٔم ٣تُم اُغَم ٝػٌة ؿَموِم فَم هُم كْموَم هَم َٝم  

ـو                                         َٔم ُْموَم ٤َمبءِم ا ْٖم ظِم ِٓم ـٍخ  ِ٘مؾَم َمعْم ثِمؤ  

 

ًِم  وَمـلَّي ُٔم ُْم ٤َمبحِم ا ُْمؾَم ٤لُم ا ِْم َّٕي َٗم هَم َٝم  

                                       ٍَ ـ ٌَم َٛم٤ْم و  ك٢  ٍُمـؾِم ٍْ هَملْم  ُِم ب   ؽَم

 



ٞػَم  ُٔم َّٕي اُطُّي ِٕم أَم ْٞم ٌَم ُْم َٖم ك٢ ا َِم أَمػْم َٝم  

ٝػُم اُظَّيلَمـو                                      هُم َٝم ٤َمـبحِم  ُْمؾَم ٤تُم ا ِٜم َُم  

 

ًُم  ٤َمبحِم اُُّ٘يلُٞم ِْمؾَم ُِم ذْم  ؾَم َٔم  اِممَما غَم

ْٕم  كَمال ثُملَّي                                     ٤تَم  أَم زَمغِم َْم ُْموَمـلَمهْم  ٣َم ا  

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بع     الفصل السا                    
 

 
نماذج من شعر العصر  الحدٌث           

 
 

عصر النهضة العربٌة  – هذه نماذج لبعض الشعراء فً هذا العصر 
-  عصرالثورة العربٌة ضد االستعمار واالستبداد والتحكم االجنبً 



نسولها كما فعلنا فً االبواب السابمة  الستكمال البحثمع العلم ان هذا 
 العصر كثٌر  شعراإه 
\        نبدء بنموذج من شعر   الشاعر  حافظ جمٌل ٌمول  
 
    أي حصن لحمت فً الدٌجور  

   وطؽاة   رمٌتهم  بالثبور                                  
 
 أي عرش ازهى به البؽً حتى 

  عاجلته   ٌدان   بالتدمٌر                                  
 
 أي عهد داج طوٌت مع اللٌل 

   مسجى   بحلمه   الممبو ر                                  
 
  طال صبر االحرارواستفحل 

الخطب وجاشت احالم مافً الصدور                             
 
 وتمادى االشرار فً الكٌد والً

    طش   واعٌت  وسابل  التحذٌر                             
 ؼرهم زٌؾ حكمهم فاستطالوا 

فاحتكمنا   لعالبات   االمور                                       
 
 من  ملون جاوزوا السماء عتوا

  ووالة لد امعنوا فً  الؽرور                                   

-  
-  
-    ------------------------------

 
 ومن شعر الشاعر ابً الماسم الشابً هذه االبٌات من لصٌدته  الرابعة 
 ارادة الحٌاة 
 
  اذا الشعب ٌوما اراد الحٌاة 
                                فال بد ان ٌستجٌب المدر 
  



 والبد للٌل  ان ٌنجلً 
                             وال بد    للمٌد   ان  ٌنكسر 
 
   ومن لم ٌعانمه شوق الحٌاة
                               تبخر فً جوها  واندثر 
 
 
  كذلن لالت لً الكابنات 
                          وحدثنً   رو حها   المستتر
 
  ودمدمت الرٌح بٌن الفجاج 
                               وفوق الجبال  وتحت الشجر
 
  اذا ما طمحت الى ؼاٌة 
                             ركبت المنى   ونسٌت   الحذر 
 
  ولم اتجنب وعور الشعاب 
                              وال كبة   اللهب      المستعر    
 
  ومن ال ٌحب صعود الجبال 
                             ٌعش ابد   الدهر   بٌن   الحفر
 
 فعجت بملبً دماء الشباب
                           وضجت  بصدري  رٌاح  اخر
 
  واطرلت اصؽً لمصؾ الرعود 
                            وعزؾ الرٌاح  وولع   المطر
 
  والعن من الٌماشً الزمان 
                               وٌمنع بالعٌش عٌش الحجر
 
 هو الكون حً  ٌحب الحٌا
                              ة    وٌحتمر المٌت  مهما كبر



 
  ولوال امومة للبً الرإوم 
                               لما ضمت المٌت تلن  الحفر
 
 فوٌل لمن تشمه   الحٌاة

من لعنة   العدم   المنتصر                                    -         
 
 
-----------------------                     
 
 ومن شعر الشاعرة نازن المالبكة رابدة اللشعر الحر هذه االبٌات من 
\لصٌد بعنون الشهٌد اهدتها لشهدابنا فً فلسطٌن   
 
   فً دجى اللٌل العمٌك
  راسه النشوان الموه هشٌما 
 وارالوا دمه الصافً الكرٌما 
 فوق احجار الطرٌك
 
------------------- 
 
  وصباحا دفنوه 
  واهالوا حمدهم فوق ثراه 
 عارهم ظنوه لن ٌبمى شذاه 
 ثم سارو ا ونسوه 
 
    ----------- 
 
 حسبوا االعصار  ٌلوي
 ان تحاموه بستر اوجدار 
 وراءو ان ٌطفإا  ضوء النهار 
  ؼٌر ان المجد الوى
 
------------------ 



 
  ومن المفبرالمعطر 
  لم ٌزل منبعثا صوت الشهٌد
 طٌفه اثبت من جٌش عنٌد
 جاثم ال ٌتمهمر 
 
------------------- 
  ٌا لحممى اؼبٌاء 
  منحوه حٌن اردوه شهٌدا 
  الؾ عمر  وشبابا وخلودا 
  وجماال   ونماء 
 
-------------- 
 

- بؽداد  -    ومن لصٌدة  بعنوا ن   
: ٌمول الشاعر    علً الجارم  

 
  بؽداد ٌابلد الرشٌد         ومنارة   المجد  التلٌد 
 
  بابسمة لما تزل          زهراء فً  ثؽر الخلود
 
 ٌاموطن الحب الممٌم     ومضرب المثل الشرود
 
 ٌاسطر مجد للعروبة     خط فً لوح  الوجو د
 
 ٌازهرة الصحراء ردي  بهجة الدنٌا    وزٌد ي
 
  بؽداد ٌا دار النهى      والفن  ٌابٌت   المصٌد      
 
 نبت المرٌض على ضفافن  بٌن افنان   الورو د
 
 ٌشدو كاءن لهاته         شدت على اوتار   عود          
 



 
 الجو ٌزخر بالضباء   واالرض تزخر بالجنود 
 
 حتى اذا رجعوا بد ا    بجباههم اثر    السجو د
 
  بؽاد ٌاوطن االدٌب     واٌكة الشعر  الؽر ٌد
 
 جددت احالمً وكنت  صحوت من عهد عهٌد
 
 جمع الخٌال فما اطماءن وال استمر الى  خلود
 
 جاز البمرون النابٌات      وفن اسرار  العمود
 
  ذكر العهود فاءن للذكرى وحن  الى العهو د
 
  واهتاجه الطٌؾ البعٌد  فجن   للطٌؾ  البعٌد    
 
 وصبا الى ظل العروبة   فً حمى الملن العتٌد
 
 
-------------------------      
 
 
      ومن شعر الشاعر المهجري مٌخابٌل نعٌمة
\ هذه المماطع   
 
  اخً  ان ضج  بع الحرالب  ؼربً باعماله 
 
  ولدس ذكر من ماتوا  وعظم بطش  ابطاله 
 
  فال  تهزج لمن سادوا   والتشمت بمن دانا
 
  بل اركع صامتا    لبلً    ٌملب  خاشع دام 



 
                   لنبكً حظ موتانا 
 
    
------------------------------  
 
  اخً ان عاد  بعد الحرب جندي لالوطانه 
 
–والمى جسمه المنهون  فً احضان  خالنه   

 
-      فال تطلب اذا ما عدت لالوطان   خال نا  

 
 الءن الجوع  لم ٌترن   لنا صحبا نناجٌهم
 
     سوى اشباح موتانا
  
------------------------   
 

ٌحرث ارضه الفالح او ٌزرع   اخً ان  
 
  وٌبنً بعد طول الهجر كوخا هده المدفع
 
 فمد جفت سولٌنا وهد الذل ماءوانا
 
 ولم ٌترن لنا االعداء ؼرسا فً اراضٌنا
 
      سوى  اجٌاؾ موتانا
 
---------------------------      
 
 اخً من نحن  الوطن  وال اهل وال جار
 
  اذا نمنا  اذا لمنا  ردانا الخزي والعار 



 
 الد خمت بنا الدنٌا كما خمت بموتانا 
 
 فهات  الرفش واتبعنً لنحفر خندلات  اخر
 
         نواري فٌه   احٌانا
 
--------------------      
 
  ومن شعر الشاعرة الفلسطٌنٌة
  فدوى طولان هذه االبٌات 
 

فلم تزل شاخصة فً  وجوم     ومدت  االفكار  اظاللها         
 
  من ابصر استؽرالها خالها     شارة الروح وراء   الؽٌو  م
              
---------------           
 
  وراعها صوت عمٌك مثٌر  جلجل فٌها مثل صوت المدر
 
 لم تحبس السماء رزق الفمٌر  لكنه فً االرضظلم   البشر
 
----------------------                   
 
  واطرلت تٌها لشن مرٌب     ٌمالءها منه اسى  ؼامر
 
 فً روحها اللهفى  ؼرٌب     وللك    مستبهم    حابر
 
-------------------------------              
  من شعر الشاعر السودانً الكبٌر  دمحم الفٌتوري هذه االبٌات من 

\:نشٌد افرٌمٌا–لصٌدته   
 
  جبهة العبد ونعل السٌد     



  وانٌن االسود المضطهد                                  
 
 تلن ماءساة لرون ؼبرت   

  البلها   لم    اعد  اعد  لم                               
 
 كٌؾ ٌستعبدونً مؽتصب   

  كٌؾ ٌستعبد امسً وؼدي                                
 
 كٌؾ ٌنجو عمري من سجنه

وجدار السجن من صنع ٌدي                               
 
 انا  زنجً وافرٌمٌتً    

  لً ال    لالجنبً    المعتدي                             
 
 انا فالح  ولً ارضً التً

شربت تربتها  من  جسدي                                
 
 انا انسان  ولً حرٌتً    

وهً على ثروة من  ولدي                                 
 
  انا حر مستمل البلد       

بمى  مستمل    البلد   أوس                                  
 
-----------------------------------      
 
\ ومن شعرعلً محمود طه نمرأهذه االبٌات ٌمول  
 
 
 اخً  جاوز الظالمون المدى 
                               فحك الجها  د  وحك  الفدا 
   
 اتركهم ٌؽصبون العروبة 

  مجد  االبوة  والسإدد ا                                  



 
 ولٌسوا بؽٌر صلٌل  السٌوؾ 
                            ٌجٌبون  صوتا لنا  او  صدى
 
  فجرد حسامن من ؼمده 
                            فلٌس   له  بعد    ان   ٌؽمد ا   
 
  اخً اٌها العربً االبً 
                           اري الٌوم موعدنا  ال     ؼدا  
 
 اخً البل الشرق فً امة 
                           ترد الضالل  وتحً  الهد  ى
 
 اخً ان فً المدس  اختا لنا 
                           اعد  لها   الذابحون     المدى
 
 صبرنا على ؼدرهم لادرٌن 
 
                          وكنا   لهم     لدرا   مرصدا
 
  اخً لم الى لبلة  المشرلٌن 
                            لنحمً   الكنٌسة    والمسجدا
 
  ٌسوع الشهٌد على ارضها 
                             ٌعانك فً   جٌشه     احمدا 
 
  اخً ضمبت للمتال السٌوؾ
                            فاورد  سباها  الدم   المصعدا
 
 
-----------------------------------       
 
 



:  االخطل الصؽٌر فً لصٌدة رابعة هذه االبٌات ر       ومن شع  
 
   سابل العلٌاء عنا والزمانا 
                                هل خفرنا ذمة  مذ عرفا نا 
 
 المروءات  التً كانت بنا
                             لم تزل  تجري سعٌرا فً دمانا
 
 ضجت الصحراء تشكو عرٌها 

  زبٌرا      ود خا نا                             فكسوناها 
 
 ضحن المجد  لنا لما رءانا

   ٌد م االبطال  مصبوؼا  لوانا                            
 
 عرس  االحرار ان ٌسمى العدى
                            اكإسا حمرا وانؽاما   حز ا نا
 
 ومن العدل لدٌهم ا ننا 
                        نزرع  النصر   وٌجنٌه     سوانا      
 
 كلما لوحت بالذكر لهم  
                            اوسعوا  المول طالءا ودهانا
 
  ٌاجهاد ا صفك المجد له 
                           لبس الؽا ر علٌه    اال ر جوانا
 
  ٌا فلسطٌن  التً  كدنا  لما 
                          كابدته من اسى ننسى اسا  نا
 
 نحن ٌااخت على العهد الذي 
                        لد رضعناه  من المهد    كال نا
 
 شرؾ للموت ان نطعمه



                          انفسا  جبارة  تاءبى  الهوا نا 
 
 انما الموت الذي ماتوا له 
                         حمنا   نمشً   الٌه  اٌن  كا نا 
 
 
 

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

 
 
          انتهى الجزء الثالث وٌلٌه الجزء الرابع
                           باذن هللا تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


