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 هذا الكتاب

الزوايا لمشاعر أبناء واسعة و األفق عريضة يرنو هذا الكتاب إلى أن يقدم صورة 

 الطموحةاألمة اإلسالمية في عصر االحتالل األوربي، فقد علمنا التاريخ أن الشعوب 

هويتها عن عوامل القوة  فيعلى أن تبحث ، حتالل تحت ظل اال ، وهي تحرص

والمجد والبناء ، وهذا هو ما حدث بالضبط في ظل االحتالل البريطاني لمصر منذ 

، وقد عبر الشعر عن هذا اإلحساس الذكي في أعمال عدد من كبار شعراء ١٨٨٢

سة ، يقيمها النفبذاخرة ، لكنها ذلك العصر الذين عاشوا حياة بسيطة في طابعها 

تقترب من السياسة بقدر يفوق في عمقه قدر اقترابهم من العمل  اة كل منهموكانت حي

بقدر يفوق ما يعبر به الوجدان في معناها العميق كانت تعبر عن السياسة  كما  العام 

المرهف للمواطن الذكي المنتمي، ولهذا فإننا نجد في أشعار هؤالء الرواد األربعة 

والعزيمة  اللتين تستهديان بالدين كما نجد حنينا ملحا ويقظا إلى إحساسا دافقا بالعزة 

واإلحياء و والنهوض،  صعوداألصالة والساللة، و نصادف أيضا إيمانا حفيا بال

كله فإننا نجد التعبير  هذاكما نصادف استثارة متكررة للنخوة والكرامة ، وفوق البعث 

خالل سلطان ممتد لدولة الخالفة  عن الوالء لإلمبراطورية اإلسالمية القائمة من

  .وتاريخهوطن نفسه أيضا بوالء  متجدد لقيم ال نالعثمانية، و يعبر هذا الوالء ع

وقد كان من الطبيعي أن تتجه أعمال هؤالء الشعراء إلى استلهام مجد اإلسالم في 

باالستلهام  وما يرتبط ، أزهى عصوره على نحو ما ينبغي أن يكون هذا االستلهام 

و ملكة  ،ال يجيده إال من ملكوا ناصية التعبير فني ن استدعاء واستحضار و تصويرم

وتمكنوا من القدرة على صياغة دالالت الرؤية الكفيلة باستعادة المجد، وقد ، التأريخ 

أضاف هؤالء األربعة إلى أعمال الشاعرين الكبيرين حافظ وشوقي ما جعل من 

لتأريخ به في انموذجا يحتذى لشعراء الستة حقبة التي ضمت هؤالء اأعمال هذه ال

 .لإلسالم ومجده ودولته
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الستة الرواد و المتفوقين إلى أن هؤالء الشعراء  رومن اإلنصاف أن نشي

سبقوا بأشعارهم المعبرة عن ضرورات الهوية اإلسالمية واركانها ما والمجيدين 

المحدثين و المؤرخين وتوالى بعد ذلك من جهود الموسوعيين واألساتذة األكاديميين 

كبار األدباء في تسجيل مجد اإلسالم ، وذلك على نحو ما نعرفه  ونؤمن به من أن 

 .ر في ارتياد آفاق الفكر في كل العصورثيسبق الن عادة ما الشعر العربي 

ومع أن كثيرا من ستر التجاهل قد فرضت على أعمال هؤالء الشعراء الستة في  

فإن األوان ألسباب ال يمكن إنكار حدوثها عن عمد ، رموق المالزاهي و هذا الميدان 

بهم حسب يرتتكان لم يفت لتقديم مجموعة أعمال هؤالء الشعراء الستة  الكبار الذين 

 :  االذي صار االتفاق عليه تواريخ مولدهم

 ١٩٣٢       ١٨٦٨    شوقيأحمد  ▪

     ١٩٣١     ١٨٧١  محمد عبد المطلب         ▪

  ١٩٣٢     ١٨٧٢  هيم     محمد حافظ إبرا ▪

 ١٩٤٥     ١٨٧٧            أحمد محرم   ▪

 ١٩٤٨     ١٨٧٨            أحمد الكاشف ▪

 ١٩٢٢    ١٨٨٧   عبد الحليم المصري ▪

 أحمد أي) والرابع األول الشاعرين أن إلى عجالة في نشير أن الواجب ومن 

 الصالة أفضل عليه  هنبي وتاريخ اإلسالم مجد في ديوانين نظما(  محرم وأحمد شوقي

أمير  فأعجب اإلسالمية االلياذةنظم  إلى محرم أحمد الشاعر د سبقوق  ، والسالم

  ديوان سماها أخرى إلياذة ونظم فيها مترددا كان الذي بالفكرة شوقي احمدالشعراء 

  . العرب دول

أن الخليفة األول أبو بكر المقدمة إلى  هذهأن نشير في  مستحب أيضاومن ال

ديق رضي هللا عنه كان موضوعا لقصيدة طويلة للشاعر السادس )عبد الحليم الص

وإلى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  كان موضوعا ، المصري(  

لقصيدة طويلة للشاعر الثالث )حافظ إبراهيم(  وإلى أن الخليفة الرابع علي بن أبي 

يلة  للشاعر الثاني منهم ) محمد عبد كان موضوعا لقصيدة طورضي هللا عنه طالب  
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ثة مالحم عظيمة في ثال  ثالثة شعراء متعاصرين نظموا ثالثوهكا  فإن  .  (المطلب

ينبغي لنا أيضا أن نشير إلى شعراء آخرين في هذا الجيل لم و  الخلفاء الراشدينمن 

 . نقدم دراستنا عنهم بعد ، وفي مقدمتهم الشاعر محمد حسن النجمي

الكتاب إلى أن ينعم هللا عليه بالصدور عن قريب وأن يصدر معه توأمه  يرنو هذا

 شعراء األهواء النبيلة الذي يضم دراساتنا عن خمسة من الشعراء هم 

   حسن القاياتي ▪

  محمود أبو الوفا ▪

   أحمد مخيمر  ▪

  طاهر أبو فاشا ▪

  عبد العليم عيسى ▪

ه من أن الشاعر أحمد مخيمر  الفرصة في ذكر ما  نفخر بهذه وت ال نف  لهذا فإننا و 

)و هو من جيل الحق بهؤالء الشعراء ( ،  كان  ثاني الشعراء   ١٩٧٨ -١٩١٤

وقد رزق هذا الشاعر التوفيق بما قدمه  ،كتاب التوأمذلك الالخمسة الذين درسناهم في 

بيتا من بحر  ٥١٥٠من  عمل أسطوري الجهد في ديوانه روح القدس  الذي يقع في  

  .الخفيف

قابلة ألن كبرى عربية إلياذة الشعرية المعاصرة فإن من مجموع هذه األعمال و

ذكية تنظم  في نسيج  ومسرحية صياغة موسيقية  معتمدة علىتتشكل وألن تتكون 

نسجت على نحو ما المعاصرون شعراء العرب  شترك فيهمتصل ما اوتعبيري  لحني 

صياغة  ه من فيت السالفة حضارااشترك أسالفهم في الما الكالسيكية المالحم 

 خالدة . الكبيرة والملحمية العمال األ

أدباء التنوير و التاريخ  ناهذه المعاني منذ أكثر من ثالثين عاما في كتاب ناوقد لمس

وعينا  من جوانبلهذا الجانب المشرق  ااإلسالمي ، وكانت أولى اإلشارات التي نبهتن

مصطفى مشرفة في يومياته وهو يستحضر من تعليق للدكتور على  ابذاتنا قد جاءتن

 أبياتا من القصيدة العمرية للشاعر حافظ إبراهيم .في غربته 
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أدعو هللا سبحانه و تعالى  أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع 

به ،  وأدعوه جل جالله أن يوفقني إلي تقديم  ما تبقى من أعمالي ، وقد طال العهد 

ية  في ظل غربتي  ومرضي و تشردي و استيحاشي ، والوقت ال بتجاربها المطبع

يسعفني، والجهد يتضاءل، والذكاء يخبو ، و األلمعية تنطفئ ، والقلب يئن ، والنظر 

يكل ، والعقل يتشتت ، والذاكرة تتبدد ، و السهل يتعقد ، والنَفَس يتقطع ، واألمل 

ر ، لكن رجائي  يتضاعف  يتضعضع، والعمر قصير، والواجب كبير ، والمؤجل كثي

 في فضل هللا جل جالله  وكرمه.

وهللا سبحانه وتعالى أسأل أن يقيني شر الهوى، وأن يقيني شر التعجل، و شرور 

العجز و الكسل و الوهن ، وأن يقيني شر االنخداع، وأن يرزقني الغنى والهدى 

يديم علي   والعفاف والتقى، وأن يتجاوز عن سيئاتي، وأن يتغمدني برحمته، وأن

 توفيقه، وأن يجعلني قادًرا على شكر فضله.

وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يمتعني بسمعي وبصري وقوتي ما حييت، وأن  

يحفظ علي  عقلي وذاكرتي وحدسي و ذائقتي، وأن يجعل كل ذلك الوارث مني. وهللا 

ي، والبر سبحانه وتعالي أسأل أن يهديني سواء السبيل، وأن يرزقني العفاف والغن

والتقى، والفضل والهدي، والسعد والرضا، وأن ينعم علي  بروح طالب العلم، وقلب 

الطفل ، وإيمان العجائز، ويقين الموحدين، وإخالص المؤمنين ، وعطاء المحسنين 

 ،  وشك األطباء،  وتثبت العلماء ، وخيال المبدعين ، وتساؤالت الباحثين. 

ينني على نفسي، وأن يكفيني شرها، وشر الناس، وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يع

وأن ينفعني بما علمني، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يمكنني من القيام بحق شكره 

وحمده وعبادته، فهو وحده الذي منحني العقل، والمعرفة، والمنطق، والفكر، 

له والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، والجهد، والمال، والقبول، وهو جل  جال

الذي هداني، ووفقني، وأكرمني، ونع مني، وحبب فيه خلقه، وهو وحده القادر على 

أن يتجاوز عن سيئاتي وهي ،  بالطبع وبالتأكيد، كثيرة ومتواترة ومتنامية، فله 

 الحمد، والشكر، والثناء الحسن الجميل -وحده  -سبحانه وتعالي 

 محمد الجوادي. د
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 مالشاعر أحمد محر الفصل األول : 

 آخر شعراء الخالفة اإلسالمية 

 

  مكانته في تاريخ األدب وفي تاريخ أمته

واحد من ألمع شعراء العصر الحديث  ١٩٤٥ -١٨٧٧الشاعر أحمد محرم 

وأرفعهم قدرا ، وهو في مقدمة المتنافسين على المكانة الثالثة بعد أحمد شوقي وحافظ 

ل بعنوان شوقي وحافظ الشاعران إبراهيم ، وقد تناولنا هذه الفكرة ذات مرة في مقا

ف في شعره بأفاق عديدة ، فقد بقيت له إسالمياته  فمن هو ثالثهما؟ ومع أنه طو 

المتميزة حتى إنه يعتبر حتى يومنا هذا أبرز شعراء الملحمة اإلسالمية على نحو ما 

 .سنعرض له بعد قليل 

في انتباهه المتحدة حب هذا الشاعر الفذ لإلسالم وجامعته أو دولته  تجلى وقد    

الذكي لما اقترحه عليه المسلمون الغيورون من عناية بتاريخ اإلسالم كله ، و 

لكتابة التاريخ اإلسالمي على هيئة استجابته لدعوة األستاذ محب الدين الخطيب 

أحمد شوقي  أمير الشعراء سعف العمرالتي لم يوهي الدعوة ، شبيهة بالمالحم 

ها في  الديوان الذي سماه مجد اإلسالم ، وهي أول رم أنجزنجازها ، لكن أحمد محإل

في فأنجز خطوات موفقة ذات الدعوة التي مضى الشاعر حافظ إبراهيم في سبيلها 

 .وهي قصيدته العمرية والتفوق  في غاية التوفيق  ملحمة شعريةميدانها 

تنوير و التاريخ أدباء ال ناهذه المعاني منذ أكثر من ثالثين عاما في كتاب ناوقد لمس 

وعينا  من جوانبلهذا الجانب المشرق  ااإلسالمي ، وكانت أولى اإلشارات التي نبهتن

من تعليق للدكتور على مصطفى مشرفة في يومياته وهو يستحضر  ابذاتنا قد جاءتن

 أبياتا من القصيدة العمرية للشاعر حافظ إبراهيم .
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  نشأته وثقافته

باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه،  ١٩٤٥ -١٨٧٧سمي الشاعر أحمد محرم 

 .ومن الطريف أن أباه كان قد سمي أخاه األكبر محمد صفر لوالدته في شهر صفر

وكان هذا الشاعر من أصول تركية من ناحية والده و والدته لكنه كان محبا لإلسالم 

يز و من العرب المعاصرين له ، و يتم، ولدولة الخالفة اإلسالمية بأكثر من الترك 

المعاصر له  ١٩٤٨ -١٨٧٨حبه للدولة العثمانية عن حب الشاعر أحمد الكاشف 

)الذي ولد بعده بعام و توفي بعده بثالثة أعوام(  في أنه كان متعلقا بفكرة اإلسالم 

والخالفة اإلسالمية على وجه العموم بأكثر من التعلق بالحالة المرتبطة بالعثمانيين 

 .على وجه الخصوص 

هـ ١٢٩٤من المحرم سنة  ٥أحمد محرم بن حسن عبد هللا يوم السبت  ولد الشاعر

، في قرية إبيا الحمراء، مركز الدلنجات، محافظة ١٨٧٧من يناير سنة  ٢٠ الموافق

( ١٩٢٢أحمد عبيد )األستاذ سيرة ذاتية نشرها له  األقوال، وتنفردفى أغلب  البحيرة،

نه ولد في مدينة القاهرة في باب باإلشارة إلي أ« مشاهير شعراء العصر»في كتابه 

الدرب األحمر( وقد عاش بعض طفولته في القاهرة ثم انتقلت األسرة  بقسم)الوزير 

 البحيرة.إلي ريف 

 تكوينه الفكري المتميز

نال الشاعر أحمد محرم في طفولته قسطا وافرا من التعليم الديني والمدني معا، 

لقرآن وتعليمه النحو والعروض واللغة، حيث عني والده بتهذيبه وتعليمه وتحفيظه ا

وكان هذا الوالد يمتلك مكتبة حافلة بكتب األدب، وكان الشاعر منذ صباه يبدو محبا 

عاشقا لفن الشعر، ذواقة، وقد قرر بموافقة أهله أن يترك التعليم  فطريا،لألدب حبا 

ذي موهبته الرسمي بالمدارس الحكومية ليتزود بثقافة أرفع من مستوي نظرائه، وليغ

من إخالص لإلبداع والنظم، وشغف بحفظ  ستدعيه هذه الموهبة الشعرية، وما ت

 .النصوص األدبية كما شغف بدراسة السيرة النبوية والعلوم الدينية
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قد اسمه ولم يكد الشاعر أحمد محرم يبلغ الخامسة عشرة من عمره حتي كان 

سياسية والمجالت التي رف على نطاق واسع بفضل نجاحه في مراسلة الصحف الع  

تها نمله كتاباته المتميزة التي كان يبعث بها مستنداً إلي عقلية روتها و كانت تنشر

 .معرفة عميقة بالتاريخ

  االعتراف المبكر بشاعريته أقنعه بالتفرغ للشعر

( في عيد جلوس الخديو ١٩٠٢اشترك الشاعر أحمد محرم في مسابقة شعرية )في 

مدي حياته  وعلىفيها بشهادة االمتياز،  فظفر ١٩٤٤ -١٨٧٤عباس حلمي الثاني 

التالية نال الشاعر أحمد محرم خمس عشرة جائزة في مسابقات شعرية ونثرية نظمتها 

كان االعتراف المبكر دافعا للشاعر أحمد محرم أن يعيش ، وقد الصحف والمجالت

دعته بعض  لكاد، ولمابافإنه لم ينل منه إال ما كان يكفيه  وبالطبع فقط،حياته لألدب 

الصحف إلي العمل فيها أحس في نفسه رغبة في البعد عن العمل الدائم بالصحافة 

من أجل التفرغ للشعر حبا ودراسة ونظما، لكنه ظل يكتب، وهو في دمنهور، مقالة 

واحدة في كل أسبوع، وكانت تلك المقالة مورد رزقه، إذ كانت تدر من األجر أو 

ه غيره من الذين يكتبون في الصحف كل يوم، ومع هذا فقد كان المكافأة ما ال ينال

 حريصا علي أن يكتب في صحف الحزب الوطني متطوعاً.

 في دمنهور« الصدق»مجلة جهده في 

ض الشاعر أحمد محرم االنصراف عن الصحف القاهرية بأن ركز جهده  وقد عو 

مجلة مدرسة وجعل من هذه ال دمنهور،التي كانت تصدر في « الصدق»في مجلة 

 الصحف،وكانت صفحتها األدبية تضارع أكبر  المجالت،أدبية فأصبحت من أرقي 

  .بفضل ما كان هو يوليها من عنايته، وقد جعلها منبرا يقدم فيه الشعراء الناشئين

وبعد أن قضي فترة في ريف البحيرة انتقل للمعيشة في دمنهور وفيها عاش حياته 

 .وتوفي ودفن
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  ند النقادقيمته الفائقة ع

علي الرغم من أن اسم الشاعر أحمد محرم ال يحظى باإللحاح المباشر في 

الكتابات األدبية والنقدية المعاصرة، فإن النقاد ومؤرخي األدب المنصفين يعدونه 

واحدا من أهم شعراء عصر البعث الذين تمكنوا من الصياغة الشعرية وإعادتها إلي 

 مستواها الرفيع في عهد الفحول.

كان الشاعر أحمد محرم في  شعره نموذجا لألصالة فقد خلق شاعرا مطبوعا 

وعبقريا موهوبا، كما أن ملكته الفنية ظهرت وهو اليزال في باكورة شبابه، وقد شهد 

له بذلك النبوغ المبكر بعض الذين قرأوا بواكير إنتاجه، وعاصروا مرحلة حداثته، 

 .بة مقدمة ديوانه األولومنهم الشاعر أحمد الكاشف الذي تولي كتا

وسمو المعاني، وفخامتها،  األلفاظ،وقد تميز شعره بجودة الصياغة، وسهولة  

كما تميز بجزالة اللفظ، وقوة األسر، وسالمة المباني، وإحكام القوافي علي نحو ال 

المعاصرين له من الجيل  األعالممن إال في الندرة النادرين نفسه هذا المستوى نجده ب

 .لباروديامحمود سامي لالتالي 

وينم تراث الشاعر أحمد محرم الشعري عن ثقافة عريضة عميقة في اللغة العربية 

وآدابها، وتبدو ثقافته ساطعة وناصعة في ألفاظ شعره وأساليبه التي كان يحلق فيها 

إطالة  علىالقدرة الفائقة ما أثبته له النقاد  والدارسون من مستوي رفيع، مع  إلى

القافية الموحدة في القصيدة  علىكثير من شعره الذي كان يحرص فيه  النفس في

ما يقرب من المائة بيت دون أن يفقد المستوي الرفيع فيها كلها،  إلىالتي تصل أبياتها 

 .ودون أن ينقطع نفسه أو يجهد

هذا كله فإن شعر الشاعر أحمد محرم يمتاز بالوحدة الموضوعية،  إلىوباإلضافة 

 .األغراض النبيلة التي كان يعالجها من دون استطراد علىوالتركيز 
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 واحدا من الشعراء الكبار وال يزال كان 

نستطيع أن ندرك أن معاصري الشاعر أحمد محرم كانوا يعرفون له قدره، ونجد 

في أدبيات تلك الفترة ما يدل على أنه كان واحداً من الشعراء األربعة الكبار في 

األستاذ جميل علوش ، وعلى سبيل المثال فقد عقد انعصره مع شوقي وحافظ ومطر

ولعل مما يؤكد هذا المعني الذي  " قال : المقارنة بينه وبين الثالثة اآلخرين حيث 

، فقد «أبوللو»نريد التأكيد عليه ما حدث عندما أسس أحمد زكي أبو شادي جماعة 

أن يعين عقدت رياستها ألمير الشعراء أحمد شوقي، كما حصل االتفاق على 

الشاعران الكبيران خليل مطران والشاعر أحمد محرم نائبين للرئيس. ومن الجدير 

بشهور قليلة، ومن الجدير « أبوللو»بالذكر أن حافظ إبراهيم كان قد توفي قبل تأسيس 

بالذكر أيضا أن أحمد شوقي توفي فجأة بعد أربعة أيام من االجتماع األول لهذه 

بينما توفي  ١٩٤٩ستها خليل مطران الذي عاش حتي الجماعة، وقد خلفه في ريا

 ." ١٩٤٥محرم 

  شاعر التاريخ اإلسالميلُقب ب

محرم هو التاريخ، ونحن أحمد نبدأ بالقول إن أكثر األنسجة استعماال في شعر 

نتفق مع كل َمْن يالحظون في شعر محرم سيطرة نزعات تاريخية عميقة تلم بكثير 

وروحه، ويبدو هذا طبيعيا بحكم تشبعه الوجداني  من تفصيالت التاريخ وفلسفته

بتاريخ اإلسالم ومواقفه في جميع عصوره، لكن األهم من هذا الجانب التأثري أو 

استلهم منه سياسيا التأثيري أن ثنايا التاريخ اإلسالمي وتفاصيله قد هيأت له رصيدا 

 المعرفة رافدا  المعاني والعبر، واستشهد منه بالحوادث واألمثلة، كما مثلت هذه

 .في روحه المعتزة بشخصية أمتهسيكولوجيا 

  الدكتور محمد رجب البيوميشهادة 

لم من الشعراء  اأحد  ونحن نتفق مع أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي في أن

نظم أحداث التاريخ اإلسالمي ، وقد كان ي علقدرته يجار الشاعر أحمد محرم في 
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عاصرين الذين انعكست في صفحة شعرهم الروح محرم في طليعة الشعراء الم

اإلسالمية عالية، والذين أنشأوا القصائد في تمجيد اإلسالم، وتمجيد المثل الرفيعة 

الذين كانوا هداة إلي  التي جاء بها، وفي اإلشادة بالرسول الكريم وصحابته األبرار

 ت إلي النور.الحق والعدل والتوحيد، فأناروا الدنيا وأخرجوا الناس من الظلما

غير مخل فإننا نتفق مع كل من الحظوا أن النفحات اإلسالمية كانت  وباختصار 

وبدت آثارها بوضوح في ديوانه األول ذي الجزأين، وفي غيره  الشعرية،تغمر حياته 

 .من الشعر الذي نشر له في الصحف والمجالت

  «مجد اإلسالم»ديوانه األشهر فكرة 

إال بعد وفاته، ويعتبر هذا « مجد اإلسالم»م األشهر نشر ديوان أحمد محرلم ي  

 المدينة المنورة، وحديث   إلىسيرة للنبي صلي هللا عليه وسلم، وهجرته  الديوان بمثابة

تضمن  ، وقدغزوات صغيرة( : السرايا لمن ال يعرف و ) وسراياهعن غزواته 

لمجاهدين في الديوان بالطبع استطرادات شعرية إلى سيرة طائفة من الصحابة وا

ه الدكتور بدوي رواما  إلىومن اإلنصاف للحقيقة أن نشير .سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم

طبانة من أن الشاعر أحمد محرم نظم ديوان مجد اإلسالم استجابة القتراح األستاذ 

(، وقد اقترح عليه أن ١٩33هـ =  ١3٥3محب الدين الخطيب )في ربيع األول سنة 

التي ألفها الفردوسي، وخلد فيها مفاخر الفرس، « الشاهنامة»ـ يؤلف شيئا شبيها ب»

ضئيل الخير منها إشعاعا قويا مكبرا  علىعيوبهم، وسلط  علىببيانه المشرق  وغطي

هذا اليوم،  إلىتتغني بها اإلنسانية  " التيبأعظم المكبرات. أو ب "إلياذة هوميروس

 .وتعدها من مفاخر األمة اليونانية"

  بدوي طبانة ررواية الدكتو

بدوي طبانة أن األستاذ محب الدين الخطيب قد توجه بهذه األمنية  ويروي الدكتور

  .إلي أحمد شوقي قبل أن يتوجه بها إلي أحمد محرم، لكن أحمد شوقي تباطأ
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 افتتاحه ملحمته بقوله : أنت معنى الوجود

لذي سماه مطلع وقد افتتح الشاعر أحمد محرم ديوانه مجد اإلسالم بالنشيد األول ا

النور األول من أفق الدعوة اإلسالمية، وفي أوله يخاطب النبي محمداً صلي هللا عليه 

 :وسلم فيقول

 أنتتتت معني الوجود، بتتتل أنتتتت ستتتتتتتر
 

 جتتتهتتتل التتتنتتتاس قتتتبتتتلتتته اإلكستتتتتتتتتيتتترا 
 

 أنـتتتتت أنشـتتتتـتتتتأت للنفـتتتتـتتتتوس حيـتتتتـتتتتاة
 

 غـتتتتتتتتتي رت كل كائـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتن تغيـتتتتتتتتتيرا 
 

ن ما ابتلي به الرسول صلي هللا عليه وقد صور الشاعر أحمد محرم في هذا الديوا

إيذائهم واستهزائهم، ثم ما عرضوا عليه من  علىوسلم من تكذيب قومه، وصبره 

يثنوه عن دعوته إلي هللا وتوحيده  حتىأعراض الدنيا من المال والمنصب والجاه 

سيادتهم، ويظلوا في كفرهم وضاللهم، كما لخص مواقف اليهود  علىوعبادته، ليبقوا 

التاريخ  رواياتمن  هذا الديوانفي استوحي و  .منافقين من النبي والمسلمين.. إلخوال

ساطير ، وقد مزج في شعره األ مناإللياذة والشاهنامة عما لجأت إليه ما أغناه 

الحماسي بين خواطره ومشاعره تجاه الوقائع التي تناولها بعقله وقلبه معا ثم صاغها 

ذكاء وحكمة ما أثبتته كتب التاريخ عن هذه  ببيان شاعري مشرق ، و تناول في

الوقائع، ومع أن ديوان مجد اإلسالم يتكون من مجموعة كبيرة من القصائد التي تبدو 

وكأن كل واحدة منها تستقل بالواقعة التي تتحدث عنها، إال أنها تنتظم جميعا ) وكأنها 

 عليه وسلم فصول كتاب مرجعي ( في سيرة واحدة كبيرة هي سيرة النبي صلي هللا

 .وما واكبها من أحداث فجر الدعوة المحمدية

  من التفلسف ةنجاال ه ضمن لهيمانإ

من كثير من النزعات مجد اإلسالم نجا الشاعر أحمد محرم بنفسه وبديوانه 

وعلى سبيل المثال فانه لم يندفع الى ما كان مغريا  العمل،الفلسفية الحاكمة لمثل هذا 

حول  (من خالله)متمحورا في نسق واحد يدير الصراع كله له من أن يجعل حديثه 

 إلىجزئية واحدة أو نزعة واحدة من النزعات اإلنسانية، ويرجع السبب في هذا 
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بالجوانب المتعددة في الدعوة المحمدية وآفاقها غير مثقف و واع  إيمانه كمسلم 

 .المحدودة

تبدو قريبة التناول أو  وبطبيعة الحال فإن بعضاً من قصائد ديوان مجد اإلسالم

في ظل  ةالمتوقع ةالفني حبكةخالية من العلى حد التعبير العام سطحية غير درامية أو 

وجه العموم، حافل بروح  علىالمقارنة بمعظم القصائد في ذلك الديوان، لكن الديوان، 

 .دينية عميقة اإليمان واليقين بالحق

 :وانظر إليه وهو يتحدث بثقة وحماسة فيقول

 ن الجبتتال التي في األرض لو كفرتإ
 

 لدكها جبل اإلستتالم أو نستتفـتتتتتتتتـتتتتتتتتـتتتتتتتتا 
 

 لمـتتتـتتتا دعـتتتـتتتاه بسـتتتـتتتيف اللـتتتـتتته سيده
 

 زاد الستتتتيوف به في عزها شتتتترفـتتتتتتتتتتا 
 

 ديـتتتـتتتار مكـتتتـتتتة أمـتتتـتتتا َمـتتتـتتتْن يـتتتـتتتسالمه
 

 يتقي منه وال جنفـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتا أذىفال  
 

 التجزعي إنتتته العهتتتد التتتذي انبعثتتتتت
 

 أنواره تصتتتتتتتتدع العهتتد التتذي ستتتتتتتلفتتا 
 

 معارك النبي

 :فيقول السالمالصالة و معارك النبي عليه الشاعر أحمد محرم  صفي

 مشتتتتتتتي النبي يحف النصتتتتتتتر موكبتتته
 

 مشتتيعا بجـتتتتتتتتـتتتتتتتتالل اللـتتتتتتتتـتتتتتتتته مكتنفا 
 

 لم يبـتتتتتتتـتتتتتتتق إذ سطـتتتتتتتعت أنوار غرته
 

 مغني بمكتتتة إال اهتز أو رجفـتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 لو تطاوعـتتتتتتتـتتتتتتته حتىتحـتتتتتتترك البيت 
 

غفتتتا  لقي ركبتتته شتتتتتتت  أركتتتانتتته خف ي
 

 في صتتتتتتتحبتتته من كتتتل مزدلف وافتتتاه
 

 فلم يتتدع فيتته للكفتتار مزدلفـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 األصتتتتتتتنتتام أضتتتتتتتحكهم علىالعتتاكفون 
 

 أصتتتتتتتنتتتامهم عكفتتتا علىأن الهوان  
 

 كانـتتتتتوا يظنـتتتتتـتتتتتون أال يستبـتتتتتـتتتتتاح لها
 

نفتتتتا  ممتتتا أبتتتدت وال أ فال شتتتتتتت  حمي 
 

 نامـتتتتتـتتتتتت شياطينهـتتتتتـتتتتتا عنهـتتتتتا منعمة
 

 وبات ماردها بالخزي ملتحفـتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتا 
 

 حطمتتتتةهوت تفتتتاريق وانقضتتتتتتتتتتت م
 

 كتتأنهتتا لم تكن إذ أصتتتتتتتبحتتت كستتتتتتتفتتا 
 

فهتتتتا ئ  ريعتتتت جيوش قريش من قتتتذا
 

 وريع منهتتا الخزاعي التتذي قتتذفـتتتتتتتتتتتتتتا 
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  مفاخرته بحبه للنبي عليه الصالة والسالم

جوهر عاطفة الشاعر أحمد محرم تجاه النبي محمد « مجد اإلسالم»أظهر ديوان 

هللا عليه وسلم قد تمكن  صلي هللا عليه وسلم وسيرته، فقد كان حب النبي محمد صلي

نفسه أن يحيي رسول هللا  علىفرض  حتى محرم وعقلهمن وجدان الشاعر أحمد 

صلي هللا عليه وسلم في كل عام بقصيدتين في مناسبتي الهجرة الشريفة والمولد 

ونحن  .النبوي، هذا فضال عن قصائد متعددة في ذكريات غزوة بدر وذكري الفتح

بعجز الشعراء، وهو منهم، عن الوفاء بحق رسول هللا نراه يصور شعوره العميق 

 :صلي هللا عليه وسلم فيقول

 أنتتت المجتتال الرحتتب ت عتصتتتتتتتر القوي
 

 فيه وتمتحـتتتتتتن الجيـتتتتتتـتتتتتتاد السبـتتتتتتـتتتتتتق 
 

، وكعبو عاجزو   حسـتتتتتتـتتتتتتانو منبهـتتتتتتـتتتتتترو
 

 والنابغ  الجعدي عـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتان  موثـتتتتتتتتتق 
 

 أطتتمتتعتتتتتهتتم فتتتتتجتتتاوزوا فتتيتتتك التتمتتتدى
 

 وأبتتيتتتت فتتتانصتتتتتتتترفتتوا وكتتتل متتختتفتتق 
 

 ي عتتتذرهتتم أنتتتت متتن عتتتدة التتمتتنتتيلتت
 

 إال وراء مخيلة مـتتتتتتتتتا تصتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتدق 
 

أنبياء هللا عليهم  إلىوامتد حب الشاعر أحمد محرم للنبي عليه الصالة والسالم 

قصص األنبياء ابتدأها بقصة آدم وحواء في معلقة طويلة صلوات هللا فنظم 

د ذكرهم في نحو ما ور علىقصص األنبياء  إلىوخروجهما من الجنة، وأشار فيها 

 .القرآن الكريم

  إيمانه بالجامعة اإلسالمية وخيبة أمله في أتاتورك

كان الشاعر أحمد محرم مياال إلي نصرة الخالفة العثمانية لما كان يراه من أنها 

وقد مدح الشاعر أحمد محرم السلطان العثماني من منطق اإليمان  . تمثل قيمة دينية

علي الجامعة اإلسالمية، كما أن له قصائد في الفخر بمقامه الديني حاثا علي الحفاظ 

بالمعارك الحربية التي خاضها العثمانيون مع اليونانيين، وقد بالغ في مديح أداء 

غلب عليه الظن ، يكجمهور المسلمين كان ، العسكريين األتراك في هذه المعارك و 

د اإلسالمية، كما ند  بأن هؤالء العسكر األتراك قادرون علي الحفاظ علي مجد الدولة 
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في أشعاره بالخارجين علي دولة الخالفة والمتمردين عليها، و لهذا السبب فقد كان 

أتاتورك من الطبيعي بعد هذا أن يتألم لما حدث في مرحلة الحقة من انقالب 

الكماليين علي الخالفة العثمانية واضطهادهم لرجال الدين اإلسالمي، ومحاربتهم و

وقد نظم في األسف علي سقوط الخالفة العثمانية ملحمة طويلة  للعواطف الدينية،

طبعت في كتاب مستقل أشار أستاذنا الدكتور رجب البيومي إلي أنه كان يحتفظ 

 .بنسخة منه

  كان يعتبر العرب عثمانيين مثلهم كمثل الترك

ومن المهم أن ننتبه إلي االختالفات الكثيرة التي تشوب كتابات مؤرخي األدب 

بي فيما يتعلق بموقف الشاعر أحمد محرم من العثمانيين، وبعيدا عن أن نستغرق العر

وقت القارئ في ذكر اآلراء واآلراء المناقضة التي سبقتنا في هذا الموضوع ، فإنه 

في القول بأنه كان محبا للعثمانيين، ال ألنه تركي في  هيمكن لنا أن نلخص موقف

نحو ما يري البعض(، ولكن ألنه كان يري  األصل من ناحية أبيه وأمه فحسب )علي

العثمانيين دولة خالفة تسع العرب والترك وغيرهم، وقد عبر هو نفسه بصراحة دولة 

ووضوح عن التنازع في نفسه بين العرب واألتراك ، حيث عبر عن والئه لبني 

 يضمون العرب والترك معاً.« عترة»عثمان فجعلهم بذكائه وصدقه 

  والتركتحية دستور العرب 

الدستور »ظهر هذا المعني الذكي بكل وضوح في قصيدته التي نظمها في تحية  

وهي الفكرة التي « بني عثمان»حيث جعل كال من العرب والترك من « العثماني

الواهن أنهم ليسوا بعثمانيين مع  وظنهمتعجب من تخطي العرب لها ن ناحيات ناعش

 :المعنى في هذه األبيات ذاالمسلمين بهقومه  وهو يخاطب كذلك،أنهم 

 يا آل عثمان من ترك ومـتتتتن عـتتتتـتتتترب
 

 وأي شتتتتتتتعب يستتتتتتتاوي الترك والعربا 
 

 ستتتوستتتوا الخالفة بالشتتتوري وال تدعوا
 

 لفتنـتتتتتتتـتتتتتتتة في نواحي الملك مضطربا 
 

 صتتتتتتتونوا الهالل وزيتتدوا مجتتده علمتتا
 

 ال مجتتد من بعتتده إن ضتتتتتتتتاع أو ذهبتتا 
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 كان مثالي النزعة في السياسة

دون مبالغة وال تعسف بأن الشاعر أحمد محرم كان مثاليا في من لقول يمكن لنا ا

كما كان ذا وعي يبدو أنه وعي فطري أو منطقي فيمن  والسياسية،نزعاته القومية 

اتساعه قبل أن يتأدلجوا بأية أيديولوجية محدودة  وعلىحقيقته  علىيدرسون التاريخ 

ب األقحاح )ال من ذوي األصول بين شعرائنا من العر حتىالفكر، ويندر أن نجد 

هذا  علىالتركية كما هو الحال في محرم( َمْن تمتع بوضوح الرؤية والتعبير عنها 

 .النحو المبين

وبهذا المنطق نستطيع أن نفهم كل ما نظمه الشاعر أحمد محرم وانفعل به في 

رة هذه فك علىحديثه عن حبه لدولة الخالفة اإلسالمية، أوفي هجومه على َمْن ثاروا 

 .الخالفة، أو علي دولة الخالفة من أمثال الشريف حسين وأبنائه

ن ثقافة الشاعر أحمد محرم التاريخية ما أشرنا إليه من أأيضاً  نكررنستطيع أن 

العميقة والواسعة كانت بمثابة رافد من روافد الوعي السياسي الذي جعله يسبق غيره 

نعرفه اليوم على أنه من حقائق التاريخ  من الشعراء إلى اكتشاف ما لم يكتشفوه مما

ونحن نقرأ للشاعر أحمد محرم في شعر مبكر دفاعه عن  .اسييوأساسيات الفكر الس

 علىوذلك  لهم،كما يسميهم في مواجهة قومه من العرب المناوئين « بني عثمان»

بشاعريته وإقامته وثقافته كان واحداً من هؤالء نفسه محرم أحمد الرغم من أن 

 :رب، وهو يقول بكل وضوحالع

 لتتوال بتتنتتو عتتثتتمتتتان والستتتتتتتتنتتن التتتذي
 

 شتتتتتترعوا لما وضتتتتتتح الستتتتتتبيل األقوم 
 

 ستتتتتتتطعوا بتتتةفتتتاق الخالفتتتة فتتتانجلى
 

 عنـتتتتتتتتتتتتتهتتتا من الحتتتدثتتتان ليتتتل مظلم 
 

 فتتـتتتتتتتتتتتتتتهتتم والة أمتتورهتتتا وكتتفتتتاتتتهتتتا
 

 وهتتتتم حتتتتمتتتتاة ثتتتتغتتتتورهتتتتا، وهتتتتم هتتتتم 
 

 ختتالفتتت في حبهتتا قومي األلى علمتتت
 

لعرب  ترك وا ل ين ا ب يوم  ل  واحيرتتتتا ا
 

 قتتتالوا: هبلتتتتي أتبغي بينهم نستتتتتتتبتتتا؟
 

 هيهاتي مالك في األعراب من نستتتتبي 
 

 فقلـتتتتتتتت، والشعـتتتتتتتـتتتتتتتر تنميني روائعه
 

 لـتتتتتتتتتتتوال األعاريب قد عريت من أدبي 
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  ميله السياسي للحزب الوطني

الحزبية فقد كان الملكية و أما عن اتجاه الشاعر أحمد محرم السياسي في مرحلة 

اتجاه الحزب الوطني، لكنه مع هذا ظل بعيدا عن  إلىمن الطبيعي أن يكون أميل 

 ممارسة التحزب والسياسة. 

  حماسته لنصرة الليبيين وفهمه للسياسة الدولية

عند من حياته الوعي السياسي للشاعر أحمد محرم في تلك الفترة المبكرة لم يقف 

عرض لحقائق فهم أعمق وأ إلى، وإنما تعداها المتعلقة باالنتماء وحده  هذه الحدود

 الصراع الدولي في تلك الفترة. 

فقد كان له موقف واضح وصريح من االتجاهات الموالية لالستعمار الغربي أو 

المتقبلة له أو المنبهرة بسلوكياته، وقد تناولت أشعاره بالنقد الالذع سياسات الدول 

صاراتها اختالف قومياتها، وما شهدته حروبها وانت علىالممثلة للحضارة الغربية 

السلوك بين هذا في شعره وصراعاتها من وحشية وفظائع، وقد عقد المقارنات 

 وبين سلوك الحضارة اإلسالمية في عهدها الزاهر.  الوحشيالغربي 

وفي قصائده التي نظمها عند اندالع الحرب اإليطالية البربرية ضد مواطني ليبيا 

أمجاد اإلسالم كي يستدعيها  إلى أكثر من اللجوء وقدنجد الشاعر أحمد محرم  العزل،

 .في مواجهة الظلم الذي واجهته شعوب المسلمين

 الحرب الوحشية في طرابلس 

عن  عبرواوال شك في أن الشاعر أحمد محرم كان في طليعة الشعراء الذين 

ضراوة الحرب الليبية وأهوالها، واستنفروا المسلمين في كل مكان لنجدة إخوانهم في 

انه كثير من القصائد التي تتناول مراحل هذا الصراع الذي شخصه ليبيا، وفي ديو

 .تشخيصه الصحيح على أنه بين أوروبا والشرق
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ونحن نراه في قصيدته "الحرب الوحشية في طرابلس" يستنفر جموع المسلمين 

للقاء المستعمر اإليطالي، ويذكرهم بما أباله السلف، ويستنهض همم المسلمين 

الت محددة وعظيمة قام بها السلف األول من المسلمين، بل المعاصرين بذكر بطو

إنه يسأل عن هؤالء األبطال األوائل باالسم وما ينبغي أن يكون لهم من صدى 

 :وهو يقول، ينبغي أن يكررها األحفاد  البطوالت التي

 أيتتن ابتتن عتتم رستتتتتتتتول هللا يتتطتتفتتئتتهتتتتا
 

 كبتتدي من نتتارهتتا شتتتتتتترر؟ علىحربتتا  
 

 بتتتعتتتثتتتهتتتتاأيتتتن التتتلتتتواء؟ وختتتيتتتل هللا يتتت
 

 عمرو، ويصتتتتتتترا في آثتتارهتتا عمر؟ 
 

 أين المقتتتاديم من فهر ومن مضتتتتتتتر
 

سادة الغـتتتتتتتـتتتتتتترر؟   ومن قريش وأين ال
 

 أيتتتن التتتمتتتالئتتتكتتتة األبتتترار يتتتقتتتدمتتتهتتتم
 

 جبريل يستبق الهيجـتتتتتـتتتتتا ويبتـتتتتتـتتتتتدر؟ 
 

  ثمار البطولة

الشاعر أحمد محرم ثمار عمل هؤالء األبطال وبطوالتهم تصويراً جميالً  ويصور

كرر فيه لزوم ما لزمه من استخدام أداة االستفهام أين في أول كل بيت من وموحياً ي

 الموحى المضموم والنبرهذه القصيدة الرائية الحماسية الجميلة ذات الروح الحماسية 

  لألمام:بالتقدم 

بهتتتا فوس  ن ل ترقص ا مع  معتتتا ل ين ا  أ
 

 هلكي ويستتتتتتتتن فيها النصتتتتتتتر والظفر؟ 
 

 أيتتن التتوقتتتائتتع تتتهتتتتتز التتعتتروش لتتهتتتا
 

 عبا وتنتفض التيجان والسـتتتتتتتـتتتتتتترر؟ر 
 

 أين القيتتتاصتتتتتتتر مقهورين ال صتتتتتتتلف
 

سادة الغـتتتتتتتـتتتتتتترر؟   ومن قريش وأين ال
 

 حرمة بيت هللا الحرام

وعلي هذا المنوال ينسج الشاعر أحمد محرم بقية قصيدته فيتحدث عن حرمة بيت 

 ويقول:هللا الحرام على سبيل المثال 

 أيطـتتتتتتتتتتتتترب البيتتتت أم تبكي جوانبتتته
 

ع  لحجرحزنتتتا وي لركن وا فيتتته ا  ول 
 

 ويح الحجيج إذا حتتتانتتتت منتتتاستتتتتتتكهم
 

 متتتاذا يتتري طتتتائتتف متتنتتهتتم ومتتعتتتتتمتتر 
 

 أين الحمتتاة وقتتد ضتتتتتتتتاعتتت محتتارمنتتا
 

 أيتتتن التتتذادة التتتغتتتيتتتر؟ التتتكتتتفتتتاة؟أيتتتن  
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 أيتتن التتنتتفتتوس تتترامتتي غتتيتتر هتتتائتتبتتتتة؟
 

 أين العزائم تمضتتتتتتتي متتتا بهتتتا خور؟ 
 

 أيتتن األكتتف يتتفتتيتتض التتمتتتال متتنتتتدفتتقتتتتا
 

 نهمر؟منهتتتا كمتتتا انتتتدفقتتتت وطفتتتاء ت 
 

  ألبطال القادرينرؤية يعبر عن تشوقه ل

أن يتمني علي هللا أن يجد بعض هؤالء  إلىويصل الشاعر أحمد محرم في النهاية 

 :فيقولالقادرين على االنتصار و تحقيق اآلمال 

 َمْن لي بهم معشتتتتتتترا صتتتتتتتيدا غطارفة
 

 متتتا ضتتتتتتتيعوا ذمتتتة يومتتتا وال غتتتدروا 
 

 إن أدعهم لجـتتتتتتتتـتتتتتتتتالء الغمرة ابتدروا
 

نفرا نفروا  ت  وإن أصتتتتتتتح فيهم مستتتتتتت
 

  هل كان ماضويا بعاطفته أم كان مياال بعقله للماضي المجيد

لعل هذه األسباب مجتمعة هي التي جعلت إنتاج الشاعر أحمد محرم يحفل بما و 

مجدها  إلىتتمني لو عادت أمته « ماضوية»يمكن أن يسمي أو يوصف بأنه نزعة 

حيث ، وذلك يديه  علىالتي أصابتها نوائبها ي تنه كي تتخلص من نير االستعمار و

 المثال:يقول على سبيل 

 تتتتفتتتاقتتتمتتتت التتتختتتطتتتوب فتتتال رجتتتاء
 

 وأختتتتلتتتتفتتتتت التتتتظتتتتنتتتتون فتتتتال وثتتتتوق 
 

 تطالعنا الستتتتتتتنون مروعـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتات
 

 ونحن إلى أهل تها نتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتوق 
 

 يتتمتتتر التتعتتتهتتتد بتتعتتتد التتعتتتهتتتد شتتتتتتتتترا
 

 فتتتأين الخير والستتتتتتتعتتتد األنيـتتتتتتتتتتتتتق؟ 
 

 نتتتتوائتتتتب روع التتتتتتتتتنتتتتزيتتتتل متتتتنتتتتهتتتتا
 

 بتتر والتتبتتيتتتت التتعتتتتتيتتـتتتتتتتتتتتتتتقورج التتقتت 
 

  في الدين حل للمشكالتيرى أن 

المجيد « أو الماضي»كان الشاعر أحمد محرم يمن ي نفسه بصورة هذا الواقع 

الذي كان يراه قابال للعودة أو للتكرار لو أن أهله عادوا إلي سيرة أسالفهم العظماء، 

ر عن االتجاه المنادي ولهذا السبب فقد ظل الشاعر أحمد محرم يتبني في أشعاره التعبي

بضرورة العودة إلي الدين وااللتزام بتعاليمه الخلقية من أجل القضاء علي مشكالت 

 عاشه:المسلمين في العصر الذي 
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 أري فسـتتتتتـتتتتتادا وشـتتتتتـتتتتترا ضاع بينهما
 

 أمـتتتتتر  العبـتتتتتـتتتتتاد فال دين وال خلـتتتتتـتتتتتق 
 

 الـتتتتتـتتتتتدهر مغتسـتتتتتل مـتتتتتن ذنبـتتتتته بدم
 

 واألرض بالنار ذات الهول تحتـتتتتـتتتترق 
 

هدى نكصتتتتتتتوا ما دعا داعي ال  قوم إذا 
 

 وإن أهتاب بهم داعي الحمى استتتتتتتتبقوا 
 

 لتم يتبتق متن متحتكتم التتتنتزيتتتل بتيتنتهتم
 

 إال المـتتتـتتتداد تـتتتـتتتراه العين والـتتتـتتتورق 
 

 ضتتتاقت بهم طرق المعروف واتستتتعت
 

 مـتتتا بـتتتـتتتين أظهرهم للمنكر الطـتتتـتتترق   
 

 ضتتـتتتتتتتتج الصتتبـتتتتتتتتاح لما القت طالئعه
 

 الغستتتتتقمن ستتتتتوء أعمالهم واستتتتتتعبر  
 

  انشغاله بفكرة إعادة بناء الدولة اإلسالمية

نعود فنقول إننا ال نستطيع أن نفهم مضامين الخطاب الشعري للشاعر أحمد محرم 

من دون أن ندرك حقيقة التطورات السياسية التي عاشها واكتوي بنارها المستعرة، 

المتربصين بها،  أيدي علىذلك أن هذا الشاعر عاش فترة انحالل الدولة اإلسالمية 

ثم عاش الحقبة التي شهدت تكرار الظلم الذي حاق بكل قطر من األقطار اإلسالمية 

 االنفراط. علىبل منذ أن أشرف هذا العقد  الخالفة،بعد انفراط عقد 

كان الظلم الذي حاق بالمسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن  

حرم، وحفزه إلي التغني بأمجاد الدين العشرين أكثر ما أثار شاعرية أحمد م

اإلسالمي، وعظمة أتباعه، وإلي الدعوة إلي استعادة األمجاد اإلسالمية، ولهذا فإنه 

شغل عقله ووجدانه )ومن ثم شعره( بالبحث عن طريقة أو آلية لتجديد البناء الذي 

 .قوضته األحداث

ارفه أن يتوصل بحكم نشأته ومع ى الشاعر أحمد محرم ولم يكن من الصعب عل 

بتفكيره إلى أن هذا الطريق يتمثل في المقام األول في اقتفاء آثار السلف الصالح، 

وفي التمسك بحبل هللا، وفي العودة إلي رفع راية الجهاد، وفي تعميق اإليمان بمعاني 

وقد واكب كل هذا التفاعل الفكري والعاطفي بشعر جيد الصياغة  .التضحية والفداء

أضاف به إلى انتاجه وموهبته ، كما أضاف به إلى الرصيد الروحي  صادق العاطفة

 لوطنه و مواطنيه. 
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  اتجاهه إلى شعر العقيدة

ها نحن رأينا أمثلة حية على أن الشاعر أحمد محرم أجاد فيما نظمه من شعر 

ً لمعاصريه في هذا الميدان بما بثه من آيات اإليمان  وأبدع،العقيدة  بل كان إماما

االعتصام بحباله والتأدب بةدابه، وتصوير اإليمان واألخالق في صورة  ىعلوالحث 

 .بناء الوطن وتربية الشعب القادرة على أهم األسباب 

  أشعاره الوطنية

ذلك أنه مع كل  ومتنوع،ال شك في أن شعر الشاعر أحمد محرم الوطني غزير 

طنية األوفياء الذين هذا اإليمان باإلسالم وأصالته ودوره كان في مقدمة شعراء الو

عن  دفاعثبتوا علي رأيهم في اإليمان بفكرة الوطن وفي اإليمان بحق الوطن، وال

كان محرم يري « المندوب»و« الممكن»حماه بكل ما هو ممكن، وفي مقدمة هذا 

  .الذي ملك ناصيته« فن الشعر»رسالة 

نائه، وعن أمنياته والواقع أنه بلغ به الذري في التعبير عن الحب العميق للوطن وأب

 .لهذا الوطن، وعن دفاعه عن الوطن في مواجهة المغرضين والمخربين

 قصيدته الشهيرة  في الرد على مزاعم لورد كرومر   

باإلضافة إلى  محرم، لكنهكانت فكرة الوطن واضحة ومحددة عند الشاعر أحمد 

ً لموقف الغرب من الشعوب التي تدين الفكري كانهذا الوضوح  باإلسالم،  مدركا

ومحاولة بعض سياسيي الغرب اإللقاء علي اإلسالم كدين بتبعة مشكالت هذه 

فكرة الفارق بين تعاليم اإلسالم وبين  إلىاألوطان كما كان من أوائل من انتبهوا 

وجه للصواب  أي يعتقدتطبيق المسلمين المتفاوت لهذه التعليمات، ولهذا فإنه لم يكن 

لورد كرومر الذي كان يلقي بالتبعة في تخلف المسلمين  المعتمد البريطانيفي رأي 

 علي اإلسالم نفسه. 
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وقد بلغ الشاعر أحمد محرم الذروة فيما نظم من الشعر الذي ناقض به هذه الفكرة  

آية من آيات المنطق « كرومر واإلسالم»التي عنوانها  فجاءت قصيدته وناهضها،

سالم الذي لم يتخلق المسلمون وقد نصب نفسه فيها مدافعا عن اإل ،منضبط ال

 :كرومر فيقوللورد المعاصرون له بأخالقه حيث يخاطب 

 زعمـتتتتتتتتتتت بنـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتا مزاعم كاذبات
 

 ومـتتتتتـتتتتتا يغـتتتتتني مقـتتتتتـتتتتتال الزاعمينـتتتتتا 
 

 زعتتتتمتتتتت التتتتديتتتتن والتتتتقتتتترآن جتتتتاءا
 

 بمـتتتتـتتتتا يشـتتتتـتتتتقي حيـتتتتـتتتتاة المسلمـتتتتينا 
 

 رويـتتتتتـتتتتتدك أيـتتتتتـتتتتتها الجـتتتتتبـتتتتتار فينا
 

 فتتبتتئتتس التتحتتكتتم حتتكتتم التتقتتتاستتتتتتتتطتتيتتنتتتتا 
 

 نـتتتتتتتتتتتتتتتتا أمتتتة في الجهتتتل غرقىوه
 

 وشعـتتتتتتـتتتتتتبا في مـتتتتتتهـتتتتتتانتـتتتتتته دفينـتتتتتتا 
 

 أديـتتتتتتتـتتتتتتتن اللـتتتتتتتـتتتتتتته يأمـتتتتتتترنا بجهلأد
 

 ويتتتوجتتتب أن نتتتذل ونستتتتتتتتتتتتتكتتتيتتتنتتتا؟ 
 

 ستتتتتتتتتتل األحتتيتتتاء والتتمتتوتتتى جتتمتتيتتعتتتتا
 

 أكنـتتتتتـتتتتتـتتتتتا أمة مستضعفينـتتتتتـتتتتتـتتتتتـتتتتتا؟ 
 

  الرد  الموضوعي على لورد كرومر

ية وعقليته و في هذه القصيدة وظف الشاعر أحمد محرم شاعريته وعبقريته الفن

الجدلية في تفنيد دعاوي لورد كرومر مذكرا بتاريخ المسلمين الحافل بالبطوالت التي 

 ومشيرا ومذكراً بشجاعة القادة والحكام المسلمين، اإلنسانية،غيرت وجه الحضارة 

وأنار لهم طريق الحياة، ورسم السبيل  اإلسالم،ه الغرب من نقلإلي روح العلم الذي 

تعيش في العصور الوسطي الوقت الذي كانت فيه أوروبا التزال إلي الحضارة في 

 :الظالمحالة من 

 ليـتتتتتـتتتتتالي يبـتتتتتعث  اإلسـتتتتتـتتتتتالم  منـتتتتتا
 

ـتتتـتتتع المتغطرسيـتتتـتتتـتتتنا   عـتتتـتتتزائم ت خضل
 

 نثـتتتتتتـتتتتتتلا عـتتتتتتـتتتتتتروش جبـتتتتتتاريَن غ لبا
 

 ونجتـتتتـتتتثا الممـتتتـتتتـتتتـتتتالك فاتحيـتتتـتتتـتتتـتتتنا 
 

ف  التتتتداوالت متتتتنتتتتهتتتتا  وقتتتتائتتتتع  تتتتترجتتتت 
 

 صر صاغريـتتتناويـتتتذكـتتتـتتترها القيـتتتـتتتا 
 

تفتتتاضتتتتتتتتتتا ن نتفض ا ي  تركنتتتا التتتدهر 
 

 وغـتتتـتتتادرنا الخـتتتـتتتـتتتالئق ذاهليـتتتـتتتـتتتنا 
 

فـتتتتتتتـتتتتتتتاء له وعـتتتتتتتلم   جتتال التتغتتمتتَراتل واكتتتستتتتتتتتح التتتدجتتونتتتتا    ببـتتتتتتتـتتتتتتتأس  ال كل
 

 ليـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتالي ظلتتتل األقوام جهتتتل
 

م  فظلـتتتـتتتـتتتـتتتوا حائريـتتتـتتتـتتتـتتتنا  تتتـتتته   أَضلـ 
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 الرشد في الدين وحده

تاما رائعا ينسب فيه الرشد إلى الدين ويختم الشاعر أحمد محرم هذا المقطع خ

 على سبيل القصر:

 ستتتتتتتنَنـتتتتتتتتتتتتتتتا الرشتتتتتتتتتد للغتتتاوين طرا
 

 ولوال الـتتتتتتتتتدين لم نـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتك  راشتتتدينا 
 

 إلىوفي هذه القصيدة يلتفت الشاعر أحمد محرم إلي مخاطبة لورد كرومر مشيرا 

 :خذالن بعض رجال اإلسالم لدينهم

 ولـتتتتتتتـتتتتتتتوال معشـتتتتتتتر خـتتتتتتتـتتتتتتتذلوه منا
 

 ين األولينالكـتتتتتتتتتنا الـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتستتتابق 
 

نـتتتتتتتتتتتتتتتتا  أتزعم متتتا جني الجهالء دي
 

 وتتتتتأختتتتذنتتتتا بتتتتذنتتتتب التتتتجتتتتاهتتتتلتتتتيتتتتنتتتتا؟ 
 

 رويـتتتتتـتتتتتدك أيهـتتتتتـتتتتتا الجبـتتتتتـتتتتتار فينا
 

 فمـتتتتتتتـتتتتتتتا أنصفتـتتتتتتتنا دنيـتتتتتتتـتتتتتتتا ودينا 
 

حكام البالد  ينتقدثم يمضي الشاعر أحمد محرم في سبيله هذا خطوات أخري ف

ويصفهم بأنهم  الذين يصدرون في حكمهم عن إرادة العدو المحتل والضالعين معهم

 .الذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم، وهانت عليهم كرامتهم

  شاعر الوحدة الوطنية

على نحو ما تفوق الشاعر أحمد محرم في وضوح رؤيته لقيمة الخالفة اإلسالمية، 

فإنه تفوق تفوقا ساحقا  والترك،وتصويره الذكي لجوهر العالقة األخوية بين العرب 

 «.الوحدة الوطنية»نسميه اآلن في الحديث الذكي عما 

جدال، فإن الشاعر أحمد محرم كان بمثابة أول الشعراء الذين استشرفوا  وبال

األمل في وحدة وطنية حقيقية تصون للوطن في مصر قدسيته وحقوقه، وكانت 

وارتقي  ،١٩١٩أشعاره القوية إرهاصا ذكيا لما حدث بعد هذا حين اندلعت ثورة 

ة في الجامع األزهر الشريف، ولهذا كان الشاعر أحمد محرم األقباط منابر الخطاب

أرض  علىهذا النحو المبين  علىفي ذلك الوقت أسعد الناس بتحقق فكرته وتجسدها 
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في قصيدته  ١٩١٩الواقع، وقد سجل بعض مشاهد الوحدة الوطنية التي أثمرتها ثورة 

 :حيث يقول« مصر في حرم هللا»الشهيرة 

 هاء في حـــــرم اللــمرحــبــا باإلخــــ
 

 وأهـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتال بقومـتتتتـتتتتنا الصـتتتتالحـتتتتينا 
 

يت، واقض الحـ يا ب  حي آل المستتتتتتتيح 
 

 أجمعـتتتتتينا« أحمد»ـتتتتتـتتتتتق عـتتتتتـتتتتتن آل  
 

 اكــــتب العهــــد بيــننا واجعل المصـ
 

 ـتتتتتتحف خير الشهود فيـتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتهم وفينا 
 

 حسبـتتـتتـتتـتتـتتنا اللـتتـتته ال نـتتـتتريـتتـتتـتتد سـتتواه
 

 ـتتـتتـتتمينامـتتن كفيـتتـتتل وال نريـتتـتتـتتد ضـتت 
 

 وجعلـتتـتتنا اإلخـتتـتتـتتـتتاء دنيا ودينـتتـتتـتتـتتا    إن عقـــدنــا عــــرا الوفـــاء لمصــــر 
 

 فهــــي للــــه حـرمــــة َمْن يصنــهــا
 

 يحيي في ظل الظليـتتتتتتتل مصـتتتتتتتـتتتتتتترنا 
 

  لوحدة الوطنيةكرمز لالنيل 

ه في بلورة أفكار مقطع كامل من شعر محرم يجيد الشاعر أحمدوعلى عادته فإن 

 وهو هنا يقول بصوت عال:  به،بيت حاسم يودع فيه خالصة ما وصل إليه ودعا 

 إن َمْن عق من بني النيتتتل مصتتتتتتترا
 

 عـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتق آبتتتاءه وختتتان البنينتتتتا 
 

  قصائده في محاربة الفتنة الطائفية

أن نجد لهذا الشاعر درراً مبكرة حافلة بالمنطق  من المثير لإلعجاب والتقدير

القضاء  إلىلوجدان النقي يدعو فيها أبناء مصر بكل إخالص والبيان المعبر عن ا

 .الفتن الطائفية التي أطلت برأسها في العصر الذي عاشه على

قضايا الوحدة الوطنية  إلىوالحق أن أحدا من دعاة اإلسالم والعروبة لم يلتفت 

هذا القدر وبهذا المستوي من اإلعجاز  علىوأخوة األقباط المصريين للمسلمين 

 الوطني الضخمالشاعر هذا شعري والبياني الذي أنجزه أحمد محرم، وقد انتبه ال

محاربة الفتنة الطائفية التي حاول اإلنجليز بثها في عهد السير جورست،  إلىمبكراً 

معاني التسامح الديني والوحدة الوطنية عبر تاريخ  إلىوكان من أوائل الذين التفتوا 

 .رائعة مصر الطويل وعبر عنها في أشعار
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 منها:وللشاعر أحمد محرم أكثر من قصيدة في هذا الميدان، 

  وهي بائية« الحفاظ الوطني» ▪

 من قافية الراءوهي « اإلخاء الوطني» ▪

   قصيدة ثالثة من قافية الكاف ▪

  ، وهي قصيدة ميمية«الخلف واللجاج» ▪

   أيضا قصيدة ميميةوهي « بين المأربين» ▪

 .في حرم هللا" مصر»هذا فضال عن نونيته الشهيرة  ▪

 الحفاظ الوطني

يقول « الحفاظ الوطني»في إحدى روائعه وهي قصيدته البائية التي جعل عنوانها 

وما تملك  وفروعههذا الشاعر الوطني المفكر بوضوح واعتزاز إنه هو وأصوله 

 ووالئه:لوجده  عليه، المستحقةيداه ليس إال ملكا لمصر العزيزة 

 ذيوحبها الشتتتتتتترف ال الحياة،مصتتتتتتتر 
 

 بطـتتتتتتتـتتتتتتترازها العـتتتتتتتالي أدل  وأعجب 
 

 نفـتتتتتسي ومـتتتتتا ملكـتتتتتت يـتتتتتداي ألمتي
 

ْن أنتتتا متتنتتجتتتتب آبتتتائتتي،وستتتتتتتتراة    ومتتَ
 

 علمـتتتتتهم حـتتتتـتتتتب البـتتتتـتتتتـتتتتالد أجنـتتتتـتتتتةً 
 

مائم ينصتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتون وأخطب   وذوي ت
 

  مناجاة الوطن كمعشوقة

وفي قصيدة أخري يخاطب الشاعر أحمد محرم وطنه مصر كما لو كان عاشقا 

عشوقته ، وهو يستعرض في رشاقة عددا من الصور المعبرة التي متيما يناجي م

 :ينبغي أن يكون عليها والؤه لهذه المعشوقة

 أي حـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتق من قبل حقك يقضتتتتي
 

 وذمـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتام يصتتتتـتتتتتتتتتتان قبل ذمامك 
 

 لستتتتعـتتتتتتتتتتيد يكـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتون من خدامك    بـتتتتتـتتتتتارك اللـتتتتتـتتتتتـتتتتته في بنيك وطوبي
 

 مـتتتتتتا مقـتتتتتتـتتتتتتام الحيـتتتتتتاة في النفس إال
 

 لتتي متتقتتتامتتتكدون متتتا يتتنتتبتتغتتي لتتعتتتا 
 

 نتتعتتمتتتة التتعتتيتتش متتن أيتتتاديتتتك عتتنتتتدي
 

 وجمـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتال الحيـتتتتتتتتتتاة من إنعامك 
 

باراً  يك ك بذلنـتتتتتتتتتتتتتا النفوس ف  لـتتتتتتتتتتتتتو 
 

كرامتتتك  من إ ليتتتل  ق ل ينتتتا ا  متتتا قضتتتتتتت
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 فكرة ارتباط المصير بالوحدة الوطنية

الشاعر أحمد محرم في قصيدته البائية فكرته الوطنية في بيت من أبيات  ويبلور

 الحكمة الجميلة:  

 س الشقـتتـتتاء بزائـتتـتتل عن أمـتتـتتةليـتتـتتـتت
 

 حـتتتتتتي يـتتتتتـتتتتتزول تفـتتتتتـتتتتترق وتحزب 
 

 :يراها جديرة بالتحقيق هللا، وهويتمناها علي  البيت بأمنيةثم هو يتبع هذا 

 َمْن لي بشتتتتتتتعتتب في الكنتتانتتة ال القوي
 

 تنشتتتتتتتق منتتته وال الهوى يتشتتتتتتتعتتتب 
 

 متـتتـتتألـتتـتتـتتب يبـتتـتتغي الحيـتتـتتـتتاة كأنـتتـتته
 

 جيـتتتتتتتتـتتتتتتتتش عـتتتتتتتتلى أعـتتتتتتتتدائه يتألب 
 

   كرة اإلفادة من التجاربف

على التعبير « هذا السبيل»يؤكد في قصيدته  محرم وهوالشاعر أحمد  كذلك نرى

أبناء وطنه مطالبا باالعتبار من  إلىالجاد عن دعوته المخلصة باالتحاد التي يوجهها 

 التجارب:من  واإلفادة الحوادث،

 إيتتته بتتتنتتتي مصتتتتتتتتتر أمتتتا وعتتتظتتتتتتتكتتتم
 

 ما تصتتتتتتنع األحـتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتداث واأليام 
 

لنتتتتا لخطوب وهتتتا فقتتتد طمتتتت ا  إيتتته 
 

 منـتتتـتتتها ركـتتتـتتتام يعتلـتتتـتتتيه ركـتتتـتتتـتتتام 
 

لهتتتتا لنفوس جمتتتا قي ا  إيتتته فقتتتد أشتتتتتتت
 

 وأضـتتتتتتـتتتتتتلها التمـتتتتتتـتتتتتتويه واإليهـتتتتتتام 
 

 خلـتتتتـتتتتق يهـتتتتـتتتتـتتتتب الشر منه وترتمي
 

 فـتتتتتـتتتتتتن تـتتتتتـتتتتتروع اآلمنـتتتتتـتتتتتين جسام 
 

 فلعـتتتتتتـتتتتتتل معـتتتتتتـتتتتتتوج األمـتتتتتتور يقام    ستتوستتوا أمـتتتتتتتتـتتتتتتتتوركم ستتياستتة حازم
 

با علىأستتتتتتتفي   غضتتتتتتتين وقد رأواالمت
 

 أن الفـتتتتتـتتتتتالح تـتتتتتـتتتتتـتتتتتودد ووئـتتتتتـتتتتتام 
 

 شتتتتتتترعوا العتتتداوة بينهم لم يوصتتتتتتتهم
 

 ديتتن التتمستتتتتتتتيتتح بتتهتتتا وال اإلستتتتتتتتالم 
 

  حتمية اإلخاء الوطنيإيمانه ب

على هذا النحو كان الشاعر أحمد محرم يعبر عن حالة الوجد التي تجمع 

الذي ا كاإليمان وهو يري هذا االنصهار أمرا حتمي ومسلمين،المصريين من أقباط 

 :ال يصيبه التغير وال التحول، وهو يقول في قصيدته "اإلخاء الوطني"
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 ويعطفنا اإلخـتتتتتـتتتتتـتتتتتاء فنذكر ننـتتتتتسي،
 

 والحتتتب ي طوي في القلوب وي نشتتتتتتتر 
 

 التتهتتوى،لتتعتتمتتر التتالئتتمتتيتتن عتتلتتى  إنتتتا،
 

 لـتتتنري سـتتتـتتتواء مـتتتن يلـتتتـتتتـتتتوم ويعذر 
 

 نـتتتتتتتترضتتي األحـتتتتتتتتبة ال نراقب بعدهم
 

 ـتتتتتـتتتتتي وَمْن يتذمرأهـتتتتتـتتتتتواء َمْن يرض 
 

 يا مـتتتتـتتتتن يحـتتتتـتتتتـتتتتاول أن يغي ر عهدنا
 

 اإليمـتتتتتـتتتتتان هل يتغير؟ إلىانظـتتتتتـتتتتتر  
 

........... 

 لسـتتتتوي الوفـتتتتـتتتتاء لقومنـتتتتـتتتتا ال نؤثر    الدهـتتتتتـتتتتتر يشهـتتتتتد والحـتتتتتـتتتتتوادث أننا
 

 إخـتتتتتـتتتتتواننا األدنـتتتتتـتتتتتون يجمـتتتتتع بيننا
 

 عهـتتتـتتتد أبـتتتـتتتر وذمـتتتـتتتـتتتة ما تخفـتتتـتتتر 
 

 أمـتتتـتتتـتتتـتتتةيـتتتا أمة اإلنجيـتتتـتتتـتتتل إنـتتتـتتتـتتتا 
 

 في مصـتتتتـتتتتر واحـتتتتـتتتتدة لمـتتتتن يتدبـتتتتر 
 

 درجتتتت عتتلتتى ذمتتم ختتوالتتتد لتتم تتتزل
 

 تمضتتتتتي القرون بها وتأتي األعصتتتتتر 
 

  نموذج من حديثه الشعري إلى األقباط المصريين

« الخلف واللجاج»يخاطب الشاعر أحمد محرم أبناء وطنه من األقباط في قصيدته 

 علىة موقف إخوانهم المسلمين منهم خطابا محبا عطوفا صريحا ينبئهم فيه عن حقيق

 :سلوك الطرفين ووفائهم لهذا العهد علىمدي التاريخ، مثنيا 

 يا أمـتتتتتـتتتتتة القبـتتتتتـتتتتتط واألجيال شاهدة
 

 بمتتتا لنتتتا ولكم من صتتتتتتتتتتادق التتتذمم 
 

 هـتتتتتـتتتتتذي مواقفنـتتتتتـتتتتتا في الدهر ناطقة
 

 فاستنبئـتتتتتـتتتتتوها تريحنـتتتتتـتتتتتـتتتتتا من التهم 
 

كم في األمر مختلف  إن يختلف من
 

 ا اليوم غير هللا من حـتتتتتتتتتتتتتكمفمتتتا لنتتت 
 

 ال تظلموا التتتدين، إن التتتدين يتتتأمرنتتتا
 

 بمتتا علمتم من األخالق والشتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتيم 
 

 وال يفيئـتتتتـتتتتون لألديـتتتتـتتتتان والحـتتتتـتتتترم    منـتتتتتا ومنـتتتتتكم رجـتتتتتـتتتتتال ال حلوم لهم
 

 أنـتتتتتم لنـتتتتا إخـتتتتـتتتتوة ال شيء يبعـتتتتـتتتتدنا
 

 عنكم على عنتتتت األقتتتدار والقستتتتتتتم 
 

ـتتتتدن  من رغا  ئبناليـتتتتـتتتتس اللجـتتتتـتتتتاج بم 
 

جتتدينتتا ستتتتتتتوى النتتدم   وال الشتتتتتتتقتتاق بم 
 

  الكاذبةالغربية ضرورة التصدي للدعاوي 

ينبه « بين المأربين»فإن الشاعر أحمد محرم في قصيدته نفسه النهج  وعلى

ضرورة التصدي للدعاوي الكاذبة التي يروجها الغربيون والتي ال يمكن  إلىبوضوح 

ألقباط والمسلمين منذ عهد الرسول صلي هللا لها أن تمس حقيقة العالقة الثابتة بين ا

 :عليه وسلم



 

 

32 

ام  كـتتتتتتتـتتتتتتتذب الوشـتتتتتتتـتتتتتتتاة وأخطأ اللو 
 

 أنتـتتتتتتتم أولـتتتتتتتـتتتتتتتو عهـتتتتتتتد ونحن كرام   
 

 حـتتتتتـتتتتتب تجـتتتتتـتتتتتـتتتتتد الحادثات عهوده
 

 وتزيـتتتتـتتتتد في حرمـتتتتـتتتتـتتتتانه األيـتتتتـتتتتام 
 

 وصـتتتتتتتـتتتتتتتل المقـتتتتتتتوقس بالنبي حباله
 

 فـتتتتـتتتتإذا الحبـتتتتـتتتتال كأنـتتتتـتتتتها أرحـتتتتـتتتتام 
 

 فةو فخليفةوجـتتتتتتتـتتتتتتترى علـتتتتتتتـتتتتتتتيه خلي
 

 وإمـتتتتـتتتتام عـتتتتـتتتتدل بعـتتتتده فإمـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتام 
 

 ال تنشد العهـتتتتتتـتتتتتتد المؤكد بيننـتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتا
 

 النيـتتتتل عهـتتتتـتتتتـتتتتد دائـتتتتـتتتتم وذمـتتتتـتتتتـتتتتام 
 

 متتتدوا القلوب مصتتتتتتتتتتافحين بموقف
 

 عكف الصتتتتتتتليتتتب عليتتته واإلستتتتتتتالم 
 

يد هللا القوي حبالهـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتا  عقدت 
 

 والرستتتتل والمأل العلي شتتتتهـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتود 
 

 يمتتتده« المستتتتتتتيح»طرف على كف 
 

 مشتتتتتتتتتتدود« متتحتتمتتتد»بتتكتتف طتترف  
 

 موقفه من الزعماء الوطنيين

كما يقول الدكتور  ، أحمد محرم بزعماء الحركة الوطنية الشاعر ةعالقكانت 

بدوي طبانة محكومة بذلك اإلطار من الوفاء المطلق لألماني الوطنية التي تتلخص 

  .بالدهم علىتراب الوطن، ووحدة أراضيه، وسياده أبنائه  علىفي الحفاظ 

  صائده في تحية الزعيم سعد زغلول باشاق

تولي وزارة  حينالشاعر أحمد محرم الزعيم سعد زغلول باشا مبكرا حيا 

بقصيدة عصماء من قافية الفاء الرقيقة الراقية الموحية بالهدوء  (١٩٠6المعارف )

 :، وعبر عن أمله وآمال المصريين في أن يتولى رعاية العلم والمعرفةالمنتج 

 ب لتتألقتتوام تتتجتتربتتتتةإن التتمتتنتتتاصتتتتتتتتتت
 

 وإنتتتك التمتترء أستتتتتتتتس بتتتالتعتتال كتلتتفتتتتا 
 

 ال يتتعتتتتتلتتي متتنصتتتتتتتتبتتتا إال لتتيتتجتتعتتلتتتته
 

 إلي المحامد مرقـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتاة ومزدلـتتتتتتتتتفا 
 

 علىتولي الوزارة بوقد حرص الشاعر أحمد محرم في قصيدته التي هنأ بها سعداً 

 :أن يذكره بواجبه في إحياء العلوم الكفيلة بصياغة المجد الوطني

 أصتتتتتتتبحتتت متتالكتتهوكتتل بهتتا العلم إذ 
 

 وال تخـتتتتتتـتتتتتتف فيه سـتتتتتتـتتتتتترفا وال جنفا 
 

 أطلق حبائس منه طالما جزعـتتتتتتتتتتتتتت
 

 واستتتتشتتتعرت لتمادي حبستتتها أستتتفـتتتتتتتتتا 
 

 لـتتته منيتـتتتـتتته في المـتتتـتتتاء مـتتتـتتتـتتتا صدفا    أيحبس المتتتاء عن ظمتتتةن لو برقتتتت
 

 أنعم بتتته فتتتأال وكتتتان لنتتتا ستتتتتتتعتتتد،يتتتا 
 

 أوفى وأصتتتتتتتتدق فتتأل في التتدنتتا عرفتتا 
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حرم بسعد زغلول باشا الذري في مديحه له في ثورة وقد بلغ الشاعر أحمد م

١٩١٩ . 

  د قرارات زعيم األمةحمعارضته أل

من أن  الشاعر أحمد محرم لم يمنع الحماس لسعد زغلول باشا وزعامتهلكن هذا 

بعض مواقف سعد فيما تال نجاح الثورة ومنها قوله المشهور  إلىيوجه بعض النقد 

 القرارات:في ذم أحد 

 التتتتمتتتتقتتتتابتتتتر فتتتتادفتتتتنتتتتوه إلتتتتىختتتتذوه 
 

 وقتتتتولتتتتوا لتتتتلتتتترئتتتتيتتتتس لتتتتك التتتتبتتتتقتتتتاءي 
 

آية من آيات وطنية الشاعر  في هذا الموقف  الدكتور بدوي طبانةويرى أستاذنا 

أحمد محرم وتجرده من األهواء أو الوقوع في شرك الحزبية التي تعمي عن الحقائق 

 .وتنظر إلي الرجال أكثر مما تحكم عليهم باألعمال

  حلمي مديح الخديو عباس 

عظمة الملك »نظم الشاعر أحمد محرم في شبابه قصيدة ذاع صيتها هي قصيدته 

وقد  ، في مدح الخديو عباس حلمي الثاني،«وجالل األدب في ساحة العباس الكبرى

في زيارته لمدينة  الخديو بإلقائها بين يدي والحكومةضن  عليه رجال الحاشية 

 .دمنهور، فنشرها في جريدة المؤيد

  دعوته لتعليم المرأة : االجتماعي شعره 

هذا اإلصالح  إلىع ني الشاعر أحمد محرم في شعره باإلصالح االجتماعي ونظر 

تعاليم الدين وروحه،  إلىمن وجهة نظر خلقية سامية تستند في جوهرها وتفصيالتها 

رة وقد نظم في هذا المجال آثاراً شعرية كثيرة تنطق بسمو الفكرة وجالل المعني وبالقد

 .اإلقناع على
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 إلىالجدير بالذكر في هذا الميدان أن الشاعر أحمد محرم كان من الداعين  ومن

تعليم الفتاة،  علىتعليم المرأة وتثقيفها، وقد حفل تراثه الشعري بأشعاره التي تحث 

تأكيد الضرورة القصوى لهذا التعليم، بل إنه كان يصور تعليم الفتاة  إلىوتذهب 

ين مستقبل واعد لألمة وبين النكبة التي تحيق بها إذا ما أ غفل هذا بمثابة الفيصل ب

 :التعليم

 جـتتتتتاهل ظـتتتتتـتتتتتن أن العـتتتتتـتتتتتلم مفسدة
 

 للبنت فانتقص التعليم وانتقـتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتدا 
 

 مهـتتتتتتـتتتتتتال فـتتتتتترب فتـتتتتتتاة أهلكت أسرا
 

 بجهلهـتتتتتتـتتتتتتا وعجـتتتتتتـتتتتتتوز أفسدت بلدا 
 

 األم للشتتتتـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتعب إما رحمة وهدى
 

 اأو نكبة ما لها من دافـتتتتتتع أبـتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتد 
 

 ال يذهب الشتتتتتتتعب في أخالقه صتتتتتتتببا
 

 واألم تذهب في أخالقه صتتتتتتتعـتتتتتتتتتتتتتدا 
 

 فهي الستتتتتتبيل إلى إصتتتتتتالح ما فستتتتتتدا    ال تيأسـتتتتتتتـتتتتتتتوا وأعـتتتتتتتدوا األم صالحة
 

  اختالفه مع قاسم أمين في السفور

هذا كان من الذين اختلفوا مع دعوة قاسم  محرم معأحمد  أن الشاعرلكننا نالحظ 

 :له بالتريث وعدم االندفاع ناصحا التبرج إلىه في دعوته نتقداأمين إلي السفور، وقد 

 أقـتتتتتتتتتتاستتتتم ال تقـتتتتتتتتتتذف بنفستتتتك تبتغي
 

 لتتتقتتتومتتتك واإلستتتتتتتتتالم متتتا هللا عتتتالتتتم 
 

 أنتتتت تبكي مصتتتتتتتتتابهتتتا    ولوال اللواتي
 

 لمتتتا قتتتام لألخالق في مصتتتتتتتر قتتتائم 
 

  شعر الحكمة

يسجل لنفسه وإن لم ي عن بأن  فرسانه،أما شعر الحكمة فقد كان محرم في طليعة 

في ترتيب نحو مستقل مثال، أو بأن يقدمه  علىالسبق في هذا المجال بأن ينظم فيه 

شاعرية  إلىأن هذا مما يضيف نحن نرى ، وه موضوعات قصائد علىاألبيات 

محرم، فليس أعذب من حكمة تأتي في ثنايا الحديث عن األغراض األخرى دون أن 

 .بما أدرك من خبراتاآلخرين  علىيتفرغ الشاعر لالستعالء 

والواقع أن الحكمة في شعر الشاعر أحمد محرم كانت تأتي كما يقول النقاد أقرب 

ما تكون إلي خيط الضوء في اللوحة المعبرة، فهي تأتي مطبوعة غير متكلفة، ويبدو 
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أن أكثر األغراض التي عالجها، وهي أغراض وطنية، وأغراض تتصل بالعقيدة 

لها الفضل في شيوع هذا النوع من الحكمة في شعره، وأظن  والتربية واألخالق، كان

 .من شعرهفي كتابنا هذا اه أوردنأننا رأينا هذا المعني بوضوح فيما 

  شعره العائلي والعاطفي

حفل ديوان الشاعر أحمد محرم بروائع من الشعر الذي عبر فيه بطريقة مبهرة 

 :يقول في رثاء والده أسرته، وهوعن عواطفه نحو 

ً بتتنتت  يتتتت لتتنتتتا متتن األختتالق صتتتتتتتترحتتتتا
 

 دعتتتائمتتته المروءة والوفـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتاء 
 

 نعـتتتتـتتتتد المكـتتتتـتتتترمـتتتتـتتتتات لنا ثـتتتتـتتتتراء
 

 إذا متتتتا التتتتقتتتتوم غتتتترهتتتتم التتتتثتتتتراء 
 

وال يخلو ديوان الشاعر أحمد محرم من درر غير مسبوقة في الشعر العاطفي 

الذي عبر فيه عن عاطفة الحب الصادق الذي عاناه في الحلقة األخيرة من سلسلة 

 .الطويلة حياته

  كان مقال في شعر المناسبات

ومع كل هذا التجلي في هذه االفاق الشعرية السامية والرحبة فقد كان الشاعر 

،  أحمد محرم مقالً في شعر المناسبات، وفي مديح الشخصيات الوطنية والسياسية

 . وعلي الجارم  وذلك إذا ما قورن بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد الكاشف

  إلى األقاصيص الشعرية اتجاهه

انتبه الشاعر أحمد محرم بشاعريته الذكية، وإدراكه الفني إلي الدور الذي كان  

 جدوىيمكن له أن يؤديه في هذا المجال من خالل األقاصيص الشعرية التي تصور 

االلتزام بالخلق الكريم من خالل استعراض الصورة النقيضة لمصير المبتعدين عنه 

 :عابرة التي تهدد نسيج المجتمعالنزوات ال إلى
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 آستتتتتيت لمستتتتترفين أعـتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتان كال  
 

 عـتتتتتلى إدمـتتتتتـتتتتتان لذته أبـتتتتتـتتتتتـتتتتتـتتتتتوه 
 

 مإذا متتتا عتتتاقتتتر التتتفتتتحشتتتتتتتتتتاء متتتنتتتهتتت 
 

 أخو النشتتتتوات غناه أخـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتوه 
 

.........  

 عتتتلتتتيتتتهتتتم متتتن ختتتزايتتتاهتتتم ستتتتتتتتتمتتتات
 

 ومتتتا أنتتتفتتتوا التتتفتتتجتتتار فتتتيتتتجتتتحتتتدوه 
 

 إذا متتتا عتتن  فتتي التتظتتلتتمتتتاء صتتتتتتتتيتتتد
 

 تداعوا حوله فتصتتتيـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتدوه 
 

 تـتتتتتتتردي بينهم فتعـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتتتاوروه
 

 إلي أن قتتتال قتتتائلهم دعـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتوه 
 

  شادي وبو دراساته عن الشعراء و تقديره ألإسهاماته في تحرير أبوللو 

في  "، فنشرشارك الشاعر أحمد محرم مشاركة فعلية في تحرير مجلة "أبوللو

، وبحثا عن أدب «من همومي»أول عدد منها قصيدة من شعر الحب عنوانها 

في العدد الثاني من المجلة قصيدة  ونشر .وشاعريتهحوم السيد توفيق البكري المر

في العدد السابع من المجلة قصيدة وطنية حيا  ، ونشر"قوة وضعف"عاطفية بعنوان 

 نقدية: حافظفي العدد الحادي عشر دراسة  كامل، ونشرفيها ذكري الزعيم مصطفي 

فقد نشر فيه من شعره قصيدتين: تحية  المجلد الثانيفي أما   .إبراهيم في الميزان

وفي  .وهي قصيدة تفيض بمعاني الفخر والشكوى« ليتني»أبوللو في سنتها الثانية، و

المجلد الثالث نشر بحثا عن الشاعر إسماعيل صبري، وقصيدة في رثاء شيخ العروبة 

دراسات أبوللو  في مجلة وقد قدم  الشاعر أحمد محرمى هكذا نر .أحمد زكي باشا

إسماعيل  و إبراهيم حافظ:أدبية عن ثالثة من شعراء البارزين السابقين عليه وهم 

 .توفيق البكريو صبري

ويبدو بوضوح أن الشاعر أحمد محرم كان يبادل محرر أبوللو وسكرتير جمعيتها 

شادي تقديرا بتقدير، فألقي محاضرة عنه وعن شعره وديوانه  وأحمد زكي أب

 ١٩33ألدب الجديد في القاهرة سنة في نادي رابطة ا« الشعلة»

  وفاته

  .١٩٤٥من يونيو سنة  ١3توفي الشاعر أحمد محرم يوم األربعاء 
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 الفصل الثاني : الشاعر أحمد الكاشف

 الذي ظل عثمانيا طيلة حياته  

 

( واحد من أعالم الشعراء العرب في ١٩٤٨ - ١٨٧٨الشاعر أحمد الكاشف )

، وكان على والتجويدثيرا من السبق والتفوق حقق في شعره كفقد العصر الحديث 

سياسي، كان مياال لإلنصاف في أغلب شعره  ورأيالدوام صاحب رؤية سياسية 

أفضل من أنصفوا الزعيم عرابي بعد عودته من المنفى لكنه  ناحتى إنه يعد في نظر

من في أحكامه على  صوابذاته من ال القدرب يتمتعبحكم التأثر بالمعاصرة لم يكن 

 الليبرالية.زعماء الحقبة عاصرهم من 

  ديوانه المنشور ال يقاس بشعره

هذا في إحياء ذكرى  ينحب إثبات الفضل ألستاذنا الدكتور محمد إبراهيم الجيوش

تشرف نالشاعر الفذ و دراسة حياته و شاعريته وشعره وتحقيق ديوانه  أيضا ، ومما 

لهيئة المصرية العامة للكتاب مع في ا هعلى إعادة نشر ديوان ينحريص اكن ابه أنن

دواوين حافظ إبراهيم و محمود أبو الوفا ، ومن قبل الدكتور الجيوشي فقد كان للشاعر 

أن جزأي الديوان علي وقد ذكر  همحمود غنيم فضل الكتابة المبكرة المفصلة عن

 شفجودتهما ال يكافئان الشهرة الكبيرة التي نالها ر، ولعل السبب هو أن شعر الكا

يشكل الشطر األعظم من نتاجه، واليزال هذا الشعر وكذلك كل  ١٩١٤فيما بعد عام 

نثره الفني و مقاالته األدبية واالجتماعية والسياسية  ينتظر َمْن يتولى تحقيقه ونشره 

 .شاعريتهلو هبمجموعة من الشهادات المقدرة ل حديثنا عنه  نبدألعل هذا يجعلنا و، 

الشاعر أحمد الكاشف علي صفاء شعر  يم دليال رآه من ذكر الشاعر محمود غنوقد 

قصيدته العينية في مديح الخديو  علىهو ما علق به الشاعر نفسه في ديوانه ونفسه، 

حيث أثبت الشاعر ومودعا ": " فيك الرجاء مسلما  مطلعها والتيعباس حلمي 
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بوها نس القصيدة، حتىوقد أعجب الشعراء بهذه » نصه:الكاشف في الهامش ما 

 مطلعها:اضطر شوقي إلي معارضتها بقصيدته العينية التي  وحتىلشاعر عراقي، 

 «.فنسي القوم بقصيدته قصيدتي وتصنعا،زد في الدالل سجية 

 و ما يرويه عن األستاذ اإلمام افظ إبراهيم الشاعر حشهادة 

مستقل في بيانه  الكاشف شاعرأحمد  إن الشاعرالشاعر حافظ إبراهيم يقول كان 

إليه يقول: تلوت تائيتك )أي القصيدة ذات  شاعر النيل كتب  ، وه ووجدانه أومبد

 إنه لشاعر.  فقال:القافية التائية( علي اإلمام محمد عبده 

  شهادة الشاعر إسماعيل باشا صبري

وكان الشاعر إسماعيل باشا صبري يقول: إن من شعر الشاعر أحمد الكاشف ما 

 ابا وإجالال.يستحق أن يقف له القارئ إعج

 مصطفي لطفي المنفلوطياألديب العظيم شهادة 

مصطفي لطفي المنفلوطي يقول: إن أحمد الكاشف هو الشاعر الوحيد الذي  وكان 

عرفت وعرف الناس من أمره أنه إذا نطق فإنما ينطق بلغة نفسه، وإذا حدث فإنما 

  .يحدث عن حسه

  ألمير الشعراء منصف رأي

فقد كان أحمد شوقي أمير الشعراء يقول: إن الشاعر أحمد إلى كل هذا  وباإلضافة

ألسنة الطيور وأنواع  علىالكاشف أتقن تقليده في القصص الشعري الذي أجراه 

  الحيوان.
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  شهادة الكواكبي

أما عبد الرحمن الكواكبي فكتب إليه قائال: أما إعجابك بطبائع االستبداد فأجرك 

ها قومك الترك، ولو أبصرت ما أبصرته في عليه إعجابي بقصيدتك التي تعاتب في

 .كتابيأسفاري لرأي الناس من شعرك في هذا الموضوع ما لم أروه في 

  رشيد رضا المنار محمد بشهادة صاح

إن في شعرك روح  :يقول  لشاعر الكاشف ا ىرشيد رضا إل السيد محمدوبعث 

والخرافات والعادات التأثير، وأحب أن يكون للمنار حظ كبير منه، فحارب به البدع 

 .السيئات

 القيمة التربوية لشعره

أحد وزراء المعارف مما يؤيد وجهة نظر األستاذ محمد رشيد رضا ما روي من و 

 هذا األسلوب. علىقصيدته )اختيار الزوجة( فبعث إليه يوصيه بالحرص قرأ 

 الرومي و عالقته بالنسبين الجركسي 

والبد معه من  منه،سبه بتلخيص ال بد ون الشاعر الكاشف نبدأ الحديث عن اسم

كان قوقازيا احتضنه « عمر»أن نحرر القول في هذا التاريخ الطريف فنقول إن جده 

جد الشاعر  ورد   بها،لقبه كما ورث ثروته التي أوصى له  الكاشف فأخذذو الفقار 

وعلى هذا  احتضنهيباسم من « والد الشاعر»الجميل لمن احتضنه بأن سمي ابنه 

ن اسم الشاعر بطريقة التسلسل : أحمد بن ذي الفقار بن عمر الكاشف ، وإذا فلم يكو

يكن لقب الكاشف لقبا للشاعر أو ألبيه أو جده، وإنما هو لقب أطلقه علي جده عمر 

ولي نعمته ذو الفقار، وقد كان ذو الفقار هذا من أكبر أعوان محمد علي باشا الكبير، 

فتبني جد الشاعر، وقام علي  لم ينجبغنيم أنه  ويبدو فيما يرويه الشاعر محمود

 .وهو في السابعة من عمره  هاتربيته وكان هذا الجد قوقازي األصل، وفد من
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بالثراء الذي هبط عليه، إذ أن الوالي عباس األول صادر هذه جد الشاعر لم يتمتع 

في حرب  أن يتطوع لنصرة الدولة العثمانية إلىالثروة الطائلة، وقد دفعته أحواله 

أصابته رصاصة في فخذه  حتىالقرم، وهناك أظهر بطولة خارقة، وغامر بنفسه، 

يكتف  باشا، ولممحمد سعيد  عهد الواليكادت تقضي عليه، وقد ردت إليه أمالكه في 

ناط به أإمارة الحج مرتين، كما  ووالههذا الوالي برد أمالكه إليه، بل قربه منه، 

 وقد توفي هذا البطل عن ستين عاما.نظارة أوقاف الجامع األزهر، 

أما والدة الشاعر فرومية األصل، كان إبراهيم باشا قد استحضر أباها سليمان و  

أختا له من جزيرة كريت، ورباهما في قصره، فلما شب سليمان )جد الشاعر ألمه( 

أما عمة والدة الشاعر  و .زوجه إبراهيم باشا بجارية شركسية، فولدت أم الشاعر

ها من ضابط مقدوني من حاشيته، وكان فظا صعب المراس، وكانت هي فزوج

حازمة رقيقة القلب فحدت من جماحه، ولهذه العمة كبير فضل علي الشاعر، فهي 

  األخالق.التي تولت حضانته ونشأته علي مكارم 

  نشأته ومرضه المبكر و ثقافته

، ١٨٧٨ة الغربية سنة ولد الشاعر أحمد الكاشف  في قرية القرشية التابعة لمحافظ

عهدي طفولته وصباه، ومعظم  ىوظل وفيا لموطنه األول هذا طيلة حياته، وفيه قض

عهود شبابه وكهولته وشيخوخته، ومع أنه كان محبا للريف وللفالحين على ما سوف 

نرى ، فإنه لم يكن علي عالقة طيبة ال بأقرانه، وال بزمالئه في المدرسة، حتي إنه 

سة عندما أخفق في الحصول علي االبتدائية، ولعل أطول فترة قضاها انقطع عن الدرا

بعيدا عن مسقط رأسه هي الفترة التي قضاها موظفا رسميا بوزارة األوقاف لعدة 

 سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة ، وذلك في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين.

وفي  عصبي، باضطرابالكاشف ه أصيب الشاعر أحمد عمرفي الخامسة من 

العام السادس من حياته أصيب برمد في عينيه، ترك شبه عاهة مستديمة، وفي العام 

والعشرين نتيجة لإلجهاد،  وعند الخامسةالثاني عشر أصيب بمرض ذات الرئة، 
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وطول السهر بدأ يحس مضاعفات االضطراب العصبي، وقد عولج بالكهرباء فكتب 

 علىومن حق بعض النقاد أن يقولوا إن هذه األبيات  ،عنها أبياتا متوسطة القيمة 

 .شعرهفي مستوي  جودتها ليست

النظامي إال بعد أن ناهز الثامنة من عمره  الكاشف بالتعليملم يلتحق الشاعر أحمد 

وتلويحه بعصاه لكل من خانته  الكتاب،في مكتب القرية، ولم يكن مرتاحا إلى شيخ 

جعل من جدران منزله ما  حتىدئ القراءة والكتابة حافظته أو ذاكرته، وقد أتقن مبا

وأضاف فن العزف الموسيقي، وقد ظلت هذه الهواية مالزمة له طول  المتحف،يشبه 

وفي الثالثة عشرة من عمره افتتحت مدرسة نظامية في القرشية فأتيح له أن  حياته.

اب، والهندسة، يتلقى فيها مبادئ اللغة الفرنسية، والتاريخ وتقويم البلدان، والحس

علم التاريخ بصفة خاصة، فأخذ يتتبع سير  اإلسالمي، واستهواهوالنحو، والفقه 

نشأ  حتىالنابغين من أبطال الرجال، ولم يكتف بتتبع سيرهم بل أخذ في تقليدهم، 

كان الشاعر أحمد ومع هذا فقد  قد يسمي بجنون العظمة.بعض مالمح مما عنده ما 

 ه يتمتعشعركان على نحو ما  ة، وصفاء نفسي وعقلي، متينالكاشف يتمتع بأخالق 

  األصالة، وصفاء الديباجة، وعمق النظرة. ب

  ظهور شخصيته و هو ال يزال طالبا

الشعرية في البزوغ بعد أن نال حظا من  ة الكاشففي السادسة عشرة بدأت موهب

له، والتحق علوم اللغة، وكان له خال يجيد النظم فكان يبعث بإنتاجه إليه لينقده 

بمدرسة األقباط الكبرى بطنطا، وكانت من المدارس العريقة، فدخلها وهو كبير، 

إنه كان يجادل ناظرها،  حتىوكان وهو تلميذ بتلك المدرسة ذا شخصية مرموقة، 

« العمدة»وكان وهو في السابعة عشرة من عمره يدبج المقاالت في صحيفتي 

القاهرة لفترات قصيرة إلنجاز  إلىف يسافر كان الشاعر أحمد الكاشو   «.األهالي»و

مسقط رأسه، وفي القاهرة نشأت صلته بكبار الساسة  إلىبعض أعماله ثم يعود 

لم يمكث  صغيرة، لكنهوالمفكرين واألدباء في القاهرة، ثم التحق بوظيفة حكومية 

 فيها إال فترة قصيرة.
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  شعره السياسي

فقد كان الكاشف شاعرا مبرزا   الغمبغير العلى سبيل التحديد غير المتعسف و

وكانت جريدة األهرام تتخذ لما تنشره من عنوانا ثابتا  والوطنية،بين شعراء السياسة 

عدة محاور متصلة وإن تعارض  في ه، وقد تجلت صوالت«الشعر السياسي»هو 

ففي الصعيد األول كان الشاعر أحمد الكاشف محبا للعثمانيين  بعضها في الظاهر. 

ف بأن روحه تحوم تحويم الطيور علي مياه البوسفور، وكان األستاذ حتي وص

 يقلدعثمانياته  الكاشف فيمحمود غنيم حسبما روى عن نفسه يعتقد أن الشاعر أحمد 

أكثر تعصبا للعثمانيين  الكاشف كانشوقي الذي يعتبره مثله األعلى، لكنه اكتشف أن 

 . أنفسهمن بل أكثر تعصبا آلل عثمان من آل عثما شوقي،من 

  الفرق بينه وبين شوقي في توجههما

و علي الرغم من مشاركة الشاعر أحمد الكاشف وشوقي في توجههما العثماني، 

لكن الفارق بينهما يأتي في بعض المواقف  أيضا،فقد كانا يشتركان في التوجه الوطني 

ر أحمد شوقي التي تمثل خالفات تقليدية ، وعلي سبيل المثال فقد غلبت الشماتة الشاع

إلى في موقفه من عرابي باشا عند عودته من منفاه، لكن الشاعر أحمد الكاشف نظر 

و قرارته  و  عرابي باشا نظرة إيجابية بررت بعض توجهاته عيم أحمد تاريخ الز

 .انتقدت معظمها و ذلك من دون أن يتعالى عليه أو يسخر منه 

 حضاريإيمانه العميق بالشعر ودوره ال

 الكاشف مؤمناكان الشاعر أحمد  الوطني، فقدد مواز للوطنية واالنتماء على صعي

وكان يعتقد أن الشعر  األمة،وبناء  السياسة والحضارةإيمانا عميقا بدور الشعر في 

أكثر أهمية لألمة من القانون والحكام، وألزم للفرد من الشراب والطعام، وقد ظهر 

ألسماء شعراء العصر، مرتب علي حسب  هذا في مقدمة ديوانه التي أتبعها بمعجم

مختلف الشعوب العربية، وإنما ذاكرا شعراء  علىالحروف األبجدية، غير مقتصر 
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عن إيمانه  واقتدارفي شعره بقوة  الكاشف يعبروكان الشاعر أحمد  الترك والفرس.

 الطليعي للشاعر: والمخلص بالدورالصادق 

 وأحق بتتتالتفضتتتتتتتيتتتل شتتتتتتتتتتاعر أمتتتة          
 

 ال فتتتيتتتهتتتا داعتتتيتتتا ومتتتجتتتيتتتبتتتامتتتا ز 
 

 متتتوف إذا تتتترك التتتبتتتالد أنتتتيستتتتتتتتتهتتتا           
 

 متتتتأل التتتتبتتتتالد تتتتتذكتتتترا ونتتتتحتتتتيتتتتبتتتتا 
 

 ويتتفتتيتتض فتتي أعتتيتتتادهتتتا فتترحتتتا فتتلتتم           
 

 يتتتتتتترك بتتتهتتتا متتتتتتتوجتتتعتتتا متتتنتتتكتتتوبتتتا 
 

 

الخديو عباس حلمي الثاني عاتبه  إلىوجهها  الكاشف قصيدةبل إن للشاعر أحمد 

ى بأنه وجه إل النقاد والدارسون طبيعتها ووصف، إغفال الشعراء علىفيها عتابا مرا 

من النصائح ما ال يوجهه أستاذ إلي تالميذه أو أب إلي بنيه، على حين لم تكن  الخديو

 سنه تسمح له بأن ينزل نفسه هذه المنزلة من الخديو.

  شعره اإلسالميمالمح 

سالمة ديني علي أعلي الدرجات من التجويد، و الكاشف شعركان للشاعر أحمد 

 القصيدة، وهو يعبر عن اقتناعه القلبي والعقلي باإلسالم بأبيات جميلة يقول فيها:

 متتن يتتكتتن قتتتام بتتتالتتعتتقتتيتتتدة تتتقتتلتتيتتتدا           
 

 فتتتتإنتتتتي استتتتتتتتتتتتتتتقتتتتمتتتتت بتتتتالتتتتبتتتترهتتتتان 
 

 مستتتتتتتلمتتتا عشتتتتتتتتتتت ال إلستتتتتتتالم أمي          
 

 وأبتتتتتي واألمتتتتتيتتتتتر والستتتتتتتتتتتلتتتتتطتتتتتان 
 

 أنتتتا لتتتو كتتتنتتتت نتتتاشتتتتتتتتتئتتتا ومتتتقتتتيتتتمتتتا           
 

 بتتتتدي األوثتتتتانبتتتتيتتتتن قتتتتوم متتتتن عتتتتا 
 

 لتتتتم أجتتتتد غتتتتيتتتتر ديتتتتن أحتتتتمتتتتد أولتتتتي           
 

 بتتتتاتتتتتبتتتتاع متتتتن ستتتتتتتتتتائتتتتر األديتتتتان 
 

  حماسه وتأييده لليبيا في الحرب اإليطالية

عن  في الدفاعأبيات يشيد فيها الشاعر أحمد الكاشف بشجاعة ثوار ليبيا  هذه

صل " ، وقد و"الحرب العثمانية اإليطالية عنوانها:وطنهم وقد تضمنتها قصيدة 

 :شعوره القومي فيها إلى أن يصف ليبيا بأنها اخت مصر 

لس ومتتتا            علىوأبتتتت  ب لعتتتادي طرا  ا
 

 اتختتذت ستتتتتتتوى مهج األبتاة حصتتتتتتتونتتا 
 

 عتتتربتتتيتتتة زهتتتراء يتتتحتتتمتتتي ختتتدرهتتتتا           
 

 عتترب كتتمتتتا تتتحتتمتتي التتلتتيتتوث عتتريتتنتتتا 
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 صتتتتتتتيتتتد يتتتدبر أمرهم ويستتتتتتتوستتتتتتتهم           
 

 صتتتتتتتتتتيتتتتد متتتتن األتتتتتراك قتتتتوامتتتتونتتتتا 
 

 صتتتتتتتر وفي حشتتتتتتتاها جمرة           يا أخت م
 

 يتتتكتتتتتتتفتتتي التتتداعتتتونتتتتا حتتتتتتتىلتتتبتتتيتتتك  
 

 بتتتتعتتتتثتتتتت إلتتتتيتتتتك بتتتتزادهتتتتا وتتتتتود لتتتتو          
 

 بتتعتتثتتتت إلتتيتتتك التتجتتنتتتد متتبتتتتتتدريتتنتتتتا 
 

  االعتصام بأخالق اإلسالم

االعتصام بأخالق الدين اإلسالمي في قصيدة  إلى الكاشف يدعو الشاعر أحمد 

 :""ذكري الماضي وشكوي الحاضر عنوانها:طويلة 

 بني الشتتتتتتترق أدعوكم إلي خير منهج           
 

نيتتتتا  عيش ثتتتا ل كم نضتتتتتتترة ا ي ل عيتتتد إ  ي
 

 فجتتتاروا بني الغرب التتتذين تشتتتتتتتبهوا           
 

 بتتتأجتتتدادكتتم حتتتتتى تتتنتتتالتتوا التتمتتعتتتالتتيتتتتا 
 

 وأنتتتتتم بتتتتتقتتلتتيتتتد التتجتتتدود أحتتق متتن            
 

 عتتتدا ستتتتتتتلبوكم مظهرا كتتتان زاهيتتتا 
 

 أستتتتتتتتركتتمتتو أن التتمتتحتتتارم تستتتتتتتتتتتبتتي          
 

 لم تلق فيكم عن حمتتتاهتتتا محتتتاميتتتتاو 
 

 وإن لكم ستتتتتتتيفتتا من التتدين متتاضتتتتتتتيتتا          
 

 يتتتفتتتل إذا جتتتردتتتتمتتتوه التتتمتتتواضتتتتتتتتتيتتتتا 
 

 فتتتأحتتيتتوا بتتته نتتهتتج التتنتتبتتي وجتتتددوا          
 

 متتقتتتامتتتا لتتتديتتن هللا أصتتتتتتتتبتتح بتتتالتتيتتتتا 
 

  موشح في الدعوة إلى اإلصالح

ي اإلصالح االجتماعي والسياس إلىالدعوة  الكاشف فيأفاض الشاعر أحمد 

شعره  الجميل  التي   ومن ذلك ما نجده في هذه المقطوعة منالدين  إلىالمستند 

 نسق الموشحات: على نظمها 

 يتتتا بني التتتدين استتتتتتتمعوا متتتا أنشتتتتتتتتتد           
 

 إنتتتنتتتي فتتتيتتتكتتتم أبتتتر التتتمتتتنشتتتتتتتتتتديتتتتن 
 

 لتتم هتتتذا التتنتتوم عتتن حتتفتتظ التتحتتمتتي           
 

 وهتتتو يتتتدعتتتوكتتتم ويشتتتتتتتتتكتتتو األلتتتمتتتا؟ 
 

 متتتنتتتكتتتم متتتجتتتيتتتبتتتا متتتقتتتدمتتتا ىمتتتا رأ
 

 فتتتتارتتتتتمتتتتي يصتتتتتتتتتترا متتتتمتتتتا يتتتتجتتتتد 
 

 موجعا في زفرات وأنين    

 متتتا أتتتتي التتتديتتتن بتتتمتتتا أنتتتتتتتم عتتتلتتتيتتته        
 

 متتتن ضتتتتتتتتتالل كتتتلتتتمتتتا متتتلتتتتتتتم إلتتتيتتته 
 

 صتتتتتتترتمو من ضتتتتتتتعفكم طوع يتتتديتتته         
 

 تتتتتفتتتتقتتتتد األنتتتتفتتتتس فتتتتيتتتتمتتتتا تتتتتفتتتتقتتتتد 
 

 عنده كنز الهدي الغالي الثمين
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  الثاني مديح السلطان عبد الحميد

الخلفاء  توجه بالخطاب إلىأن ي علىر أحمد حريصا كان الشاع ،على صعيد مواز 

وكان يري في هذا الشعر المتنفس الحقيقي لتحقيق  لهم،والوالة، في قصائد مديحه 

السلطان  الكاشف هوآماله في عزة أمته. ولعل أشهر من مدحهم الشاعر أحمد 

األسباب  ولهذا سبب تاريخي يضاف إلى المسلمين،العثماني عبد الحميد الثاني خليفة 

أي ان عهده  ١٩٠٩وحتى  ١٨٧6الوجدانية والوطنية فقد استمرت فترة خالفته من 

في نشرنا وقد  موهبته، الكاشف وظهرتكان بمثابة العهد الذي نشأ فيه الشاعر أحمد 

عبد مدائحه للسلطان أبرز  "جماليات الشعر والرحلة في تاريخنا المعاصر"كتابنا 

ه جلوس تي يهنئ بها الخليفة العثماني في مهرجانوهي تلك القصيدة ال ،دالحمي

  مطلعها:والتي  ١٩٠٢السادس والعشرين

 لتتتك التتتوالء التتتذي لتتتم يتتتختتتفتتته أحتتتد           
 

 وال ختتتتلتتتتت أمتتتتة متتتتنتتتته وال بتتتتلتتتتدو  
 

 قتتتد قمتتتت بتتتالحكم عتتتدال ال يميتتتل بتتتك           
 

 رأيتتتك الرشتتتتتتتتتتد يتخطىوال  الهوى 
 

 وستتتتتتترت بتتتالملتتتك متتتأمون المتتتذاهتتتب          
 

 القرآن تعتمتتد علىميمون المستتتتتتتتاعي  
 

 وفيها يقول: 

 يا صتتتتتتتاحب الباقيات الصتتتتتتتالحات ويا           
 

 رب األيتتادي التي لم يحصتتتتتتتهتتا عتتدد 
 

 أقتتبتتلتتتت والتتقتتوم فتتي أهتتوائتتهتتم شتتتتتتتتيتتع          
 

 شتتتتتتتتتتتي طتترائتتقتتهتتم متتن غتتيتتهتتم قتتتدد 
 

 فاستتتتتتتتستتتتتتتلموا لك لما قمت ترشتتتتتتتدهم           
 

 واواستتتتتتتمستتتتتتكوا بعري الميثاق واتحد 
 

 

 ونحن نالحظ أن بعض النصوص المطبوعة لم تثبت هذا البيت األخير .

  قصيدة أخرى من مدائحه للسلطان عبد الحميد

قصيدة أخرى مشهورة أيضا من مدائح الشاعر أحمد الكاشف للسلطان عبد  وهذه

 االحتفالية،الحالة انفعاالت تتميز بموسيقاها الداخلية المعبرة عن  الحميد الثاني

في مديح ذلك السلطان، وإن كانت قد عانت  رائعة ومشهورةجميلة  تضمن أبياتاوت
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شير إلى تدين السلطان ي مابحذف  التي قامت  ١٩٥٢حكومات من العبث فيها في عهد 

 : المخلص لإلسالم ووالئه الحميد الشديدعبد 

ً بتتتتعتتتتزة تتتتتاجتتتته ولتتتتوائتتتته  قستتتتتتتتتتمتتتتا
 

 وبجيشتتتتتتتتته المنصتتتتتتتور في هيجتتتائتتته 
 

 حستتتتتتتامه وبعرشتتتتتتته الستتتتتتتامي وبأس
 

 وستتتتتتتتتتداده فتتي حتتكتتمتتته وقضتتتتتتتتتتائتتتته 
 

 وزمتتتتتتانتتتتتته وأمتتتتتتانتتتتتته وحتتتتتتنتتتتتتانتتتتتته
 

 فتتتيتتتنتتتا وحتتتكتتتمتتتة رأيتتته ومضتتتتتتتتتتائتتتته 
 

 وصتتتتتتتتالتتتته وزكتتتاتتتته وصتتتتتتتتيتتتامتتتته
 

 ويتتتتتقتتتتتيتتتتتنتتتتته وأنتتتتتاتتتتتته وذكتتتتتائتتتتته 
 

 وجتتتتيتتتتاده وعتتتتمتتتتاده وحصتتتتتتتتتتونتتتته
 

 وقتتتتالعتتتته وبتتتتنتتتتائتتتته هوستتتتتتتتتتفتتتتيتتتتنتتتت 
 

 وختتتلتتتيتتتجتتته ومضتتتتتتتتتيتتتقتتته وجتتتبتتتالتتتته
 

 ومتتتتتجتتتتتالتتتتته وبتتتتتحتتتتتاره وعتتتتتطتتتتتائتتتتته 
 

 وذمتتتتتتامتتتتتته ومتتتتتترامتتتتتته وجتتتتتتهتتتتتتاده
 

 ل نتتتتجتتتتبتتتتائتتتتهوجتتتتاللتتتته وبتتتتنتتتتيتتتته بتتتت 
 

 والمطلع الميمون حيتتتث الموكتتتب ال
 

 مشتتتتتتتهور قتتتام يموج في أضتتتتتتتوائتتته 
 

 وغيتتاضتتتتتتتته وريتتاضتتتتتتتته وحيتتاضتتتتتتتته
 

 وذمتتتتتتتاره ومتتتتتتتنتتتتتتتاره وعتتتتتتتالئتتتتتتته 
 

 وقتتتيتتتامتتته ستتتتتتتتتهتتتران يتتترعتتتى وحتتتده
 

 أقتتتتتوامتتتتته وغتتتتتنتتتتتاه عتتتتتن وزرائتتتتته 
 

خطوب وكشتتتتتتتفتتته ل عنتتتا ا  ودفتتتاعتتته 
 

 ظتتتتلتتتتم التتتتكتتتتروب وعتتتتفتتتتوه وإبتتتتائتتتته 
 

 لتتتهتتتو اإلمتتتام التتتمتتتجتتتتتتتبتتتى متتتن ربتتته
 

 ستتتتتتتتتالم متتتن أعتتتدائتتتهلتتتحتتتمتتتايتتتة اإل 
 

 ـألتتتقتتتى إلتتتيتتته متتتقتتتالتتتد التتتدنتتتيتتتا وأع
 

ئه ىلـتتتتتتتتتتتتت  ما  قدره في أرضتتتتتتته وستتتتتتت
 

فكتتتانتتتت ال ين  مؤمن ل  ودعتتتاه عون ا
 

 أيتتتتتام واألقتتتتتدار متتتتتن أستتتتتتتتتتتمتتتتتائتتتتته 
 

 والرستتتتتتتتتتل واألمالك في بشتتتتتتترائتتته
 

 والتتنصتتتتتتتتر والتتتتتتأيتتيتتتد متتن حتتلتتفتتتائتتتته 
 

 ولقتتتد أتى والستتتتتتتيف في عنق الحمى
 

 وبتتنتتتوه غتترقتتى فتتي عتتبتتتاب دمتتتائتتتته 
 

ع شتتتتتتتتتمتتتلتتتهفتتتأقتتتال عتتتثتتترتتتته و  جتتتمتتته
 

 وشتتتتتتتتتتفتتتتاه متتتتن آالمتتتته وشتتتتتتتتتتقتتتتائتتتته 
 

 وستتتتتتتطتتا على األعتتداء ستتتتتتتطوة قتتادر
 

 ال يستتتتتتتتطيع الخصتتتتتتتم هول لقتتتائتتتته 
 

ير من األذى كب ل ملتتتك ا ل نجتتتا بتتته ا  وتتتتتهتتتتلتتتتل اإلستتتتتتتتتتالم بتتتتعتتتتد بتتتتكتتتتائتتتته    ف
 

د التتتتقتتتتوى  وأقتتتتامتتتته جتتتتذالن مشتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 متتتتتتتتتبتتتتلتتتتج األنتتتتوار بتتتتعتتتتد ختتتتفتتتتائتتتته 
 

 وأعتتتاد هتتتذا التتتدهر بعتتتد جمتتتاحتتته ال
 

 ائتتتتهقتتتتاستتتتتتتتتتي إلتتتتى إقتتتتبتتتتالتتتته ووفتتتت 
 

 وأراح بتتتتتيتتتتتت ه  متتتتتمتتتتتا راعتتتتته
 

 وكستتتتتتتتتتاه حتتتتلتتتتة متتتتجتتتتده وبتتتتهتتتتائتتتته 
 

 فتتتتطتتتتريتتتتقتتتته متتتتأمتتتتونتتتتة متتتتيتتتتمتتتتونتتتتة
 

 متتتحتتتروستتتتتتتتتتة بتتتجتتتنتتتوده وستتتتتتتتتنتتتائتتتته 
 

 فتتلتتته التتجتتزاء متتن التتنتتبتتي عتتن التتمتتقتتتتا
 

 م وزائتتريتتته وستتتتتتتتتتاكتتنتتي بتتطتتحتتتائتتتته 
 

 عبتتتد الحميتتتد اليوم نتتتذكر بتتتدء حتتتك
 

ْت بتتبتتقتتتائتتتته  ئتتتَ نتت ل  متتتك فتتي متتواطتتن هتت 
 

 يتتوم رأى فتتيتتته التترعتتيتتتة رحتتمتتتة ال
 

 تجلتتتت في جميتتتل فضتتتتتتتتتائتتتهبتتتاري  
 

 يتتوم تتتتةبتتته فتتي التتزمتتتان فتتكتتتان بتتتال
 

 ستتتتتتتتلتتطتتتان متتفتتتتتختتراً عتتلتتى أبتتنتتتائتتتته 
 

 بتتتل صتتتتتتتتتتانتتته التتتتاريخ معتتتتد اً بمتتتا
 

 يتتتتمتتتتتتتتتد فتتتتي األكتتتتوان متتتتن أنتتتتبتتتتائتتتته 
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 عتتيتتتد بتتته احتتتتتفتتتل التتبتتريتتتة واحتتتتتفتتوا
 

 وبتتتتدا لتتتته اإلستتتتتتتتتتالم فتتتتي ختتتتيتتتتالئتتتته 
 

 فتتتاألرض عتتتاطرة الجوانتتتب نضتتتتتتترة
 

 واألفتتق فتتي إشتتتتتتتتراقتتته وصتتتتتتتتفتتتائتتتته 
 

 بتستتتتتتتم الثغور ينتتتافس الوالشتتتتتتترق م
 

 غرب البغيض بخصتتتتتتتبتتته ورختتتائتتتته 
 

 ويتتختتيتتفتتته متتن أن يتتمتتيتتتل عتتروشتتتتتتتتتته
 

من دائتتته  فيتتته متتتا مضتتتتتتتى  عيتتتد  ي  و
 

 ويتتتتتريتتتتته أن خضتتتتتتتتتتتوعتتتتته ووداده
 

 أولتتتتى لتتتته متتتتن حتتتتقتتتتده وعتتتتدائتتتته 
 

 متتتتهتتتتالً عتتتتداة التتتتديتتتتن إن رجتتتتاءكتتتتم
 

دهْت مستتتتتتتتتتالكتتته بطود رجتتتائتتتته   ستتتتتتتتتت 
 

 وتتترفتتقتتوا بتتنتتفتتوستتتتتتتتكتتم فضتتتتتتتتاللتتكتتم
 

 ستتتتتتتتتتاع إلتتتتى تتتتتدمتتتتيتتتتركتتتتم بتتتتبتتتتالئتتتته 
 

 وبصتتتتتتتتتارم الملتتتك اهتتتتدوا فلطتتتالمتتتا
 

 وضتتتتتتتح الستتتتتتتبيتتتل بتتته لعين التتتتائتتتته 
 

 متتوالي هتتتذي متتتدحتتتة متتن نتتتاشتتتتتتتتئ  
 

ة حتتتتتتبتتتتتته ووالئتتتتتته   يتتتتتتبتتتتتتدي أدلتتتتتته
 

 ويرى المعيشتتتتتتتتتة في حمتتتاك رغيتتتدة
 

 خضتتتتتتتراء ضتتتتتتتتتتامنتتتة دوام هنتتتائتتته 
 

 متتتتشتتتتتتتتتيتتتع لتتتك متتتغتتترم بتتتك هتتتائتتتم
 

 تتتتتتتتوقتتتد األشتتتتتتتتتواق فتتتي أحشتتتتتتتتتتائتتتته 
 

هتزت ال ً فتتتا  غنى بتتتذكرك مطربتتتا
 

 جتتتتمتتتتيتتتتل ثتتتتنتتتتائتتتته دنتتتتيتتتتا متتتترددةً  
 

  غناؤه لدار الخالفة العثمانية بعد إقرار الدستور 

ومن قصائد الشاعر أحمد الكاشف المشهورة ذات القيمة الفنية والتاريخية العالية 

هذه القصيدة التي نظمها مع افتتاح قصر الخالفة العثمانية الجديد الذي أقيم على مياه 

وقد ا في عهد السلطان محمد رشاد ، وكان هذ البسفور،البحر بالقرب من مضيق 

القصر بدار الخالفة وأخذ يخاطبه بشعر حافل بالود  الكاشف هذاسما الشاعر أحمد 

واالعتزاز في لغة بسيطة سهلة مباشرة تعمد إلى التصوير المتوالي لجوانب  والفخر

  :الصورة بحيث تخلق منها  لوحة كبيرة ممتدة حافلة بالتفاصيل الدقيقة 

 الفتتتة حتتتاطتتتك التتبستتتتتتتتتفتتور  دار التتختت
 

 وأجتتتل قتتتدرك في الورى التتتدستتتتتتتتور   
 

 هتتتذي متتواكتتتب عتتيتتتده التتالتتتي بتتهتتتا
 

 متتتاجتتتت متتتيتتتاديتتتن التتتحتتتمتتتى والتتتدور 
 

من المنى  ذكرى أغر محجتتتل ضتتتتتتت
 

 تتتتتبتتتتديتتتتلتتتته التتتتحتتتتدثتتتتان والتتتتتتتتتغتتتتيتتتتيتتتتر 
 

 التتتتحتتتتكتتتتم عتتتتدل والتتتترعتتتتيتتتتة حتتتترة
 

 والتتتمتتتلتتتك بتتتيتتتنتتتهتتتمتتتا أعتتتز فتتتختتتور 
 

 وختتلتتيتتفتتتة التترحتتمتتن متتطتترد التتنتتتدى
 

 روالتتتتبتتتتر متتتتوفتتتتور التتتتجتتتتالل وقتتتتو 
 

ه    مصتتتتتتتتتتدوقتتتتةو شتتتتتتتتتتوراه  عتتتتال  رأيتتتت 
 

 واألمتتتتن تتتتتحتتتتت لتتتتوائتتتته والتتتتنتتتتور 
 

 يتتتدري بتتتأن التتتتتتاج لتتيتتس بتتمتتختتلتتص
 

 لتتتلتتتفتتترد حتتتتتتتى يتتتختتتلتتتص التتتجتتتمتتتهتتتور 
 

 يرعى ويستتتتتتترعي الشتتتتتتعوب أمورها
 

 متتتلتتتك لتتته التتتتتتتدبتتتيتتتر والتتتتتتتختتتيتتتيتتتر 
 

 حستتتتتتتتتتب العبتتتاد من النظتتتام وأهلتتته
 

 أن ال يتتتدل عتتلتتى التتوضتتتتتتتتيتتع وزيتتر 
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 جمع الشتتتتوارد حول حوض واستتتتتوى
 

 لتتتته مستتتتتتتتتتتتتتتأجتتتتر وأجتتتتيتتتترفتتتتي ظتتتت 
 

 متتتا اختتتتتص أحتتمتتتد بتتتالتتختتالفتتتة أمتتتة
 

ً بتتتتتأن التتتتتدائتتتتترات تتتتتتدور   عتتتتتلتتتتتمتتتتتا
 

 أولى بهتتتا من صتتتتتتتتتانهتتتا من بعتتتد متتتا
 

 عتتبتتتثتتتت متتقتتتاديتترو بتتهتتتا وعصتتتتتتتتتور 
 

 وجال الستتتتتماء الستتتتتيف وهي دجًى كما
 

 متتأل الستتتتتتتتريتتر األرض وهتتي تتتمتتور 
 

 شتتتتتتتتقتتيتتتت بتتمتتتا تتتتتتوهتتم األعتتتداء متتن
 

 هتتتتذا التتتتتتتتتراث وإنتتتته لتتتتعستتتتتتتتتتيتتتتر 
 

 شتتتتتتتفتتتاعتتتةو  د  رشتتتتتتتتتالتتتك كتتتل يوم يتتتا 
 

 فتتتي التتتقتتتوم عتتتنتتتد ه  وهتتتو غتتتفتتتور 
 

 يممتتتَت حصتتتتتتتَن الختتتارجين فتتتأذعنوا
 

 وأستتتتتتتتتتا التتجتتراَح التتتدامتتيتتتاتل ختتبتتيتتر 
 

 وعال مكتتتان الستتتتتتتيف بعتتتد صتتتتتتتليلتتته
 

 فتتي التتهتتتدنتتتة التتتستتتتتتتتبتتيتتح والتتتتتكتتبتتيتتر 
 

 هتم الصتتتتتتتتالة فستتتتتتتتلتمتوانتوأقتمتتتت بتيت
 

ً متتتتتا يتتتتتزال يتتتتتثتتتتتور   إال فتتتتتريتتتتتقتتتتتا
 

 التتمتتتاء وهتتو نتتمتتيتترغصتتتتتتتتوا بتتهتتتذا     عتتافوا شتتتتتتتهيه العتتدل واإلحستتتتتتتتان أم
 

 أولتتى بتتمتتن زاد التتنتتهتتتار ضتتتتتتتتاللتتتته
 

ه التتتتديتتتتجتتتتور   أن ال يتتتتفتتتتارق عتتتتيتتتتنتتتتَ
 

 ولتتيتتبتتق أعتتزَل كتتتلا متتن يتتبتتغتتي عتتلتتى
 

ه والتتتراصتتتتتتتتتتدون كتتتثتتتيتتتر   حتتتراستتتتتتتتتت ل
 

هم ل حو يران بتتتأستتتتتتتتتتك  غ ل بر ا ك  إن أ
 

 فتتتفستتتتتتتتتتادهتتتم لتتتو يتتتمتتتهتتتلتتتون كتتتبتتتيتتتر 
 

ً متتتنتتتهتتتم    متتتا كتتتان قتتتتتتتلتتتهتتتم  انتتتتتتتقتتتامتتتا
 

 لتتتتتكتتتتتنتتتتته لتتتتتذنتتتتتوبتتتتتهتتتتتم تتتتتتكتتتتتفتتتتتيتتتتتر 
 

 ً  ومتتن فتتهتتم وقتتود ضتتتتتتتترامتتهتتم حتتيتتنتتتا
 

 دمتتتهتتتم إلطتتتفتتتاء الضتتتتتتتتترام بتتتحتتتور 
 

ً متتن رجستتتتتتتتتته  لتتو طتتهتتر التتتدم آثتتمتتتا
 

 لتتتتتم يتتتتتبتتتتتق متتتتتأثتتتتتوم وال متتتتتأزور 
 

 حتتتتتوران  متتتتتزدجتتتتترو ومتتتتتقتتتتتدونتتتتتيتتتتتة
 

 ثتتتتكتتتتلتتتتى وقتتتتد راع التتتتعتتتتراَق نتتتتذيتتتتر 
 

 وتنصتتتتتتتلتتتت صتتتتتتتنعتتتاء  من فجتتتارهتتتا
 

 وأبتتى عتتلتتى التتمتتتتتطتتتاولتتيتتن عستتتتتتتتيتتر 
 

 لتتن يتتختتلتتَو التتبتتلتتقتتتان متتن شتتتتتتتتر وإن
 

 متتتتألت ثتتتتراه جتتتتمتتتتاجتتتتمو ونتتتتحتتتتور 
 

ً مستتتتتتتتتتتغتتفتتراً  متتن لتتم يتتطتتعتتتك  متتوفتتقتتتا
 

 فتتتلتتتيتتتبتتتق وهتتتو التتتمتتترغتتتم التتتمتتتقتتتهتتتور 
 

 فتتي التتقتتلتتزم التتمتتجتتتتتتاز متتتأذون فتتتإن
 

 غتتوضتتتتتتتتبتتتت فتتهتتو متتحتترم متتحتتظتتور 
 

بر في  قتتتد قتتتام يجمع شتتتتتتتتتتاطئيتتته أ
 

 مصتتتتتتتتر  وآختتر  فتتي التتحتتجتتتاز قتتتديتتر 
 

ينتتته م ي عزيز  ل لى ا  متتتد الشتتتتتتتريف إ
 

 وستتتتتتعى نصتتتتتتير يصتتتتتتطفيه نصتتتتتتير 
 

 هو حجة النستتتتتتتب الزكي على األولى
 

 والتتتتتنتتفتتيتتر أشتتتتتتتتقتتتاهتتم  التتتتتحتتريتتض   
 

 لتتتوال وستتتتتتتتتيتتتلتتتتتتته إلتتتيتتتهتتتم لتتتم يتتتطتتتع
 

 عتتتتاص ولتتتتم يتتتتحتتتتقتتتتن دم متتتتهتتتتدور 
 

 يتتتتتا زائتتتتتراً فتتتتتي كتتتتتل يتتتتتوم أمتتتتتةً 
 

 يتتتا لتتيتتتت مصتتتتتتتتر تتتعتتودهتتتا وتتتزور 
 

 جتتتاء التتحتتجتتتاز بشتتتتتتتتيتترهتتتا بتتمتتحتتمتتتد
 

 بعتتتد الشتتتتتتتتتةم فهتتتل لمصتتتتتتتَر بشتتتتتتتير 
 

 إن صتتتتتتتفق النيتتتل الستتتتتتتعيتتتد فتتتإنمتتتتا
 

 تصتتتتتتتتتفتتتيتتتقتتته عتتتن حتتتبتتتهتتتا تتتتعتتتبتتتيتتتر 
 

 وإذا عتتتلتتتت أهتتترامتتتهتتتا وتتتتطتتتلتتتعتتتتت
 

 ع  إلتتيتتتك يشتتتتتتتتيتترفستتتتتتتتالم مستتتتتتتتتتتر 
 

بقتتتاعهم لمون على اختالف  لمستتتتتتت  ا
 

 في األرض متتا لهم ستتتتتتتواك مصتتتتتتتير 
 

 بتتتتيتتتتنتتتتي وبتتتتيتتتتنتتتتك زاختتتتران وإنتتتتمتتتتا
 

 ستتتتتتتتبتتبتتي إلتتيتتتك إذا أردت قصتتتتتتتتيتتر 
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لي لكتتتان  يود  ق ل عفتتتة  ا  لوال مضتتتتتتتتتتا
 

 فتتتي كتتتل أرض متتتوطتتتن وعشتتتتتتتتتيتتتر 
 

 من لي بتتتأجنحتتتة الحمتتتام فتتتأغتتتتدي
 

 بتتيتتن التتمتتعتتتاقتتتل حتتولتتهتتن الستتتتتتتتتور 
 

 وأرى الستتتتتتتواحل دونهن ستتتتتتتالستتتتتتتلو 
 

 وأرى الستتتتتتتتفتتتائتتن فتتوقتتهتتن نستتتتتتتتور 
 

 وكتتتأنتتتهتتتا شتتتتتتتتتم التتتجتتتبتتتال متتتواختتتراً 
 

 يتتتدوي حتتتديتتتدو تتتحتتتتتهتتتا مصتتتتتتتتهتتور 
 

لي لكتتتان  لوفتتتاء  جر ا لي أ  لو كتتتان 
 

 فتتتوق التتتختتتلتتتيتتتج ختتتورنتتتق وستتتتتتتتتتديتتتر 
 

 حستتتتتتتبي مطتتتاف بتتتالريتتتاض وزهرة
 

 ولتتتتكتتتتل طتتتتيتتتتر روضتتتتتتتتتتة وغتتتتديتتتتر 
 

 وتتتحتتيتتتة متتن ستتتتتتتتتتانتتحتتتات متتثتتلتتمتتتتا
 

 متتتترت بتتتتأبتتتترار التتتتمتتتتالئتتتتك حتتتتور 
 

 لعثمانيينتعبيره الذكي عن حبه ل

هذا االستعراض التاريخي الجميل إلى أبياته  الكاشف بعديصل الشاعر أحمد و

من توسع إلى أن يجاهر بما يتمناه  المشهورة في مديح العثمانيين وحبهم الصادق

  :دولتهم وانتصارهم في حروبهم التي يراها ضرورية لنشر العدل ومنع البغي

 يتتتتا آل عتتتتثتتتتمتتتتان الستتتتتتتتتتالم عتتتتلتتتتي
 

ل شتتتتتتتتعتتورمتتتا هتتز أعتتطتتتا   ف التتوفتتي 
 

ْت لتتتكتتتم متتتَ لتتتل  أهتتتواكتتتم  وأود لتتتو ستتتتتتتتتَ
 

 فتتتي التتتعتتتالتتتمتتتيتتتن متتتدائتتتن وثتتتغتتتور 
 

 وأود لتتو عتتتاشتتتتتتتتوا ولتتيتتس عتتلتتيتتهتتم
 

 إال أمتتتتيتتتتر التتتتمتتتتؤمتتتتنتتتتيتتتتن أمتتتتيتتتتر 
 

 ً محستتتتتتتنتتتتا ممتتتالتتتك  ل تح ا ف  إن التتتذي 
 

 بتتتختتتلتتتود هتتتذا التتتمتتتلتتتك لتتتهتتتو جتتتديتتتر 
 

 لوالكم في الشتتتتتتترق غتتتال حصتتتتتتتينتتته
 

 في الغرب ممتتتدود الشتتتتتتتبتتتاك مغير 
 

 م آثتتتاركمهتتتل بعتتتد متتتا شتتتتتتتهتتتدت لك
 

 بتتتالتتعتتتدل يتتعتتبتتتث بتتتالتتعتتيتتتان نتتكتتيتتر 
 

 ً  يتتتا البستتتتتتتين من الحتتتديتتتد ستتتتتتتوابغتتتا
 

 وكتتتأنتتتمتتتا هتتتو ستتتتتتتتتتنتتتدس وحتتتريتتتر 
 

لتتتيتتتن متتتن التتتلتتتوافتتتح بتتتالتتتقتتتنتتتتا  ومتتتظتتتلتتته
 

 فتتي التتبتتيتتتد إذ أذكتتى التترمتتتاَل هتتجتتيتتر 
 

هتتتا  ومتتتغتتتربتتتيتتتن عتتتن التتتديتتتارل وذكتتتر 
 

 لتتكتتم أنتتيتتسو فتتي التتنتتوى وستتتتتتتتمتتيتتر 
 

 ال فتتتارقتتتت ستتتتتتتيمتتتا النعيم وجوَهكم
 

ً وال غتتتتابتتتتت هتتتت   نتتتتاك بتتتتدوريتتتتومتتتتا
 

ً بتتمتتكتتتة لتتن يتتراع مستتتتتتتتتتالتتم  قستتتتتتتتمتتتا
 

نتتتتتتتمتتتوه وستتتتتتتتتيتتتفتتتكتتتم مشتتتتتتتتتهتتتور   أمتتته
 

 ال ختتتتتتافتتتتتتكتتتتتتم إال عتتتتتتدوكتتتتتتم وال
 

دَتل األحتتتبتتتةَ غتتتبتتتطتتتةو وستتتتتتتتترور   عتتتَ
 

 لتتتكتتتم التتتعتتتزائتتتم والتتتثتتتبتتتات ولتتتلتتتعتتتدى
 

 حتتتض التتتختتتوارج والتتتختتتنتتتا والتتتزور 
 

 إن أيتتتتقتتتتظتتتتوا فتتتتي كتتتتل واد فتتتتتتتتتنتتتتة
 

 فتتتتبتتتتكتتتتل واد جتتتتحتتتتفتتتتل متتتتنصتتتتتتتتتتور 
 

ً كمتتتا  خشتتتتتتتعتتتت جبتتتالهم لكم رهبتتتا
 

 نتتتادل  قتتبتتلتتهتتتا وصتتتتتتتتختتورالنتتتت جتت 
 

 وقتتلتتوب أهتتتل التتبتتغتتي بتتتاقتتيتتتة كتتمتتتا
 

ً وتتتفتتور   ختتلتتقتتتت تتتفتتيتتض ضتتتتتتتتغتتتائتتنتتتا
 

 هتتتل تلتقي حول العرين صتتتتتتتغتتتارهم
 

 متتن بتتعتتتد متتتا هتتتال التتكتتبتتتار زئتتيتتر 
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 ستتتتتتتتتتارت جتتنتتودكتتم  لتتكتتتل عتتظتتيتتمتتتة
 

 يتتتا لتتيتتتتتنتتي بتتيتتن التتجتتنتتود أستتتتتتتتيتتر 
 

 وحكى فمو عتتتذبو وصتتتتتتتتتان ضتتتتتتتمير    أهتتتدي إليهم خير متتتا صتتتتتتتنعتتتت يتتتد
 

 ق التتتتتتتتتيإنتتتتي ألدلتتتتي بتتتتالتتتتمتتتتواثتتتتيتتتت
 

 أستتتتتتتتتوان تتتترعتتتاهتتتا لتتتكتتتم والتتتطتتتور 
 

ةو ووديتتتتتتعتتتتتتةو   وأمتتتتتتانتتتتتتةو متتتتتترعتتتتتتيتتتتتته
 

ةو بتتتتهتتتتمتتتتا يتتتتنتتتتوء ثتتتتبتتتتيتتتتر   متتتتحتتتتمتتتتيتتتت ل
 

 إن كنتتتت شتتتتتتتتتاعَركم بمصتتتتتتتَر فتتتإنني
 

 لتتكتتم  غتتتداً فتتي التتختتتافتتقتتيتتن ستتتتتتتتفتتيتتر 
 

 إني صتتتتتتتبرت على الجهتتتاد وطتتتالمتتتا
 

بور  جهتتتاد صتتتتتتت ل بعتتتد ا لمتتتدى  لغ ا  ب
 

  ينفي دعم العثماني هالوم المانيا على تخاذلي

ة فريدة في بابها نظمها الشاعر أحمد الكاشف   مخاطبا بها االمبراطور وهذه قصيد

العتاب لهذا القصيدة حافلة بو، من اللوم  لإلنسان أن ي خاطب به األلماني بكل ما يمكن

وكان من نتائج  العثمانية،االمبراطور الذي لم يكن وفيا كما ينبغي بعهوده مع الدولة 

اع جزيرة كريت من الدولة العثمانية وهو ما حدث سبيل المثال ضي نكثه لعهده على

قبيل بداية الحرب العالمية األولى التي تحالفت فيها الدولة  ١٩١3كما نعرف في 

  والنمسا:العثمانية مع ألمانيا 

ك قتتتتيصتتتتتتتتتتر األلتتتتمتتتتانل   أهتتتتالً بتتتتود ل
 

 لتتتتو أن ودك نتتتتافتتتتع الستتتتتتتتتتلتتتتطتتتتانل  
 

ه ً إحستتتتتتتتتتانتتتته بتتتتك ظتتتتنتتتته  ومتتتتبتتتتاركتتتتا
 

 لتتتو تستتتتتتتتتتتتتحتتتق حتتتالوة اإلحستتتتتتتتتتان 
 

 ً ً بتتتقتتتولتتتك ختتتادعتتتتا  ألتتتهتتتيتتتتتتته زمتتتنتتتا
 

ني  لحمى وضتتتتتتتمتتتا  في ذمتي هتتتذا ا
 

 أن أحتتمتتي بصتتتتتتتتولتتتة أمتتتتتي وعتتلتتى  
 

 شتتتتتتتتتترف التتتتهتتتتالل وأمتتتتة التتتتقتتتترآن 
 

 ً  ولتتتتبتتتتثتتتتت تتتتترتتتتتاد التتتتبتتتتالد متتتتالقتتتتيتتتتا
 

ً بتتتتكتتتتل متتتتكتتتتان  ً وتتتتتكتتتتريتتتتمتتتتا  حتتتتبتتتتا
 

 حتتتتتى اطتتلتتعتتتت عتتلتتى متتوارد رزقتتته
 

 وعتتتلتتتمتتتت نتتتائتتتي متتتلتتتكتتته والتتتدانتتتي 
 

 ً  وستتتتتتتواك يرقتتتب حتتتاستتتتتتتتتتداً متلهفتتتتا
 

 كَي الحرمتتتتانلحظتتتات عينتتتك شتتتتتتتتتتا 
 

 ً  متتتا فتتتارق األوطتتتان ركبتتتك راجعتتتتا
 

 حتتتتتتتى ستتتتتتتتتمتتتعتتتت نتتتوادب األوطتتتان 
 

 أدركتتنتتتا فتتقتتتد يتتتا قتتيصتتتتتتتتر األلتتمتتتان
 

 آلتتتت كتتريتتتد إلتتى التتفتتتتتى التتيتتونتتتانتتي 
 

 ً  أنستتتتتتتتتيتتتت عتتهتتتداً لتتإلمتتتام ومتتوثتتقتتتا
 

 متتا كتتان هتتذا الخطتتب في الحستتتتتتتبتتان 
 

 واحستتتتتتتترتتتتاه عتتلتتى كتتنتتوز أنتتفتتقتتتت
 

 فتتتتي زورتتتتتيتتتتك متتتتنتتتتيتتتتعتتتتة األركتتتتان 
 

 ذختتتيتتترةتتتتكتتتفتتتي لتتتمتتتيتتترة عستتتتتتتتتكتتتر و
 

 عتتتتامتتتتيتتتتن واألعتتتتداء فتتتتي التتتتمتتتتيتتتتدان 
 

ت األتتتتراك متتتنتتتك روايتتتة  متتتا ستتتتتتتتتره
 

 هتتتتتزلتتتتتيتتتتتة األشتتتتتتتتتتتكتتتتتال واأللتتتتتوان 
 

 حتتتتتتتى ختتتتتتتمتتتت بتتتدور جتتتد متتتحتتتزن
 

 هتتتذي الروايتتتة في المستتتتتتتتتاء الثتتتاني 
 

 فتتتارجع إلى كرستتتتتتتيتتتك العتتتالي وقتتتل
 

 هتتتذا نصتتتتتتتتيتتبتتي متتن بتتنتتي عتتثتتمتتتان 
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 إنتتتي أنتتتال بتتترقتتتتتتتي وفصتتتتتتتتتتاحتتتتتتتي
 

 متتتا لتتم أنتتتل بتتتالستتتتتتتتيتتف والتتنتتيتتران 
 

 بلغ الستتتتتتتلطتتتان نصتتتتتتتحي لم تطتتتألو ي
 

ً لتتتمتتتثتتتلتتتك أرضتتتتتتتتتته قتتتدمتتتان   يتتتومتتتا
 

 للخديو عباس حلمي الثاني  الكاشف   مدائح

أحمد الكاشف كل عهد الخديو عباس حلمي الذي حكم مصر ما  عاصر الشاعر 

ومدحه في قصائد طويلة معبرة عن التاريخ االجتماعي والعقلي  ١٩١٤و ١٨٩٢بين 

 وذكاءالسياسية لكل القضايا الشائكة باقتدار لذلك العصر فضال عن مقارباتها 

العينية الجميلة  الكاشف قصيدتههذه القصائد العباسية للشاعر أحمد  ومنووضوح، 

، وهي من أفضل المدائح في عصرها ، إذ تطرق فيها الشاعر إلى آفاق المشهورة 

ال  ، وهي قصيدة سلسة واضحة المعانيوصفاته و طبعه ونشاطه الخديو متعددة في 

أن أمير الكاشف نفسه التي ذكر القصيدة نفسها و هي تحتاج إلى كثير من التعقيب ، 

الشعراء شوقي عارضها بقصيدة اشتهرت بأكثر من قصيدته وفي هذه القصيدة يقول 

 الشاعر أحمد الكاشف:  

ً ومتتودعتتتا  فتتيتتتك التترجتتتاء مستتتتتتتتلتتمتتتا
 

 متتتتتمتتهتتالً فتتيتتمتتتا تتتروم ومستتتتتتتترعتتتا 
 

 حستتتتتتتتب المواطن من صتتتتتتتفتتاتتتك أنهتتا
 

 جتتتدتتتتك مشتتتتتتتتتتتد العزيمتتتة أروعتتتاو 
 

 تستتتتتتتعى إلى خير المقتتتاصتتتتتتتتتد مفرداً 
 

 فتتتتتتتنتتتال متتتنتتتهتتتا متتتا نتتتأى وتتتتمتتتنتتتعتتتا 
 

على ل منتتتاقتتتب وا ل من ا  حتى أعتتتدت 
 

يعتتتا   متتتا أفقتتتد التتتدهر العنيتتتد وضتتتتتتت
 

 ً قتتتا  وجتتتمتتتعتتتت بتتتيتتتن األمتتتتتتتيتتتن متتتوفتتته
 

 للخير بتتتالستتتتتتتبتتتب التتتذي لن يقطعتتتا 
 

 وكفيتتتت شتتتتتتتعبتتتك أن يراع بحتتتادث
 

لعتتتداة ومطمعتتتتا  ل  ً  ويختتتاف بتتتأستتتتتتتتتتا
 

 ألت عصتتتتتتترك بتتتالفتوحتتتات التيوم
 

ً أشتتتتتتتم وموقعتتا   متتا غتتادرت حصتتتتتتتنتتا
 

 بتتتتكتتتتتتتتتائتتتتب أظتتتتلتتتتلتتتتتتتتتهتتتتا بتتتتختتتتوافتتتتق
 

تقشتتتتتتتعتتتتا  لن  نهتتتا   كتتتالستتتتتتتحتتتب إال أ
 

 ورميتتت خصتتتتتتتم الملتتك بتتالحرب التي
 

عا  مدف  فيها نصتتتتتتترت على الحستتتتتتتام ال
 

 ً ً وأرستتتتتتتتتل متتتارجتتتا  متتتا ثتتتار محتتتتدمتتتا
 

متتتا  كه  حتى هوت شتتتتتتتما الرواستتتتتتتي ر 
 

 وستتتتتتتطتتت جنودك في البالد فزلزلتتت
 

 رهباً وضتتتتتتتيقت الفضتتتتتتتاء الموستتتتتتتعا 
 

 متتا زال بتتأستتتتتتتتك في القبتتائتتل ستتتتتتتتائراً 
 

 متتتلء التتجتتوانتتح بتتتاألعتتتادي متتوقتتعتتتا 
 

 حتتتتتتتى جتتترى دمتتتهتتتم فتتتروى غتتتلتتتة
 

مبتتتارك مترعتتتا  ل نيتتتل ا ل يروهتتتا ا  لم 
 

حكمتتتك راضتتتتتتتيتتتا ب فالً  محت  وأتتتتاك 
 

 من كتتتان يتتتأبى أن يتتتذل ويخضتتتتتتتعتتتا 
 

 ً  فتتغتتفتترت ذنتتتب التتتتتتائتتبتتيتتن تتتكتترمتتتا
 

 وحتتبتتوتتتهتتم صتتتتتتتتفتتو التتحتتيتتتاة تتتبتترعتتتا 
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 أتتتتمتتتم عتتتلتتتيتتتهتتتم هتتتذه التتتنتتتعتتتمتتتى وال
 

 تتتحتترمتتهتتم متتن نتتور وجتتهتتتك متتطتتلتتعتتتا 
 

 وارفتتق بتتهتتم فتتلتتقتتتد تتتكتتتاد قتتلتتوبتتهتتم
 

ً إلى ملقتتتاك أن تتصتتتتتتتتتدعتتتا   شتتتتتتتوقتتتا
 

 زرهتتم زيتتتارة جتتتدك األعتتلتتى التتتذي
 

 لم تختتتل من ذكرى نتتتداه موضتتتتتتتعتتتتا 
 

 لك كيف ستتتاق إلى العصتتتاة المصتتترعا    واستتتتتتتتعرض الجنتتتد الرهيتتتب ممثالً 
 

 عتتظتتتة لتتمتتن أبتتقتتيتتتت ال متتتشتتتتتتتتفتتيتتتا
 

 بتتتالتتتهتتتالتتتكتتتيتتتن وال لتتتهتتتم متتتتتتتوجتتتعتتتتا 
 

ك فتتيتتهتتم ْض بتتبتتر ل ً وحتتيتتنتتتا فتتل  حتتيتتنتتتا
 

 حتى ترى الصتتتتتحراء روضتتتتتاً ممرعا 
 

ً نتتعتتيتتم حتتيتتتاتتتهتتم  ويتتتدوم مضتتتتتتتتمتتونتتتا
 

 متتتا دمتتتت لتتلتتنتتيتتلتتيتتن أوستتتتتتتتع متتنتتبتتعتتتا 
 

 لهم الهنتتتاء فقتتتد جرى في أرضتتتتتتتهم
 

حلى مشتتتتتتترعتتتا  هرين أ ن ل من ا هر   ن
 

رهم بعهتتتدك نتتتاصتتتتتتتح  لو كتتتان بشتتتتتتت 
 

هم فيمتتتا   ادهعى متتتا صتتتتتتتتتتدهقوا مهتتتديه
 

 ولتتمتتتا أقتتتامتتوا دون جتتنتتتدك متتعتتقتتالً 
 

 ولتتتتمتتتتا رأوا إال إلتتتتيتتتتك التتتتمتتتتفتتتتزعتتتتا 
 

 ستتتتتتتتتتتتتراهتتتم  إذ تتتتلتتتتتتتقتتتيتتتك وفتتتود هتتتم
 

ه فتتتتتتتدفتتتعتتتا   كتتتالتتتبتتتحتتتر متتتاج عتتتبتتتابتتت 
 

 وتكتتتاد من فرط الستتتتتتترور وجوههم
 

عتتتا  متتته  تتتتبتتتيتتتضا حتتتتتتتى تتتتجتتتتتتتلتتتيتتتهتتتا لتتت 
 

  لو يعلم المتتتاضتتتتتتتون متتتا أوليتتتته ال
 

 بتتتاقتتيتتن الختتتتتتاروا إلتتيتتتك التتمتترجتتعتتتتا 
 

 قبتتتل ذاك من الردى ولو استتتتتتتتغتتتاثوا
 

 وجدوا شتتتتتتتفيعاً من رضتتتتتتتاك مشتتتتتتتفعا 
 

 عتتبتتتاس لتتإليتتمتتتان والستتتتتتتتلتتطتتتان وال
 

 أوطتتتان متتتا أصتتتتتتتبحتتتت فينتتتا مزمعتتتا 
 

 متتتتا زال وعتتتتد ه  بتتتتيتتتتن عتتتتبتتتتاده
 

 حتتتتتتتتتى رأوك وفتتتتاءه التتتتمتتتتتتتتتوقتتتتعتتتتا 
 

 ً  فتتتادع الشتتتتتتتعوب إلى الخليفتتتة جتتتامعتتتا
 

 فتتي ه  بتتيتتن التتتديتتن والتتتدنتتيتتتا متتعتتتا 
 

د   بتتعتتتَ  واجتتعتتتل لتتهتتتا فتتي كتتتل قتتطتتر  متت 
 

ً متتهتتيتتعتتتا   عتتنتتهتتتا متتنتتتاراً أو طتتريتتقتتتا
 

 ً ل متتحتتيتتيتتتتا  ال زلتتتت متتيتتمتتون التتتتتنتتقتتتا
 

 لمقتتتامتتتك المصتتتتتتتطتتتاف والمتربعتتتتا 
 

ً عتتتادالً   ورعتتتاك من أعطتتتاك حكمتتتا
 

دًى تستتتتتتتوس بتتته ممتتتالتتتك أربعتتتا   وهتتت 
 

 حديثه عن الميول اإلسالمية للخديو عباس حلمي

 هفيما يصف حلمي عباس  الكاشف الخديوقصيدة اخري يمدح الشاعر أحمد  وفي

يمضي عليه الصالة والسالم و واتباعه لسنة النبي  اإلسالمية و الجهادية ، همن ميول

 فيقول:في تصوير توجهات الخديو عباس 

 إيتتتته عتتتتبتتتتاس إن ستتتتتتتتتتعتتتتيتتتتك لتتتتإلس           
 

 الم ستتتتتتتتتتتعتتتتتي متتتتتبتتتتتارك وجتتتتتهتتتتتاد 
 

مواصتتتتتتتلتتتة الستتتتتتتتتتل           في   وتمتتتاديتتتك 
 

 طان أغلي ما المستتتتتتتلمون استتتتتتتتفادوا 
 

 كمتتتا في التتتد            كلمتتتا استتتتتتتتحكم اتحتتتاد
 

 يتتتتن أودت بتتتتخصتتتتتتتتتتمتتتته األحتتتتقتتتتاد 
 

 هتتتتذه ستتتتتتتتتتنتتتتة التتتتنتتتتبتتتتي ومتتتتأمتتتتو           
 

 ل الرعتتتايتتتا، بتتتل النهي والستتتتتتتتتتداد 
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 وستتتتتتتتتتالح يصتتتتتتتتتتد كتتتتل متتتتغتتتتيتتتتر          
 

 ومتتتتنتتتتار لتتتتلشتتتتتتتتتترق واستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتداد 
 

 دام عتتتتبتتتتاس لتتتتي بتتتتمتتتتلتتتتكتتتتك جتتتتاه           
 

 ورجتتتتتتاء ونتتتتتتعتتتتتتمتتتتتتة واعتتتتتتتتتتتتتداد 
 

 فتتتانصتتتتتتترافي إليتتتك أفضتتتتتتتتتل متتتا أك          
 

 ستتتتتتتتتبتتتنتتتيتتته التتتيتتتقتتتيتتتن واالعتتتتتتتقتتتاد 
 

  قصة اتهامه السياسي ونجاته منه

 العثماني،ما قد يبدو متناقضا مع توجهه  أحمد الكاشف يتصل بالسياسة في شعر

تأسيس خالفة  إلىوذلك أنه اتهم وهو في الرابعة والعشرين من عمره بتهمة الدعوة 

يودع بها الخديو عباس في مصر، بسبب أبيات وردت في قصيدة له مستقلة إسالمية 

 إلىالسودان، وحددت إقامة الشاعر في قريته، فكان ال يسافر  إلىحلمي عند سفره 

هذه الدسيسة، وورد إليه كتاب  علىتمكن بعد ألي من التغلب  حتىالقاهرة إال خلسة، 

أما ، المثول بين يدي الخديو، وقد فعل إلىمن المعية يبشره بالرضا السامي، ويدعوه 

 :المشار إليها فقوله يخاطب الخديو  تهقصيدت التي أسيء تأويلها في األبيا

 الخالفتتة جتتامعتتا            إلىفتتادع الشتتتتتتتعوب 
 

 فتتي هللا بتتيتتن التتتديتتن والتتتدنتتيتتتا متتعتتتا 
 

 واجتتعتتتل لتتهتتتا فتتي كتتتل قتتطتتر متتبتتعتتتد           
 

 عتتنتتهتتتا متتنتتتارا أو طتتريتتقتتتا متتهتتيتتعتتتا 
 

 يرعتتتاك من أعطتتتاك حكمتتتا عتتتادال           
 

 ممتتتالتتتك أربعتتتا وهتتتدى تستتتتتتتوس بتتته 
 

 فخره برضا الخديو عنه

ما تحقق له بعد فترة من إلي الكاشف الشاعر أحمد أما األبيات التي يشير فيها و

 يقول:ففيها عنه حلمي عباس رضا الخديو 

بمتتتا            للعرش متتتا أنتتتا كتتتاتتتتب وكفي 
 

 أرضتتتتتتتتتي اإلمتتتارة عتتتزة لتتتلتتتكتتتاتتتتتب 
 

 ولتتئتتن متتألت متتن التتوالء ستتتتتتتترائتتري         
 

 ألت متتن التتنتتوال حتتقتتتائتتبتتيفتتلتتقتتتد متت 
 

  قصيدته في الزعيم أحمد عرابي

 )مع تحفظه على ثورته( عرابي بالثائرأحمد أحمد الكاشف الزعيم  وصف الشاعر

وتعبر هذه القصيدة بلغة السياسة  العرابية ،القصيدة اسم عرفت ب طويلةفي قصيدة 

أميل تماما إلى  عن رؤية متوازنة ففيها الرأي و الرأي اآلخر ، و إن كان الشاعر
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صف الكاشف هزيمة عرابي ي وفيهاقواف  إلى ثالثقافيتها  تنوعتقد وأحد الرأيين ، 

و شيعته وصفا مروعا يقول إنه ال ينساه ، مع أنه كما نعرف من تاريخ مولده كان ال 

يزال حدثا ، بل إنه يصف هزيمة عرابي بأنها كانت استسالما باألرواح واألجساد 

نت هزيمة سريعة لم تستغرق من عدوهم إال يوما ، وهو يقارن بين معا كما أنها كا

حال مصر قبل هذه الهزيمة و بعدها مشيرا إلى الفارق بين مشاعر عرابي باشا في 

 :الحالين 

بمتتتا   بالد  ل ئرا رام إصتتتتتتتالح ا  يتتتا ثتتتا
 

 أقتتتتام متتتتن فتتتتتتتتتن فتتتتيتتتتهتتتتا وإفستتتتتتتتتتاد 
 

 وغتتتتره نتتتتفتتتتر أبتتتتدوا رغتتتتائتتتتبتتتتهتتتتم
 

 فتتي دفتتع كتتتل متتغتتيتتر جتتتائتتر عتتتاد   
 

يدعوهم ويجبرهم  ف ناس   صتتتتتتتاح في ال
 

جهتتتاد   ل لىعلى ا لوادي إ  أن أزعج ا
 

 وقتتتام بتتتاألمتتر لتتم يتتحتتكتتم وستتتتتتتتتتائتتلتتتته
 

 وال استتتتتتتتتتتعتتتان بتتتتتتدبتتيتتر وإرشتتتتتتتتتتاد 
 

 وستتتتتتتار يحستتتتتتتب أن الفوز متصتتتتتتتل   
 

 لتتتجتتتنتتتده بتتتاتصتتتتتتتتتتال التتتمتتتاء والتتتزاد 
 

 ومتتتا دري أن أقوي الطتتتامحين إلي
 

 غصتتتتتتتتب البالد لتته بتتاتوا بمرصتتتتتتتتاد 
 

ليس ممتتتا  جهلتتتته وكتتتان متتتا كتتتان   ي
 

 ال حتتتاضتتتتتتتر يقظ التتتذكرى وال بتتتاد 
 

 وقتتائع شتتتتتتتتاب منهتتا التتدهر وامتألت  
 

 رعبتتتا بهتتتا األرض من غور وأنجتتتاد 
 

 لتو يتعتتلتتم التقتتوم عتقتتبتتتاهتتتا وغتتتايتتتتهتتتتا
 

 متتتتا هتتتتنتتتتئتتتتت قتتتتبتتتتلتتتتهتتتتا أم بتتتتأوالد 
 

 متتتا أنتتس ال أنتتس يتتوم ارتتتتد فتتيتتلتتقتتهتتم
 

 عن الحصتتتتتون ارتداد الهائم الصتتتتتادي 
 

 متتغتتتادريتتن جتتمتتوعتتتا عتتنتتتد غتتتالتتبتتهتتم
 

ل  ين بتتتأرواح وأجستتتتتتتتتتادمستتتتتتتتستتتتتتت  م
 

 فتتمتتتا مضتتتتتتتتي يتتومتتهتتم إال وقتتتادتتتهتتم
 

 متتتتثتتتتقتتتتلتتتتون بتتتتأغتتتتالل وأصتتتتتتتتتتفتتتتاد 
 

 وتتتم لتتإلنتتجتتلتتيتتز التتنصتتتتتتتتر واتتتختتتذوا
 

 متتنتتهتتم لتتهتتم ختتيتتر أنصتتتتتتتتتتار ورواد 
 

 واعتتتاد حزبتتك ضتتتتتتتيم المعتتتدي فغتتدا
 

ما كنتت تخشتتتتتتتي شتتتتتتتر معتتاد   لشتتتتتتتر 
 

 األوطان حين تري ىقد كنت تخشي عل
 

 متتن األجتتتانتتتب فتتيتتهتتتا بتتعتتض أفتتراد 
 

 قت بحشتتتتتتتد كالرمال فال   واليوم ضتتتتتتتا
 

 يحصتتتتتتتيتتته في ألف عتتتام ألف عتتتداد 
 

 بتنتتتا أستتتتتتتتتتاري خطوب ال مفر لنتتتا
 

 من أستتتتتتترهتتا وعتتدمنتتا المنقتتذ الفتتادي 
 

 إذا بتتكتتيتتنتتتا لتتيشتتتتتتتتفتتي التتتدمتتع غتتلتتتتتنتتتتا
 

 هتتتتاج األعتتتتادي بتتتتإنتتتتذار وإيتتتتعتتتتاد 
 

 وفتتي التتجتتوانتتح نتتختتفتتي نتتتار أحتتقتتتاد    فنحبس الدمع بل نبدي الخضتتتتتتتوع لهم
 

 تهمهتتتذي معيشتتتتتتتتتتة قوم رمتتتت رفع
 

 يومتتتا فتتتأستتتتتتتقطتهم من فوق منطتتتاد 
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  رثاء الزعيم  مصطفي كامل

رائعة حافلة بالعواطف المشبوبة الصادقة في رثاء  الكاشف قصيدةوللشاعر أحمد 

، وفيها يصف الزعيم الوطني بأنه قائد ١٩٠٨ -١٨٧٤كامل باشا  الزعيم مصطفي

 األبطال الذي تسقيه الدموع الغزيرة :

هفي عليتتتك وقتتتد رحلتتتت  لم    ل يوم  ل  ا
 

ثمتتتارا  بالد  ل  تتتتدرك لغرستتتتتتتتتتك في ا
 

نيتتتل عتتتذبتتتا بتتتاردا            ل قيتتته متتتاء ا  تستتتتتتت
 

 والتتتيتتتوم تستتتتتتتتتقتتتيتتته التتتدمتتتوع غتتتزارا 
 

 لو كتتتان عمرك بعض متتتا نرجو ومتتتا   
 

 تستتتتتتعي لمصتتتتتتر استتتتتتتوعب األعمارا 
 

 يتتتا لتتتيتتتتتتتهتتتا يتتتفتتتديتتتك متتتن وزرائتتتهتتتا        
 

لهتتتا األوزارا  ه عن أ لم يضتتتتتتتع   من 
 

 ذا جيشتتتتتتتتك الجرا           يتتا قتتائتتد األبطتتال هتت
 

 فتتتتتانتتتتتظتتتتتر جتتتتتيشتتتتتتتتتتتك التتتتتجتتتتترارا 
 

 أعتتتتالمتتتتهتتتتم متتتتعتتتتكتتتتوستتتتتتتتتتة فتتتتكتتتتأنتتتته          
 

 أستتتتتتتتراب طتتيتتر ضتتتتتتتتلتتتت األوكتتتارا 
 

 فتتتلتتتئتتتن بتتتكتتتوك فتتتكتتتم بتتتكتتتيتتتتتتتهتتتم وهتتم           
 

 غتتتربتتتاء فتتتي أوطتتتانتتتهتتتم وأستتتتتتتتتتاري 
 

مخلصتتتتتتتتتتا           حوادث  ل تبتتتد ا لم   لوالك 
 

 لتتتتتتتبتتتتتتتالده متتتتتتتنتتتتتتتا وال غتتتتتتتدار 
 

 إلى أمير الشعراء  هنسبيشيع ذي هجاؤه ألحمد فتحي زغلول ال

الفكرية أن يثبت له حق ملكيته  إلىعنه  تهذهب الشاعر محمود غنيم في دراس

الشعر الالذع الذي هجا به أحمد فتحي زغلول عندما أقيمت في فندق شبرد حفلة  لذلك

أن أحمد فتحي  من المعروفالحقانية، ولتكريمه بمناسبة توليه منصب وكالة وزارة 

 دنشواي:باشا كان عضو المحكمة التي حاكمت المتهمين في زغلول 

 إذا متتتا جتتمتتعتتتتتم أمتتركتتم وهتتمتتمتتتتتمتتو           
 

 بتتتإهتتتداء شتتتتتتتتتيء لتتتلتتتوكتتتيتتتل ثتتتمتتتيتتتن 
 

 ختتتذوا حبتتتل مشتتتتتتتنوق بغير جريرة          
 

 وستتتتتتتتروال متتجتتلتتود وقتتيتتتد ستتتتتتتتجتتيتتن 
 

ليتتته فحستتتتتتتبتتتته           يئتتتا إ  وال تكتبوا شتتتتتتت
 

 متتن التتكتتتتتتب حتتكتتم ختتطتتته بتتيتتمتتيتتن 
 

 ي )شتتتتتتتبرد( بتتتل اقرءو       وال تقرءوه ف
 

 عتتتلتتتي متتتأل فتتتي دنشتتتتتتتتتواي حتتتزيتتتن 
 

 شوقي، فإن الشاعرأحمد ومع أن الشائع حتى اآلن أن هذه األبيات من شعر 

تالميذ الكاشف الذين ينتمون إلى قريته  األدباء منمحمود غنيم روي أن أحد زمالئه 

 شوقي،بيات في ديوان أشار إلى أنه لم ير هذه األ والقرشية أكد له نسبتها إلى الكاشف 
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شوقي يتضمن تلك  أن ديوانكان الشيء بالشيء يذكر فإن من الجدير بالذكر  وإذا

 أحمد فتحي زغلول باشا:رثاء ة في قصيدة الضخمال

بعتتتدك غتتتامضو            نون  لقتتتا حمتتتد  ا  يتتتا أ
 

 قتتتتلتتتتق التتتتبتتتتنتتتتود متتتتجتتتتلتتتتل بستتتتتتتتتتواد 
 

يمتتتة            ق ئون ستتتتتتت  واألمر أعوج  والشتتتتتتت
 

 واإليتتتتتراد متتتتتختتتتتتتتتتتلتتتتتة اإلصتتتتتتتتتتتدار 
 

يح بضتتتتتتتتتتده            لفصتتتتتتت قول مختلط ا ل  وا
 

 التتتتنتتتتقتتتتاد عتتتتلتتتتىتتتتتبتتتتكتتتتي جتتتتواهتتتتره  
 

  أرجوزته الوطنية الشهيرة

الحس، وجيدة التعبير عن المعاني  الكاشف صادقةكانت وطنيات الشاعر أحمد 

  ٢3العبث فيها في عهد جرىالوطنية العميقة، ومنها هذه األرجوزة الرائعة التي 

ما يشتمل على كلمات تشير إلى الوالء لدولة السلطان  ف بعضبحذ ١٩٥٢يوليو 

 والغازي:العثماني 

ً متتتاضتتتتتتتيتتتا  يتتتا ليتني كنتتتت حستتتتتتتتتامتتتا
 

ً بتتتالتتتمتتتهتتتلتتتكتتتات رامتتتيتتتا   أو متتتدفتتتعتتتا
 

 أو متتتعتتتقتتتالً عتتتالتتتي التتتبتتتنتتتاء نتتتائتتتيتتتتا
 

 أو كتتتنتتتت طتتتراداً أشتتتتتتتتتم حتتتامتتتيتتتتا   
 

ً مستتتتتتتتتتتعتتتداً غتتتازيتتتتا  أو عستتتتتتتتكتتريتتتا
 

 أذود عتتن قتتومتتي وعتتن ستتتتتتتتلتتطتتتانتتيتتتتا 
 

 نيتتتد العتتتاديتتتاوأضتتتتتتترب الخصتتتتتتتم الع
 

 حتتتتتى أرى دمتتي التتنتتفتتيتتس التتغتتتالتتيتتتتا 
 

 على الثرى بين الصتتتتتتتفوف جتتتاريتتتتا
 

 تمضتتتتتتتى متتتذاكيهم على أشتتتتتتتالئيتتتا 
 

 فتتتيتتتتتتتالشتتتتتتتتتى جستتتتتتتتتتدي تتتتالشتتتتتتتتتيتتتا
 

 أو أحتترز التتنصتتتتتتتتر عتتلتتى أعتتتدائتتيتتتتا 
 

 فتتتتأنتتتتثتتتتنتتتتي متتتتكتتتتبتتتتراً متتتتبتتتتاهتتتتيتتتتا
 

 وقتتتتد أظتتتتل أرضتتتتتتتتتتهتتتتم لتتتتوائتتتتيتتتتا 
 

 وقتتتام بتتتالتتتذل عتتتلتتتيتتتهتتتم قتتتاضتتتتتتتتتيتتتتا
 

 فتتتتاعتتتتتتتتتز بتتتتيتتتتن أمتتتتتتتتتي متتتتقتتتتامتتتتيتتتتا 
 

 كتتر والتتمتتعتتتالتتيتتتتاونتتلتتتت حستتتتتتتتن التتتذ
 

 أولتتتى متتتن التتتعتتتجتتتز التتتذي أبتتتكتتتانتتتيتتتا 
 

 حتى خستتتتتتترت في الجوى شتتتتتتتبتتتابيتتتا
 

 ال هتتتتم لتتتتي غتتتتيتتتتر امتتتتتتتتتالء بتتتتالتتتتيتتتتا 
 

 بتتتتكتتتتل أمتتتتر ال يتتتتعتتتتيتتتتد متتتتاضتتتتتتتتتتيتتتتا
 

 أشتتتتتتتتكتتو التتعتتتدى وأنشتتتتتتتتتتد التتقتتوافتتيتتتتا 
 

 ومتتتتتتا أجتتتتتتاب أحتتتتتتد نتتتتتتدائتتتتتتيتتتتتتا
 

 وال رثتتتى لتتتي متتتن رأى شتتتتتتتتتقتتتائتتتيتتتا 
 

 ختتتتلتتتتيتتتتفتتتتةَ ه  بتتتتقتتتتيتتتتت نتتتتاجتتتتيتتتتا
 

 من الخطوب في الجهتتتاد ستتتتتتتتتتاعيتتتتا 
 

 ام ختتتتيتتتتر األنتتتتبتتتتيتتتتاء راضتتتتتتتتتتيتتتتاود
 

 عنتتتك وعيش المستتتتتتتلمين صتتتتتتتتتتافيتتتتا 
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  تصوره لدور المال في المجتمع

الوظيفة بخفة و رشاقة ها فيالتي يصور الطموحة قصيدة الجميلة  هومن اجتماعيات

 للمال: والسياسية  االجتماعية

            لتتتل لتتتتآلتتتو أن أمتتتوال )روكتتتفتتتلتتتر( 
 

 فعلتتتت لمصتتتتتتتر متتتا ال يفعتتتلل تىف 
 

 لتتلستتتتتتتتلتتطتتتان ختتمتتس بتتوارج           وبتتنتتيتتتت 
 

لجحفتتتتل  يهتتتا ا نعمي عل  يختتتتال في 
 

 ونشتتتتتتتتترت ألتتتويتتتة التتتبتتتحتتتار بتتتمتتتكتتتة          
 

 يتتتدنتتتو بتتتهتتتا نتتتاء ويتتتغتتتلتتتو متتتهتتتمتتتل 
 

 ومتتتددت دجتتتلتتتة والتتتفتتترات لتتتيتتترويتتتا          
 

 ذاك الثري الصتتتتتتادي ويعشتتتتتتب ممحل 
 

 وشتتتريت في الستتتودان أرضتتتا خصتتتبة      
 

 أحيي بهتتتا المستتتتتتتترزقين وأشتتتتتتتغتتتل 
 

 ابق الشتتتتتتتركتتتات في غتتتايتتتاتهتتتا           وأستتتتتتتتت
 

 يتتتكتتتون لتتتنتتتا التتتمتتتقتتتام األول حتتتتتتتى 
 

 ومدرستتتتة وبستتتتتانا        مستتتتتشتتتتفىوبنيت 
 

 بتتتتقتتتتريتتتتتتتتتي التتتتتتتتتي هتتتتي أفضتتتتتتتتتتل 
 

 وجتتعتتلتتتت لتتلشتتتتتتتتعتتراء رزقتتتا طتتيتتبتتتا           
 

 يتتتحتتتمتتتي أرق التتتنتتتاس أن يتتتتتتتذلتتتلتتتوا 
 

تقرضتتتتتتتتتتا            وإذا أتي ذو كتتتديتتتة مستتتتتتت
 

 أقرضتتتتتتتتتتته والحمتتتد ربحي األجزل 
 

 كتتتتفتتتتي أجتتتترا عتتتتلتتتتيتتتته أن أري          بتتتتر 
 

 متتتتتتتتتنتتتتعتتتتمتتتتا متتتترحتتتتا بتتتته يتتتتتتتتتمتتتتثتتتتل 
 

  االشتراكيةتبشيره المبكر بحبه للعدالة االجتماعية و

 وصريح للعدالةميل مبكر  الكاشف عنبه الشاعر أحمد  ما عبرويرتبط بهذا 

 :أن تحققه الشتراكيةحديثه عما يمكن لاالجتماعية و

   لالشتتتتتتتتراكيتتتة العقبي إذا شتتتتتتتملتتتت        
 

 شتتتتتتتتي الشتتتتتتتعوب وجاراها المجارونا 
 

 فتتتال التتتكتتتثتتتيتتترون متتتلتتتك لتتتألقتتتلتتتيتتتنتتتتا          
 

 وال األقتتتلتتتون متتتلتتتك لتتتلتتتكتتتثتتتيتتتريتتتنتتتا 
 

 وال تتتتتري واحتتتتدا متتتت ي ختتتتزائتتتتنتتتته           
 

 بتتتالتتتمتتتغتتتنتتتيتتتات وآالفتتتا يتتتجتتتوعتتتونتتتا 
 

 وال تتتتري درة فتتتي رأس متتتحتتتتتتتكتتتم          
 

 تتتهتتفتتو إلتتيتتهتتتا قتتلتتوب التتمستتتتتتتتتتتظتتلتتيتتنتتتتا 
 

 ن فرحته بإقامة خزان أسوا

على أنه كان  الخزان( تدلناوهذه أبيات للشاعر أحمد الكاشف من قصيدة عنوانها )

وهي أبيات  االبتهاج بمظاهر اإلصالح العمراني واالقتصادي علىمن الحريصين 

 :كانت صالحة لالقتباس في مديح السد العالي لوال ارتباطها بالخزان 
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 أي فتتتتختتتتر يتتتتا أيتتتتهتتتتا التتتتهتتتترمتتتتان
 

 لتتتتتكتتتتتمتتتتتا بتتتتتعتتتتتد ذلتتتتتك التتتتتختتتتتزان؟ 
 

 قمتمتتتا تخبران عن ستتتتتتتتتتالف الظلم
 

 وأهتتتتتتوالتتتتتته بتتتتتتغتتتتتتيتتتتتتر لستتتتتتتتتتتتان 
 

 وتتتتتروعتتتتان كتتتتل قتتتتلتتتتب بتتتتذكتتتتري           
 

 دولتتتة أضتتتتتتتتعتتفتتتت بتتنتتي اإلنستتتتتتتتتتان 
 

 أنتتتتتتتتتمتتتتا متتتتثتتتتلتتتته عتتتتلتتتتوا وكتتتتبتتتترا           
 

 أثتتتتتتتتر دائتتتتتتتتم دوام التتتتتتتتزمتتتتتتتتان 
 

 التترفتتق           عتتلتتىغتتيتتر أن التتختتزان دل 
 

 األوطتتتتتان إلتتتتتىوأهتتتتتدي التتتتتغتتتتتنتتتتتي  
 

 ورين          شتتتتتتتتتاده القوم طتتتائعين ومستتتتتتتر
 

 حتتتتتبتتتتتا فتتتتتي األجتتتتتر واإلحستتتتتتتتتتتان 
 

   الضياعاستنقاذ ماء النيل من 

إلى بيت من األبيات الطريفة في تعبيرها عن الشاعر أحمد الكاشف و يصل 

 األجاج:الفرحة باستنقاذ ماء النيل من الذوبان في البحر 

 نتتتتحتتتتن أولتتتتي متتتتن األجتتتتاج بتتتتعتتتتذب           
 

 كتتتتان يتتتتنستتتتتتتتتتاب فتتتتيتتتته قتتتتبتتتتل اآلن 
 

 عتتتتلتتتتيتتتتهتتتتا بتتتتالتتتتقستتتتتتتتتتط والتتتتمتتتتيتتتتزان    اء لتتمصتتتتتتتتر أن يتتنتتفتتق التتنتتيتتتل           وهتتنتتت
 

بون           كرام يصتتتتتتتتتتا ل لهتتتا ا ه ترى أ  لن 
 

 بتتتتتتجتتتتتتدب يتتتتتتومتتتتتتا وال طتتتتتتوفتتتتتتان 
 

  تقمصه لدور قيصر روسيا في حربه مع اليابان

 والتوجهاتالشعراء المثقفين الموسوعيين ذوي الرأي  الكاشف منالشاعر كان 

رين على أن يكونوا في طليعة من يتجاوبون بشعرهم مع كانوا قاد والذينالواضحة 

 عنأرجوزة طويلة  نظمه وداللتها المتعددة، ومن ذلك أنالعالمية األحداث السياسية 

وقد بدأها  المسرحي،الشعر  في بنيتها منكانت قريبة  اليابانية،الحرب الروسية 

فذ البحر األسود شكو من تملك األتراك لمني وهوبالحديث على لسان قيصر روسيا 

   :إلى الشرق األدنى مما يجعله يتجه بطموح شعبه إلى الشرق األقصى 

 متتتمتتتلتتتكتتتتتتتي تتتتمتتتأل ستتتتتتتتتتدس األرض          
 

 بستتتتتتتتطتتي فتتيتتهتتتا متتطتتلتتق وقتتبضتتتتتتتتي 
 

 فتتتيتتتهتتتا متتتن الشتتتتتتتتتعتتتوب كتتتل كتتتابتتتر           
 

 ومتتتتن رجتتتتال التتتتحتتتترب كتتتتل قتتتتاهتتتتر 
 

 لتتتتتكتتتتتنتتتتتهتتتتتا قتتتتتلتتتتتيتتتتتلتتتتتة  التتتتتثتتتتتغتتتتتور           
 

 بتتتتعتتتتيتتتتدة التتتتبتتتتر عتتتتن التتتتبتتتتحتتتتور 
 

 التتتبتتتلتتتطتتتيتتتتكيتتتغتتتنتتتي متتتالتتتي فتتتي  لتتتم
 

 عتتتن متتتورد فتتتي غتتتيتتتره وشتتتتتتتتتتيتتتك 
 

 ومتتتا انتتتتتتتفتتتاعتتتي بتتتعتتتبتتتاب األستتتتتتتتتود           
 

 متتتا دام محصتتتتتتتورا بجيش األستتتتتتتتتد؟ 
 

 فتتتلستتتتتتتتتتت فتتتيتتته ستتتتتتتتتتالتتتكتتتا طتتتريتتتقتتتا           
 

 متتتا متتتلتتتك األتتتتراك ذا التتتمضتتتتتتتتتيتتتقتتتتا 
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           استتتتتتتتعصتتتتتتتىأدني المشتتتتتتترقين  علي  
 

 فتتألمضتتتتتتتتيتتن هتتمتتتتتي فتتي األقصتتتتتتتتي 
 

 يتتتتن           وال أري لشتتتتتتتتتتعتتتتبتتتتي الستتتتتتتتتتمتتتت
 

 أكتتثتتر خصتتتتتتتتبتتتا متتن بتتالد الصتتتتتتتتيتتن 
 

 إن دان لتتتتي متتتتغتتتتولتتتتهتتتتا والتتتتتتتتتتتتتتر           
 

 أتتتتيتتتت متتتا لتتتم يتتتأتتتته اإلستتتتتتتتتكتتتنتتتدر 
 

 فتتتتتأفتتتتتتتتتتتح التتتتتدنتتتتتيتتتتتا إذْن وأقتتتتتهتتتتتر            
 

 كمتتتا أشتتتتتتتتهي بطرس جتتتدي األكبر 
 

 حستتتتتتتتتبتتتي متتتن التتتقتتتوقتتتاز والتتتقتتتوزاق          
 

 نتتتتهتتتتمتتتتا نتتتتطتتتتاق متتتتلتتتتكتتتتي التتتتراقتتتتي 
 

         لتتتتتكتتتتتنتتتتتنتتتتتي أحتتتتتذر كتتتتتيتتتتتد التتتتتدول   
 

 إن لتتم أضتتتتتتتتلتتلتتهتتتا بتتتأقتتوي التتحتتيتتتتل 
 

  وجدانياته

فتى تركي في وقوع بطريقة رومانسية جميلة تجربة  الشاعر أحمد الكاشفيروي 

 حب فتاة جميلة في حدائق دمشق ، وقد بادلته الحب ،  والتالقي ...: 

 صتتتتتتتاح استتتتتتتتمع خبرا يبدي لك العبرا         
 

 أمستتتتي حديث بني األشتتتتواق والستتتتيرا 
 

 تي من الترك في وادي دمشتتتتتتتق رأي          ف
 

مرا  ق ل خجتتتل ا ت فتتتتاة  لريتتتاض  ين ا  ب
 

 أحتتتتبتتتتهتتتتا وأحتتتتبتتتتتتتتته فتتتتمتتتتا لتتتتبتتتتثتتتتا          
 

 أن أحتتدث الحتتب في قلبيهمتتا شتتتتتتتررا 
 

 تتتتواعتتتدا بتتتالتتتتتتتالقتتتي فتتتوق متتتنتتتعتتترج           
 

 عن الوري كان باألشتتتتتتتجار مستتتتتتتتترا 
 

 وكتتتان في الحي واش من عتتتداتهمتتتا         
 

 الشتتتتتتتر والضتتتتتتتررا فظ غليظ يحتتتب 
 

 دري الشتتتتتتتقي بستتتتتتتر الوعتتتد بينهمتتتا           
 

 ولتتيتتتتتته ألتتهتتم اإلرشتتتتتتتتتتاد حتتيتتن دري 
 

با          بات في الموعد المضتتتتتتتروب مرتق  ف
 

 لتتقتتيتتتاهتتمتتتا ثتتتائتترا األحتتقتتتاد متتنتتتتتظتترا 
 

 حتي إذا ستتتتتتتتتتادت الظلمتتتاء الح لتتته           
 

ني مقبال حتتتذرا  هوي ل ير ا  ظتتتل يستتتتتتت
 

        فصتتتتتتتاح من ذلك الستتتتتتتاري؟ فروعها   
 

 لتتمتتتا بتتتدا متتن تتتعتتتديتتته ومتتتا ظتتهتترا 
 

 فتتتأدبرت نحو دار الصتتتتتتتتتب بتتتاحثتتتة           
 

 عتتنتتته فتتمتتتا عتتلتتمتتتت متتن أمتتره ختتبتترا 
 

  هجرانه للشعر

نفسه فيما وهبها له من فن  عبتجربة نفسية جعلته يراجالكاشف الشاعر أحمد  مر  

 ديوانه الثاني عن هجرانه للشعر فيتحدث الشعر وهو ي

 قتتتوافتتتي وبتتتيتتتنتتتيحتتتال دائتتتي بتتتيتتتن التتت
 

ني  تيتتتاقتتتا وعي نهتتتا اشتتتتتتت عي بكتتتت   ف
 

 لتتتتبتتتتالدي عتتتتلتتتتي  ديتتتتن ومتتتتا فتتتتي
 

 قتتتتدرتتتتتي التتتتيتتتتوم أن أوفتتتتي ديتتتتنتتتتي 
 

 وبتتتتهتتتتا متتتتن حتتتتوادث التتتتدهتتتتر رزء
 

زءيتتتتن   بتتتتات عتتتتجتتتتزي عتتتتن رده ر 
 

 إن يتتتومتتتا ال أنتتتظتتتم الشتتتتتتتتتعتتتر فتتتيتتته
 

 لتتتبتتتغتتتيتتتض إلتتتي  بتتتنتتتي التتتقتتتطتتتريتتتن 
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 اعتزاله حياة المدينة 

ريف وسذاجة أهله ما يغنيه عن تعقد يجد في خضرة ال الشاعر أحمد الكاشفكان 

حرصه على ن ضيق ذات يده ، ومع ما كان يعانيه م أهلها،الحياة في المدينة والتواء 

 متطلباته في الحياة ، وقد عبر عن هذه المعاني في قوله:تقليل 

 جمعتتت في العيتتد حولي ستتتتتتتتائر اآلل        
 

 ومتتتلتتتتتتتقتتتي اآلل حتتتولتتتي كتتتل آمتتتالتتتي 
 

 و ولتتتد          أبتتتا دعتتتونتتتي ومتتتالتتتي فتتتيتتتهتتتمتتت
 

لختتتال  عم وا ل غير ا قوم  ل ل  ولستتتتتتتتتتت 
 

 أقمتتت في الريف ال أشتتتتتتتفي بطتتاغيتتة           
 

 متتتتتن التتتتترجتتتتتال وال اله وختتتتتتتتتتتال 
 

 وعشتتتتتتتتت بتتالرطتتب من بقتتل وفتتاكهتتة           
 

 ممتتتا ملكتتتت ومتتتاء فيتتته ستتتتتتتلستتتتتتتتتال 
 

مين ولي            ل لعتتتا فيتتته اعتزال ا  أطلتتتت 
 

 بتتتكتتتل نتتتاحتتتيتتتة هتتتمتتتي وأشتتتتتتتتتغتتتالتتتي 
 

 شتتتتتتترة الجهتتتال عتتتاطفتتتة          لقيتتتت في عل 
 

 لتتم ألتتقتتهتتتا متتن رجتتتال غتتيتتر جتتهتتتال 
 

  حبه الشديد للفالحين المصريين

عبر الشاعر أحمد الكاشف عن حبه الشديد للفالحين المصريين الذين آثر أن يعيش 

 بينهم تاركا معيشة القاهرة والمدن الكبرى:

يبتتتا           ب ح نيتتتا  في التتتد قيتتتت  ب ت  إذا استتتتتتت
 

 مصتتتتتتتتتترا فتتتتختتتتيتتتتر أحتتتتبتتتتتتتتتي فتتتتالح 
 

 كتتتتتتريتتتتتتم يتتتتتتمتتتتتتأل التتتتتتوادي ثتتتتتتراء           
 

 وال يتتلتتقتتي ستتتتتتتتوي اإلجتتحتتتاف أجتترا 
 

 فتتتتقتتتتيتتتتر متتتتا أراه شتتتتتتتتتتكتتتتا افتتتتتتتتتقتتتتارا           
 

 تتتتعتتتب ألثتتتري عتتتلتتتىولتتتو يتتتجتتتزي  
 

 وكتتتان معيشتتتتتتتتتتة األستتتتتتتري قنوعتتتا          
 

 فتتكتتيتتف وقتتتد غتتتدا فتتي التتنتتتاس حتترا 
 

 فتتتمتتتحتتتراث يشتتتتتتتتتق األرض عتتتنتتتدي          
 

 اويخرج من ثراهتتتا الخصتتتتتتتتتتب تبر 
 

 كستتتتتتتتتيتتتف فتتتي يتتتد التتتجتتتنتتتدي القتتتي           
 

 بتتته جيشتتتتتتتتتتا وحصتتتتتتتنتتتا مشتتتتتتتمخرا 
 

قومي         ترك  ل لو عرف الصتتتتتتتواب ا  ف
 

 لتتتمتتتا احتتتتتتتقتتتروا لتتته عتتتمتتتال وقتتتدرا 
 

 فتتتتأعتتتتلتتتتوه وارضتتتتتتتتتتوه وضتتتتتتتتتتنتتتتوا          
 

 بتتتته فتتتتأنتتتتالتتتتهتتتتم متتتتجتتتتدا ونصتتتتتتتتتترا 
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 شعره المجامل انتقادنا لبعض 

ما التوفيق في عليتعتمد الفة( )زلزال في دار الخ عنوانها:هذه أبيات من قصيدة 

ال ينتمي للمنطق لكنه جميل مفتعل وهو تعليل  (يسميه علماء البديع )حسن تعليل

 :يساعد الشاعر على التخلص من التناقض الفكري الذي توحي به األحداث 

 قتتالوا لي األرض في دار الخالفتتة قتتد        
 

لنحر زلزال  بهتتتا يوم عيتتتد ا  أصتتتتتتتتتتا
 

 رعوا فزعتتتا          فقلتتتت مبتستتتتتتتمتتتا ال ته
 

 فعنتتدي الستتتتتتتر إن صتتتتتتتح التتذي قتتالوا 
 

 ملتتك أحتتاطتتت بستتتتتتتتامي عرشتتتتتتتته فتن           
 

 وأهتتوال يتتخشتتتتتتتتىكتتم هتتتددتتتته بتتمتتتا  
 

 وكتتتاد يستتتتتتتتقتتط متتن ختتوف فتتتأدركتتتته           
 

 ختتتتلتتتتيتتتتفتتتتة عتتتتادل لتتتتلتتتتختتتتيتتتتر فتتتتعتتتتال 
 

 حتى استقرت رواسي العرش واتحدت    
 

 لملتتك عثمتتان أعصتتتتتتتتاب وأوصتتتتتتتتال 
 

 يهتز من طرب            فكيف في العيتتتد ال
 

 وال يتتتتتيتتته عتتلتتى التتتدنتتيتتتا ويتتختتتتتتال 
 

 متتال الرعتتايتتا لتتدي استتتتتتتتقبتتالتته فرحتتا           
 

 بتتته فتتمتتتال ستتتتتتتترورا متتثتتلتتمتتتا متتتالتتوا 
 

  لمحمد محمود باشاغير المهذب نحيازه انتقادنا ال

حدودا غير محمودة في االنحياز السياسي لمحمد الشاعر الكاشف وأخيرا فقد بلغ 

بل أبياته حيث قال أسوأ  ١٩٢٨عند توليه الوزارة خلفا للنحاس باشا في محمود باشا 

 السخيف:بيت في الشعر السياسي وهو قوله  أسوأ

نيتتتة ظهرت            يمتتتا ل يهتتتا ستتتتتتت لوا عل  قتتتا
 

 هتتتل يطهر الرجس إال بتتتالستتتتتتتليمتتتاني 
 

  ديوانه

أصدر الشاعر أحمد الكاشف ديوانه في جزأين صغيري الحجم، صدر أولهما عام 

هجرية[ وقد  ١3٢٠]علي غالف الجزء األول ما يشير إلي أنه طبع سنة  ١٩٠٤

]علي  ١٩١٤وصدر الجزء الثاني عام  ،صدر الجزء األول بمقدمة ترجم فيها لحياته 

هجرية[ وقد قدر ما يضمه  ١33١غالف الجزء الثاني ما يشير إلي أنه طبع سنة 

ديوانه مسرحية )معارك  كما ضم بيت،الديوان في جزأيه بما يقرب من أربعة آالف 

 الحياة(. 
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 محمد عبد المطلب: الفصل الثالث 

  مؤلف اإللياذة العلوية  الشاعر السلفي 

 

تقليدي أستاذ  كما أنه ( شاعر عربي بارز ١٩3١ـ  ١٨٧١)محمد عبد المطلب 

االدب العربي  أعالمأبرز  منعلم هو و ]أو قديم[ رفيع القدر لألدب والنقد واللغة ، 

القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين،  في أواخر، عاش ي العصر الحديث ف

وإن كان هو  ،متقاربتين من العمر مثل الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم  مدتين

 .عنهما اقصر الثالثة عمرا بفارق صغير 

 امطبوع شاعركان  كما ،  اموهوب اأديبالشاعر العظيم محمد عبد المطلب كان 

وقد  سليم الفطرة، إسالمي النزعة.  ،اومجيد امجددوكان في كل ذلك ، ادارساذا وأست

بكثير  من عوامل التفوق والتميز في بنية   الشاعر العظيم محمد عبد المطلب امتاز

احد فيما يرتبط بموضوع كتابنا هذا و ووهشعره، وفي صوره، وفي موضوعاته، 

م كبار شعراء النهضة اإلسالمية الذأبرز من  وهو من  ،بعد  جهدهم الرائدين لم يكر 

، التي نظمها في مائتين وستين «القصيدة العلوية»بينهم صاحب االلياذة العلوية أو 

الحليم  الشاعر عبد ، و نظم لقصيدة العمريةلإبراهيم   نظم حافظفي مقابلة مع ، بيتًا 

 .د اإلسالمأما الشاعر أحمد محرم فقد نظم ديوان مج البكريةقصيدة للالمصري 

هذا الشاعر العظيم محمد عبد المطلب يشترك في اسمه مع  وهي أنبدأ بطرفة ن

المطلب هو الفنان محمد عبد و ،في غنائه ولكن ،  مطرب عظيم كان هو اآلخر سلفيا 

وكأنما االسم عالمة على التوجه  الوهاب،محمد عبد  تلميذ األستاذ ١٩٨٠ -١٩١٠

محمد عبد المطلب  أن الشاعرين يأقل طرافة وه ومةمعلب ردفنو ، السلفيأو األداء 

ن يالستسن  ستين عاما بالتمام مع ما تمثله ( عاشا١٩3٨-١٨٧٨واحمد نسيم )

 .والشعراءللموظفين 
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  كتابة األستاذ العقاد عنه طبعت كل ما كتب عنه

أن يكتب عنه األستاذ عباس محمود العقاد  الشاعر محمد عبد المطلب شاء حظ

وأن يأتي حديثه في إطار حديثه « شعراء مصر في الجيل الماضي»ابه في كتفصال 

بعد ذلك  هالذين كتبوا عن باحثينعن فهمه للتطور الشعري، وإذا بكل األكاديميين وال

يستسهلون إعادة إنتاج ما كتبه األستاذ العقاد، وإعادة ترديد كل ما ورد في ذلك الفصل 

المقال الذي أصبح بمثابة النموذج األمثل  الذي كتبه األستاذ العقاد، وهو الفصل/

الذي نقل عنه الجميع واكتفوا بما نقلوه، وكأن هذا المقال/ الفصل  (الفصل)للمقال 

 يمثل مجموع ما كتب عن هذا الشاعر العظيم.[ أو الفصل/ المقال ]

ومما يتعجب االنسان منه في تاريخنا األدبي أيضا أنه علي حين نقل األستاذ العقاد 

ديوان عبد المطلب وأثبت نسبة ما ل هميقدتاألستاذ أحمد اإلسكندري ما كتبه في  عن

نقله عنه إلى المنقول عنه وهو األستاذ اإلسكندري ، فإن َمْن نقلوا عن األستاذ العقاد 

أهملوا النظر فيما كتبه  األستاذ اإلسكندري، وفي نسبته إليه، مكتفين باستنتاجات 

ه عن األستاذ اإلسكندري من دون إشارة إلي األستاذ األستاذ العقاد، وما نقل

العقاد، هذا فضال األستاذ اإلسكندري، وكأن كالم األستاذ اإلسكندري  جزء من كالم 

 عن إهمالهم لما نظمه الشاعر محمد عبد المطلب  نفسه.

  الطابع البدوي في شعره

ي، وشاعر البادية، البدو بالشاعرقب ل  المطلب الشاعر محمد عبد  نبدأ بأن نذكر أن

 إلىوقد وصف األستاذ العقاد شعره بأنه أقرب ما يكون  ، لكثرة تغنيه بأعالم البادية

 األسلوب والخيال والموضوعات. اإلسالمية، فيالنموذج الشعري في صدر الدولة 

والحق أن الشاعر محمد عبد المطلب  كان نموذجا بارزا لفهم مختلف لحركة 

ـ فهم أكثر أصالة  ناسبت إلي البارودي وجيله، وهو ـ في رأياإلحياء الشعري التي ن

من فهم البارودي باشا نفسه ، ومن فهم األستاذ العقاد أيضا، ذلك أن الشاعر محمد 
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عبد المطلب لم يكن من المتصلين بالحركة األدبية والشعرية في الثقافات األخرى، 

كنه من الثقافة العربية ولعله لم يكن يحس بالحاجة إلي ذلك، وقد عوض هذا بتم

صور للقراء أن تصميم نن أ جد صعوبة في ن نا واإلسالمية، وتعويله التام عليها ، ولس

بناء مبنى على الطراز الروماني أو القوطي ال يقل قيمة عن تصميم بناء معماري 

تصميما  واحدا فحسب  حديث،  وأن الطراز الروماني ليس نموذجا واحدا فحسب وال

 .ألمر في الشعر العربي وإن كانت المفردات والمعايير تختلف، وكذلك ا

الحق أن األستاذ العقاد كان صوت جيله في التعبير عن تقييم الشاعر محمد من و

عبد المطلب وغيره، لكن النضج الذي أتاحه لنا الزمن يمنعنا من أن نقف عند أحكام 

 .والتقييم .  األستاذ العقاد وكأنها نهاية المعايير

 ن غزير اإلنتاج كا

على وجه العموم فقد كان الشاعر محمد عبد المطلب مياال في شعره إلى تمثل 

نظم شعره في  االنتاج، وقدكان غزير  ، و روح الحكمة، واستخدام غريب األلفاظ

في التعبير عن المناسبات المختلفة من  الطول، وتفوقمطوالت وقصائد متوسطة 

عامة، ومعارضات، ووصف، ورثاء أعالم عصره،  واحتفال بمناسبة وعتاب، تهنئة،

وغزل ونسيب، وحماسة، وفخر باألمجاد العربية، وتعبير عن القضايا االجتماعية 

أيضا قصائد في  المطلبلشاعر محمد عبد ول ونقد أوضاع المجتمع، والتوشيح. 

 الحنين إلى موطنه جنوبي مصر، ووصف الطبيعة وجمالها هناك.

  ع أشكال إبداعهوكان قادرا على تنوي

الذين ارتادوا  منكان الشاعر محمد عبد المطلب  مما قد يتعجب له القارئ أن 

 نظم مسرحية معروفة، وقدوهذا أمر غير مشهور ألسباب  الشعري،مجال المسرح 

« المهلهل بن ربيعة وحرب البسوس»، وأخرى بعنوان «ليلى العفيفة»شعرية بعنوان 

، «القصيدة العلوية»الملحمي فنظم  ميدان الشعرلمطلب ارتاد الشاعر محمد عبد ا ، و
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فقد نظم  ثالث وعلى صعيد  . من بحر الوافر وروي الميمبيتًا في مائتين وستين 

 الشاعر محمد عبد المطلب  الموشح كما نظم القصيد.

 الفكري السياسي و توجهه 

صل عن لم يكن الشاعر محمد عبد المطلب يفهم وظيفته في الشعر على نحو منف

وإذا جاز أن يوصف واحد  الدينية،وأمور العقيدة  الدنيا،الحياة توجهه الفكري في 

 إبراهيم وحافظ  ١٩3٢ -١٨6٨ شوقي حمد من رواد الشعر العربي المعاصرين أل

( ١٩3١ - ١٨٧١بأنه سلفي فإنه هو الشاعر محمد عبد المطلب ) ١٩3٢ -١٨٧١

( ١٩٤٨ - ١٨٧٨مد الكاشف )( وأح١٩٤٥ - ١٨٧٧على حين كان أحمد محرم )

، وقد كان أولهما  مرتبطين ارتباطا وجدانيا بالدولة اإلسالمية القائمة في ذلك الوقت

ثانيهما آخر شعراء الخالفة اإلسالمية، وكان  هذا الكتابفي  ناه أحمد محرم كما وصف

 اأم حياته،عثمانيا طيلة  (أيضا  نا هذاناه في كتابكما وصف) أحمد الكاشف قد ظل 

مرتبطا وجدانيا بدولة محمد علي فقد ظل ( ١٩٢٢ - ١٨٨٧عبد الحليم المصري )

( مرتبطا وجدانيا ١٩3٨ــ  ١٨٨٨نسيم )فحسب، وعلى حين كان احمد وأسرته 

بالبريطانيين ومعبرا عن االعجاب بهم مع قدر من االنتماء لتوجهات الحزب 

 يالشيءكان هذا غريبا بعض  وان الوطني،

في سلفيا وكان د عبد المطلب فقد كان سلفيا بكل ما تعنيه الكلمة، أما الشاعر محم

سامعه ال يكاد يفرق بينه وبين شعراء أهل  حتى ان األستاذ االسكندري قال ان شعره

الحضاري، سلفيا في توجهه  الديني، وكان سلفيا في توجهه ، والقرنين الثالث والرابع

 . واالجتماعي سلفيا في توجهه اإلصالحي  وكان

بطريقة مجملة تلمس السلفي وهو في قصيدته الدين للعمران ي عبر عن المعنى  

المشكالت الفكرية وتقاربها بذكاء مبسط ينتمي إلى ما يمكن لنا تسميته بالذكاء 

والتدين  الصحيح،ويعول على اإليمان  والجدل،التعليمي الذي يخلو من الفلسفة 

وكان ، ضمان لخيري الدنيا واآلخرة ويعنى باالستقامة وما تمثله من الصريح،
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في مدرسته األدبية التي  وقته، وحيدا في األسلوب بهذا، الشاعر محمد عبد المطلب 

 علىاستقامت لها صحة األسلوب من طريق الدعوة الدينية، وكان أوضح دليل حي 

 دور الدعوة اإلسالمية في تخليص الشعر العربي من آفات الزخارف الشكلية. 

 نشأته 

ال األستاذ أحمد  اإلسكندري ضمن ما قال في التعريف به في صدر ديوانه إنه ق

نزلت « جهينة»، وهي من عشائر «عشيرة أبي الخير»ينتمي في سلسلة نسبه إلي 

« العصبية»مصر مع الفتح اإلسالمي مع بطون قضاعة، وهكذا كانت لديه دوافع 

 .إلي جانب الدوافع الدينية واألدبية

أحمد  اإلسكندري نسبه فقال إنه محمد بن عبد المطلب  بن واصل وذكر األستاذ 

 إحدى« باصونة»بن بكر بخيت بن حارس بن قراع بن علي بن أبي خير، ولد  ببلدة 

قري جرجا من أبوين عربيين ينتميان إلي أسرة أبي الخير، وأبو الخير هذا )وهو 

ي خمسة آالف عدا، الجد السابع للفقيد( أبو عشيرة من عشائر جهينة، تربي عل

 «.ويشاركها في االنتماء إلي جهينة عدة عشائر تناهز الخمسين ألفا..

 : أيضا  أحمد اإلسكندريقال األستاذ و

"وكان والد الفقيد رجال صالحا، متفقها، متصوفا...، محبوبا عند جميع عشائر 

، جهينة، أخذ طريق الصوفية الخلوتية عن شيخ الطرق الشهير إسماعيل أبي ضيف

 «.ثم كان خليفة له بناحية جهينة

وكان الشيخ إسماعيل أبو ضيف يتوسم في عبد المطلب منذ صغره النجابة، »

أمر أباه  حتىوطالقة اللسان، فما علم أنه حفظ القرآن الكريم دون أن يبلغ العاشرة 

بإرساله إلي األزهر الشريف حيث ينزله في بيته بين أوالده وأسرته بجهة طولون، 

عبد المطلب األزهر نحو سبع سنين، ثم انتظم في سلك طلبة دار العلوم أربع  فجاور

 «.سنين
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فقالوا إنه كان رجال  سماتهبعض  الشاعر محمد عبد المطلب  وصف معاصرو

 علىالحفاظ  شديدوكان  الروايات، القرآن الكريم ويقرأه ببعض  يحفظملتزما  قدوة ، 

 آدابه.نشر  علىشعائر اإلسالم وآثاره، عامال 

 تكوينه الثقافي والسياسي 

الرعيل األول من خريجي مدرسة دار العلوم،  المطلب منكان الشاعر محمد عبد 

أمثال الشيخ حسن من علي يد كبار المعلمين فيها ،و في األزهر من قبل ،، وقد درس 

 ، وقد الطويل، والشيخ محمود العالم، والشيخ حسونة النواوي، والشيخ سليمان العبد 

، في الدفعة السابقة مباشرة على دفعة االستاذين الشيخين عبد العزيز ١٨٩6تخرج 

والسابقة بدفعتين على دفعة األستاذ أحمد االسكندري  إبراهيم،بك  واحمدجاويش 

  بتاريخه.تولى تقديم ديوانه والتعريف  الذيأستاذ األدب العربي 

  وظائفه التعليمية

في مدارس التعليم بمدينة سوهاج، وتنقل  ًماالمطلب معلعمل الشاعر محمد عبد 

مدرًسا بمدرسة القضاء الشرعي، وعمل معلًما حيث اختير بينها، ثم انتقل إلى القاهرة 

األخير من  العقدوفي .  اللغة العربية باألزهر، ثم نقل إلى ديوان األوقاف الملكية

ل أستاذا في عمبأن الوظيفي و األدبي توج نجاحه  ١٩3١ -١٩٢١ ووظيفتهحياته 

 دار العلوم.

  نشاطه االجتماعي البارز

الشاعر محمد عبد المطلب من أبرز رموز المجتمع وعلى صعيد آخر فقد كان 

القرآن الكريم،  علىجمعية المحافظة ثالث جمعيات هي من اهم أعضاء  وكانالمدني 

من دة واحله في كل  وكانتوجمعية الشبان المسلمين، وجمعية الهداية اإلسالمية، 

 هذه الجمعيات آثار محمودة.
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  و رثاؤه للزعيم محمد فريد ١٩١٩مشاركته في ثورة 

 احدوا( بخطب وقصائد جعلته ١٩١٩في ثورة )الشاعر محمد عبد المطلب شارك 

بمثابة شعر تعتبر بعض قصائده في الرثاء  بل إن الوطنية الثورة و شعراء من أبرز 

 عيم محمد بك فريد.وطني صرف مثل مرثيته الفائية في الز

  الطابع الكالسيكي  لشخصيته

كما وصفه األستاذ السكندري( حجة في األدب المطلب )كان الشاعر محمد عبد 

ليس من الصعب علينا أن نفهم فهما ولهذا فواللغة، محيطا بأكثر جزلها وغريبها، 

لشعر من نحو يعنى با على المطلب،موازيا لفهم األستاذ العقاد في تقييمه لشعر عبد 

حيث هو مرتبط باللغة والفصاحة اللغوية، بل بما يمكن لنا أن نسميه حضارة البادية 

صورتها المكتملة، رغم ما قد يعتقد من أن البادية والحضارة نقيضان  العربية في

شعر الحضارة  الصيت:المتنبي في بيته ذائع  يفهم ألول وهلة من قولنحو ما  )على

قصائده باستنزال الغمام،  المطلب يبدأاإلطار فقد كان عبد هذا  وفي، مجلوب بتطرية(

  .األطالل، وذكر األراك، والنوي، كما كان يفعل القدماء علىوالوقوف 

 توجهه السلفي في قصيدته :  الدين للعمران

يبدأ الشاعر محمد عبد المطلب هذه القصيدة بوصف ما يعتريه من الشوق وهو 

ف حال هذا "الشوق" في أربعة أبيات قبل أن يتوجه وهو يص إليهم،بعيد عمن يشتاق 

 :إلى من هو مشتاق إليهمفي البيتين الخامس والسادس بالخطاب 

د   ه  األمتتتَ  جَرى مع الشتتتتتتتوق حتى عزه
 

د    ه الكمتتتَ  واستتتتتتتتنجز التتتدمع لمتتتا شتتتتتتتفتتته
 

 نتتتاء  قضتتتتتتتى البَْين  فيتتته حكمتتته فهَوى
 

د  بتتتابتتتة ال ركن وال َعمتتتَ  تحتتتت الصتتتتتتته
 

هصتتتتتتتتاد  على النيتتل ال   ي ْروي جوانحتتَ
 

بتردوا  ى بتتته الصتتتتتتتتتتادون وا َتَروه  إذا 
 

ةو  نيتتتَ يمتتتا ت  هبتتته َغْور  إن  ل  يشتتتتتتتوقتتته ا
 

د  َوى َغرل ل ل َح الركتتتب حتتتاد  بتتتال  أو روه
 

طه المزار بنتتتا  يتتتا جيرةَ الغور قتتتد شتتتتتتتَ
 

د  جتتت   وبتتتاعتتتدت بتتيتتنتتنتتتا األغتتوار والتتنتتا
 

ْل عن عهود بيننتتتا ستتتتتتتلفتتتتت  ولم نحتتت 
 

 دواإذ حتتتال قوم عن العهتتتد التتتذي عهتتت 
 



 

 

69 

  الشاعر ينتقل من حال إلى حال

وفي البيت السابع يستأذن الشاعر محمد عبد المطلب في أن يزور، ويطلب 

ويقول إن مثل هذا الوعد الطيب كفيل بأن يجعل حياته برداً  الزيارة،الموافقة على 

ً ثم هو يعود في البيت الثامن وما بعده إلى وصف اعتساف الشوق وتعكر  وسالما

وتنكر األهل بالغياب عنهم ويبلور هذه المعاني الدقيقة في بيت رائع هو البيت األيام، 

الحادي عشر الذي هو على بساطته يوجز التعبير عن المعاناة من الوحشة إيجازاً 

 دقيقاً وموحيا:

مه بكم لل دونتتتا أن ن   أهتتتَل المصتتتتتتتلهى عتتتل
 

ترد  ْب َي لوعتتتد  وق بطيتتتب ا لمشتتتتتتت   إن ا
 

 تستتتتفتطالت نواكم فطال الشتتتتوق واع
 

د  َجلتتتَ بر وال  فال صتتتتتتت لي  ليتتتا ل  بنتتتا ا
 

 حالت بشتتتتاشتتتتات  هذا الدهر واعتكرت
 

د  غتتتل ضه التتتمتتتنتتتزل  التتتره نتتتا وأ قتتتل  أيتتتامتتت 
 

مو  ى وال رحتتل ربتتَ  أنتتكتترت  قتتومتتي فتتال قتت 
 

 وأنتتتتتكتتتتترونتتتتتي فتتتتتال أم  وال ولتتتتتد 
 

رتتتته تتتْ  يتتتا رحتتمتتتتتتا لتتغتتريتتتب  بتتيتتن عتتل
 

بلتتتد  ل حتى أوحش ا عيش  ل  نبتتتا بتتته ا
 

  وصف بيئة مكة المكرمة

الشاعر محمد عبد المطلب في األبيات التالية وصف حال هذا القريب  تأنفويس

ففي البيت الثالث عشر يشير إشارة صريحة إلى بطاح مكة فتبدو  المستوحش،

وأصبحت  حدودها،واتضحت  معالمها،اكتملت  رسمها، وقدالصورة الشعرية التي 

 المزيد من التفصيالت. سبيلها إلىفي 

ْذري التتدموَع إذا   متتا الركتتب أزعَجهميتت 
 

َرى فتنادَى البين وانجردوا   داعي الستتتتتتتا
 

 يتتتا نتتتازلتتي ذلتتتك التتوادي تتتمتتوج بتتهتتم
 

 بتتطتتتاح  متتكتتتةَ والتتعتتلتتيتتتاء  والستتتتتتتتنتتتد 
 

 هتتتل ي بللغ  الركتتتب  عن قلبي إذا نزلوا
 

 ذاك الحَمى لوعتتةَ الوجتتد التتذي يجتتد؟ 
 

بتتت  أحبتتابَنتتا ضتتتتتتتتاقتتت التتدنيتتا بمتتا َرح 
 

 والتتدهر في صتتتتتتترفتته يغلو ويحتشتتتتتتتتد 
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  دينالباطؤ المسلمين في نصرة ت

ولهذا يبدأ الشاعر محمد عبد المطلب من البيت السادس عشر في إظهار عجبه 

مما يعتري اإلسالم وأهل اإلسالم من وحشة بسبب الفساد وبسبب تباطؤ المسلمين 

 في نصرة دينهم. 

 أكتتتله يتتوم لتتنتتتا فتتي التتتديتتن متترزئتتتةو 
 

نيتتتا وترتعتتتد؟  هتتتا التتتد عل هتز من وْق  ت
 

  واد  على اإلستتتتتتتالم منتحتتتتبفي كتتتل ل 
 

د  قتتتتَ تتتتتَ  وكتتتتل واد  بتتتته لتتتتلتتتتديتتتتن متتتتفتتتتْ
 

ْت حقبًا ا في ديار  َكْم قضتتتتتَ  مستتتتتتوحشتتتتتً
 

د  عتتتَ تتتَ قتتْ  فتتي ظتتلتتته ستتتتتتتتروات األمتتن تتت 
 

ئتتتد ته م  ليتتته غيَر  لفستتتتتتتتتتاد إ  يستتتتتتتعى ا
 

أدوا  ه في نصتتتتتتتره اتتتته  لمتتتا رأى أهلتتتَ
 

  االعتذار إلى هللا

إلى التوجه باالعتذار إلى ثم يلجأ الشاعر محمد عبد المطلب في البيت العشرين 

منزل الدين، معتذراً إليه عما فعله أهل الدين من الخروج الذي هو هللا سبحانه وتعالى 

 الضالل.الدين مؤثرين حب  على

نزَل التتدين أهتتل  التتدين قتتد خرجوا  يتتا م 
 

َحَردوا  ا عليتتته وعن منهتتتاجتتته  غيتتتً  ب
 

َكم ـتتتتتتتتتتَما أودعت من حل ل وه َجْحدًا لل  ضتتتتَ
 

دوافتتيتتته ولتتو أنتتهتتم   حتتتَ  ذاقتتوه متتتا جتتَ
 

  تصوره للدين والحضارة

عرض تصوره عن الدين بدءاً من البيت إلى الشاعر محمد عبد المطلب  ينتقلو 

أن الثاني والعشرين وهو التصور الذي لخصه في عنوان قصيدته بكلمة واحدة هي 

ن وهو يفصل القول في هذا المعنى بادئاً بالقول بأن الديالع مران هو مقصد الدين، 

نظام حياة كفيل بإسعاد الناس، وبهذا التصور الذي يؤمن بأن هللا جل  جالله لم ينزل 

لعباده إال الخير يظهر الشاعر محمد عبد المطلب اطمئنانه إلى ما يمكن للدين أن 

يحققه للناس من سعادة إذا هم أطاعوه وهو المعنى الذي يلخصه البيت الثامن 

بلغ الدنيا بال كدر / فالدين كالروح والدنيا له والعشرون بكل وضوح: من شاء أن ي

 جسد:
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 متتتا التتتديتتتن إال نتتتظتتتامو لتتتلتتتحتتتيتتتاة إذا
 

دوا  عتتتل  ستتتتتتتتتار األنتتتام على منوالتتته ستتتتتتتَ
 

منْ  لقتتتدير َو ير  ا ير وتتتتدب لخب ْطف  ا  ل 
 

د  متتَ د  الصتتتتتتته  هو البصتتتتتتتير بنتتا والستتتتتتتيتت ل
 

بهتتتا َمنه  لرحمن  لبتتتارئ ا  ورْحمتتتة  ا
 

بتتتادَْينل َمْن زاغوا َومْن عَ   دواعلى العل  بتتتَ
 

ا ألنفستتتتتتتهم ْل قومتتتً  ستتتتتتتبحتتتانتتته لم يَكتتتل
 

د  َفنتتتَ ل هم ا ي غو ت فيستتتتتتت يحتتتاروا   حتى 
 

دلتتتةً  عتتتْ  فتتتأنتتتزل التتتديتتتن لتتتلتتتعتتتمتتتران متتتَ
 

ران  يتتتعتتتتتتتمتتتد  متتتْ  عتتتلتتتى قتتتواعتتتده التتتعتتت 
 

 ال يرتجي هللا من نفع  إذا صتتتتتتتلحوا
 

ًرا إذا فستتتتتتتتتتدوا  تقي ضتتتتتتت  ي  بتتته، وال 
 

دَر  من شتتتتتتتتتاء أن يبلَغ التتتدنيتتتا بال كتتتَ
 

 لتته جستتتتتتتتدفتتالتتدين كتتالروح والتتدنيتتا  
 

  دعوة النبي عليه الصالة والسالم

الشاعر محمد عبد المطلب في البيت التالي مباشرة إلى الحديث عن دعوة  وينطلق

ويصف حال العرب قبل بعثة النبي عليه  والسالم،النبي محمد عليه أفضل الصالة 

ل موا وأصحاب المكانة العليا في التاريخ، وعالسالم وبعد أن أصبحوا سادة الدنيا، 

 جحود.بدون جفاف أو الناس مظاهر الحياة وجوهرها وأسرار الوجود 

ين بتتته ل مرستتتتتتت ل خير  ا لى هللا   دعتتتا إ
 

دوا  َمجتتتَ ا على أمم التتتدنيتتتا بتتته   قومتتتً
 

راةً لتتيتتس يتتجتتمتتعتتهتتم  كتتتانتتوا حتتفتتتاةً عتت 
 

ى بتتتاستتتتتتتمهم بلتتتد   شتتتتتتتمتتتل وال يتعزه
 

 حتى إذا استتتتتتتتفتحوا بتتتاب الحيتتتاة بتتته
 

 وجتتاهتتدوا بتتاستتتتتتتمتته في هللا واجتهتتدوا 
 

 إذا بتتهتتم ستتتتتتتتتتادة  التتتدنتتيتتتا وقتتتادتتتهتتتتا
 

 تتتبتتَؤؤوا غتتتارب التتتتتتاريتتخ واقتتتتتعتتتدوا 
 

 بَنوا، فلن تهتتتدَم األحتتتداث  متتتارفعوا
 

دوا  هتتتَ د  األيتتتام متتتا متتتَ ي يتتتَ عتتتفتتت ل  وال تتتت 
 

ـ باب الحياة وأستتتتتتتْ ناس أستتتتتتت  وعلهموا ال
 

 ـتتتتتتتتتتتتتراَر الوجود فما جف وا وال جمدوا 
 

يتتتْ   مجتتد بتته تشتتتتتتتهتتد التتدنيتتا وإن َعمل
 

م  هدواأبصتتتتتتتار  قوم ف  ا راؤوا وال شتتتتتتت
 

 تراث أحمتتتد بتتتل معنى الرستتتتتتتتتالتتتة ال
 

دَ النتتاس  من متتال ومتتا اعتقتتدوا   متتا أتْلتتَ
 

  إهداء قصيدته للنبي عليه السالم

ثم يخاطب الشاعر محمد عبد المطلب الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في 

هديا قصيدته إليه ويختم قصيدته بب يتين األربعين البيت السابع والثالثين وما بعده م 

 والحادي واألربعين يتوجه بهما إلى قومه بالنصح الواعظ الصادق:

 يتتتا أكتترَم التتنتتتاس عتتنتتتد هللا متتنتتزلتتتةً 
 

ْن ولتتتتدت أم  ومتتتتا تتتتتلتتتتد   وختتتتيتتتتَر متتتتَ
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 إليتتك ي زجي قصتتتتتتتيتتد الشتتتتتتتوق حتتافلتتةً 
 

 قومو لنصتتترك في نشتتتر الهدَى قصتتتدوا 
 

 على ستتتتتتتبيلتتك ستتتتتتتتتاروا في دعتتايتهم
 

 قعتتتدواإلى الهتتتدايتتتة متتتا قتتتاموا ومتتتا  
 

ل   نتتتا إنتتمتتتا التتتدنتتيتتتا إلتتى أجتتتَ  يتتتا قتتومتتَ
 

دَد   وإن تراختتت بنتتا اآلجتتال والـتتتتتتتتتتتتتمتت 
 

ه اإللتتته ومتتتا  متتن يتتعتترفل هللا يتتعتترفتتتْ
 

موا عنتتتده من صتتتتتتتتتتالح تجتتتدوا   ت قتتتد ل
 

 

  العلوية  القصيدةأروع قصائده : 

تتجلى شاعرية الشاعر محمد عبد المطلب في هذه القصيدة الجميلة التي ندعو هللا 

ن العمر ما يتيح لنا دراستها دراسة موسعة هي وأخواتها ، وتقدم القصيدة أن يهبنا م

حياة اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه تقديما متوازنا يعنى بالحقيقة مع حب 

في هذا الكتاب هنا في النص الذي ننشره قد حرصنا و افتخار متواصل ، و ، ظاهر 

)في بعض المصادر من دون األخرى( ت على أن نضم للقصيدة كل األبيات التي نشر

عددة ذلك أن القصيدة ليست متاحة على هذا النحو كله في المصادر المت، على أنها منها

وقد حرصنا   .ففي كل مصدر من هذه المصادر نفتقد بعض أبيات هنا أو هناك  لها 

أن  على،  في طبعات سابقة لهذه القصيدة ، وبعضها موجود  في العناوين الجانبية 

  نيسر البحث في القصيدة لمن يريدون أن يستذكروا أيا من مقاطعها الجميلة .

لهذه القصيدة في كلمة واحدة فإننا نقول إنها مركز وإذا كان البد لنا من وصف 

ورائقة  ،و رائقة الحجة ، و رائقة العرض، نموذج للقصيدة الرائقة : رائقة الفكر 

 االستشهاد ورائقة االستدعاء :

   ةمة القصيدمقد

 ً  أرى ابن األرض أصتتتتتتتغرهتتتا مقتتتامتتتا
 

 فتتهتتتل جتتعتتتل التتنتتجتتوم بتتهتتتا متترامتتتا 
 

 زهتتتتاه رونتتتتق التتتتخضتتتتتتتتتتراء لتتتتمتتتتا
 

 تتتتلتتتفتتتت فتتتي متتتجتتترتتتتهتتتا وشتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 فشتتتتتتتتتتد عتتتلتتتى كتتتواكتتتبتتتهتتتا متتتغتتتيتتتراً 
 

 وحتتتتلتتتتق فتتتتي جتتتتوانتتتتبتتتتهتتتتا وحتتتتامتتتتا 
 

 ً  عتتتلتتتى بتتتنتتتت التتتهتتتواء كتتتأن طتتتيتتتفتتتتا
 

 يشتتتتتتتتتق التتتجتتتوم يتتتقتتتطتتتعتتته لتتتمتتتامتتتتا 
 

 إذا متتتا هتتتزمتتتت فتتتي التتتجتتتوم ختتتلتتتنتتتتا
 

 تتتتتنتتتتهتتتتد انتتتتهتتتتدامتتتتاجتتتتبتتتتال التتتتنتتتتجتتتتم  
 

 وإن زجتتتتر التتتتريتتتتاح جتتتترت رختتتتاء
 

 وولتتتت حتتتيتتتث يتتتأمتتترهتتتا التتتزمتتتامتتتتا 
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 يستتتتتتتتف عتتلتتى التتثتترى طتتوراً وطتتورا
 

 تتتراه عتتلتتى التتتذرى شتتتتتتتتق التتغتتمتتتامتتتتا 
 

 أجتتتدك متتتا التتنتتيتتتاق ومتتتا ستتتتتتتتراهتتتا
 

 تتتختتوض بتتهتتتا التتمتتهتتتامتتتة واألكتتتامتتتتا 
 

 ومتتتا قتتطتتر التتبتتختتتار إذا استتتتتتتتتتتقتتلتتتتت
 

 بهتتتا النيران تضتتتتتتترطم اضتتتتتتتطرامتتتا 
 

  كر ألقابهيتمنى لقاء اإلمام  ويذ

 فتتتتهتتتتب لتتتتي ذات أجتتتتنتتتتحتتتتة  لتتتتعتتتتلتتتتي
 

 ألتتتقتتتى عتتتلتتتى الستتتتتتتتتحتتتب اإلمتتتامتتتتا 
 

 إمتتتام بتتنتتي التتهتتتدى وهتتو ابتتن تستتتتتتتتع
 

 وأول مستتتتتتتتلتتم صتتتتتتتتلتتى وصتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

بطين كيف تفي المعتتتاني  أبتتتا الستتتتتتت
 

 نتتتتثتتتتاراً فتتتتي متتتتديتتتتحتتتتك أو نتتتتظتتتتامتتتتا 
 

 متتتتتقتتتتتامو دونتتتتته نتتتتتجتتتتتب التتتتتقتتتتتوافتتتتتي
 

 وإن كتتتتانتتتتت مستتتتتتتتتتومتتتتة كتتتترامتتتتا 
 

 فحستتتتتتتبتتتك يتتتا أختتتا الشتتتتتتتعراء عتتتذراً 
 

ً لتتتن يتتترامتتتارمتتتيتتتت بتتتهتتتا متتت   كتتتانتتتا
 

  وصف االمام  علي في حداثته

 ومتتتتتا أدراك ويتتتتتحتتتتتك متتتتتا عتتتتتلتتتتتيو 
 

 فتتتتتكشتتتتتتتتف عتتن متتنتتتاقتتبتتته التتلتتثتتتامتتتتا 
 

 ومتتتتن هتتتتو كتتتتلتتتتمتتتتا ذكتتتترت قتتتتريتتتتش
 

 أنتتتاف عتتتلتتتى غتتتواربتتتهتتتا ستتتتتتتتتنتتتامتتتتا 
 

 علي في صباه وإسالمه

ً  تتتتتبصتتتتتتتتتتر هتتتتل  تتتتترى إال عتتتتلتتتتيتتتتا
 

 إذا ذكتتتتر التتتتهتتتتدى ذاك التتتتغتتتتالمتتتتا 
 

 غتتتتالمو يتتتتبتتتتتتتتتغتتتتي اإلستتتتتتتتتتالم ديتتتتنتتتتا
 

 لتتتتغ التتتتفتتتتطتتتتامتتتتاولتتتتمتتتتا يتتتتعتتتتد أن بتتتت 
 

 "فتتتأنتتتذرإذا التتروح األمتتيتتن ب "قتتم 
 

 أتتتتتتى طتتتتته لتتتتتيتتتتتنتتتتتذرهتتتتتم فتتتتتقتتتتتامتتتتتا 
 

 وأمتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتم إلتتتتتتى اإلستتتتتتتتتتتتالم أم  
 

 غتتتدت بتتتالستتتتتتتبق أوفرهم ستتتتتتتهتتتامتتتا 
 

 ً  وصتتتتتتتلى حيتتتدر فشتتتتتتتتتتأى قريشتتتتتتتتتتا
 

 إلتتى التتحستتتتتتتتنتتى فستتتتتتتتمتتوه اإلمتتتامتتتتا 
 

 كتتتأنتتتي بتتتالتتتثتتتالثتتتة فتتتي التتتمصتتتتتتتتتلتتتى
 

ً عتتتتنتتتتد ربتتتتهتتتتم قتتتتيتتتتامتتتتا   جتتتتمتتتتيتتتتعتتتتا
 

 تتتتتتحتتتتتيتتتتتيتتتتتهتتتتتم متتتتتالئتتتتتكتتتتتة كتتتتترام
 

  الستتتتتتتتتتالمتتتتاوتتتتتقتتتترئتتتتهتتتتم عتتتتن هَ  
 

 ومتتتا اعتتتتتنتتق التتحتتنتتيتتف بتتغتتيتتر رأي
 

 ولتتم يستتتتتتتتلتتتك متتحتتجتتتتتته اقتتتتتحتتتامتتتتا 
 

 ولتتتتتكتتتتتن التتتتتنتتتتتبتتتتتوة أمتتتتتهتتتتتلتتتتتتتتتتته
 

ً تتتتتمتتتتامتتتتا   لتتتتيتتتتجتتتتمتتتتع رأيتتتته يتتتتومتتتتا
 

 فتتتتأقتتتتبتتتتل والتتتتحتتتتجتتتتا يتتتترا عتتتتلتتتتيتتتته
 

 جتتالالً يصتتتتتتتتغتتر الشتتتتتتتتيتتخ التتهتتمتتتامتتتتا 
 

 يتتتتمتتتتد إلتتتتى التتتتنتتتتبتتتتي يتتتتد ابتتتتن عتتتتم
 

 بتتحتتبتتتل َه يتتعتتتصتتتتتتتتم اعتتتصتتتتتتتتتتامتتتتا 
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  موقف العشيرة من النبي عليه السالم

 يتتتدعتتتو التتتعشتتتتتتتتتيتتترة يتتتوم جتتتمتتتعوإذ 
 

 لتتتتيتتتتنتتتتذر فتتتتي رستتتتتتتتتتالتتتتتتتتته األنتتتتامتتتتا 
 

 فتتتتكتتتتهتتتتلو فتتتتي جتتتتهتتتتالتتتتتتتتته تتتتتولتتتتى
 

 وشتتتتتتتتيتتخو فتتي ضتتتتتتتتاللتتتتتته تتتعتتتامتتى 
 

 ً  وهتتتذا يتتتوستتتتتتتتتع التتتمتتتختتتتتتتار لتتتومتتتا
 

 وذلتتتتك عتتتتن متتتتالمتتتتتتتتته تتتتتحتتتتامتتتتى 
 

 وآختتتتتر ال يتتتتتبتتتتتيتتتتتن لتتتتته جتتتتتواب
 

 أطتتتاع الصتتتتتتتمتتتت واجتنتتتب الكالمتتتتا 
 

 وأيتتتتتده عتتتتتلتتتتتى التتتتتتتتتتتقتتتتتوى أختتتتتوه
 

 إذا متتتتتا ختتتتتاف كتتتتتل أا  وختتتتتامتتتتتا 
 

 ايتتتتتتتتتهتتتتا قتتتتريتتتتشولتتتتجتتتتت فتتتتي عتتتتمتتتت
 

 تصتتتتتتتتتارحتتته العتتتداوة والخصتتتتتتتتتامتتتا 
 

قلوب لهتتتا  ع ين أضتتتتتتت ب  وجتتتاشتتتتتتتتتتت 
 

 عتتلتتى اإلستتتتتتتتالم تتتلتتتتتهتتتب احتتتتتتدامتتتتا 
 

 فتتمتتتا فتتعتتتل التتفتتتتتى والشتتتتتتتتر تتتغتتلتتي
 

 متتتتتراجتتتتتلتتتتته وتتتتتتهتتتتتزم اهتتتتتتتتتتتزامتتتتتا 
 

 مضتتتتتتتى كتتتالستتتتتتتيف لم يعقتتتد إزارا
 

 عتتتلتتتى ريتتتب  ولتتتم يشتتتتتتتتتتدد حتتتزامتتتا 
 

 يتتتروح عتتتلتتتى متتتجتتتامتتتعتتتهتتتم ويتتتغتتتدو
 

 كشتتتتتتتتبتتتل التتلتتيتتتث يتتعتتتتترم اعتتتتترامتتتا 
 

 يتتختتطتتر فتتي إبتتتاءصتتتتتتتتغتتيتتر الستتتتتتتتن 
 

ً يتتتختتتاف وال متتتالمتتتا   فتتتال ضتتتتتتتتتيتتتمتتتا
 

 ومتتتتتا زالتتتتتت بتتتتته األيتتتتتام تتتتتترقتتتتتى
 

ً فتتتعتتتامتتتتا   عتتتلتتتى درج التتتنتتتهتتتى عتتتامتتتا
 

 وقتتتد جتتتمتتتع التتتحتتتجتتتا والتتتديتتتن فتتتيتتته
 

 ختتتالئتتتق تتتتجتتتمتتتع التتتختتتيتتتر اقتتتتتتتثتتتامتتتتا 
 

  علي في العشرين من عمره

 فتتمتتتا أوفتتى عتتلتتى التتعشتتتتتتتتريتتن حتتتتتى
 

 شتتتتتتتتهتتتدنتتتا متتن عتتظتتتائتتمتتته عتتظتتتامتتتتا 
 

 استخالفه ليلة الهجرة

ً فتتلتتن يتتنستتتتتتتتى ا  لتتنتتبتتي لتتته صتتتتتتتتنتتيتتعتتتا
 

 عشتتتتتتتتتتيتتتتة ودع التتتتبتتتتيتتتتت التتتتحتتتترامتتتتا 
 

 ً  عشتتتتتتتتيتتتة ستتتتتتتتتتامتتته فتتي َه نتتفستتتتتتتتتتا
 

 لتتتتغتتتتيتتتتر َه تتتتتكتتتتبتتتتر أن تستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 فتتتتأرخصتتتتتتتتتتهتتتتا فتتتتدًى ألختتتتيتتتته لتتتتمتتتتا
 

 تستتتتتتتتتجتتتى فتتتي حتتتظتتتيتتترتتتته ونتتتامتتتتا 
 

 وأقتتتتبتتتتلتتتتت الصتتتتتتتتتتوارم والتتتتمتتتتنتتتتايتتتتا
 

 لتتتتحتتتترب َه تتتتتنتتتتتتتتتحتتتتم انتتتتتتتتتحتتتتامتتتتا 
 

ً عتتتتلتتتتي    فتتتتلتتتتم يتتتتأبتتتته لتتتتهتتتتا أنتتتتفتتتتا
 

 ولتتتتم تتتتتقتتتتلتتتتق بتتتتجتتتتفتتتتنتتتتيتتتته متتتتنتتتتامتتتتا 
 

 ا التتتتفتتتتتتتتتى ولتتتترب بتتتتأسومتتتتا زأمتتتتو
 

 لتتهتتم يتتقضتتتتتتتتي بتتته التتلتتيتتتث ازدئتتتامتتتتا 
 

 وأغشتتتتتتتتتتى هللا أعتتتتيتتتتنتتتتهتتتتم فتتتتراحتتتتت
 

 ولتتتتم تتتتتر ذلتتتتك التتتتبتتتتدر التتتتتتتتتمتتتتامتتتتا 
 

 ً جيتتتتا ن حمتتتد  ومضتتتتتتتى  على أ  عموا 
 

 متتتتع الصتتتتتتتتتتديتتتتق يتتتتدرع التتتتظتتتتالمتتتتا 
 

 وغتتتتتادرت التتتتتبتتتتتطتتتتتاح بتتتتته ركتتتتتابو 
 

 إلتتتتى التتتتزوراء تتتتتعتتتتتتتتتزم اعتتتتتتتتتزامتتتتا 
 

 وفتتتتتي أم التتتتتقتتتتترى ختتتتتلتتتتتى أختتتتتاه
 

 عتتتلتتتى وجتتتد  بتتته يشتتتتتتتتتكتتتوا األوامتتتا 
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 ً  أقتتتام بتتتهتتتا لتتتيتتتقضتتتتتتتتتيتتتهتتتا حتتتقتتتوقتتتتا
 

 عتتتتلتتتتى طتتتته بتتتتهتتتتا كتتتتانتتتتت لتتتتزامتتتتا 
 

 علي بالمدينة

 فتتتتإن يتتتتك عتتتتهتتتتده فتتتتيتتتتهتتتتا وبتتتتاال
 

 عتتتلتتتى التتتطتتتاغتتتوت أو داءا عتتتقتتتامتتتتا 
 

 فتتتكتتتم طتتتابتتتت بتتته لتتتلتتتحتتتق نتتتفتتتس
 

 بتتتطتتتيتتتبتتتة حتتتيتتتن أوطتتتنتتتهتتتا متتتقتتتامتتتتا 
 

 دفاعه عن الدين

 ً  وكتتم شتتتتتتتتهتتتدت لتتته التتزوراء يتتومتتتا
 

 وكتتتم حتتتمتتتد التتتحتتتنتتتيتتتف لتتته متتتقتتتامتتتتا 
 

 تتتتاهتتتتافستتتتتتتتتتائتتتل في المواطن عن ف
 

 إذا حتتبتتكتتتت عتتواصتتتتتتتتفتتهتتتا التتقتتتتتتامتتتتا 
 

 وختتيتتتل َه فتتي التتجتتلتتبتتتات شتتتتتتتتعتتتثو 
 

 تتتتدك الستتتتتتتهتتتل أو تطس الرضتتتتتتتتتامتتتا 
 

 ً  ستتتتتتتتتتل التتترايتتتات كتتتم راءت عتتتلتتتيتتتا
 

لهتتتامتتتتا  ل جيش ا ل حتهتتتا ا ت  يصتتتتتتترف 
 

  يوم بدر

 كتتتتأنتتتتي بتتتتابتتتتن عتتتتتتتتتبتتتتة يتتتتوم بتتتتدر
 

 يتتتعتتتانتتتي تتتتحتتتت متتتجتتتثتتتمتتته جتتتثتتتامتتتتا 
 

 ولتتو عتتلتتم التتولتتيتتتد بتتمتتن ستتتتتتتتيتتلتتقتتي
 

قبتتتل مصتتتتتتترعتتته الستتتتتتتالمتتتتا   أللقتى 
 

 ويتتتد بتتتنتتتي ربتتتيتتتعتتتة قتتتد ظتتتلتتتمتتتتتتتمر
 

 بتتتنتتتي األعتتتمتتتام والتتترحتتتم التتتحتتترامتتتتا 
 

 وصتتتتتتتتلتتنتتتاكتتم بتتهتتتا وقتتطتتعتتتتتمتتوهتتتا
 

 فتتكتتتان التتحتتزم أن تتتردوا التتحتتمتتتامتتتتا 
 

 ً  فتتتهتتتل يتتتنستتتتتتتتتون لتتتلتتتفتتترقتتتان يتتتومتتتا
 

 ستتتتتتتقتتتاهم من صتتتتتتتوارمنتتتا ستتتتتتتمتتتامتتتا 
 

 لتتقتتتد ظتتنتتوا التتظتتنتتون بتتنتتتا فتتختتتابتتوا
 

ً عتتتتقتتتتامتتتتا   وكتتتتان عتتتتلتتتتيتتتتهتتتتم يتتتتومتتتتا
 

 ً ا م عتتتلتتتيتتت  هتتتل تتتتل تتتتيتتتَ  وهتتتل وجتتتدوا كتتتفتتتل
 

 قتتتوانتتتس والتتتعتتتمتتتامتتتتاإذا لتتتبستتتتتتتتتوا التتت 
 

 صهر النبي وزفاف السيدة فاطمة له 

 ومتتتا صتتتتتتتتتهتتتر التتتنتتتبتتتي إذا تتتتنتتتادوا
 

 كتتمتتن يتتتدعتتو ربتتيتتعتتتة أو هشتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 ً  ومتتن تتتهتتتدى التتبتتتتتول لتتته عتتروستتتتتتتتتتا
 

ً ال يستتتتتتتتتتامتتى   بتتنتتى فتتي التتنتتجتتم بتتيتتتتتتا
 

 بتتتتتتتأمتتتتتتتر َه زفتتتتتتتوهتتتتتتتا إلتتتتتتتيتتتتتتته
 

 عشتتتتتتتتيتتتة راح يتتختتطتتبتتهتتتا وستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 كتتتتتأنتتتتتي بتتتتتالتتتتتمتتتتتالئتتتتتك إذ تتتتتتدلتتتتتت
 

تزدحم ازدحتتتامتتتت  بيتتتت  ل حن ا  ابصتتتتتتت
 

 فتتلتتو كشتتتتتتتتف التتحتتجتتتاب رأيتتتت فتتيتتته
 

 جتتتتنتتتتود َه تتتتتنتتتتتتتتتظتتتتم انتتتتتتتتتظتتتتامتتتتا 
 

ً حتتتول فتتتاطتتتمتتتة  قتتتيتتتامتتتتا    أطتتتتافتتتتوا بتتتتالتتتتحتتتتظتتتتيتتتترة فتتتتي جتتتتالل  صتتتتتتتتتفتتتوفتتتا
 

 تتتفتتتيتتتض عتتلتتتى متتنصتتتتتتتتتتتتتهتتتا وقتتتاراً 
 

 وتكستتتتتتتو حستتتتتتتن طلعتهتتتا وستتتتتتتتتامتتتا 
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 فتتتتال يتتتتحتتتتزن ختتتتديتتتتجتتتتة أن تتتتتولتتتتت
 

 ولتتتتم تتتتتبتتتتلتتتتغ بتتتتجتتتتلتتتتوتتتتتهتتتتا متتتترامتتتتا 
 

 تتتتتتتوالهتتتتتتا التتتتتتذي ولتتتتتتى أبتتتتتتاهتتتتتتا
 

 رستتتتتتتتتتالتتتتتتتتته وزوجتتتتهتتتتا اإلمتتتتامتتتتا 
 

 ً  قتتتتتران زاده اإلستتتتتتتتتتتالم يتتتتتمتتتتتنتتتتتا
 

 وشتتتتتتتتتتمتتتتلو زاده التتتتحتتتتب التتتتتتتتتئتتتتامتتتتا 
 

 فتتتتمتتتتا تتتتتبتتتتعتتتتا التتتتفتتتتتتتتتوة وهتتتتي عتتتتذر
 

 بتتتمتتتا اعتتتتتتتادا متتتن التتتتتتتقتتتوى لتتتزامتتتا 
 

 ولتتتتم يشتتتتتتتتتتغتتتتلتتتتهتتتتمتتتتا حتتتتل ولتتتتكتتتتن
 

 بتتركتتن التتبتتيتتتت لتتلصتتتتتتتتلتتوات قتتتامتتتتا 
 

 فتتتإن تتتتك ختتتيتتتر متتتن عتتتقتتتدت إزاراً 
 

 وأكتتتترم متتتتن تتتتتلتتتتثتتتتمتتتتت التتتتلتتتتثتتتتامتتتتا 
 

غلتتتته عن خوض المنتتتايتتتتا  فمتتتا شتتتتتتت
 

 التتتتتطتتتامتتتتاإذا التتتتتطتتمتتتت زواختترهتتتا  
 

 بطولة عليموقعة أحد و 

 فستتتتتتتتتتائتتتل عتتنتتته فتتي أحتتتد التتعتتوالتتي
 

 وقتتتتد حتتتتاك التتتتعتتتتجتتتتاج بتتتتهتتتتا وآمتتتتا 
 

 وجتتتتاءت فتتتتي زمتتتتازمتتتتهتتتتا قتتتتريتتتتش
 

 يتتتتهتتتتزون التتتتمتتتتثتتتتقتتتتف والتتتتهتتتتذامتتتتا 
 

 ً كبشتتتتتتتهتتتا وهوى صتتتتتتتريعتتتا قطر   ف
 

 عتتتلتتتى التتتدقتتتعتتتاء يتتتلتتتتتتتهتتتم التتترغتتتامتتتتا 
 

 هتتتوى متتتن تتتتحتتتت رايتتتتتتتهتتتم فتتتختتترت
 

 بتتتتأم األرض تتتتترتتتتتطتتتتم ارتتتتتطتتتتامتتتتا 
 

وافتتتويتتتح التتتمستتتتتتتتتلتتتمتتتيتتتن هتتتنتتتاك   ولتتت 
 

 فتتتتراراً ال أستتتتتتتتتتمتتتتيتتتته انتتتتهتتتتزامتتتتا 
 

 كتتتتةدم إذا عصتتتتتتتتتتى واألمتتتتر حتتتتتتتتتم
 

 جتتترى أزالً فتتتأختتتطتتتأ واستتتتتتتتتتتتتالمتتتا 
 

 كتتتال التتتفتتتعتتتلتتتيتتتن صتتتتتتتتتتاحتتتبتتته كتتتريتتتم
 

 وإن قضتتتتتتتتتتت التتختتطتتيتتئتتتة أن يتتالمتتتا 
 

 فتتتتأرجتتتتف بتتتتالتتتتنتتتتبتتتتي هتتتتنتتتتاك قتتتتوم
 

 تتتتتعتتتتادوا حتتتتول متتتتوقتتتتفتتتته حتتتتيتتتتامتتتتا 
 

 تتتتتتداعتتتتتوا حتتتتتولتتتتته ولتتتتتهتتتتتم عتتتتتواء
 

 كتتتمتتتا نتتتبتتتهتتتت متتتن ستتتتتتتتتنتتتة فتتتدامتتتتا 
 

 فتتتلتتتمتتتا غتتتاب عتتتن عتتتيتتتنتتتي عتتتلتتتى
 

 وعتتتاد بتتيتتتاض نتتورهتتمتتتا ستتتتتتتتحتتتامتتتتا 
 

 أتتتتتى الشتتتتتتتتتتهتتتتداء متتتتفتتتتتتتتتقتتتتداً أختتتتاه
 

 لتتتعتتتل التتتمتتتوت عتتتاجتتتلتتته اختتتتتتترامتتتتا 
 

 أختتي بتتتأبتتي يتتختتبتتم يتتفتتر حتتتاشتتتتتتتتى
 

ً أو خيتتتامتتتتا   أخي في الخطتتتب جبنتتتا
 

 أم اجتتتتتتترأت عتتتلتتتيتتته يتتتد التتتعتتتوادي
 

 فتتتتغتتتتالتتتتتتتتته اجتتتتتتتتتراء واجتتتتتتتتترامتتتتا 
 

 ً  كتتتتأنتتتتي بتتتتالتتتترجتتتتام تتتتتقتتتتول وحتتتتيتتتتا
 

 رستتتتتتتتتتول هللا لتتتتم يتتتترد التتتترجتتتتامتتتتا 
 

 ه إلتتتتتتيتتتتتتهلتتتتتتعتتتتتتل َه أصتتتتتتتتتتتتعتتتتتتد
 

 لتتتتيتتتتبتتتتعتتتتثتتتته بتتتتحضتتتتتتتتتترتتتتته متتتتقتتتتامتتتتا 
 

 إذا رفتتتتتتع اإللتتتتتته نتتتتتتبتتتتتتي قتتتتتتوم  
 

 فتتتتأنتتتتذرهتتتتم بتتتتالًء واصتتتتتتتتتتطتتتتالمتتتتا 
 

 فتتبتتئتتس التتعتتيتتش بتتعتتتدك يتتتابتتن أمتتي
 

 ستتتتتتتئمتتتت العيش والتتتدنيتتتا ستتتتتتتتتتةمتتتتا 
 

 وحتتتتطتتتتم غتتتتمتتتتده وهتتتتوى إلتتتتيتتتتهتتتتم           
 

 هتتتوى التتتبتتتاز يتتتعتتتتتتتبتتتط التتتحتتتمتتتامتتتتا 
 

 فتتطتتتاروا عتتن متتواقتتفتتهتتم شتتتتتتتتعتتتاعتتتاً          
 

 وطتتتاحوا في مصتتتتتتتتتارعهم حطتتتامتتتا 
 

 وألتتتتفتتتتى ثتتتتم أحتتتتمتتتتد فتتتتي رحتتتتاهتتتتا
 

 بجنتتتد الكفر يصتتتتتتتطتتتدم اصتتتتتتتطتتتدامتتتا 
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  يوم الخندقفي 

 فتتتتذاك ولتتتتو تتتتترى إذ جتتتتاب قتتتتوم
 

 عتتلتتى اإلستتتتتتتتالم ختتنتتتدقتتته اقتتتتتحتتتامتتتتا 
 

  منازلته لعمرو بن ود

 وأقتتتبتتتل فتتتي لتتتبتتتاس التتتبتتتأس عتتتمتتترو
 

 يتتتتزيتتتتد عتتتتلتتتتى متتتتختتتتيتتتتلتتتتتتتتته عتتتترامتتتتا 
 

 يتتتتدافتتتتع نتتتتفستتتتتتتتتته ولتتتتهتتتتا غتتتتطتتتتيتتتتط
 

 حتتتذار التتتمتتتوت تتتتنتتتتتتتهتتتم انتتتتتتتهتتتامتتتتا 
 

 ةو يتتتتوم بتتتتدرردى حستتتتتتتتتتبتتتتي هتتتتنتتتتا
 

ً وذامتتتتا  ا  بتتتتهتتتتا ألتتتتبستتتتتتتتتتتتتتتنتتتتي ذمتتتت 
 

 لقتتتد أكلتتتت نستتتتتتتتتاء الحي عرضتتتتتتتي
 

ً تتتتتركتتتتن وال عتتتتظتتتتامتتتتا   فتتتتال لتتتتحتتتتمتتتتا
 

 متتتتلتتتتن بتتتتطتتتتاح متتتتكتتتتة بتتتتي حتتتتديتتتتثتتتتا
 

 مستتتتتتتتتختتتن بتتته متتتنتتتاقتتتبتتتي التتتقتتتدامتتتتا 
 

 يتتتقتتتلتتتن ومتتتا دريتتتن متتتكتتتان عتتتمتتترو
 

 وشتتتتتتتهتتتب الموت ترجمتتته ارتجتتتامتتتتا 
 

منتتتايتتتتا            ل ختتتتدم ا ي ين  ع  قضتتتتتتتى تستتتتتتت
 

 فتستتتتتتتعى تحتتتت صتتتتتتتتتارمتتته اختتتتدامتتتا 
 

 يتتتطتتتيتتتح التتتمتتتجتتتر إن قتتتيتتتل ابتتتن ود
 

 وتستتتتتتتتتتتن الضتتتتتتتتراغتتمتتتة انتتهتتزامتتتتا 
 

 فتتلتتمتتتا شتتتتتتتتتتام بتتتارقتتتة التتمتتواضتتتتتتتتي
 

 بتتتتبتتتتدر  ختتتتار متتتتن فتتتترق وختتتتامتتتتا 
 

 ستتتتتتتتنستتتتتتتيهن متتتاضتتتتتتتيتتتة المختتتازي
 

 وتتتتتتبتتتتتهتتتتترهتتتتتن أحتتتتتداثتتتتتي إذا متتتتتا 
 

 فتتتتويتتتتحتتتتك أقتتتتدمتتتتي يتتتتا نتتتتفتتتتس إنتتتتي
 

 ختتتتلتتتتقتتتتت لتتتتكتتتتل متتتتقتتتتدمتتتتة قتتتتدامتتتتى 
 

 أمتتتتام وهتتتتل أمتتتتامتتتتي غتتتتيتتتتر كتتتتأس
 

 تتتتدور بتتتهتتتا التتتنتتتدامتتتة ال التتتنتتتدامتتتى 
 

 ا متتهتتري متتجتتتالتتتك دون ستتتتتتتتلتتعويتتت
 

 هتتالً فتتتالتتمتتجتتتد إن تتتمضتتتتتتتتي أمتتتامتتتتا 
 

 ً  فتتتتتجتتتتتال متتتتتنتتتتتازالً ودعتتتتتا متتتتتدال 
 

 فتتتغتتتم التتتهتتتول حتتتيتتتن دعتتتا وغتتتامتتتا 
 

 يشتتتتتتتتتتول بتتتتأنتتتتفتتتته أنتتتتفتتتتا ومتتتتحتتتتكتتتتا
 

 كتتمتتتا تشتتتتتتتتكتتوا متتزنتتمتتتة صتتتتتتتتتتدامتتتتا 
 

 نتتزال بتتنتتي التتهتتتدى هتتتل متتن كتتمتتي   
 

تيتتتامتتتتا   يستتتتتتتوم الخلتتتد بتتتالنفس استتتتتتت
 

 يتتتترددهتتتتا فتتتتيتتتتحتتتتجتتتتم عتتتتنتتتته قتتتتوم
 

 متتتتاوإن كتتتانتتتوا التتتقستتتتتتتتتتاورة التتتكتتترا 
 

 هتتتتنتتتتالتتتتك لتتتتو تتتتترى التتتتكتتتترار لتتتتمتتتتا
 

 تصتتتتتتتتتبتتتب فتتتي حتتتمتتتيتتتتتتته جتتتمتتتامتتتتا 
 

 إذا متتتتتتا هتتتتتتم أقتتتتتتعتتتتتتده أختتتتتتوه
 

 وزاد إلتتتتى التتتتلتتتتقتتتتاء جتتتتوى فتتتتقتتتتامتتتتا 
 

 متتتكتتتانتتتك يتتتا عتتتلتتتي فتتتذاك عتتتمتتترو
 

 وإن لتتتتتكتتتتتل ذات جتتتتتنتتتتتًى جتتتتترامتتتتتا 
 

 فتتتقتتتال وإن يتتتكتتتن عتتتمتتتراً فتتتدعتتتنتتتي
 

 رستتتتتتتتتول َه أجتتتلتتتمتتته التتتحستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 تتتتتقتتتتلتتتتد ذا التتتتفتتتتقتتتتار وقتتتتام يتتتترغتتتتو
 

 امتتتتارغتتتاء التتتفتتتحتتتل يتتتعتتتتتتتلتتتك التتتلتتتغتتت 
 

 يتتتتحتتتتدث نتتتتفستتتتتتتتتته ولتتتتهتتتتا أجتتتتيتتتتج
 

 بتبتتتأس َه يضتتتتتتتتطترم اضتتتتتتتتطترامتتتتا 
 

 ومتتتا عتتمتتروا ومتتن أنتتتا متتتا غتتنتتتائتتي
 

 إذا لتتتم أرو متتتنتتته صتتتتتتتتتتدًى وهتتتامتتتتا 
 

 فتتتتلتتتتم يتتتتك غتتتتيتتتتر أن فتتتتلتتتتق ابتتتتن ود
 

 وختتتاض الستتتتتتتيف في دمتتته وعتتتامتتتا 
 

 وعتتتاد إلتتى التتنتتبتتي يتتفتتيتتض بتتتأستتتتتتتتتتا
 

 ويتتتتزختتتتر فتتتتي حتتتتمتتتتيتتتتتتتتته جتتتتمتتتتامتتتتا 
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 وراح التتتتكتتتتفتتتتر يتتتترجتتتتف جتتتتانتتتتبتتتتاه
 

 هتتتامتتتتاوأمستتتتتتتى عضتتتتتتتتتتب عزتتتته ك 
 

 يوم خيبرفي بطولته 

 وستتتتتتتتتتائتتتل يتتتوم ختتتيتتتبتتتر عتتتن عتتتلتتتى
 

 تتتتتجتتتتد فتتتتيتتتتهتتتتا متتتتةثتتتتره جستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 

 إذ التتتترايتتتتات فتتتتي جتتتتهتتتتد عتتتتلتتتتيتتتتهتتتتا
 

نبتهتتتامتتتتا  نبتهتم ا لفتتتح وا  تعتتتاصتتتتتتتي ا
 

 وقتتتتامتتتتت لتتتتلتتتتهتتتتيتتتتود بتتتتهتتتتا جتتتتنتتتتود
 

 رزمتتتتن عتتتتلتتتتى متتتتعتتتتاقتتتتلتتتتهتتتتا رزامتتتتا 
 

 وظنوا في الحصتتتتتتتون ظنون صتتتتتتتتتاد  
 

 يشتتتتتتتيم على الصتتتتتتتدى ستتتتتتتحبا جهاما 
 

 فتتتأقتتتيتتتل بتتتالتتتعتتتقتتتاب عتتتلتتتى ختتتمتتتيتتتس
 

 يتتتتدق بتتتته التتتتمتتتتراجتتتتم والتتتترجتتتتامتتتتا 
 

 فشتتتتتتتتتتد عتتتتلتتتتى متتتتنتتتتاكتتتتبتتتتهتتتتا وثتتتتاقتتتتا
 

 ولتتف عتتلتتى متتعتتتاطستتتتتتتتهتتتا ختتطتتتتامتتتتا 
 

 ولم تغن الحصتتتتتون وال الصتتتتتياصتتتتتي
 

 وإن قتتتتام التتتتحتتتتديتتتتد لتتتتهتتتتا دعتتتتامتتتتا 
 

 فتتتثتتتاروا لتتتألستتتتتتتتتنتتتة والتتتمتتتواضتتتتتتتتتي
 

 ودوى التتتتتهتتتتتول بتتتتتيتتتتتنتتتتتهتتتتتم ودامتتتتتا 
 

   بن منسية  بحمنازلة مر

 وأقتتبتتتل متترحتتتبو فتتي التتبتتتأس يتتحتتبتتو
 

 امتتتاوكتتتان التتبتتتأس صتتتتتتتتتتاحتتبتتته األز 
 

ً وكتتبتترا  يتتمتتيتتتل إذا انتتتتتمتتى صتتتتتتتتلتتفتتتا
 

 كتتتراكتتتب لتتتجتتتة  يشتتتتتتتتتكتتتو التتتهتتتدامتتتتا 
 

ً يتتتتوم التتتتتتتتتنتتتتادي  ألتتتتم أك متتتترحتتتتبتتتتا
 

 إذا متتتتا التتتتلتتتتيتتتتث متتتتن فتتتتزع أالمتتتتا 
 

 ألستتتتتتتتتتت آلل إستتتتتتتتتترائتتتتيتتتتل غتتتتوثتتتتا
 

 إذا نشتتتتتتتتتتدوا بتتي التتبتتطتتتل التتهتتتذامتتتتا 
 

 ومتتتتا عتتتتلتتتتم التتتتفتتتتتتتتتى أن التتتتمتتتتنتتتتايتتتتا
 

 ختتطتتطتتن بتتتذي التتفتتقتتتار لتتته متتنتتتامتتتتا 
 

 ً  وأن لتتتتته متتتتتن التتتتتكتتتتترار يتتتتتومتتتتتا
 

 جتتتو يتتتحتتتتتتتبتتتك اإليتتتامتتتتاعتتتبتتتوس التتت 
 

 ستتتتتتتتتال ابتتن التتختتتيتتتبتتتريتتتة يتتوم وافتتى
 

 ولتتتتتيتتتتتث َه يتتتتترقتتتتتبتتتتته رعتتتتتامتتتتتا 
 

لحتتتديتتتد عليتتته مثنى  ضتتتتتتتفتتتا حلق ا
 

 وظتتتاهتتر فتتوق بتتيضتتتتتتتتتتتته التترختتتامتتتتا 
 

 ولتتتم أر قتتتبتتتل متتترحتتتب متتتن كتتتمتتتي
 

ً والمتتتا   يتتثتتنتتي فتتي التتوغتتى ستتتتتتتتيتتفتتتا
 

 فشتتتتتتتتتتد على اإلمتتتام بتتتذي ستتتتتتتطتتتام
 

 نضتتتتتتتتتتاه لكتتتل جتتتامحتتتة ستتتتتتتطتتتامتتتتا 
 

 فتتتتزال متتتتجتتتتن حتتتتيتتتتدر ال لتتتتوهتتتتن
 

 عتفتتتت لتمتحتمتلتتته ستتتتتتتتالمتيوال ضتتتتتتتت 
 

 ومتتتتتتا بتتتتتتطتتتتتترفتتتتتته فتتتتتتإذا رتتتتتتتاجو 
 

 هتتتتنتتتتاك تتتتتختتتتالتتتته جتتتتبتتتتالً تستتتتتتتتتتامتتتتى 
 

 فستتتتتتتتتتل يستتتتتتتتتراه كتتتيتتتف تتتتلتتتقتتتفتتتتتتته
 

 وقتتتتد أعتتتتيتتتتا تتتتتحتتتتمتتتتلتتتته التتتتفتتتتئتتتتامتتتتا 
 

ً ويتتتغشتتتتتتتتتى  يتتتقتتتلتتتبتتته بتتتهتتتا تتتترستتتتتتتتتتا
 

ً زؤامتتتتا   بتتتتيتتتتمتتتتنتتتتاه التتتتفتتتتتتتتتى متتتتوتتتتتا
 

 عتتتاله بضتتتتتتتتتربتتتة لتتتو أن رضتتتتتتتتتوى
 

 تتتتتلتتتتقتتتتاهتتتتا لتتتتعتتتتاد بتتتتهتتتتا هتتتتيتتتتامتتتتا 
 

 فتتتلتتتم يتتتعصتتتتتتتتتمتتته متتتن حتتتيتتتن رختتتامو 
 

 عصتتتتتتتتتتامتتتتا ولتتم يتتجتتتد التتحتتتديتتتد لتتته 
 

 ولتتتتيتتتتس أختتتتو التتتتلتتتتئتتتتام وإن تتتتتزكتتتتى
 

 لستتتتتتتتتيتتتف َه فتتتي التتتهتتتيتتتجتتتا لتتتئتتتامتتتتا 
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 رأى بتتتان التتتختتتيتتتبتتتريتتتة كتتتيتتتف القتتتى
 

 بتتتتحتتتتيتتتتدر ذلتتتتك األستتتتتتتتتتد التتتترزامتتتتا 
 

 ً  وعتتتتتتادت ختتتتتتيتتتتتتبتتتتتتر َ  فتتتتتتيتتتتتتئتتتتتتا
 

 يتتتقستتتتتتتتتم فتتتي كتتتتتتتائتتتبتتته اقتتتتستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

  ة اإلمام علّي في الوقائع الحربيةزعام

 فتتتدع عتتنتتتك التتمتتواطتتن والتتمتتغتتتازي
 

 ومن ستتتتتتتتتتل الظبتتتا فيهتتتا وشتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 ً  فتتتتجتتتتبتتتته لتتتتلتتتتظتتتتغتتتتاة بتتتتهتتتتا وجتتتتوهتتتتا
 

 وجتتتتدع لتتتتلتتتتظتتتتالل بتتتتهتتتتا حتتتتثتتتتامتتتتا 
 

 ً ا  ومتتتن أجتتترى عتتتتتتتاق التتتختتتيتتتل قتتتبتتت 
 

 فتتتتأوطتتتتأهتتتتا التتتتمتتتتتتتتتالتتتتع والتتتتحتتتتثتتتتامتتتتا 
 

 يتتختتوض بتتهتتتا التتمتتواطتتن متتعتتلتتمتتتات
 

 ونصتتتتتتتتتتر َه كتتتتان لتتتتهتتتتا عتتتتالمتتتتا 
 

  ورعه في إمامته وعلمه

 فتتتتمتتتتا وجتتتتدت كتتتتحتتتتيتتتتدرة  إمتتتتامتتتتا
 

 غتتتتتداه التتتتتروع يتتتتتقتتتتتدمتتتتتهتتتتتا إدامتتتتتا 
 

  في السلم اإلمام عليّ 

ً و ا ليتتت  ع تجتتتد   ستتتتتتتتتتل أهتتتل الستتتتتتتالم 
 

 أمتتتتام التتتتنتتتتاس يتتتتبتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتالمتتتتا 
 

 حتتتتوى عتتتتلتتتتم التتتتنتتتتبتتتتوة فتتتتي فتتتتؤاد
 

 طتتتتمتتتتا بتتتتالتتتتعتتتتلتتتتم زختتتتاراً فتتتتطتتتتامتتتتا 
 

 ستتتتتتتتتقتتتاه التتتحتتتق أفتتتواق التتتمتتتعتتتانتتتي
 

ً فتتتتتهتتتتتامتتتتتا  ا  وهتتتتتيتتتتتمتتتتته بتتتتته حتتتتتبتتتتت 
 

 وزوده التتتتتيتتتتتقتتتتتيتتتتتن بتتتتته فتتتتتكتتتتتانتتتتتت
 

 أفتتتتتاويتتتتتق التتتتتيتتتتتقتتتتتيتتتتتن لتتتتته قتتتتتوامتتتتتا 
 

 ً  رمتتى فتتي عتتتالتتم األنتتوار ستتتتتتتتتبتتتحتتتا
 

 إلتتتى ستتتتتتتتتوح التتتجتتتالل بتتته تتتترامتتتى 
 

 اإلمام عليّ نفس 

ً لتتتم تتتتذق طتتتعتتتم التتتدنتتتايتتتتا  ونتتتفستتتتتتتتتتا
 

 وال لتتتتذت متتتتن التتتتدنتتتتيتتتتا طتتتتعتتتتامتتتتا 
 

 غتتتذاهتتتا التتتدين متتتذ كتتتانتتتت فشتتتتتتتبتتتت
 

ً وانفطتتتامتتتتا   على التقوى رضتتتتتتتتتتاعتتتا
 

 ونشتتتتتتتتتتتأهتتتتتا عتتتتتلتتتتتى كتتتتترم وأيتتتتتد
 

 وصتتتتتتتتتتاغ متتن التتجتتالل لتتهتتتا قتتوامتتتا  
 

 زكتتتت فستتتتتتتمتتتت عن التتتدنيتتتا طالبتتتا
 

ً وتتتتامتتتتا   وأضتتتتتتتتتنتتتى حتتتبتتتهتتتا قتتتومتتتا
 

 ً  طوى عنهتتتا على الضتتتتتتتراء كشتتتتتتتحتتتا
 

 وعتتتاف نضتتتتتتتتتارهتتتا تبراً وستتتتتتتتتامتتتا 
 

 اإلمام عليّ وجه 

ً فتتتتتاض نتتتتتور َه فتتتتتيتتتتته  ووجتتتتتهتتتتتا
 

 فتتتألتتبستتتتتتتتتته التتمتتهتتتابتتتة والتتقستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 ً  يتتروع التتلتتيتتتث متتنتتظتتره عتتبتتوستتتتتتتتتتا
 

 ويخجتتل ضتتتتتتتتاحتتك الغيتتث ابتستتتتتتتتامتتا 
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 تتتتترى فتتتتيتتتته متتتتختتتتايتتتتل ختتتتنتتتتدفتتتتي   
 

 يستتتتتتتتيتتمتتتا التتحتتق يتتزدان اتستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

  وجوده اإلمام عليّ  كرم

 وفتتيتتض يتتتد  متتن التتوستتتتتتتتمتتي أنتتتدى
 

 اشتتتتتتتتتتتكتتى ستتتتتتتتنتتتةً أزامتتتا إذا التتحتتي 
 

 عتتلتتى حتتتب التتطتتعتتتام يصتتتتتتتتتتد عتتنتتته
 

 لتتتتيتتتتطتتتتعتتتتمتتتته األرامتتتتل والتتتتيتتتتتتتتتامتتتتى 
 

 ستتتتتتتتتتل التتتقتتترآن أو جتتتبتتتريتتتل تتتتعتتتلتتتم
 

 متتتتكتتتتارم لتتتتن تتتتتبتتتتيتتتتد ولتتتتن تتتتترامتتتتا 
 

 ً  متتتن األبتتترار يتتتغتتتتتتتبتتتقتتتون كتتتأستتتتتتتتتتا
 

 متتن التترضتتتتتتتتوان متتتتترعتتتةً وجتتتامتتتتا 
 

 عتتتتتلتتتتتي والتتتتتبتتتتتتتتتتتول وكتتتتتوكتتتتتبتتتتتاه
 

 ضتتتتتتتتتتيتتتتاء األرض إن أفتتتتق أغتتتتامتتتتا 
 

 على االمام القرآن يثني 

 التتتتكتتتتتتتتتاب لتتتته عتتتتبتتتتيتتتترو ثتتتتنتتتتاءو فتتتتي 
 

 تتتتقصتتتتتتتتتر عتتتنتتته أرواح التتتختتتزامتتتى 
 

  قيامه الليل

ً  وكتتم  أجتترى عتتلتتى التتمتتحتتراب دمتتعتتتا
 

 لتتختتوف َه يتتنستتتتتتتتجتتم انستتتتتتتتجتتتامتتتتا 
 

 إذا متتتا قتتتام فتتي التتمتتحتتراب قتتتامتتتتت
 

 لتتته زمتتتر التتتمتتتالئتتتكتتتة احتتتتشتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 صتتتتتتتتالة التلتيتتتل يتجتعتلتهتتتا ستتتتتتتتحتوراً 
 

 إذا متتتا في الغتتتداة نوى الصتتتتتتتيتتتامتتتتا 
 

 تتتترى صتتتتتتتتتبتتتر التتتقتتتنتتتوع لتتته غتتتذاءً 
 

 متتتتع التتتتخشتتتتتتتتتتوع لتتتته إدامتتتتاجتتتترى د 
 

 ً  رأيتنتتتا فتي التكتتهتتولتتتة متنتتته شتتتتتتتتيتتختتتا
 

 حوى المجتتتد اشتتتتتتتتمتتتاالً واعتمتتتامتتتتا 
 

 ً  فتتتمتتتا لتتتلتتتدهتتتر لتتتم يتتتعتتترف حتتتقتتتوقتتتتا
 

ً ولتتتم يتتتنتتتكتتتر ظتتتالمتتتتا   لتتته شتتتتتتتتتيتتتختتتا
 

   في الفتنة الكبرى اإلمام عليّ موقف 

ً وتتتتتنتتتتظتتتترانتتتتي  ختتتتلتتتتيتتتتلتتتتي أربتتتتعتتتتا
 

 ضتتتتتتتتلتتلتتتت التتقتتول ال أجتتتد التتكتتالمتتتا 
 

 ومتتتا أنتتتا بتتتالتتمتتغتتلتتتب فتتي التتقتتوافتتي
 

 راً بهتتتا يشتتتتتتتكو الفحتتتامتتتتاوال حصتتتتتتت 
 

 ولتتتتكتتتتن التتتتزمتتتتان لتتتته صتتتتتتتتتتروف
 

 يتتتتعتتتتود التتتتمتتتتفتتتتلتتتتقتتتتون بتتتتهتتتتا فتتتتدامتتتتا 
 

 ستتتتتتتتحتتبتتتا لتتيتتتل التتحتتوادث بتتعتتتد طتتتته
 

 فتتتتعتتتتم التتتتديتتتتن والتتتتدنتتتتيتتتتا ظتتتتالمتتتتا 
 

 وحتتتتلتتتتت بتتتتالتتتتختتتتالفتتتتة متتتترزئتتتتات
 

تهتتتامتتتتا  ل لنتتتاس ا تحتستتتتتتتي ا  طواحن 
 

 اهتتتبتتتن بتتتهتتتا فتتتمتتتا أجتتتلتتتيتتتن حتتتتتتتى
 

 رأيتتتت حتتبتتيتتكتتهتتتا ستتتتتتتتتتال انتتثتتمتتتامتتتتا 
 

عنهتتتا ين  على ظهر التتتد  قواصتتتتتتتم 
 

  َه ال نتتقصتتتتتتتتم انتتقصتتتتتتتتتتامتتتتاولتتوال 
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  يوم الداروصفه ل

 أرى اإلستتتتتتتتتالم يتتتوم التتتدار يتتتبتتتكتتتي
 

 شتتتتتتتتتهتتتيتتتد التتتدار إذ ورد التتتحتتتمتتتتامتتتتا 
 

 وكتتتانتتتت فتتتتتنتتتة فتتيتتهتتتا استتتتتتتتتتتحتتلتتتتت
 

ً حتترامتتتتا   ستتتتتتتتيتتوف التتمتتتارقتتيتتن دمتتتا
 

 أحتتتاطتتتت بتتتالتتتمتتتديتتتنتتتة يتتتوم نتتتحتتتس
 

 زعتتتتانتتتتف متتتتنتتتتهتتتتم تتتتتقتتتتفتتتتوا لتتتتئتتتتامتتتتا 
 

 فتتتتلتتتتم يتتتتعتتتتروا إلمتتتترتتتتته عتتتتهتتتتوداً 
 

 ولتتتتم يتتتتخشتتتتتتتتتتوا لتتتتغتتتتيتتتتلتتتتتتتتته أثتتتتامتتتتا 
 

  الخليفة الثالث رحم علىالت

 مضتتتتتتتى عثمتتتان واإلستتتتتتتالم يتتتذرى
 

ً ستتتتتتتتتتدامتتتا   عتتتلتتتيتتته التتتدمتتتع متتتنتتتهتتتال 
 

 فتتتتزن أبتتتتا التتتتحستتتتتتتتتتيتتتتن بتتتته فتتتتريتتتتقو 
 

 ولتتتجتتتوا فتتتي التتتظتتتنتتتون بتتته اتتتتهتتتامتتتتا 
 

 وحتتتاشتتتتتتتتى أن يتتريتتتد أبتتو حستتتتتتتتيتتن
 

 بتتتذي التتنتتوريتتن ستتتتتتتتوءاً أو ظتتالمتتتتا 
 

 عتتتتتتلتتتتتتي  كتتتتتتان أول متتتتتتن وقتتتتتتاه
 

 ومتتتتن زاد التتتتردى عتتتتنتتتته وحتتتتامتتتتى 
 

  قتل عثمانم النكبة التي نشأت عن

 فيتتتا لتتتك فتنتتتةً ضتتتتتتترمتتتت فكتتتانتتتتت
 

لهتتتا ضتتتتتتترامتتتتا  ين  م ل لمستتتتتتت فوس ا  ن
 

نتتتتاب مصتتتتتتترا ي  رأيتتتت شتتتتتتترارهتتتا 
 

 ومتتتتكتتتتة والتتتتجتتتتزيتتتترة والشتتتتتتتتتتةمتتتتا 
 

  اختالف المسلمين في أمر الخالفة

لى شتتتتتتتتتتتات   ين إ م ل لمستتتتتتت  رمتتتت بتتتا
 

 وأمستتتتتتتتى حتتبتتتل وحتتتدتتتهتتم رمتتتامتتتتا 
 

 طتتتتوائتتتتف فتتتترقتتتتتتتتتهتتتتن التتتتمتتتترامتتتتي
 

 ولتتتوال التتتحتتتق متتتا افتتتتتتترقتتتوا متتترامتتتا 
 

  ومبايعونمحايدون 

 فتتتمتتتنتتتهتتتم متتتن أقتتتام بتتتكستتتتتتتتتر بتتتيتتتت  
 

 وأختتلتتتد لتتلستتتتتتتتكتتيتتنتتتة فتتتاستتتتتتتتتتتنتتتامتتتتا 
 

 وطتتتائتتفتتتة عتتلتتى التتحتتق استتتتتتتتتتتقتترت
 

 فتتتتكتتتتانتتتتت بتتتتيتتتتن إختتتتوتتتتتهتتتتا قتتتتوامتتتتا 
 

 ً ا  تتتتتبتتتتايتتتتع وهتتتتي راضتتتتتتتتتتيتتتتةو عتتتتلتتتتيتتتت 
 

 وتتتتترعتتتتى فتتتتي ختتتتالفتتتتتتتتته التتتتذمتتتتامتتتتا 
 

  : أهل الجمل الراجعون للحق

 ً  وطتتتائتتفتتتةو نضتتتتتتتتتتت لتتلتتحتتق ستتتتتتتتيتتفتتتا
 

 ولتتتتمتتتتا تستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتن فتتتتيتتتته إمتتتتامتتتتا 
 

 لتتيتتتتهفتتلتتمتتتا حصتتتتتتتتحتتص انتتقتتلتتبتتتت إ
 

 ونتتتتتادت بتتتتتاإلمتتتتتام لتتتتتهتتتتتا إمتتتتتامتتتتتا 
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 وقتتترت فتتتي أكتتتنتتتتتتتهتتتا التتتمتتتواضتتتتتتتتتي
 

 وقتتتال التتتفتتتيتتتلتتتقتتتان لتتتهتتتا ستتتتتتتتتتالمتتتا 
 

 ولتتتتوال التتتتحتتتتق لتتتتم تتتتتحتتتتلتتتتل عتتتتقتتتتاال
 

 ولتتتم تشتتتتتتتتتتدد عتتتلتتتى جتتتمتتتل قتتترامتتتا 
 

  : أهل الشامالفئة الغالية  

 وأخرى أوضتتتتتتتعتتتت في الخلف تغلو
 

 ولتتتتم تتتتتحتتتتذر عتتتتواقتتتتبتتتته التتتتوختتتتامتتتتى 
 

 رضتتتتتتتتوا بتتتالستتتتتتتتيتتف لتتمتتتا حتتكتتمتتوه
 

 متتر احتتتتتكتتتامتتتتافتتقتتتام الستتتتتتتتيتتف بتتتاأل 
 

 وأقتتتبتتتلتتتت التتتجتتتيتتتاد التتتجتتترد تتتتعتتتدو
 

 عتتلتتى اآلكتتتام تتتحستتتتتتتتبتتهتتتا التتنتتعتتتامتتتتا 
 

 تتتتزوف بتتتهتتتا كتتتتتتتائتتتب متتتعتتتلتتتمتتتات
 

 وقتتتد غص الفضتتتتتتتتتتاء بهتتتا زحتتتامتتتتا 
 

 موقعة صفين

 زواحتتتف ثتتتم متتتن شتتتتتتتتترق وغتتترب
 

 فتتتترادى فتتتتي األبتتتتاطتتتتح أو تتتتتؤامتتتتا 
 

 إلتتى صتتتتتتتتفتتيتتن تتتحشتتتتتتتتتتدهتتتا متتنتتتايتتتتا
 

 تتتتتجتتتتن إلتتتتى متتتتواردهتتتتا هتتتتيتتتتامتتتتا 
 

ين ستتتتتتتوقتتتا ف في صتتتتتتت موت  ل  أقتتتام ا
 

 رخصتتتتتتتتتتت التتتتنتتتتفتتتتوس ستتتتتتتتتتوامتتتتاوأ 
 

 تتتترى مضتتتتتتتتتراً تتتتبتتتيتتتع بتتتهتتتا نتتتزارا
 

ً تستتتتتتتتتتتتتبتتتيتتتح بتتتهتتتا جتتتذامتتتتا   ولتتتختتتمتتتا
 

 أال صتتتتتتتتتتلتتتتى اإللتتتته عتتتتلتتتتى نتتتتفتتتتوس
 

لزامتتتا  لحق مصتتتتتتترعهتتتا   ترى في ا
 

 تتتتمتتتوت عتتتلتتتى متتتنتتتازعتتتهتتتا كتتترامتتتا
 

 فتتتتتتتحتتتيتتتا فتتتي متتتنتتتازعتتتهتتتا كتتترامتتتا 
 

  بن العاص  دهاء عمرو

يف يمضتتتتتتتي لمتتتا كتتتاد حكم الستتتتتتت  ف
 

خيتتتتامتتتتا  ل قوا ا ب ت جمع واستتتتتتت ل  وولى ا
 

 إلتتتى التتتكتتتتتتتاب دهتتتاء عتتتمتتترو أنتتتاب
 

 دهتتتاء يتتتأكتتتل الستتتتتتتيف الحستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 وأقبلتتتت المصتتتتتتتتتتاحف مشتتتتتتترعتتتات  
 

 يتتهتتلتتتل تتتحتتتتتهتتتا التتجتتيتتش ارتستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 إلتتتى حتتتكتتتم التتتكتتتتتتتاب دعتتتوا أختتتاهتتتم
 

حكم ارتستتتتتتتتتتامتتتتا  بمتتتا  موا  يرتستتتتتتت  ل
 

 ومتتتتا هتتتتيتتتتم بتتتتالتتتتكتتتتتتتتتاب أبتتتتر متتتتنتتتته
 

 وال أولتتتتى بتتتتحتتتتكتتتتمتتتتتتتتته انتتتتتتتتتمتتتتامتتتتا 
 

 عتتبتتتاب التتبتتحتتر تتتنتتقتتص متتنتتته قتتتدرا
 

ً ذمتتتتامتتتت   اإذا شتتتتتتتتتتتبتتتتهتتتتتتتتته قتتتتلتتتتبتتتتا
 

 ولتتتتتكتتتتتن حتتتتتيتتتتتلتتتتتةو جتتتتترت بتتتتتالء
 

ً وختتتتامتتتتا   عتتتتلتتتتى التتتتدنتتتتيتتتتا وأيتتتتامتتتتا
 

  وصف التحكيم

 إذ التتتحتتتكتتتمتتتان بتتتاألمتتتر استتتتتتتتتتتتتقتتتال
 

 فتتلتتيتتتتتهتتمتتتا عتتلتتى التتنتتهتتج استتتتتتتتتتتقتتتامتتتتا 
 

 لتتقتتتد قتترنتتوا أبتتتا متتوستتتتتتتتى بتتعتتمتترو
 

و إذا متتتتتا   ومتتتتتا أدراك متتتتتا عتتتتتمتتتتترو
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 أمتتتتيتتتتر التتتتمتتتتؤمتتتتنتتتتيتتتتن أرى زمتتتتانتتتتا
 

 وكتتتيتتتف تتتتقتتتيتتتس بتتتالتتتحتتتل التتتحتتتالمتتتتا 
 

 مضتتتتتتتى الحكمتتان متتا حستتتتتتتمتتا خالفتتا
 

ا لتتتتمشتتتتتتتتتتكتتتتلتتتتة  ختتتتتتتتتامتتتتا   وال فضتتتتتتتتتت 
 

  معاوية وبنو أمية

 أمتتتتيتتتتر التتتتمتتتتؤمتتتتنتتتتيتتتتن أرى زمتتتتانتتتتا
 

 لتتتحتتتربتتتك هتتتز متتتختتتذمتتته وشتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 وأقتتبتتتل بتتتالتتوفتتتاء عتتلتتى ابتتن حتترب
 

 يصتتتتتتتتتتافتتتتيتتتته التتتتمتتتتودة والتتتتوئتتتتامتتتتا 
 

 ولتتتتم يتتتتك بتتتتاإلمتتتتامتتتتة متتتتنتتتتك أولتتتتى
 

 وإن هتتتتو فتتتتي أرومتتتتتتتتته تستتتتتتتتتتامتتتتى 
 

 ولتتكتتن شتتتتتتتتيتتبتتتة التتحتتمتتتد بتتن عتتمتترو
 

 إذا استتتتتتتتبقوا المكتتتارم ال يستتتتتتتتتتامى 
 

 ا نتتتقتتتمتتتت أمتتتيتتتة متتتنتتتك حتتتتتتتىفتتتمتتت
 

 تتتتنتتتاصتتتتتتتتتبتتتك التتتعتتتداء واالنتتتتتتتقتتتامتتتتا 
 

 بتتتتلتتتتى إن التتتتزمتتتتان لتتتتفتتتتى ضتتتتتتتتتتالل
 

 لتتوى فتتي التتحتتق وانتتتتتهتتتك التتتذمتتتامتتتتا 
 

 طتتوى الستتتتتتتتلتتف التتكتترام وجتتتاء قتتومو 
 

 فتتكتتتانتتوا بتتعتتتد متتتا ستتتتتتتتلتتفتتوا قتتمتتتامتتتتا 
 

 إذا أختتتتتذ اإلمتتتتتام بتتتتتأمتتتتتر حتتتتتزم  
 

 رأيتتتت التتتختتتلتتتف والتتترأى التتتكتتتهتتتامتتتتا 
 

  أهل الدنيا

 زهتتتاهتتتم زختتترف التتتدنتتتيتتتا فتتتهتتتامتتتوا
 

 الشتتتتتتتتيتتطتتتان بتتتالتتتدنتتيتتتا غتترامتتتا متتع 
 

 ولتتتتيتتتتس لتتتتطتتتتالتتتتب التتتتدنتتتتيتتتتا دواءو 
 

 إذا كتتتتانتتتتت لتتتته التتتتدنتتتتيتتتتا ستتتتتتتتتتقتتتتامتتتتا 
 

 ً ا  رمتتتتى بتتتتالتتتتختتتترق أقتتتتوامو عتتتتلتتتتيتتتت 
 

 وهتتم أولتتى بتتمتتتا زعتتمتتوا اتصتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 ً  فمتتتا شتتتتتتتهتتتد الزمتتتان لتتته ستتتتتتتفتتتاهتتتتا
 

ً عتتتتتقتتتتتامتتتتتا   وال نتتتتتكتتتتتروا لتتتتته رأيتتتتتا
 

 ولتتتتكتتتتن التتتتقتتتتريتتتتن الستتتتتتتتتتوء يتتتتلتتتتوى
 

 فتتتيتتتقتتتتضتتتتتتتتتتب األزمتتتة والتتتختتتزامتتتتا 
 

 لجاج أهل العراق

 أهتتتل التتتعتتتراق ستتتتتتتتتوى لتتتجتتتاج أبتتتى
 

 أرث التتتتحتتتتبتتتتل فتتتتانتتتتجتتتتذم انتتتتجتتتتذامتتتتا 
 

 ً وا عتتن أبتتي حستتتتتتتتن  رؤوستتتتتتتتتتا  ولتتوه
 

 كتتتأن بتتهتتتا لتتمتتتا كستتتتتتتتبتتتت جتتحتتتامتتتتا 
 

 تتتترى بتتتالتتتكتتتوفتتتتتتتيتتتن لتتتهتتتم عتتتديتتتدا
 

 إذا أمتتتتتنتتتتتوا واجتتتتترامتتتتتا جتتتتترامتتتتتا 
 

 وإن حتتتتربتتتتوا أراك التتتتروع متتتتنتتتتهتتتتم
 

 نتتتعتتتام التتتدو يتتتعتتتتستتتتتتتتتف التتتنتتتعتتتامتتتتا 
 

 قتتتلتتتوبو متتتا طتتتويتتتن ستتتتتتتتتوى نتتتفتتتاق
 

 اطتتتوى متتتن تتتتحتتتتتتته هتتتمتتتمتتتاد متتتامتتتت 
 

 يطيش أخو الستتتتتتتتتتداد بهم ستتتتتتتهتتتامتتتتا
 

 وإن كتتتتتانتتتتتت مستتتتتتتتتتتددة لتتتتتؤامتتتتتا 
 

 وال يتتتتغتتتتنتتتتي األريتتتتب حتتتتجتتتتا ورأى
 

 إذا قتتتتاد األستتتتتتتتتتافتتتتل والتتتتطتتتتغتتتتامتتتتا 
 

 عتتتتلتتتتمتتتتنتتتتا رأيتتتته فتتتتلتتتتقتتتتا متتتتبتتتتيتتتتنتتتتا
 

 لتتته نتتهتتج عتتلتتى التتحتتق استتتتتتتتتتتقتتتامتتتتا 
 

 رأى ورأوا فستتتتتتتتتتد ومتتتا أصتتتتتتتتتتابتتوا
 

 وأيتتتتقتتتتظ حتتتتزمتتتته وجتتتتثتتتتوا نتتتتيتتتتامتتتتا 
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 فتتتمتتتا فتتتتتتتحتتتوا لتتتمتتتغتتتلتتتقتتتة  وصتتتتتتتتتيتتتداً 
 

 فتتتتدامتتتتاوال ستتتتتتتتتتبتتتتؤوا لتتتتمتتتتفتتتتدمتتتتة   
 

 فتتلتتتمتتتا أمتتعتتتنتتتوا فتتي التتختتتلتتتف عتتتدواً 
 

 وألتتتتقتتتتوا دون طتتتتاعتتتتتتتتته التتتتكتتتتمتتتتامتتتتا 
 

 أصتتتتتتتتتتاا إلتتتتيتتتتهتتتتم ورأى ختتتتروجتتتتا
 

 عن الشتتتتتتتورى وإن ستتتتتتتفهتتت حرامتتا 
 

 كتتتتتتتذلتتتتتتتك كتتتتتتتان أدبتتتتتتته أختتتتتتتوه
 

 فستتتتتتتتتتار بتتتهتتتم يتتتؤد بتتتهتتتم عتتتلتتتى متتتا 
 

 الشورى

لم ملتتتك إن  ل نظتتتام ا  هي الشتتتتتتتورى 
 

 تتتتقتتتم ستتتتتتتتتنتتتداً لتتته فتتتقتتتد التتتنتتتظتتتامتتتتا 
 

 وكتتتانتتتت ستتتتتتتتتنتتتة اإلستتتتتتتتتالم قتتتدمتتتا
 

 ب الستتتتتتتتعتتتادة والستتتتتتتتالمتتتابتتهتتتا كتتتتتت 
 

 فتتتتال تتتتتلتتتتم اإلمتتتتام بتتتتهتتتتا تتتتتحتتتتدى
 

 وضتتتتتتتتتتل التتنتتتاس متتنتتهتتجتتته التتقتتوامتتتتا 
 

 فتتتتأكتتتتبتتتتر هتتتتمتتتته متتتتذ كتتتتان طتتتتفتتتتالً 
 

 حتتتتدود َه يتتتتحتتتترص أن تتتتتقتتتتامتتتتا 
 

ً ويتتترضتتتتتتتتتى  يتتتذل لتتتعتتتزهتتتا نتتتفستتتتتتتتتتا
 

 لتتتدفع الضتتتتتتتيم عنهتتتا أن يضتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

  والخطب الصافيةالبيان الواضح 

ً أتتتتتتتتهتتتم  فتتتلتتتيتتتتتتتهتتتم وعتتتوا ختتتطتتتبتتتا
 

 ضتتتتتتتوافي تستتتتتتتمع الصتتتتتتتم الستتتتتتتالمتتا 
 

 ستتتتتتتتوابتتغ نستتتتتتتتج أروع هتتتاشتتتتتتتتمتتي
 

 ستتتتتتتمتتتا ملتتتك البيتتتان بتتته وستتتتتتتتتتامى 
 

 إذا ابتتتتتتتدر التتتمتتتقتتتالتتتة يتتتوم ختتتطتتتتب
 

لحستتتتتتتتتتامتتتتا  تهتتتا ا  وهز على منصتتتتتتت
 

 أصتتتتتتتتتتاا النجم أبرقتتتت المواضتتتتتتتي
 

 تتتلتتمستتتتتتتتتتت الضتتتتتتتتراغتتمتتتة األجتتتامتتتتا 
 

 إذا متتتا رن صتتتتتتتتتوت التتتحتتتق فتتتيتتتهتتتا
 

 تتتولتتى اإلفتتتك وانتتحتتطتتم انتتحتتطتتتامتتتتا 
 

 ولتتتتيتتتتت التتتتقتتتتوم إذ متتتتردوا أنتتتتابتتتتوا
 

ً والتتت   تتتتزامتتتالتتتحتتتكتتتمتتتتتتته صتتتتتتتتتحتتتابتتتا
 

  نصرة أهل الشام لمعاوية

 كتتتأهتتتل الشتتتتتتتتتتام متتتا حجموا بخلف  
 

 متتتتعتتتتاويتتتتة وال نتتتتبتتتتذوا حتتتتجتتتتامتتتتا 
 

 ً  تتتتتراهتتتتم تتتتتحتتتتت رايتتتتتتتتته ختتتتفتتتتافتتتتا
 

 كمتتا تزجي الصتتتتتتتبتتا ستتتتتتتحبتتاد متتامتتا 
 

 إذا قتتتتال التتتتثتتتترى متتتتألوا التتتتمتتتتوامتتتتي
 

 وإن قتتتال التتتذرى عتتتلتتتوا التتتنتتتعتتتامتتتتا 
 

 وإن ستتتتتتتتتئتتتلتتتوا التتتكتتتريتتتهتتتة أرثتتتوهتتتا
 

مى  نعتتتا لوا  لردى قتتتا موا ا ي  وإن ستتتتتتت
 

 ى أهتتتل التتتعتتتراق بتتتهتتتم فتتتقتتتامتتتوارمتتت
 

 بتتطتتتاعتتتتتته ومتتتا ستتتتتتتتختتطتتوا قتتيتتتامتتتتا 
 

  الشاعر يلوم بني الشام

 بتتنتتتى الشتتتتتتتتتتامتتتات ويتتحتتتكتتتم أفتتيتتتقتتتوا
 

 عتتتالم تتتتنتتتكتتتب التتتحستتتتتتتتتنتتتى عتتتالمتتتا 
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 ظتتتتلتتتتمتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتيتتتتد األبتتتترار لتتتتمتتتتا
 

 ركتتتتبتتتتتتتتتم فتتتتي عتتتتداوتتتتته التتتتثتتتتمتتتتامتتتتا 
 

 ستتتتتتتلوا الصتتتتتتتتتتديق والفتتتاروق عنتتته
 

 كم اعتصتتتتتتتمتتتا بحكمتتتته اعتصتتتتتتتتتامتتتا 
 

 ً ً نتتتتتجتتتتتيتتتتتحتتتتتا  وكتتتتتم وردا لتتتتته رأيتتتتتا
 

 وكتتتم ستتتتتتتتتلتتتكتتتا بتتته ستتتتتتتتتبتتتالً قتتتوامتتتتا 
 

 بتتنتتى الشتتتتتتتتتتامتتتات ويتتحتتكتتم شتتتتتتتتقتتقتتتتتم
 

 عصتتتتتتتا اإلستتتتتتتالم فانقستتتتتتتم انقستتتتتتتاما 
 

 متتتتددتتتتتم لتتتتلتتتتختتتتوارج حتتتتبتتتتل ختتتتلتتتتف
 

 بتتته شتتتتتتتتتتدوا إلتتتى التتتفتتتتتتتن التتتحتتتزامتتتتا 
 

 فتتتتيتتتتا قتتتتتتتتتل التتتتختتتتوارج يتتتتوم جتتتتروا
 

 عتتتتلتتتتى اإلستتتتتتتتتتالم داهتتتتيتتتتةً دهتتتتامتتتتا 
 

 أثتتتاروا فتتتي التتتعتتتراق لتتتهتتتا قتتتتتتتامتتتتا
 

 ستتتتتتتجتتتا فتتتدجتتتا بتتته الكون اقتمتتتامتتتتا 
 

 لتتتتبستتتتتتتتتتوا بتتتتلتتتتيتتتتلثتتتتالثتتتتة أكتتتتلتتتتب 
 

 ثتتيتتتاب التتغتتتدر واحتتتتتزمتتوا احتتتتتزامتتتتا 
 

 لتتتتقتتتتد متتتتردت بتتتتفتتتتاجتتتترهتتتتا متتتترادو 
 

 عتتتلتتتى التتتعتتتدوان ال بتتتلتتتغتتتت متتترامتتتتا 
 

 جتترى طتتيتتر ابتتن متتلتتجتتمتتهتتتا عتتلتتيتتنتتتا
 

 غتتتراب التتتبتتتيتتتن والتتتفتتتأل التتتلتتتجتتتتامتتتتا 
 

 كتتتأنتتتي بتتتالتتتختتتبتتتيتتتث حتتتمتتتار ستتتتتتتتتوء
 

ني من وستتتتتتتتتتاوستتتتتتتتتته حمتتتامتتتتا   يعتتتا
 

في دروب يعستتتتتتتتتتل   عشتتتتتتتيتتتة بتتتات 
 

 تتتتتعتتتتاوره متتتتالعتتتتنتتتتهتتتتا التتتتتتتتتقتتتتامتتتتا 
 

 التتتختتتنتتتى نتتتفتتتس عتتتقتتتامتتتتزيتتتن لتتته 
 

 غتتلتتتت فتتي حتتمتتتأة الشتتتتتتتتر اعتتتتتقتتتامتتتتا 
 

  تبت يد الغادر

 أال تتتتتتبتتتتتت يتتتتتدو بتتتتتالتتتتتغتتتتتدر ثتتتتتارت
 

 تتتتمتتتد إلتتتى أبتتتي حستتتتتتتتتن حستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 لتتتو أن الستتتتتتتتتيتتتف يتتتعتتتلتتتم أي نتتتفتتتس  
 

 أراد لتتمتتتات فتتي التتغتتمتتتد انشتتتتتتتتيتتتامتتتتا 
 

 لتتتو أن الستتتتتتتتتيتتتف كتتتان لتتته ختتتيتتتارو 
 

 لتتتتعتتتترد عتتتتنتتتته وانتتتتثتتتتلتتتتم انتتتتثتتتتالمتتتتا 
 

 لتتتو أن الستتتتتتتتتيتتتف كتتتان لتتته ختتتيتتتارو 
 

قلتتتب   في  يتتتتامىمضتتتتتتتى  ل عون ا  مل
 

 ولتتتتكتتتتن التتتتقضتتتتتتتتتتاء جتتتترى بتتتترزء  
 

 لتته انحلتتت عرى الصتتتتتتتبر انفصتتتتتتتتامتتا 
 

  فبعداً البن ملجم

 فتتتبتتتعتتتداً البتتتن متتتلتتتجتتتم يتتتوم يتتتأتتتتي
 

 يتتتجتتتر بتتتردغتتتة التتتختتتبتتتل التتتلتتتجتتتتامتتتتا 
 

 بتتته فتتتجتتتع التتتمتتتديتتتنتتتة والتتتمصتتتتتتتتتلتتتى
 

 وزلتتتتزل بتتتتطتتتتن متتتتكتتتتة التتتتمتتتتقتتتتامتتتتا 
 

 ً  ولتتتوال التتتغتتتدر لتتتم يتتترفتتتع جتتتبتتتيتتتنتتتا
 

 لتتتتهتتتتيتتتتبتتتتتتتتته وال نتتتتظتتتتراً أستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

  رضي هللا عنه يلعاإلمام  نعي

فمتتتالتتتتت عي أبتتتا حستتتتتتتن  لنتتتا  نعتى ا
 

 رواستتتتتتتتي األرض تتتنتتتدك انتتهتتجتتتامتتتتا 
 

فراحتتتتت عي أبتتتا حستتتتتتتن   لنتتتا عى ا  ن
 

 بتتتتواكتتتتي التتتتديتتتتن تتتتتلتتتتتتتتتدم التتتتتتتتتدامتتتتا 
 

 لتتتقتتتد ستتتتتتتتتلتتتب التتتحتتتمتتتام بتتتنتتتي لتتتؤي   
 

 أبتتتا اإلستتتتتتتتالم والشتتتتتتتتيتتخ التتحتتمتتتامتتتتا 
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 بتتتتروحتتتتي غتتتترةو يتتتتجتتتتري عتتتتلتتتتيتتتتهتتتتا
 

 دم أزكى من المستتتتتتتتتتك اشتتتتتتتتمتتتامتتتتا 
 

 جتتتتتبتتتتتيتتتتتنو زاده بتتتتتالتتتتتمتتتتتوت نتتتتتوراً 
 

 لتتتتقتتتتاء َه فتتتتائتتتتتتتتتلتتتتق ابتتتتتستتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 بتتتروحتتتي إذ يتتتجتتتود بتتتختتتيتتتر نتتتفتتتس  
 

 تختتتاف على الحنيفتتتة أن تضتتتتتتتتتتامتتتتا 
 

 بتتنتتي التتعتتتدل إن شتتتتتتتتئتتتتتم قصتتتتتتتتتتامتتتتا
 

 كتتتتفتتتتى بتتتتكتتتتتتتتتاب ربتتتتكتتتتم إمتتتتامتتتتا 
 

 كتتتتتتتتتتتاب َه ال تتتتتتغتتتتتلتتتتتو فتتتتتإنتتتتتي
 

 أختتتتتاف عتتتتتلتتتتتيتتتتتكتتتتتم أال يتتتتتقتتتتتامتتتتتا 
 

يل بة في ستتتتتتتب حا  مضتتتتتتتى زين الصتتتتتتت
 

 إلتتتى متتتإل بتتتجتتتيتتترتتتته استتتتتتتتتتتتتهتتتامتتتتا 
 

 يإلتتتى دار الستتتتتتتتتالم مضتتتتتتتتتى عتتتلتتت
 

 وجتتتاور فتتتي متتتنتتتازلتتتهتتتا الستتتتتتتتتالمتتتتا 
 

 بأمير الشعراءفي االحتفال  تهقصيد

يبدأ الشاعر محمد عبد المطلب « تحية شوقي»في هذه القصيدة التي تحمل 

بالحديث عن الخيال الذي سيطر عليه في ليله ونومه، وهو يجيد  وصف نومه القلق 

وصفاً نفسياً دقيقاً يعبر به وصحوه المتدبر، وحالته النفسية المصاحبة للحالين، مقدما 

عن مشاعر عميقة يصعب على من لم يمر بها أن يتصورها ، وهو يعبر بهذا كله 

عن االستهالل الذي ال بد منه لوصف هذا الشاعر العظيم أحمد شوقي  الذي مر  بمثل 

هذه األحوال النفسية الدقيقة لكنه استطاع أن ي جيد التعبير عنها واالمتنان لها ال 

ها فحسب، ولكن بما أنجزه من أعمال شعرية بفضلها، أو هكذا يوحي هذا بوصف

واختاره الرائعة في بناء قصيدته المعجز الشاعر العظيم بعد أن اعتمد هذا األسلوب 

 بالشاعر الكبير .العميق للتعبير عن اإلعجاب 

بح مزعج   ليتتتل  بتتتالصتتتتتتت ل ني وا َب ل  تتتتأو 
 

دلس التتهتتم ل متتنتتهتتج    نتتتْ  ختتيتتتال لتتته فتتي حتتل
 

هيتتتتكتتتتلتتتت ل  راَر لتتتتعتتتتلتتتته  ف جتتتتفتتتتنتتتتيه التتتتغتتتتل
 

ج  يتتتتدره كرى  ل في طي  ا فس  ن ل لى ا  إ
 

هتتد يتتاطيف  رحمتتةً  ذلني في الستتتتتتت   ويَعتتْ
 

منتتتك أحوج  لكَرى  لى َزْورل ا ني إ  فتتتإ
 

يل ذو جًوى نام قبلي في دَجى الل  وهل 
 

ج؟   تتتتتبتتتتيتتتتت بتتتته أحشتتتتتتتتتتاؤه تتتتتتتتتتوهتتتته
 

ه همتتته ليتتتل  ل لو أن بتتتا ى  يح  أستتتتتتتً ل  َط
 

 يضتتتتتتتيق لتتته صتتتتتتتتتدر الظالم ويْحَرج 
 

بتتتاإذ  ا متتتا بكى أبكى الحمتتتاَم على الرا
 

 ألتتتم تتتترهتتتا فتتتي لتتتحتتتنتتتهتتتا تتتتتتتتهتتتد ج؟ 
 

ه   يد  النجم َغْمضتتتتتتتَ بْت جفني  قد ستتتتتتتل  ل
 

ج؟   ألستتتتتتتتتتت تتتتتراه حتتتتائتتتتًرا يتتتتتتتتتختتتتلتتتت 
 

قني من جتتتانتتتب الروض نفحتتتتةو   وأر 
 

بتتتا تتتتتأرج   بتتتأنفتتتاستتتتتتتهتتتا ريح الصتتتتتتته
 

ْبَوةو   وما شتتتتتتتغلت عيني عن النوم صتتتتتتتَ
 

ين أْبَرج   بهتتتا شتتتتتتتتتاقني طرف من اْلعل
 

ْلم والناَهىول  م ي ْنستتتتتتتني حظي من الحل
 

 جبينو يروع الشتتتتتتتمس بتتالحستتتتتتتن أبلج 
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 وال بتتتات يغريني بمعستتتتتتتولتتتة اللمى
 

متتتان المفلهج   إذا ابتستتتتتتتمتتتت، ذاك الج 
 

ني وق   وال ذرفتتتت عيني لركتتتب يَشتتتتتتت 
 

ْودَج  بتتتاء وهتتَ  غتتتداة التتنتتوى، فتتيتتته ختتل
 

 لويتتت  زمتتاَم النفس عن ستتتتتتتنن الهوى
 

جواوخل ليتتتت أتراب الهوى حيتتتث ع   ر 
 

 ورحتتتت  إلى متتتا يبتني المجتتتدَ للفتى
 

ت  في ركتتتب الع ال يوم أدلجوا   وأدلجتتتْ
 

ت ربتتتاع نتتتا  ومتتتا المجتتتد إال حيتتتث حلتتت 
 

ج  ْجستتتتتتتَ  لتتته في نواحيهتتتا ظالل وستتتتتتتَ
 

 إذا أجتتدبتتت أحستتتتتتتتاب  قوم ستتتتتتتمتتا بنتتا
 

ْرَتج  اش الغوارب م   على النتتتاس جيتتته
 

 لنتتتا البتتتاذختتتات الشتتتتتتتما تعلو قلاللهتتتتا
 

جواعلى كتتتل متتتا شتتتتتتتتتاد    األنتتتام وبره
 

 ستتتتتتتلوا التتتدهر عنتتتا في القتتتديم فتتتإنمتتتا
 

أَْرج  ا ويتتتَ يمتتتً كو قتتتد  بتتتأستتتتتتتالفنتتتا يتتتذ
 

  على تكريم شوقي الشرقجماع وصفه إل

الشرق بعد أن ألقى )على  أمير شعراءالشاعر محمد عبد المطلب في مدح  ويبدأ

وهو يلخص وصف ، الدهر( بالمسئولية عن وصف العشيرة التي ينتميان إليها 

 الشرق في البيت الذي يقول فيه:شعوب قريات عب

ْفللقو  ْنذيذو وفي الشام م   ففـتتتتتتي مـتتتتتتصَر خل
 

ْفللج   وفـتتتتتتتتتي نجـتتتتتتتتتدَ فْحلو والعراقيين م 
 

الشاعر محمد عبد المطلب اجتماع هذه الشعوب )وغيرها بالطبع(  ثم يصف

تشبيه لتكريم شوقي بأنه شبيه باجتماع األوس والخزرج وائتالفهم في طاعة هللا، وهو 

 : جميل في مغزاه، حتى وإن لم يكن من الممكن أن يصل حب شوقي إلى مستواه

 هو الشتتتتتتترق مجلَى الني لرات ولم يزل
 

يا من الشتتتتتتترق يَْبل ج  لدن ياء وعلى ا  ضتتتتتتت
 

ل هللا للنتتتاس رحمتتتتةً   ومبعتتتث  رستتتتتتتتتتْ
 

ج    نتتهتتَ نا التتهتتتدى لتتلتتمتتهتتتتتتديتتن َوتتتْ  تَستتتتتتتت 
 

 ومتتهتتبتتط أمتتالك الستتتتتتتتمتتتاء، عتتلتتيتتهتتم  
 

ل بتتتالتتتذكتتتر ا  نتتتزه  لتتتحتتتكتتتيتتتم وتتتتعتتترجتتتتَ
 

 ومتتتا زال متتنتتتا كتتتلا أروَع ستتتتتتتتتتابتتق  
 

 بستتتتتتتتيتترتتتته األيتتتام تشتتتتتتتتتتدو وتتتلتتهتتج 
 

ْفللقو  ْنذيذو وفي الشتتتتتتتأم م   ففي مصتتتتتتتَر خل
 

ج  لتتل فتتْ لو والتتعتتراقتتيتتن متت   وفتتي نتتجتتتدَ فتتحتتتْ
 

فتتتتت  شتتتتتتتتعتتوب لتتتتتكتتريتتم التتبتتيتتتان تتتتألتته
 

في هللا أوسو وخزرج  لفتتتت  ت ئ  كمتتتا ا
 

لوا ب ق  أهتتتاب بهم إخوان شتتتتتتتوقي فتتتأ
 

دَى   ت حتتتْ دَجوفودًا بهم  كتتتاب وت حتتتْ لر ل  ا
 

 «أحمتتتد  »يحياون مصتتتتتتتًرا في تحيتتتة 
 

جتتوا  ى فتتيتتمتتتا أجتتتادوا ودبتته غتتَ  وأمه التتلتت 
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  يخاطب شوقي بأنه "شاعر النيل"

ثم هو يخاطب شوقي بأنه "شاعر النيل" وكأنه يوحد بينه وبين حافظ إبراهيم 

ً  بينهما،الذي اشتهر بهذا اللقب، وكأنه ال يجد فارقاً   وكأنه واحداً، وإنما يراهما شيئا

وهو يقول: فقف يا شاعر النيل لتستمع نشيد  شوقي،يرى اللقب صالحا أيضا ألحمد 

 .المعاني في مدحك وهو يهدج

أن يحدد موقعه الواضح محمد عبد المطلب ، في الوقت ذاته ، وال ينسى الشاعر  

على  باب السفاهة )منفي االعتزاز بنهجه الشعري السلفي الذي يعاديه بعض الناس 

شوقي بهذا الشاعر حد تعبيره الصريح( وهو يقول هذا بعد أن يشير إلى أنه يمدح 

 :النهج القديم

 فقف ستتتتتتاعة يا شتتتتتتاعر النيل تستتتتتتتمع
 

 نشتتتتتتتيتتتدَ المعتتتاني في متتتديحتتتك ي ْهَزج 
 

ع بتتتاإلحستتتتتتتتتتان بين يتتتديتتتك متتتا  يرج ل
 

 ستتتتتتتننتتَت لتته والحستتتتتتتن للحستتتتتتتن ي ْنتلج 
 

ا في الجتتتديتتتد فتتتأبتتتدعوا  رأوك بتتتديعتتتً
 

تَ   جواوع جتتتْ   على حستتتتتتتن القتتتديم فعوه
 

هةً  فا قديم ستتتتتتت عادى ال ناس من   وفي ال
 

َرج   وأغتتلتتق عتتيتتنتتيتتته التتجتتتديتتتد  التتمتتبتتهتتْ
 

 أبتتتتى هللا إال أْن يتتتتكتتتتون بتتتتمتتتتجتتتتده
 

ا وراح التمتتلتتحتتتدون فتلتتجتتلتتجتتوا   قتتتديتمتتتً
 

  يحيي شوقي باسم دار العلوم

في األبيات الثالثة األخيرة خطابا  يخاطب شوقيثم إن الشاعر محمد عبد المطلب 

العليا  العلوم مدرستهينسب تحيته له إلى دار  ، و باشرا يبدأه بأن يسمي شوقي أخاهم

ألمير الشعراء واصفاً مدحه و التي ندبته لهذا الشرف ،  شوقي،التي تحب أن تحيي 

، وهو يقول إن عواطف الدراعمة صيغت في بالبهجة التي ال تقل عن بهجة الروض

 :نسيج من الوفاء 

الف التت  بتتتابتتلتتيا بتتيتتتانتتتتهأختتي والستتتتتتتتا
 

لا بتتته الستتتتتتتتحتتر  التحتتالل  ويتمتتَزج  عتتتَ  يت 
 

ا  إليتتتك نستتتتتتتجنتتتا في القريض عواطفتتتً
 

ج   تحتتاك على صتتتتتتتتدق الوفتتاء وت ْنستتتتتتتَ
 

هتتتا  متتت  قتتتد ل  تتتتحتتتيتتتةً « دار  التتتعتتتلتتتوم»تتتت 
 

َي أبَهج   لشتتتتتتتوقي َكَنْورل الروض أو هل
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 : موقف التوديعفي رثاء الزعيم محمد فريد من قصيدته 

في رثاء الزعيم الشاعر محمد عبد المطلب تي نظمها ال وجدانيةالقصيدة في ال

ما على الرغم م، وذلك عن موقف نفسي دقيق فيجيد التعبيريعبرنراه محمد فريد 

  ألفاظه:دواته واستعاراته وبعض أسلفية  يمكن أن يقال على

 ستتتتتتتلوا َجْفَن عيني متتا لتته بتتات ينزف  
 

ه التتدمَع يتتأنف    ْمتتت   وعهتتدي بتته إن ستتتتتتت 
 

ىويتتتا ربه َهم      يملتتتك النفس بتتتاألستتتتتتتَ
 

 ويعتتتدو على العين الجمود فتتتتذرف 
 

ةو   ومتتا أنتتاي متتا دمعيي وفي مصتتتتتتتَر أَنتته
 

ف  كتته ْوحو والتتغتتمتتتائتتم  و   بتتهتتتا التتطتتيتتر نتتَ
 

َح التتتبتتتيتتتن داره ا طتتتره َن غتتتريتتتبتتتً يتتتْ كتتتَ  بتتتَ
 

ْعَرف  ت  َعود متتتأمولو وال التتتدار  ل  فال ا
 

ْت بتتته  ومتتتا أنكرت مصتتتتتتتر  ابنهتتتا فَنبتتتَ
 

ر    فولتتكتتنتتته دهتتر عتتلتتى التتحتت  نتتل جتتْ  يتت 
 

قرارهتتتا معتتتاد  ل بعتتتد ا غربتتتةً،   َثوى 
 

ف   فيا طول ما يستتتتتتتتشتتتتتتترف المتشتتتتتتتو 
 

ةَ البين تنطوي قتتته ْبنتتتا شتتتتتتت   وكنتتتا َحستتتتتتتل
 

ف  ي ل متصتتتتتتت ل ْربتتتاعتتته ا مل لى   فيتتتأوي إ
 

نتتتا فتتي التتمتتلتتتتتقتتى لتتمتتع بتتتارق  وأطتتمتتعتتَ
 

ف   من الستتتتتتتلم في ليتتتل الحوادث يَخطل
 

ا ينتهي النتتتأي  عنتتتدهتتتا  فلم نر ستتتتتتتلمتتتً
 

َم ا  تتتتْ اء  وال حتتتَ نتتتَ فبتتتل  لتتتردى يتتتتتتتختتتلتتت 
 

 ويتتا موقفَ التوديع هتتل ت ستتتتتتتعتتد المنَى
 

نتتتا يتتومو بتتمصتتتتتتتتَر ومتتوقتتف؟   فتتيتتجتتمتتعتتَ
 

 أختتتاف المنتتتايتتتا أن يكنه رواصتتتتتتتتتتدًا
 

ف؟   ومتتتا لتتَي متتن أستتتتتتتتبتتتابتتهتتتا أتتتختتوه
 

ا َن بتتتوارحتتتتً  تتتتحتتتدثتتتنتتتي طتتتيتتترو جتتتَريتتتْ
 

 بتتتأن المطتتتايتتتا بي إلى الموت تزَحف 
 

ْرد  التتمتتنتتتايتتتا ولتتم تتتزل  ويتتحتتزنتتنتتي ول
 

فبالدَي تحبو في اإلستتتتتتتتت   ار َوتْرستتتتتتت 
 

هتتتا وستتتتتتتمتتتاؤهتتتا  حرام علينتتتا أرضتتتتتتت 
 

ةَ متتن ال يتتمتتتتتري حتتيتتن يتتحتتلتتف  يتتته  أَلتتل
 

ك  بتتتاستتتتتتتم هللا مجراك أقلعي  ويتتتا فلتتتْ
 

دَى أوينصتتتتتتف النيَل منصتتتتتتف   فإما الره
 

 فمتتتا كتتتان إال أن طوى البحر والثرى
 

َجف  ستتتتتتتْ بتتته ستتتتتتتترو من الغيتتتب م   وحجه
 

يتتتنتتتا لتتتيتتتال وأشتتتتتتتتتهتتتر  فتتتدون تتتتالقتتتل
 

فوبين ديتتتارينتتتا جبتتتال و  ْفصتتتتتتتَ  صتتتتتتتَ
 

ه    هنتتتالتتتك أْلَقى في بني الغرب َرْحلتتتتَ
 

هتتتا التتتدهر يْكَلف  ة من َهم ل متتته  على هل
 

ه تهتتتدا صتتتتتتتفتتتاتتتتتَ مي ال  لمترا بهْت على     بعتيتتتد ا  تحَرف« اإللب»عواد  إذا صتتت 
 

ة  تتتتقتتتذ فتتته فتتتي زاختتتر التتتبتتتأس هتتتمتتت 
 

 جتتديرو بهتتا الليتتث الَهصتتتتتتتور المقتتذهف 
 

 وَهْيهتتتاَت أن يخشتتتتتتتى أخو الحق قوةً 
 

 لحق أو يعنو لبأس فيضتتتتتتع فستتتتتتوى ا 
 

قَى   بأرضتتتنا« فريدو »قضتتتى هللا  أن ي ستتتْ
 

ف  ا باالستتتتتتتستتتتتتقاء للنفس تَخطل  كؤوستتتتتتً
 

 أن يغلتتتب الردى« برلين»يعز  على 
 

 عليتتك بنيهتتا، والردى ليس ي صتتتتتتترف 
 

اَءه  لتتتتو يستتتتتتتتتتتتتتتطتتتتيتتتتع فتتتتداَءه  أطتتتتبتتتته
 

 بنو مصتتتتتَر غالَْوا في الفداء وأستتتتترفوا 
 

يتتته قتتتومتتته  قتتتلتتتيتتتل عتتتلتتتيتتته لتتتو يتتتفتتتد ل
 

 بتتمتتتا جتتمتتعتتوا متتن تتتتالتتتد  أو تتتطتترفتتوا 
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 فليتتتت الليتتتالي ستتتتتتتتتتالمتتتت فيتتته أمتتتةً 
 

ف  ها َل ت ل بعتتتده وا ى من   براهتتتا األستتتتتتتَ
 

 عتتترفتتتنتتتا لتتته بتتتره التتتوفتتتي  بتتتعتتتهتتتدهتتتا
 

 إذا ختتتان قومو عهتتتد مصتتتتتتتر فلم يفوا 
 

 أفتتتاض عليهتتتا نفستتتتتتتتتته بعتتتد متتتالتتتته
 

رف  ختتْ تتتتاع وز   ومتتتال بتتهتتم عتتنتتهتتتا متتَ
 

 ولتتوال رجتتتال متتؤمتتنتتون نتتجتتوا بتتهتتتا
 

  من الغتتتدر َزْفزفلراحتتتت بهتتتا ريحو  
 

  ديوانه المطبوع

 شلبي،شرح وتصحيح إبراهيم اإلبياري، وعبدالحفيظ بديوان عبد المطلب صدر 

وقد أشرف على طبعه رفيقه وصديقه الشاعر محمد الهراوي  االعتماد،مطبعة عن 

١٩ -١٨٨٥3٩.   

  مخطوطاته في األدب

 ضمنها بعض شعره   « امرؤ القيس»قصة بعنوان  ▪

 في ثالثة أجزاء  -دب اللغة العربية تاريخ أ ▪

 الجولتين في آداب الدولتين   ▪

 إعجاز القرآن. ▪

 وفاته

  ١٩3١توفي الشاعر محمد عبد المطلب في 

 حفل تأبينه 

حفل تأبين برعاية وزير المعارف العمومية محمد محمد عبد المطلب أقيم للشاعر 

فل آخر في دار وح ١٩3١من ديسمبر من عام وفاته  ١٠في باشا  حلمي عيسى 

هذين  جمعية الهداية اإلسالمية في الخميس التالي للحفل األول، وجمع ما قيل في

 عدد خاص أصدرته مجلة الهداية اإلسالمية عنه. يف الحفلين 
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 عبد الحليم المصري الفصل الرابع : 

  اإللياذة  البكرية رضي هللا عن صاحبها و أرضاه شاعر

 

 

  مكانته في تاريخ أمته

 عربي شاعر  ١٩٢٢-١٨٨٧  المصري الحليم عبد الشاعر بأن القول كننايم

 قصر ورغمعاش خمسة و ثالثين عاما فقط ،  إذ ، العمر قصيرجيد و وم  مبرز

 على عبارة وصفته كما حاله كان وقد ،  العمالقة عصر في عمالقا عاش فانه عمره

 "  كالشهاب وغاب مكالسه انطلق: " األخيرة طبعته في لديوانه األخير الغالف

  ت مبكر لم يمنع العمر الطويلمو

 عرف قد يكن لم الذي العصر ذلك في النادرة األمور من المبكر الموت يكن لم

 في انه ذكرنحن نو ، الدنيا مصاعب على التجلد وال  ، الجديدة العالجات من كثيرا

 محمد  بوفاة فجعت قد مصر كانت المصري الحليم عبد وفاة سبق الذي العام

 رحلوا  من األدباء العرب المحدثين الذين أديب أبرز هو الذي ١٩٢١ -١٨٩٢تيمور

 محمد توفي فقد كثيرا، عمرهم سنوات يفوق كبيرا أثرا  وتركوا  الشباب سن في

 كرائد بارزا مكانا  السمه حفر ما بعد عمره من والعشرين التاسعة في وهو تيمور

 الحليم عبد الشاعر لوفاة التالي العام وفي معا، والتقنيات التوجهات من لكثير

وهو  ،  ١٩٢3-١٨٩٢ العربية الموسيقى عبقري درويش سيدان الفن توفي المصري

 في الحادية والثالثين من عمره .

في  العشرين القرن في العرب دباءأل وفيما بعد فقد رصد التاريخ الوفاة المبكرة  

-١٩3٥ فقط  عاما وعشرين أربعة اشع الذي  الرفاعي هاشم حاالت أخرى : 
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،   ١٩3٤-١٩٠٩ فقط عاما وعشرين خمسة عاش الذي  الشابي القاسم أبوو  ١٩٥٩

، و مع  ١٩3٨-١٩٠٨ فقط عاما ثالثين عاش الذي  الهمشري المعطي عبد ومحمد

-١٩٤٠ فقط عاما ثالثينثة وثال  عاش الذي الولي عبد محمد اليمني  هؤالء القاص

١٩٧3  . 

  حدة من القصائد الثالثصاحب وا

 واحد هيقال إن أن  المصري الحليم عبد الشاعرما يعرف به  لعل أروع وأفضل 

 الخلفاءثة من ثال في عظيمة مالحم ثالثة نظموا متعاصرين شعراء ثالثة من

 .الراشدين

  والتجاهل النسيان ستائر ترك والشعر  الفن بقيمة العربي الوعي اضطراب أن بيد 

 الشاعر نظمها التي العمرية الملحمة وهي ، الثالث المالحم هذه على مؤقتا تسدل

 الملحمة ،و المطلب عبد محمد الشاعر نظمها التي العلوية والملحمة ، إبراهيم حافظ

 الثالث المالحم هذه الى وباإلضافة ، المصري الحليم عبد الشاعر نظمها التي البكرية

 يتال الفكرةب شوقي احمدأمير الشعراء  جبفأع اإلسالمية االلياذة محرم أحمد نظم

 هذه مجموع ومن ، العرب دول  ديوان سماها أخرى إلياذة ونظم فيها مترددا كان

  أسالفهم اشترك ما نحو على العرب شعراء فيها يشترك كبرى إلياذة تتكون األعمال

 .  وخالدة كبيرة ملحمية أعمال صياغة فيحضارات السالفة ال في

  شاعر الملكيحمل لقب  ظل

 به متمتعا وظل)فؤاد األول( الملك  شاعر لقب المصري الحليم عبد الشاعر نال

 الرافعي صادق مصطفى األستاذ العظيم ) وفاته بعد) اللقب هذا في يخلفه أن قبل من

 المصريد الحليم عب بينما  ه الخالفةلهذ الرافعي قبول في ولعل  ، ١٩3٧ -١٨٨٠

الرافعي ) وهو من هو مجدا و قوة واعتزازا  اعتراف عن ريعب ما المولد في له تال  

  . المصري الحليم عبد الشاعر بقيمة وأنفة (
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 ؟الشابي الرفاعي و مقارنته بهل يمكن 

 الحليم عبد فنقارن نقفز أن جهيد جهد بال نسارع أن نستطيع أننا الطريف من

 البيت وصاحب ةوالحري الثورة شاعر الشابي القاسم بأبو الملك شاعر المصري

 الذي الرفاعي بهاشم وأ ، الحياة أراد يوما الشعب إذا: يتردد يزال ال الذي المشهور

 يجمع وهكذا ، ومجده قوته اوج في الناصر عبد الرئيس ينتقد أن في حرجا يجد لم

 كن مثل هذا الحكم ليس صائبا تماما.لي  والملكيين الثوار بين المبكر الموت

  قبل أن يصبح شاعر الملك الشبابوبشاعر الوطنية لقب 

 رجال من رجال كان أنه في مجد الشاعر عبد الحليم المصري  حصر نستطيع ال

 يكن لم المصري الحليم عبد الشاعر بأن بالقول نبدأ أنواجب ال من نإ بل السلطة

 صور الذي هو  الحديث، مستهل في ذكرنا كما ، انه يكفيه بل الوقت طوال ملكيا

 من كان أنه كما ، ملحمة فيي هللا عنه وأرضاه رض  الصديق بكر ابية ليفالخ حياة

 قناة عن قصيدة كتب و بالدستور، و السياسي بمعناها بالحرية طالبوا من أوائل

 الوطنية بشاعر ل ق ب قد أنه من نعجب ال فإننا كله لهذا يي المساجين وعن السويس،

 . الملك شاعر قبل على رسمية بصفة يستحوذ ان قبل ، من والشباب

  وظهور موهبته مبكراحربية للنشأته و دراسته 

 مديرية في فيشا قرية في دحسني ول إسماعيل بن حلمي معبد الحلي بالكامل اسمه

 الشهادة على حصوله وبعد التعليم المدني، بدايات وتلقى،  محافظة( البحيرة)

 الحربية بالمدرسة لتحاقاال يكن ولم ،  ١٩٠3 معا الحربية بالمدرسة التحق االبتدائية

 نإ روى يو  ، ١٩٠6م عا فيها وتخرج االبتدائية، على الحصول من أكثر يتطلب

 نجمهأن و. عشرة الثالثة سن في وهو الشعر، ينظم بدأ المصري الحليم عبد الشاعر

 عشرة. السابعة سن في وهو الشعر في لمع
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 وظائفه في العسكرية ثم في الديوان الملكي

 كسال في عشرة السادسة بالكتيبة ضابًطا المصري الحليم عبد الشاعر عمل

 بوزارة وتوظف القاهرة، إلى وعاد العسكرية الخدمة من استقالته ثم قدم بالسودان،

ً  فؤاد الملك عينه ثم األوقاف،  الملكية. للمكتبة أمينا

  جاب الشيخ الصوالحي بهإع

ن كان حي)  لصوالحيا عطية الشيخمة العال نأ الرفاعي مصطفى الدكتور روى  

 كان فقد " : المصري الحليم عبد بالشاعران معجبا كأستاذا في التعليم الثانوي( 

 وتوفى الشهرة، من كبير حظ له يكن ولم شجاعا، وكان وطنيا، وكان بالجيش، ضابطا

التي  المصري حليمد العب بياتأب معجبا الصوالحي الشيخ ، وكان" شبابه ريعان فى

 صفته تمنعه ولم شجاعة، بكل بالدستور يحلمي الثان عباس يوالخد يطالب فيها

   :الخديو ينتقد أن كضابط

 رد التتتوديتتتعتتتة ال متتتاال وال شتتتتتتتتتتانتتتتا
 

 لم نرج في جانب الدستتتتتتتتور إحستتتتتتتانا 
 

 لتتوال والؤك لتتم نتتبستتتتتتتتط إلتتيتتتك يتتتدا
 

 من الرجتتتاء ولم نستتتتتتتتتتألتتتك غفرانتتتتا 
 

  القصيدة البكرية

لهذا الشاعر الموهوب قصير العمر  تتجلى في هذه القصيدة قدرات فكرية فائقة

حيث نراه قادرا على حسم كل القضايا المرتبطة بإشكاليات الوالء واالنتماء و الوفاء 

بدقة ويسر ، كما نراه قادرا على تقديم انطباعاته عن عالقات التسبيب والتسويغ 

نحى واالستنتاج في أبهى صورها مع أن شعر المديح ال يتطلب في العادة كل هذا الم

و حبه لدينه وأعالم هذا الدين ، كل أولئك دفع الشاعر ، العقلي ، لكن إيمان الشاعر 

 الى تقديم عمل ال يمكن وصفه بأنه عمل فني فحسب ولكنه عمل فكري أيضا . 
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 االحتفال بقصيدته

دار  فيفي حفل أقيم البكرية هذه القصيدة المصري الشاعر عبد الحليم  ىألق

وقد جمعناها من أكثر من مصدر إذ آثرت  ١٩١٨مايو  ٢3الجامعة المصرية في 

  كاملة:أال تنشرها  أو اضطرت بسبب الطباعة أو المساحة  المصادرهذه 

  أول صديق وأول مؤمن

 أفضتتتتتتتتنتتي أبتتتا بتتكتتر عتتلتتيتتهتتم قتتوافتتيتتتتا
 

نيتتتتا  ني حكمتتتة ومعتتتا  وأمطر لستتتتتتتتتتا
 

لم أعتتتد    متتتدحتتتته وقتتتل لرستتتتتتتول هللا 
 

 وإن لتتم أكتتن فتتيتتته بشتتتتتتتتعتتري بتتتاديتتتتا 
 

 ول هللا فوق قصتتتتتتتتتائتتتديمقتتتام رستتتتتتت
 

يا  لدرار  وهل شتتتتتتترر النبراس يجدي ا
 

 وإنتتتك في اإلستتتتتتتالم من حستتتتتتتنتتتاتتتتته
 

ى عتتنتتته دون بتتيتتتانتتيتتتا   فتتمتتتدحتتتك كتتنتت 
 

 وقتتتتفتتتتت بتتتتبتتتتاب هللا والتتتتقتتتتول نتتتتافتتتتر
 

 فتتتأوقر لي الصتتتتتتتتتديق منتتته ركتتتابيتتتا 
 

 فتتتةمتتنتتتت بتتتاإللتتهتتتام فتتيتتتك وإن أقتتتل
 

 تتتعتتهتتتدنتتي وحتتيو فتتلستتتتتتتتتتت متتغتتتالتتيتتتتا 
 

 بتتتتتأول صتتتتتتتتتتتديتتتتتق وأول متتتتتؤمتتتتتن
 

 د رجتتتتائتتتتيتتتتاأشتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتورىوأول  
 

 واضتتتتتتتترب أمتتثتتتاال لتتقتتومتتي تتتجتتيتتئتتهتتم
 

 بصتتتتتتتورة شتتتتتتتيخ المستتتتتتتلمين كما هيا 
 

 عستتى أن يعيدوا ما أضتتاعوا من الهدى
 

 وان يتتتتتالفتتوا متتنتتته متتتا كتتتان بتتتاقتتيتتتتا 
 

 وحتتتتتى يتتروا أن التتختتالفتتتة لتتم تتتكتتن
 

 متتتتظتتتتاهتتتتر فتتتتي ابتتتتانتتتتهتتتتا ومتتتترائتتتتيتتتتا 
 

 وأنتتتك لتتم تتترَق التتختتالفتتتة بتتتالتتغتتنتتى
 

 وال الستتتتتتتن لكن بتتتالنهى كنتتتت راقيتتتا 
 

  راء والمعراجاإلس

 أهتتتتاب رجتتتتاالت بتتتته يتتتتوم نتتتتبتتتتئتتتتوا
 

 وقتتتال ألتتم تتتنتتظتتر نتتبتتيتتتك ستتتتتتتتتتاريتتتا؟ 
 

 أتى المستتتتتتتجتتد األقصتتتتتتتى ورد براقتته.
 

 ...إلى الطبقات الستتتتتتتبع لم يخش عاديا 
 

 فصتتتتتتتتتلتتتى بتتتمتتتن فتتتيتتتا وكتتتلتتتم ربتتته
 

بح في بطحتتتاء مكتتتة داعيتتتا   وأصتتتتتتت
 

 أيطوى إلى األقصتتتتتتتى العتيقين ليلتتتة
 

 ونتتتطتتتوي إلتتتيتتته أشتتتتتتتتتهتتترا ولتتتيتتتالتتتيتتتتا 
 

 وإنتتنتتتا الستتتتتتتتمتتتاء،بتتتار ويتتتأتتتي بتتتأختت
 

 قيتتد الشتتتتتتتعر متتا كتتان ختتافيتتا . لنجهتتل 
 

 فتتتزكتتتى أبتتتو بتتتكتتتر وصتتتتتتتتتتد ق قتتتولتتتته
 

 ومن قتتتالهتتتا حتتتاشتتتتتتتتتاه ظ ن  متتتداجيتتتا 
 

 فضله في حروب الردة

لفريق التتتذي اهتتتتدى  ولواله الرتتتتد ا
 

 وعتتطتتتل متتن جتتيتتتد التتنتتبتتوة حتتتالتتيتتتتا 
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 وأصبح صوت الحق في األرض خافتا
 

 وأصتتتتتتتبح وجه الحق في األرض كابيا 
 

 ئتتتل بتتته اآليتتتات كم حفظتتتت لتتتهفستتتتتتتتتا
 

بي أيتتتاديتتتتا  ن ل بعتتتد ا  على التتتدين من 
 

 يتتطتتتل أبتتو بتتكتتر بتتكتتتل صتتتتتتتتحتتيتتفتتتتة
 

ليتتتتا  كنتتتت تتتتا قرآن إن  ل من ا  عليتتتك 
 

 قصة سيدنا بالل

 أريتتتتت بتتتتالال والستتتتتتتتتتيتتتتاط كتتتتأنتتتتهتتتتا
 

 متتتدالتتتع نتتتار تتتتتتتترك التتتمتتتاء ذاكتتتيتتتا 
 

لمستتتتتتتتتتت ت بهتتتا متتتا   إذا حميتتتت أذنتتتا
 

 متتقتتتابضتتتتتتتتهتتتا دون التتفتترار أمتتتانتتيتتتتا 
 

 بتتجتتلتتتدهتتتتاتستتتتتتتتيتتتل دمتتتا حتتتتتى كتتتأن 
 

لن دواميتتتا   جروحتتتا متى أنكئن ستتتتتتت
 

 وروح بالل قتتتاب قوستتتتتتتين من نوى
 

 تتتتودع متتتن أطتتتالل جستتتتتتتتتم بتتتوالتتتيتتتا 
 

 يتتتقتتتربتتته متتتن رحتتتمتتتة هللا حتتتيتتتنتتتهتتتا
 

 ويتتزداد بتتتاإلقصتتتتتتتتتتاء متتنتتته تتتتدانتتيتتتا 
 

 وإيتتمتتتانتتته تتتحتتتت التتمتتنتتيتتتة راستتتتتتتتخ
 

منتتته راستتتتتتتيتتتا  تنتتتل  لم   إذا زحمتتتته 
 

فس إال صتتتتتتتبتتتابتتتتة ن ل لمتتتا أفتتتاض ا  ف
 

 ر متتتا هيتتتاإذا متتتا رآهتتتا الموت لم يتتتد 
 

 أطتتتلتتتت عتتتلتتتيتتته رحتتتمتتتة هللا متتتن يتتتد
 

 ترى البرق في ديبتتتاجتتتة الغيتتتث دانيتتتا 
 

 رأى نتتتور عتتتيتتتش فتتتي ظتتتالم متتتنتتتيتتتة
 

 يتتتتلتتتتوح أبتتتتو بتتتتكتتتتر بتتتته متتتتتتتتتهتتتتاديتتتتا 
 

 تتتعتترض متتتا بتتيتتن التتحتتمتتتام وبتتيتتنتتته
 

 وكتتتان لتتته فتتتي هللا بتتتالتتتمتتتال فتتتاديتتتتا 
 

 كريم يرى متتتا في يتتتد النتتتاس فتتتانيتتتا
 

 ولتتيتتس يتترى متتتا فتتي يتتتد هللا فتتتانتتيتتتتا 
 

  بي في الهجرةصحبته للن

 وهتاجر فتاستتتتتتتتنتتدى المحبتتة صتتتتتتتتاحبتتا
 

 مع الخطتتب طالعتتا على العهتتد وافيتتا 
 

 تقتتتدمتتته في الغتتتار يستتتتتتتتقبتتتل األذى
 

 كتتذلتتك صتتتتتتتتدر الرمح يلقى العواديتتا  
 

 فتتتتنتتتتام ووعتتتتد هللا يتتتتؤنتتتتس قتتتتلتتتتبتتتته
 

كيتتتتا  لحزن بتتتا من ا قظتتتانتتتا  ي  وخلف 
 

 إذا لتتتدغتتتتك الجن ألفتتتتك صتتتتتتتتتتابرا
 

 على الستتتتتتتم تخشتتتتتتتى أن تروه غتتافيتتا 
 

 يبق منتتتك الوهن إال أصتتتتتتتتتتابعتتتتا ولم
 

 فتتتألتتقتتمتتتتتهتتتا دون التتنتتبتتي األفتتتاعتتيتتتتا 
 

 ومتتتا انتبهتتتت عينتتتاه لوال تستتتتتتتتتاقطتتتت
 

 دمتتتوع أبتتتي بتتتكتتتر عتتتلتتتيتتته هتتتوامتتتيتتتتا 
 

  معركة بدر

 ولتتتتتمتتتتتا أراد هللا نصتتتتتتتتتتترة ديتتتتتنتتتتته
 

 ببتتتدر رأى الصتتتتتتتتتتديق للتتتدين واليتتتا 
 

 وقتتفتتتت عتتلتتى بتتتاب التتعتتريتتش وطتتيتتتته
 

 ستتتتتنا لم يزل في موطن الستتتتتر فاشتتتتتيا 
 

ما اشتتتتتتترأبت مة من مفاضتتتتتتتة إذا   ها
 

 رأتتتتك عتتتلتتتيتتتهتتتا بتتتالتتتمتتتنتتتيتتتة هتتتاويتتتتا 
 

 وطتتتاروا بتتتأستتتتتتتبتتتاب القتتتتال كتتتأنهم
 

 فراا حمتتتام صتتتتتتتتتادفتتتت منتتتك بتتتازيتتتا 
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 تتترد عتتيتتون الستتتتتتتتتتاهتتمتتيتتن حستتتتتتتتيتترة
 

 وتتتتدفتتتع متتتن نتتتقتتتع التتتمتتتنتتتيتتتة هتتتابتتتيتتتتا 
 

  استخالفه لعمر بن الخطاب

 رجتتتوت أبتتتا حتتتفتتتص وآثتتترتتتته بتتتهتتتا
 

 فصتتتتتتتتتادفتتتت منتتته مؤثرا لتتتك راجيتتتا 
 

 داأولتتتئتتتك قتتتوم ال يتتتحتتتابتتتون ستتتتتتتتتيتتت
 

 وال عرفوا في جتتتانتتتب الحق عتتتاليتتتا 
 

 قضتتتتتتتوا لك بالحستتتتتتتنى ولو لم تكن بها
 

 أحق لقام السيف بالحق قاضيا 
 

 في معركة تبوك بذله كل ماله 

 ويتتتتوم تتتتتبتتتتوك لتتتتم تتتتتذر لتتتتمتتتتعتتتترس
 

 من الزاد متتا يكفيتته إذ ستتتتتتترت غتتازيتتا 
 

 تتتتدفقتتتت لم تترك لبعضتتتتتتتتتتك قطرة
 

ان صاديا   فبعضك أمسى منك حر 
 

 هتتلتتتك فتتتاكتتفتتهتتموقتتتال رستتتتتتتتول هللا أ
 

 أليس هللا دوني كافيا : فقلت 
 

 موقفه يوم وفاة الرسول صلي هللا عليه وسلم 

 وريتتتع أبتتتو حتتتفتتتص بتتتمتتتوت متتتحتتتمتتتد
 

 فهاج كما استعديت في الفيل ضاريا 
 

ثن من ب بيتتتت لستتتتتتتتتتت  ل  وقتتتال ورب ا
 

 إذا قلتموها أو أجز النواصيا 
 

 وأنستتتتتتتتتتاه هتتول التتختتطتتتب آيتتتة ربتتته
 

 وليس أبو بكر على الخطب ناسيا 
 

 نهى لم يزدها الهول إال حصتتتتتتتافة.....
 

  وما زعزعت منها الرياح رواسيا 
 

تبتتتان الموت حيتتتا بتتتأبلج  فلمتتتا استتتتتتت
 

 مسجى من اإلشراق يحسب صاحيا 
 

 أهتتتاب بتتتهتتتم يتتتا قتتتوم متتتات متتتحتتتمتتتد
 

 وألقى على شط الخلود المراسيا 
 

ً فتتتقتتتد متتتات ربتتته  فتتتمتتتن ظتتتنتتته ربتتتا
 

 وإال فإن هللا ما زال باقيا 
 

 جتتتاهتتلتتيتتتة ستتتتتتتتتتائتتتلوعتتتاد وجتترح التت
 

 على جانب اإلسالم أحمر قانيا 
 

  توليه الخالفة

 نهضتتتتتتتتت بتتأمر النتتاس والتتدين لم يزل
 

 رضيعا بأطراف الجزيرة حاليا 
 

 ولتتوالك عتتلتتتت األمتتر بتتعتتتد متتحتتمتتتد
 

 لهدوا من اإلسالم ما كان بانيا 
 

 وأوشتتتتتتتتك جيش الشتتتتتتتتام يطوى لواءه
 

 ويصدف عما كان هلل ناويا 
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 وبم جنوده أخالق الحرعلّ 

 وقتتفتتتت أمتتتام التتجتتيتتش تتترفتتتد أستتتتتتتتتته
 

 وتضتتتتتتترم من تلتتتك العواطف ختتتابيتتتا 
 

 تتتقتتول لتتهتتم ال تتتحتتمتتلتتوا غتتيتتر زادكتتم
 

 وال تفستتتتتتتتدوا عتتذبتتا من المتتاء جتتاريتتا 
 

 وال تهلكوا زرعتتتا وال تهتكوا حمى
 

حوا نستتتتتتتوة أو ذراريتتتا  ي ب ت  وال تستتتتتتت
 

 وال تتحتترقتوا بتتتالتالئتتتذيتن كتنتتتائستتتتتتتتتتا
 

 وال تتتهتتتدمتتوا بتتتالتتالجتتئتتيتتن متتغتتتانتتيتتتتا 
 

 األستتتتتتترى فرب محتتتارب وال ترهقوا
 

يا  عاد  إلى الحرب يستتتتتتتعى مكرها ال م
 

كذات الرعد ان طفرت بهم  فستتتتتتتاروا 
 

 من الشتتتتتتتتام نهرا خيلهم ستتتتتتتتال داميتتا 
 

تذكروا تدرجتهم  يا استتتتتتت با ما الستتتتتتت  إذا 
 

 مقتتالتتك فتتاستتتتتتتتحيوا ومتتالوا تغتتاضتتتتتتتيتتا 
 

 وإن خمتتتدوا تحتتتت العجتتتاج تستتتتتتتمعوا
 

 كصتتتتتتتوت أبي بكر فهتتتاجوا العواليتتتا 
 

 اجهة الحربيةموقفه من المو

نمتتتا  رأى جمعهم في الحرب داء وإ
 

 رأى وحتتتده الصتتتتتتتتتديق فيهتتتا تتتتداويتتتا 
 

 وقتتتالوا نرى األخطتتتار تحتتتدق بعتتتدنتتتا
 

 بمن ظتتتل في جوف المتتتدينتتتة ثتتتاويتتتا 
 

 فمتتا كنتتت في رأي النبي معتتارضتتتتتتتتا
 

ليتتتتا  مبتتتا فيتتته  كنتتتت بتتتاألخطتتتار   وال 
 

 ثتتبتتتات إذا متتتا التتحتتتادثتتتات تتتجتتردت
 

بيتتتا  دت نوا يوفتتتا على جنبيتتته ر   ستتتتتتت
 

 رأْى إذا الحتتتت ثتتوابتتتت شتتتتتتتتهتتبتتتهو
 

 أضتتتتتتتاءت له ما كان في الغيب داجيا 
 

  حروب الزكاة

 وظنوا زكتتتاة المتتتال صتتتتتتتتتارت إتتتتاوة
 

بيتتتتا  لم يرفتتتدوا في طتتتاعتتتة هللا جتتتا  ف
 

مرة بر  على الصتتتتتتت كر  ب بو   أحتتتال أ
 

 وأنتتتتذرهتتتتم أختتتترى فتتتتزادوا تتتتتمتتتتاديتتتتا 
 

له  فأوستتتتتتتع للشتتتتتتتورى صتتتتتتتدور رجا
 

ليتتتتا  فيتتته مجتتتا  ومتتتا أروع اإلستتتتتتتالم 
 

 ال يتتعتترفتتون ختتلتتيتتفتتتتةستتتتتتتتواستتتتتتتتيتتتة 
 

ليتتتا  لحق وا مولى على ا ل قي ا ت ي  وال 
 

 ترى عربتتا بتتالرمتتل متتا أنتتت مستتتتتتتلس
 

فيتتتتا  لو كنتتتت في األمر جتتتا  قيتتتادهم  
 

 رأوه على حريتتتة النفس قتتتاضتتتتتتتيتتتتا    إذا استتتتتتتتشتتتتتتتعروا بتتالحكم وهو متتذلتتة
 

 وإن قتتتلتتتبتتتوا ظتتتهتتتر التتتمتتتحتتتن ابتتتوة
 

 فتتتإنتتتك مستتتتتتتتعتتتد عليتتتك الضتتتتتتتواريتتتا 
 

 فتوحات المسلمين في عهده

 مو بالحرب فاستتتتتتتحلب الوغىشتتتتتتغلته
 

 بتتتهتتتم أمتتتمتتتا درت فتتتروت ظتتتوامتتتيتتتتا 
 

 وقلتتتت لهم هتتتذى منتتتاهتتتل قيصتتتتتتتر
 

 وكستتتتتترى فهل أخضتتتتتتلن بالرمل واديا 
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 ألنتتتتتتتم هتتتداة التتتنتتتاس واألمتتتة التتتتتتتي
 

 إذا افترقت في األرض عادت كما هيا 
 

 فتتيتتتا عتترب اشتتتتتتتتتتتتدوا فتتتإنتتي لتترافتتع
 

تيتتتا  نوا لحستتتتتتتتتتاب  يوم ا لى  كم إ ي  عل
 

لرو فرس وا ل قول ا ي ينتتتا  ب جزف  م عتتتا
 

ميتتتا  يهم بتتتالجنود الروا  أستتتتتتتلتتتت عل
 

 وفاجأت بالجيشتتتتين كستتتترى وقيصتتتترا
 

 وطيرت للعرشتتتتتتين في الشتتتتتترق ناعيا 
 

 ومتتا ستتتتتتتمعتتت عنتتك العيتتاهتتل فتتاتحتتا
 

مرازب غتتتازيتتتتا  ل منتتتك ا نظرت   وال 
 

 ستتتتتتتبقتتتت بتتتةستتتتتتتتتاس الفتوح ولم تتتتذر
 

 لتتتتغتتتتيتتتترك اال أن يتتتترى لتتتتك تتتتتالتتتتيتتتتا 
 

  حكمته في سياسة األمور

 كومتتتة جتتتافيتتتاوال كنتتتت يومتتتا في الح
 

 وال كتتنتتتت يتتومتتتا بتتتالتتختتالفتتتة زاهتتيتتتا 
 

 فتتتذكرك في األحيتتتاء ستتتتتتتتتال متتتدائحتتتا
 

 وذكتترك فتتي األمتتوات حتتتال متترائتتيتتتا 
 

 فمن لي بتتدمع المستتتتتتتلمين التتذي جرى
 

 ومتتتا ستتتتتتتوف يغتتتدو لألجنتتتة جتتتاريتتتا 
 

نبتتتذل من تلتتتك العيون كرائمتتتتا  ستتتتتتت
 

 ونرخص من تلتتتك التتتدموع غواليتتتا 
 

 وفتتتاًء وتتتحتتنتتتانتتتا إلتتى التتزمتتن التتتذي
 

 عن عطر الخالفتتتة ذاكيتتتا تضتتتتتتتوع 
 

 ليتتتالي كتتتان النتتتاس ال المتتتال ذخرهم
 

فيتتتتا   ومتتتا هو إال متتتال من جتتتاء عتتتا
 

 ومتتتا فضتتتتتتتتتل مولود على متتتال والتتتد
 

 ومتتتا ذنتتتب مولود من المتتتال ختتتاليتتتا 
 

 وال فتترق فتتيتتهتتم بتتيتتن متتولتتى وعتتبتتتده
 

 إذا جتتتاءهتتم عتتبتتتد لتتمتتواله شتتتتتتتتتتاكتتيتتتا 
 

 ومتتتا التتتحتتتق إال حتتتائتتتط بتتتيتتتن قتتتوة
 

 اضتتتتتتتيتتاوضتتتتتتتعف وليس العتتدل إال تقتت 
 

 أرب أبتتتي بتتتكتتتر ستتتتتتتتتيتتتختتتلتتتق متتتثتتتلتتته
 

 فتتتيتتتدرك متتتن بتتتنتتتيتتتانتتته متتتتتتترامتتتيتتتا؟؟ 
 

 بتتتتتتقتتتتتتيتتتتتتة إيتتتتتتمتتتتتتان وآثتتتتتتار أمتتتتتتة
 

 تتتوارت عتتن األبصتتتتتتتتتتار إال بتتواقتتيتتتتا 
 

 ذكتترت أبتتتا بتتكتتر لتتقتتومتتي ولتتيتتتتتنتتي
 

 بلغتتتت بتتته في القول متتتا كنتتتت راجيتتتا 
 

 لتتعتتتل ستتتتتتتتراة التتتدهتتر تتتتدرك فتتجتتره
 

 فتتإني أرى االصتتتتتتتبتتاح تتلو التتديتتاجيتتا. 
 

 قصيدة اإلسالم

يبدي الشاعر عبد الحليم الباكية المتاملة المستنهضة للهمم لقصيدة في هذه ا

المصري جزعه من حاضر اإلسالم فيذكر أن الدمع جرى حزينا عليه وأن الطير أن  

عليه، وهو يخاطب الحمامة بلقبها "بنت الهزار" سائالً إياها أن تبكي لما أصاب 

قارئ منفعال باكيا متهدجاً آسيا اإلسالم، ويفيض في هذا المعنى على نحو ما يراه ال

ط فيه المسلمون وهو   :كثيرعلى ما مضى مما فر 
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ا دمتتتعتتتي حتتتزيتتتنتتتتا  عتتتلتتتيه جتتترى دمتتتً
 

م التتتتطتتتتيتتتتر  األنتتتتيتتتتنتتتتا  يه تتتتتعتتتتلتتتته  وفتتتتل
 

ت التتتهتتتزار ابتتتكتتتي وأبتتتكتتتي  فتتتيتتتا بتتتنتتتَ
 

 لتتتتنتتتتنتتتتظتتتتَر أيتتتتنتتتتا أوفتتتتى شتتتتتتتتتتؤونتتتتا 
 

 بتتتكتتتيتتتتل ومتتتا عستتتتتتتتتى تتتتبتتتكتتتيتتتن إال
 

 بتتتتذوًرا أو وكتتتتوًرا أو غصتتتتتتتتتتونتتتتا 
 

 دون ختتطتتبتتيأعتتيتتنتتيتتنتتي، فتتختتطتتبتتتك 
 

 وكتتتان التتتحتتتر  فتتتي التتتدنتتتيتتتا متتتعتتتيتتتنتتتا 
 

 ستتتتتتتتألتتت عالَم تستتتتتتتتبكي الستتتتتتتواري
 

طتتتلتتتع عتتتلتتتى ستتتتتتتتتر   ختتتديتتتنتتتا   ولتتتم تتتت 
 

ا يتتتمتتتنتتتى بتتتيستتتتتتتتترى بتتتً  تتتتبتتتيتتتت  متتتقتتتلتتت 
 

 لتتقتتتد أتتتعتتبتتتت بتتتالتتيستتتتتتتترى التتيتتمتتيتتنتتتا 
 
 

 وتتتتتغتتتتتتتتتاب التتتتفتتتتراش وأنتتتتت فتتتتيتتتته
 

يونتتتتا  ع ل لى الستتتتتتتهتتتد التتتذي ختتتدع ا  إ
 

َت متتتدرجتتتةَ األفتتتاعي متتتْ  كتتتأنتتتك ستتتتتتت 
 

 نتتتونتتتافتتتمتتتا نتتتلتتتت التتتحتتتيتتتاة وال التتتمتتت 
 

ت متتت   أإن ختتتدعتتتت متتنتتتاك حتتجتتتاك هتتَ
 

 قتتتتواك لتتتتتتتتتركتتتتب األمتتتتل التتتتحتتتترونتتتتا 
 

ا  فتتتيتتتغتتتريتتتك التتتذي يتتتنتتتهتتتاك حتتتيتتتنتتتً
 

 ويتتتتنتتتتهتتتتاك التتتتذي يتتتتغتتتتريتتتتك حتتتتيتتتتنتتتتا 
 

تدري ئك لستتتتتتتت  طا حك في ب  وتضتتتتتتت
 

يتتتتت التتتتجتتتتنتتتتونتتتتا  رقتتتت   كتتتتأنتتتتك قتتتتد تتتتتَ
 

 ومتتتتا هتتتتذي بتتتتحتتتتال فتتتتتتتتتًى حتتتتزيتتتتن  
 

دهاً كتتتان صتتتتتتتتتنتتتعتتتك أم متتتجتتتونتتتا   أجتتتل
 

قتتيتتتت متتمتتتا  فتتيتتتا بتتنتتتَت التتهتتزار ستتتتتتتت 
 

 متتتتتنتتتتتهتتتتتمتتتتتًرا هتتتتتتتتتتتونتتتتتا أتتتتتتاح هللا 
 

 وال برحتتتت ستتتتتتتحتتتائتتتب  مرضتتتتتتتعتتتات  
 

ك فتتي التتمستتتتتتتتتتارح والتتبتتنتتيتتنتتتا   بتتنتتتاتتتتل
 

 وال دهتتتتمتتتتتتتتتك فتتتتي عتتتتش   عتتتتقتتتتابو 
 

 وال بتتتلتتتغتتتتتتتك أيتتتدي الصتتتتتتتتتتائتتتديتتتنتتتتا 
 

 وال زالتتتت بتتتك التتتجتتتنتتتات خضتتتتتتتتتًرا
 

 يتتنتتتاجتتي التتورد فتتيتتهتتتا التتيتتتاستتتتتتتتمتتيتتنتتتتا 
 

 عتتتذلتتتت ولتتتو عتتتلتتتمتتتت عتتتالَم أبتتتكتتتي
 

يه التتتتعتتتتاذلتتتتيتتتتنتتتتا   لتتتتمتتتتا جتتتتاريتتتتت فتتتتل
 

 لتتتتمتتتتابتتتتكتتتتيتتتتت  قتتتتواعتتتتد اإلستتتتتتتتتتالم 
 

هتتتا   تتت  بتتْ  والتتمستتتتتتتتلتتمتتيتتنتتتتا -تتتزعتتزَع ثتتَ
 

 قتتتتد انتتتتفتتتترطتتتتت عتتتتقتتتتودهتتتتم  بتتتتأرض  
 

بتتتانتهتتتا التمستتتتتتتتتتتجتتمتتعتتيتتنتتتتا  قتتْ  حتمتتتت عتل
 

ا  فتتتذاك جتترى متتع التتالهتتيتتن شتتتتتتتتوطتتتتً
 

ديتتتنتتتتا   وذاك ستتتتتتتتتهتتتا متتتع التتتمتتتتتتتزهتتت 
 

 فتتتمتتتا بتتتلتتتغتتتوا بتتتذاك التتتلتتتهتتتو دنتتتيتتتا
 

 وال بتتتلتتتغتتتوا بتتتذاك الستتتتتتتتتهتتتو ديتتتنتتتا 
 

وا فتتتي التتتبتتتالد فتتتكتتتلا أرض   تتتت   وشتتتتتتتتتَ
 

ا مستتتتتتتتتتتكتتيتتنتتتا   حتتوت متتنتتهتتم غتتريتتبتتتً
 

 نتتتتمتتتتوت بتتتتهتتتتا ونتتتتحتتتتيتتتتا كتتتتل يتتتتوم  
 

 فتتتتال متتتتتتتتتنتتتتا التتتتزمتتتتان وال حتتتتيتتتتيتتتتنتتتتا 
 

 باشا  في محمد عليقصيدته مبالغاته في انتقادنا 

يبدأ الشاعر عبد الحليم المصري قصيدته في مدح محمد علي باشا باإلشارة 

الواضحة الصريحة والذكية إلى أن نفس محمد علي كانت هي أباه وأمه، فقد كان 

رغم أنه لم يرث الجاه والحسب، بينما هو في المقابل قد أورثهما  مفطوراً على الملك

لذريته، ويعدد الشاعر عبد الحليم المصري من صفات العظمة في شخصية محمد 
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علي باشا الكبير ما تحفل به األبيات في تتابع متصل من دون أي قطع وال انقطاع، 

د علي باشا قد ولد ليكون لكنه يدير هذه المعاني كلها حول فكرة جوهرية هي أن محم

 .ملكا 

  فكرة الملوكية المبكرة في شخصية محمد على باشاب تشبعه

وهو يبدع كثيراً من الصور والتعبيرات للتدليل على هذا المنطق الذي يتشبث به  

في مدحه لممدوحه ، وعلى الرغم من المبالغات التي يلجأ إليها فإنها تبدو في اإلطار 

قادرة على إدراك الدينية والفلسفية المواضع التي لم تكن ثقافته المقبول إال في بعض 

 الشطط فيها.

ويصل الشاعر عبد الحليم المصري على سبيل المثال إلى القول بأن حبو محمد 

 علي في طفولته بدا له وكأنه متصل بالعرش. 

وكذلك يصف  منطق،وهو يصف طفولة محمد علي في هذا اإلطار المفارق لكل 

ما يصف استعداد مصر لتتويجه ملكا عليها من قبل أن يأتيها وهو يبالغ حتى فتوته، ك

 يقول "ما القلب والسيف إال الماء والذهب".

 َرْهَن الطفولتتةل راجي الملتتكل منتستتتتتتتتب  
 

ه أم  لتتتته وأب     إلتتتتى التتتتعتتتتال نتتتتفستتتتتتتتتت 
 

ا يرْث عن أب  جاًها وال حستتتتتبًا  لـتتتتتتتتتتتم 
 

جاه والحستتتتتتتب  نه ال كان ي وَرث ع  بل 
 

 ةل من ي ستتتتتتتراه ملتهتتتبو تحتتتت الحنيتتت  
 

ه المتتتاء  في يمنتتتاه يلتهتتتب   لو مستتتتتتتتتت 
 

، ه ختتتطتتترو ، فتتتي طتتتيتتت  رده قتتتدرو  فتتتي بتتت 
 

ب  بتتتتتَ ، آراؤه عتتتتتَ  آمتتتتتالتتتتته ستتتتتتتتتتتفتتتتترو
 

حتتتتتاولتتتتته كو يتتتتت  لتتتتتْ  وفتتتتتي إرادتتتتتته متتتتت 
 

غتتتنتتتي وال لتتتقتتتتب   ال رتتتتبتتتةو دونتتته تتتت 
 

ه  بتتتالتتعتترش متتت صتتتتتتتتتتلو  و   كتتتأنتتمتتتا حتتبتتْ
 

 من مهتتتده وإليتتته الخطو  والستتتتتتتبتتتتب 
 

متتتامتتتتتت    همتتتا بتتيتتن أقتترانتتته كتتتادت هتت 
 

 إلتتى التتمضتتتتتتتتتتارع متتن آمتتتالتتته تتتثتتتب 
 

ا امتاَز أشتتتترف ها  عناصتتتتر  الخمرل لـتتتتتتتتتتم 
 

ْت واعتلى الحبب   في معرض الكأسل قر 
 

ا أن جتتارتهتتا  ومتتا درْت مصتتتتتتتر  يومتتً
 

ه عتتتجتتتتب  ً أمتتتر  ا َولتتتيتتت   تتتتبتتتنتتتي لتتتهتتتا قتتتَ
 

ه أن التتتذي حضتتتتتتتنتتتتتْ   وال درْت أمتتتا
 

 لتتته الستتتتتتترير  بظهر الغيتتتب ي رتقتتتب 
 

 ةً ترجو لتته في صتتتتتتتفوف الجنتتدل مرتبتت
 

 وفي رجتتتاء ابنهتتتا متتتا دونتتته الرتتتتب 
 

 لو أنهتتتا علمتتتْت متتتا في ستتتتتتتريرتتتتهل 
 

ب  عتتتتل  أليتتتتقتتتتنتتتتْت أن متتتتا يتتتتعتتتتتتتتتاده لتتتتَ
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للقتتتْ   تلتتك الحصتتتتتتتتاة  لغير الملتتكل متتا خ 
 

ب  تختتتَ ن ي  حلي  ل ير ا غ ل يس  ل  كتتتالتتتدار ل 
 

هتتتا ةً ت رعى مثتتتامر  بتتتا َجنتتت   كتتتان الصتتتتتتت ل
 

ب  ْحييان الماء  والع شتتتتت   في ظل ها الـتتتتتتتتتتتم 
 

 يتد العيشل من خلعوايجري بهتتا في رغ
 

 ثوبَ الحيتتتاءل وي غضتتتتتتتي عنهم  األدب 
 

ا وال وجتتتدتْ   فمتتتا رعى رعيَهم يومتتتً
 

ا إلى نفستتتتتتتتتته اللتتتذ ات  والطرب   بتتتابتتتً
 

ًبا ، هل أعياكما طل ، يا خمر   يا حستتتتتتتن 
 

ب؟  عتتتل  هتتتذا األبتتتيا وإنتتتي متتتنتتتكتتتمتتتا تتتتَ
 

مو  ظتتَ  عتترضتتتتتتتتتتتمتتتا فتتثتتنتتتاه عتتنتتكتتمتتتا عتتل
 

هتتتا ذهتتتب   متتتا لتتتلتتتثتتترى ويتتتمتتتيتتتن  كتتتفتتتا
 

ه معتتتهقضتتتتتتتى على ستتتتتتت  يفتتته َمْن قلبتتت 
 

 متتا القلتتب  والستتتتتتتيف إال المتتاء  واللهتتب 
 

 كم استتتتترقه الهوى من ضتتتتيغم  شتتتترس  
 

ب   فأستتتتتتتلستتتتتتتْت في يديه للهوى ق ضتتتتتتت 
 

ا وكتتتان لتتته كتتتً لتتْ  وغتتتادة  ستتتتتتتتلتتبتتتْت متت 
 

لتتتب  هتتتا الستتتتتتته حظ  ل لوال  هواه و  لوال 
 

  قصيدته نحن والغربفي نظرية المؤامرة تبنيه ل

"نحن والغرب" يتبنى الشاعر عبد الحليم المصري  في هذه القصيدة التي عنوانها

من كل الصيغ التي تبناها بها  أكثر مهارةفي مرحلة مبكرة نظرية المؤامرة بصيغة 

وهو يصل  للفشل، المذاهب والمبررينبعد ذلك المعاصرون من السياسيين وأصحاب 

وم فارق في تبريره وإيمانه بهذه النظرية المريحة لألعصاب إلى أن يقول إن الن

قامت معتمدة على  الشرق وقدعيون الغرب حين رأى نور مملكة محمد علي في 

 سواعد أصحاب الجالبيب الزرقاء الذين صالوا على الدنيا، بهذا اليتيم المعدم.

 تجاوز خطوط المعقول في مديح البشر

ويتجاوز عبد الحليم المصري كل الخطوط الحمراء في مديح محمد علي باشا 

جمع من صفات النبي صلى هللا عليه وسلم أربع صفات هي اليتم واألمية  فيقول إنه

 نسأل هللا العافية. نقول:واالسم والعمل بالتجارة، وال نملك إال أن 

  في نجاح محمد على في حروبه اعتقاده

لجيش المصري عبر قيادته ل التي أتمها  باشا  ثم هو يعدد فتوحات محمد علي

وهو يعدد أسماء خمسة أوطان فتحها هذا الجيش ، تعبيره الذي فتح الشرق على حد 

وينسى  .في كريت ونجد وحلب واالناضول والسودانمن قصيدته :  في بيت واحد 
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الشاعر عبد الحليم المصري أو يتناسى أو ربما أنه لم يكن يعرف الحقيقة وهي أن 

 محمد علي فشل في تحقيق أحالمه في األناضول ولم ينجح.

 ن جفون الغربل إذ بدأتْ طار الكرى ع
 

 بتتتالشتتتتتتترق مملكتتتةو ستتتتتتتمراء  تزدهر   
 

ا من شتتتتتتتعتتتائره عبتتتً  وهتتتالتتته أنه شتتتتتتت
 

 زرق  الجالبيتتتب في اآلفتتتاق ينتشتتتتتتتر 
 

 وأن متتن ظتتفتترْت حتتتتتى التترعتتتاة  بتتهتتم
 

 صتتالوا وصتتاروا على الدنيا وهم خطر 
 

عتتتدَم  شتتتتتتتتترفتتتوا  وأنتتتهتتتم بتتتيتتتتتتتيتتتم  متتت 
 

ت م ضتتتتتتتتر  فتتتْ ر ل  وقتتبتتلتتهتتم بتتيتتتتتيتتم  شتتتتتتتت 
 

بهتتتْت أربعو من همتتتتا تشتتتتتتتتتتا ت  معجزا
 

ر  جتتتتَ تتتتته ةو واستتتتتتتتتتمو ومتتتت  يتتتت  مو وأ متتتت  تتتتتْ  يتتتت 
 

فو  حتت   فتتتذاك لتتلتتتديتتن متتن آيتتتاتتتته صتتتتتتتت 
 

ر  ر   وذاك لتتلتتمتتلتتتك متتن آيتتتاتتتته الستتتتتتتتا
 

 فتتمتتن كتتريتتتد  إلتتى نتتجتتتد  إلتتى حتتلتتتتب  
 

 إلى األناضتتتتتتول فالستتتتتتودان منتصتتتتتتر 
 

 بجيش مصتتتتتتَر لفتح الشتتتتتترق مستتتتتتتبقو 
 

 وبتتتاستتتتتتتم مصتتتتتتتَر لفتح الغربل مبتكر 
 

 آثاره

 الجزء طبع مراحل ثالث أجزاء وعلى ثالثة يف صدر«: المصري ديوان» ▪

 الثالث ،والجزء١٩١٠  التأليف بمطبعة الثاني والجزء  النظام بمطبعة األول

 والسياسة الوصف قصائد األول الجزء تضمن ،  ١٩١٩ بمصر طبع

والمديح  واالجتماعيات األخالق قصائد الثاني الجزء وتضمن واالجتماع،

 الجزء وتضمن والخواطر، والمراسالت دولال رثاء فيها بما والمراثي

 عن الهيئة صدرت ١٩٩3 وفي . واالجتماعيات واألدب التاريخ الثالث

عبد  ديوان باسم في واحد مجلد في بالقاهرة طبعة الثقافة لقصور العامة

  ،(ديوانيه في ونشره الشاعر أنتج ما كل وشملت« المصري مالحلي

 ١٩١٩ القاهرة - مصر مطبعة: «الحديثة مصر منشئ الكبير علي محمد» ▪

  وفاته

 ١٩٢٢توفي الشاعر عبد الحليم المصري في اليوم الثاني من شهر يوليو سنة 
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 حافظ إبراهيم لهالشاعر رثاء 

صيدة مؤثرة أشار فيها إلى أنه لن يثوى في بق إبراهيم حافظشاعر النيل  رثاه وقد 

ي حفرة ، ولكن في روضة من شعره ، وأنه سيسامر الخليفة أبا بكر الصديق الذ

 سيكون سعيدا بمسامراته : 

نا يرل قَبلَ  لَك َه  َقد أَستتتتتتتَرعَت في الستتتتتتتَ
 

كنى الَمقتتابلرل   يا ستتتتتتت  صتتتتتتترل  َوآثَرَت يتتا مل
 

عرل َزهَرةً  د ك نتتَت فينتتا يتتا فَتى الشتتتتتتتل  َوقتتَ
 

رل   واظتتتل بتتتَل التتتنتتتَ ألَذهتتتانل قتتتَ ح  لتتتل تتتته فتتتَ  تتتتَ
 

لل في البللى  َفَلهفي َعلى تللتتتَك األَنتتتامتتتل
 

ت قَبتتتلَ   جتتتَ رل  فََكم نَستتتتتتتَ ن َمفتتتاخل  البللى مل
 

هتتتتا يت ل َنجتل َبعتتتدَ  ألَشتتتتتتتعتتتارل  لل يَح   َويتتتا َو
 

رل    َوَويَح القَوافي ستتتتتتتتاقَهتتا َغير  شتتتتتتتتاعل
 

داً  لتتته ختتتَ كتتتراً متتت  ن د نتتتيتتتاَك ذل دَت متتتل َزوه  تتتتَ
 

رل   ستتتتتتتتتتافتتل عتتَم زاد  التتم  متتري نتتل عتتَ  َوذاَك لتتَ
 

يتتتَك َوَحستتتتتتتتَرةً  لتتَ ً عتتَ زنتتتا  َوأَوَرثتتتتَتنتتتا حتت 
 

اق  َكريمل الَمحتتتا  بتتت  رل َعلى فَقتتتدل ستتتتتتتَ  ضتتتتتتتل
 

ثتتول  م تتتَ لتتَ فتتَرة   فتتَ حتت  لتتيتتمل بتتل بتتتدَ التتحتتَ  يتتتا عتتَ
 

رل   ناضتتتتتتتل َك  ن قَريضتتتتتتتل ن بلَروض  مل  َولَكل
 

ه   غتتنتتيتتتَك طتتيتتبتتت  ان  يتت  َك التتَريتتت  ديتتوانتتت   فتتتَ
 

رل   طل َموا ل جودل ا بل طلوالً  َم هرل  لَز  َعنل ا
 

ه   إلنتتتته نتتتاَك فتتتَ كتتتر  هتتت  ر أَبتتتا بتتتَ  فَستتتتتتتتتتامتتتل
 

رل   ستتتتتتتتتتامل دَن بلَخيرل م  َيظَفر  في عتتتَ  ستتتتتتتَ
 

َك  ً لتتتَ يئتتتا ن َتهتتتتاَه ل َل َح د  تي قتتتَ له  التتتدار  ا
 

رل   جتتتاول م  ن  مل ه   َمن جتتتاَورتتتتَ بل م  عظل  َوأَ
 

دو  نشتتتتتتتتتتل َم متت  َرنتته المو متتتا تتتَ يتتتَك ستتتتتتتتَ لتتَ  عتتَ
 

رل   نتتتابتتل وَق هتتتامل التتمتتَ طتتيتتتبو فتتَ  َوقتتتاَم ختتَ
 

  في عهد تولي الهاللي باشا وزارة المعارفذكراه  االحتفال بتكريم

 وزارة المصري أقامت حليمال عبد الشاعر المرحوم الكبير الشاعر لذكرى تخليدا

في  كبيرا حفال المعارف وزير باشا الهاللي أحمد نجيب الوزير عهد في المعارف

 أمين التشريفات فؤاد الملك وأوفد الوزير. برياسة الحفل األزبكية وكان مسرح

 الخطابة منصة على الخطباء تعاقب وقد. االحتفال هذا لحضور بك يونس محمود

 الشعر دولة على آثار من الشاعر لهذا كان ما فيها عددوا وقصائد كلمات فألقوا

 المصري حلمي عصام اليوزباشي ألقاها بكلمة الحفلة اختتمت و. مصر في واألدب

 شعورهم. للمحتفلين فيها شكر الفقيد أسرة عن
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 25 .............................................................................. العقيدة شعر إل اتجاهه

 25 ......................................................................................... الوطنية أشعاره

ة قصيدته     الشهي 
 25 ................................................. كرومر لورد مزاعم عىل الرد ف 

 26 .................................................................... كرومر لورد عىل الموضوع    الرد

   الرشد
 27 .................................................................................. وحده الدين ف 

 27 ................................................................................. الوطنية الوحدة شاعر

 28 .......................................................................... الوطنية للوحدة كرمز النيل

   قصائده
 28 .................................................................. الطائفية الفتنة محاربة ف 

   الحفاظ
 29 ......................................................................................... الوطن 

 29 .............................................................................. كمعشوقة الوطن مناجاة

 30 .............................................................. الوطنية بالوحدة المصي   ارتباط فكرة

 30 ............................................................................. التجارب من اإلفادة فكرة

   اإلخاء بحتمية إيمانه
 30 ......................................................................... الوطن 

 31 ................................................. المرصيي    األقباط إل الشعري حديثه من نموذج

ورة  31 .......................................................... الكاذبة الغربية للدعاوي التصدي ض 

 32 .......................................................................... الوطنيي    الزعماء من موقفه

   قصائده
 32 ......................................................... باشا زغلول سعد الزعيم تحية ف 

 33 ................................................................... األمة زعيم قرارات ألحد معارضته

 33 ............................................................ المرأة لتعليم دعوته :   االجتماع   شعره

   أمي    قاسم مع اختالفه
 34 ................................................................... السفور ف 

 34 ............................................................................................ الحكمة شعر

   العائىل   شعره
 35 ................................................................................ والعاطف 

   مقال كان
 35 ......................................................................... المناسبات شعر ف 

 35 ...................................................................... ةالشعري األقاصيص إل اتجاهه

   إسهاماته
 36 ........................ شادي ألبو تقديره و الشعراء عن دراساته و أبوللو تحرير ف 

 36 ..................................................................................................... وفاته

   الفصل
 37 .............................................................. الكاشف أحمد  الشاعر :  الثان 

 37 ....................................................................... حياته طيلة عثمانيا  ظل الذي
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 37 ..................................................................... بشعره يقاس ال المنشور ديوانه

 38 .................................... اإلمام األستاذ عن يرويه ما و إبراهيم حافظ الشاعر شهادة

ي باشا إسماعيل الشاعر شهادة  38 ............................................................... صي 

   العظيم ألديبا شهادة
   مصطف 

 38 ................................................ المنفلوط   لطف 

 38 ............................................................................ الشعراء ألمي   منصف رأي

 39 ......................................................................................... الكواكن    شهادة

 39 ............................................................ رضا رشيد محمد المنار صاحب شهادة

بوية القيمة  39 .................................................................................. لشعره الير

 39 ................................................................. الروم   و الجركس   بالنسبي    عالقته

 40 ....................................................................... ثقافته و المبكر ومرضه نشأته

 41 ................................................................. طالبا يزال ال هو و شخصيته ظهور

 42 .......................................................................................... السياس   شعره

   وبي    بينه الفرق
   شوفر

 42 .................................................................. توجههما ف 

 42 ............................................................. الحضاري ودوره بالشعر العميق إيمانه

 43 ................................................................................. اإلسالم   شعره مالمح

   لليبيا وتأييده حماسه
 43 .......................................................... اإليطالية الحرب ف 

 44 ............................................................................ اإلسالم بأخالق االعتصام

   شحمو 
 44 ........................................................................ اإلصالح إل الدعوة ف 

   الحميد عبد السلطان مديح
 45 ................................................................... الثان 

 45 ................................................. الحميد عبد للسلطان مدائحه من أخرى قصيدة

 47 ................................................. الدستور إقرار بعد العثمانية الخالفة لدار غناؤه

ه  49 ..................................................................... للعثمانيي    حبه عن الذك   تعبي 

   خاذلهات عىل المانيا يلوم
 50 ........................................................ العثمانيي    دعم ف 

   حلم   عباس للخديو  الكاشف  مدائح
 51 ....................................................... الثان 

 52 ............................................... حلم   عباس للخديو اإلسالمية الميول عن حديثه

 53 ................................................................... منه ونجاته السياس   اتهامه قصة

 53 ............................................................................... عنه الخديو برضا فخره

   قصيدته
 53 ....................................................................... عران    أحمد الزعيم ف 

    الزعيم رثاء
 55 ............................................................................ كامل مصطف 

 55 ................................. الشعراء أمي   إل نسبه يشيع الذي زغلول فتح   ألحمد هجاؤه

ة الوطنية أرجوزته  56 .............................................................................. الشهي 

   المال لدور تصوره
 57 ....................................................................... المجتمع ف 

ه االجتماعية للعدالة حبه اكية المبكر وتبشي   57 ............................................. باالشير

 57 ............................................................................ أسوان خزان بإقامة فرحته
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 58 ......................................................................... الضياع من النيل ماء استنقاذ

   روسيا قيرص لدور تقمصه
 58 .................................................... اليابان مع حربه ف 

 59 ................................................................................................ وجدانياته

 59 .......................................................................................... للشعر هجرانه

اله  60 ................................................................................... المدينة حياة اعير 

 60 ..................................................................... المرصيي    للفالحي    الشديد حبه

 61 ....................................................................... المجامل شعره لبعض انتقادنا

 61 .............................................. باشا محمود لمحمد المهذب غي   هالنحياز  انتقادنا

 61 .................................................................................................... ديوانه

 62 .............................................................. المطلب عبد  محمد :  الثالث الفصل

   الشاعر 
 62 ............................................................. العلوية اإللياذة مؤلف السلف 

 63 ................................................ عنه كتب ما كل طبعت عنه العقاد األستاذ كتابة

   البدوي الطابع
 63 ............................................................................... شعره ف 

 64 ........................................................................................ اإلنتاج غزير كان

 64 ................................................................. إبداعه أشكال تنوي    ع عىل قادرا وكان

 65 ............................................................................ الفكري و السياس   توجهه

 66 ..................................................................................................... نشأته

   تكوينه
 67 .............................................................................. والسياس   الثقاف 

 67 ....................................................................................... التعليمية وظائفه

 67 .............................................................................. البارز االجتماع   نشاطه

   مشاركته
 68 .............................................. فريد محمد للزعيم رثاؤه و 1919 ثورة ف 

 68 ........................................................................ هلشخصيت  الكالسيك   الطابع

   توجهه
   السلف 

 68 ....................................................... للعمران الدين  :  قصيدته ف 

 69 ...................................................................... حال إل حال من ينتقل الشاعر

 69 .............................................................................. المكرمة مكة بيئة وصف

   المسلمي    تباطؤ
 70 ...................................................................... الدين نرصة ف 

 70 ......................................................................................... هللا إل االعتذار

 70 ............................................................................... والحضارة للدين تصوره

 71 .................................................................... والسالم الصالة عليه النن    دعوة

 71 .................................................................... السالم عليه للنن    قصيدته إهداء

 72 ..................................................................... العلوية القصيدة :  قصائده أروع

 72 ........................................................................................ القصيدة مقدمة

 73 ....................................................................... ألقابه ويذكر  اإلمام لقاء يتمن  
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   عىل    االمام وصف
 73 ......................................................................... حداثته ف 

   عىل  
 73 ................................................................................. وإسالمه صباه ف 

ة موقف  74 ............................................................... السالم عليه النن    من العشي 

   عىل  
ين ف   74 ............................................................................. عمره من العشر

 74 ................................................................................. الهجرة ليلة استخالفه

 75 ............................................................................................ بالمدينة عىل  

 75 ........................................................................................ الدين عن دفاعه

 75 .................................................................................................. بدر يوم

 75 ................................................................ له فاطمة السيدة وزفاف النن    صهر

 76 ............................................................................. عىل   بطولة و أحد موقعة

  
 77 .......................................................................................... الخندق يوم ف 

 77 ................................................................................... ود بن لعمرو منازلته

   بطولته
 78 .................................................................................... خيي   يوم ف 

 78 .............................................................................. منسية بن مرحب منازلة

ي  اإلمام زعامة    عىل 
 79 ................................................................ الحربية الوقائع ف 

   ورعه
 79 ................................................................................. وعلمه إمامته ف 

ي  اإلمام    عىل 
 79 .................................................................................... السلم ف 

ي  اإلمام نفس  79 ........................................................................................ عىل 

ي  اإلمام وجه  79 ......................................................................................... عىل 

ي  اإلمام كرم  80 ................................................................................ وجوده عىل 

   القرآن
 80 ................................................................................. االمام عىل يثن 

 80 .............................................................................................. الليل قيامه

ي  اإلمام موقف    عىل 
ى الفتنة ف   80 .................................................................. الكي 

 81 ....................................................................................... الدار ليوم وصفه

حم  81 ........................................................................... الثالث الخليفة عىل الير

   النكبة
 81 .................................................................. عثمان مقتل عن نشأت النر

   المسلمي    اختالف
 81 .................................................................. الخالفة أمر ف 

 81 .................................................................................... ومبايعون محايدون

 81 ........................................................................ الجمل أهل :  للحق الراجعون

 82 .............................................................................. الشام أهل :  الغالية الفئة

 82 ........................................................................................... صفي    موقعة

 82 ................................................................................. العاص بن  عمرو دهاء

 82 ......................................................................................... التحكيم وصف

 83 ....................................................................................... أمية وبنو معاوية
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 83 ................................................................................................ الدنيا أهل

 83 ....................................................................................... العراق أهل لجاج

 84 .................................................................................................. الشورى

 84 .................................................................... الصافية والخطب الواضح البيان

 84 .............................................................................. لمعاوية الشام أهل نرصة

   يلوم الشاعر
 84 .................................................................................الشام بن 

 85 ........................................................................................... الغادر يد تبت

 
 
 85 ....................................................................................... ملجم البن فبعدا

   عىل   اإلمام نع  
 85 ......................................................................... عنه هللا رض 

   قصيدته
 86 .................................................................. الشعراء بأمي   االحتفال ف 

ق إلجماع وصفه    تكريم عىل الشر
 87 ............................................................. شوفر

   يخاطب
 88 ................................................................... "النيل شاعر" بأنه شوفر

   يحن   
 88 ......................................................................... العلوم دار باسم شوفر

   قصيدته من
 89 ........................................ التوديع موقف :  فريد محمد الزعيم رثاء ف 

 90 ......................................................................................... المطبوع ديوانه

   مخطوطاته
 90 .................................................................................. األدب ف 

 90 ..................................................................................................... وفاته

 90 .............................................................................................. تأبينه حفل

 91 ............................................................... المرصي الحليم عبد :  الرابع الفصل

   البكرية  اإللياذة شاعر 
 91 .......................................... أرضاه و  صاحبها  عن هللا رض 

   مكانته
 91 ................................................................................... أمته تاري    خ ف 

 91 ................................................................... الطويل العمر يمنع لم مبكر موت

 92 ................................................................. الثالث القصائد من واحدة صاحب

 92 ........................................................................ الملك شاعر لقب يحمل ظل

 93 .............................................................. ؟ الشان    و بالرفاع   مقارنته يمكن هل

 93 ..................................... الملك شاعر يصبح أن قبل والشباب الوطنية بشاعر لقب

 93 ................................................... مبكرا موهبته وظهور للحربية دراسته و نشأته

   وظائفه
   ثم العسكرية ف 

 94 ......................................................... الملك   الديوان ف 

 94 .......................................................................... به الصوالح   الشيخ إعجاب

 94 ........................................................................................ البكرية القصيدة

 95 ..................................................................................... بقصيدته االحتفال

 95 ................................................................................ مؤمن وأول صديق أول

 95 ........................................................................................ والمعراج اإلرساء
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95 ................................................................................. الردة حروب ف   لهفض

96 ....................................................................................... بالل سيدنا قصة

96 ............................................................................... الهجرة ف   للنن    صحبته

96 ............................................................................................... بدر معركة

97 ......................................................................... الخطاب بن لعمر استخالفه

   ماله كل بذله
97 ......................................................................... تبوك معركة ف 

97 ..................................................... وسلم عليه هللا صىل   الرسول ةوفا يوم موقفه

97 ........................................................................................... الخالفة توليه

م
ّ
98 .......................................................................... الحروب أخالق جنوده عل

98 ......................................................................... الحربية المواجهة من موقفه

98 ............................................................................................. الزكاة حروب

98 .......................................................................... عهده ف   المسلمي    فتوحات

   حكمته
99 .............................................................................. األمور سياسة ف 

99 ......................................................................................... اإلسالم قصيدة

100 ................................................ باشا عىل   محمد ف   قصيدته ف   مبالغاته انتقادنا

101 ................................. باشا عىل محمد شخصية ف   المبكرة الملوكية بفكرة تشبعه

102 ................................................. والغرب نحن قصيدته ف   المؤامرة لنظرية تبنيه

   معقولال خطوط تجاوز
102 .......................................................... البشر  مديح ف 

   اعتقاده
   عىل محمد نجاح ف 

102 ........................................................... حروبه ف 

103 .................................................................................................... آثاره

103 ................................................................................................... فاتهو 

104 ................................................................................ له إبراهيم حافظ رثاء

410 .............................. المعارف وزارة باشا الهالل   تول   عهد ف   ذكراه بتكريم االحتفال
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