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 حياته :

، (1932 أكتوبر 14 - 1868 أكتوبر 16) أمحد شوقي علي أمحد شوقي بكهو 

، يلقب بـ "أمري العصور احلديثة يعد من أعظم وأشهر شعراء العربية يف مصري وشاعر كاتب

 الشعراء

 16 املوافق هـ 1287 رجب 20 يف بالقاهرة ولد أمحد شوقي حبي احلنفي

، وكانت جدته ألمه  سيةكوشر يةكتر وأم من أصول رديك ألب 1868 أكتوبر

، وعلى جانب من الغنى والثراء، فتكفلت برتبية اخلديوي إمساعيليف قصر وصيفة تعمل

حفيدها ونشأ معها يف القصر، وملا بلغ الرابعة من عمره التحق بُكّتاب الشيخ صاحل، فحفظ 

، ثم التحق مبدرسة املبتديان االبتدائية، وأظهر والكتابة القراءة وتعّلم مبادئ القرآن قدًرا من

فيها نبوًغا واضًحا كوفئ عليه بإعفائه من مصروفات املدرسة، وانكب على دواوين فحول 

 .ا، فبدأ الشعر جيري على لسانهالشعراء حفًظا واستظهاًر

، (م1885 = هـ1303) وهو يف اخلامسة عشرة من عمره التحق مبدرسة احلقوق سنة

ة اليي قد أنشئ بها حديًثا، ويف هيه الفرتة بدأت موهبته الشعرية وانتسب إىل قسم الرتمج

 .تلفت نظر أستاذه الشيخ حممد البسيوني، ورأى فيه مشروع شاعر كبري
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، وقد حسمت تلك الرحلة الدراسية األوىل اخلديوي توفيق على نفقة فرنسا بعدئٍي سافر إىل

ة منطلقات شوقي الفكرية واإلبداعية. وخالهلا اشرتك مع زمالء البعثة يف تكوين )مجعي

وربطته  .االحتالل اإلجنليزي التقدم املصري(، اليت كانت أحد أشكال العمل الوطين ضد

 .، وتفّتح على مشروعات النهضة املصريةمصطفى كامل حينئي صداقة محيمة بالزعيم

، كان فيها جبسده بينما ظل قلبه معلًقا بالثقافة العربية وبالشعراء بأوروبا طوال إقامته

مل يكن حمدوًدا، وتأثر  بالثقافة الفرنسية لكن تأثره .املتنيب العرب الكبار وعلى رأسهم

 .وموليري راسينا وباألخصبالشعراء الفرنسيني 

ُيالحظ أن فرتة الدراسة يف فرنسا وبعد عودته إىل مصر كان شعر شوقي يتوجه حنو 

، ويرجع النقاد التزام أمحد اإلجنليز ، اليي كان سلطته مهددة من قبلللخديوي عباس املديح

إىل عدة أسباب منها أن اخلديوي هو ولي نعمة أمحد شوقي  لألسرة احلاكمة شوقي باملديح

خالفة  هي اخلالفة العثمانية وثانيا األثر الديين اليي كان يوجه الشعراء على أن

 .وبالتالي وجب الدفاع عن هيه اخلالفةإسالمية

؛ ويف هيا النفي اطلع أمحد 1915 عام سبانياإ لكن هيا أدى إىل نفي اإلجنليز للشاعر إىل

إىل قدرته اليت تكونت يف هيا باإلضافة  واحلضارة األندلسية األدب العربي شوقي على

، وكان أمحد شوقي يف هيه الفرتة مطلعا اآلداب األوروبية استخدام عدة لغات واالطالع على

صبح يشارك يف الشعر من خالل اهتمامه بالتحركات على األوضاع اليت جتري يف مصر فأ

الشعبية والوطنية الساعية للتحرير عن بعد وما يبث شعره من مشاعر احلزن على نفيه من 

مصر، ومن هنا جند توجها آخر يف شعر أمحد شوقي بعيدا عن املدح اليي التزم به قبل 

 .1920 النفي، عاد شوقي إىل مصر سنة

، بايع شعراء العرب كافة شوقي أمريا للشعر، وبعد تلك الفرتة جند تفرغ 1927 يف عام

حيث يعد الرائد األول يف هيا اجملال عربيا ومن مسرحياته  للمسرح الشعري شوقي

 .وعلي بك الكبري وجمنون ليلى بيزوقم مصرع كليوباترا الشعرية،
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 قصيدته : ولد اهلدى :

 ولد اهلدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء

 َوامَلَلُأ امَلالِئُك َحوَلُه *** ِللديِن َوالُدنيا ِبِه ُبَشراُءالروُح 

 َوالَعرُش َيزهو َواحَلظرَيُة َتزَدهي *** َوامُلنَتهى َوالِسدَرُة الَعصماُء

 َوَحديَقُة الُفرقاِن ضاِحَكُة الُربا *** ِبالُترُجماِن َشِييٌَّة َغّناُء

 َوالَلوُح َوالَقَلُم الَبديُع ُرواُء َوالَوحُي َيقُطُر َسلَسًلا ِمن َسلَسٍل ***

 ُنِظَمت َأسامي الُرسِل َفهَي َصحيَفٌة *** يف الَلوِح َواسُم ُمَحمٍَّد ُطَغراُء

 اسُم اجَلالَلِة يف َبديِع ُحروِفِه *** َأِلٌف ُهناِلَك َواسُم َطَه الباُء

 ى ِبَك جاؤوايا َخرَي َمن جاَء الُوجوَد َتِحيًَّة *** ِمن ُمرَسلنَي ِإىل اهُلد

 َبيُت الَنِبّينَي الَّيي ال َيلَتقي *** ِإّلا احَلناِئُف فيِه َواحُلَنفاُء

 َخرُي اأُلُبوَِّة حاَزُهْم َلَك آَدٌم *** دوَن اأَلناِم َوَأحَرَزت َحّواُء

 ُهم َأدَركوا ِعزَّ الُنُبوَِّة َوانَتَهت *** فيها ِإَليَك الِعزَُّة الَقعساُء

 َك َوهَو َمخلوٌق َلها *** ِإنَّ الَعظاِئَم ُكفُؤها الُعَظماُءُخِلَقت ِلَبيِت

 ِبَك َبشََّر الَلُه الَسماَء َفُزيَِّنت *** َوَتَضوََّعت ِمسًكا ِبَك الَغرباُء

 َوَبدا ُمَحّياَك الَّيي َقَسماُتُه *** َحقٌّ َوُغرَُّتُه ُهدًى َوَحياُء

 َوِمَن اخَلليِل َوَهدِيِه سيماُءَوَعَليِه ِمن نوِر الُنُبوَِّة َروَنٌق *** 

 َأثنى امَلسيُح َعَليِه َخلَف َسماِئِه *** َوَتَهلََّلت َواهَتزَِّت الَعيراُء

 َيوٌم َيتيُه َعلى الَزماِن َصباُحُه *** َوَمساُؤُه ِبُمَحمٍَّد َوّضاُء

 احَلقُّ عالي الُركِن فيِه ُمَظفٌَّر *** يف امُللِك ال َيعلو َعَليِه ِلواُء

 ُذِعَرت ُعروُش الظاِلمنَي َفُزلِزَلت *** َوَعَلت َعلى تيجاِنِهم َأصداُء

 َوالناُر خاِوَيُة اجَلواِنِب َحوَلُهْم *** َخَمَدت َذواِئُبها َوغاَض املاُء

 َواآلُي َترتى َواخَلواِرُق َجمٌَّة *** ِجربيُل َرّواٌح ِبها َغّداُء

 * َوالُيتُم ِرزٌق َبعُضُه َوَذكاُءِنعَم الَيتيُم َبَدت َمخاِيُل َفضِلِه **

 يف امَلهِد ُيسَتسقى احَليا ِبَرجاِئِه *** َوِبَقصِدِه ُتسَتدَفُع الَبأساُء



 ِبِسوى اأَلماَنِة يف الِصبا َوالِصدِق َلم *** َيعِرفُه َأهُل الِصدِق َواأُلَمناُء

 الُكَبراُء يا َمن َلُه اأَلخالُق ما َتهوى الُعال *** ِمنها َوما َيَتَعشَُّق

 َلو َلم ُتِقم ديًنا َلقاَمت َوحَدها *** ديًنا ُتضيُء ِبنوِرِه اآلناُء

 زاَنتَك يف اخُلُلِق الَعظيِم َشماِئٌل *** ُيغرى ِبِهنَّ َويوَلُع الُكَرماُء

 َأّما اجَلماُل َفَأنَت َشمُس َسماِئِه *** َوَمالَحُة الِصّديِق ِمنَك َأياُء

 لُوجوِه َوَخرُيُه *** ما أوِتَي الُقّواُد َوالُزَعماُءَواحُلسُن ِمن َكَرِم ا

 َفِإذا َسَخوَت َبَلغَت ِباجلوِد امَلدى *** َوَفَعلَت ما ال َتفَعُل اأَلنواُء

 َوِإذا َعَفوَت َفقاِدًرا َوُمَقدًَّرا *** ال َيسَتهنُي ِبَعفِوَك اجُلَهالُء

 يف الُدنيا ُهما الُرَحماُء َوِإذا َرِحمَت َفَأنَت ُأمٌّ َأو َأٌب *** َهياِن

 َوِإذا َغِضبَت َفِإنَّما ِهَي َغضَبٌة *** يف احَلقِّ ال ِضغٌن َوال َبغضاُء

 َوِإذا َرضيَت َفياَك يف َمرضاِتِه *** َوِرضا الَكثرِي َتَحلٌُّم َوِرياُء

 َوِإذا َخَطبَت َفِللَمناِبِر ِهزٌَّة *** َتعرو الَنِديَّ َوِللُقلوِب ُبكاُء

 َوِإذا َقَضيَت َفال ارِتياَب َكَأنَّما *** جاَء اخُلصوَم ِمَن الَسماِء َقضاُء

 َوِإذا َحَميَت املاَء َلم يوَرد َوَلو *** َأنَّ الَقياِصَر َوامُللوَك ِظماُء

 َوِإذا َأَجرَت َفَأنَت َبيُت اهلِل َلم *** َيدُخل َعَليِه امُلسَتجرَي َعداُء

 مَت ِبِبرِّها *** َوَلَو َانَّ ما َمَلَكت َيداَك الشاُءَوِإذا َمَلكَت الَنفَس ُق

  َوِإذا َبَنيَت َفَخرُي َزوٍج ِعشَرًة *** َوِإذا ابَتَنيَت َفدوَنَك اآلباُء

 َوِإذا َصِحبَت َرأى الَوفاَء ُمَجسًَّما *** يف ُبرِدَك اأَلصحاُب َواخُلَلطاُء

 ميُع َعهِدَك ِذمٌَّة َوَوفاُءَوِإذا َأَخيَت الَعهَد َأو َأعَطيَتُه *** َفَج

  َوِإذا َمَشيَت ِإىل الِعدا َفَغَضنَفٌر *** َوِإذا َجَريَت َفِإنََّك الَنكباُء

 َوَتُمدُّ ِحلَمَك ِللَسفيِه ُمداِرًيا *** َحّتى َيضيَق ِبَعرِضَك الُسَفهاُء

 يف ُكلِّ َنفٍس ِمن ُسطاَك َمهاَبٌة *** َوِلُكلِّ َنفٍس يف َنداَك َرجاُء

 َوالَرأُي َلم ُينَض امُلَهنَُّد دوَنُه *** َكالَسيِف َلم َتضِرب ِبِه اآلراُء

 يَأيُّها اأُلِميُّ َحسُبَك ُرتَبًة *** يف الِعلِم َأن داَنت ِبَك الُعَلماُء



 الِيكُر آَيُة َربَِّك الُكربى الَّيت *** فيها ِلباغي امُلعِجزاِت َغناُء

 َقِت الُلغى *** َوَتَقدََّم الُبَلغاُء َوالُفَصحاُءَصدُر الَبياِن َلُه ِإذا الَت

 ُنِسَخت ِبِه الَتوراُة َوهَي َوضيَئٌة *** َوَتَخلََّف اإِلجنيُل َوهَو ُذكاُء

 َلّما َتَمّشى يف احِلجاِز َحكيُمُه *** ُفضَّت ُعكاُظ ِبِه َوقاَم ِحراُء

 دوَنُه الُبَلغاُء َأزرى ِبَمنِطِق َأهِلِه َوَبياِنِهْم *** َوحٌي ُيَقصُِّر

 َحَسدوا َفقالوا شاِعٌر َأو ساِحٌر *** َوِمَن احَلسوِد َيكوُن االسِتهزاُء

 َقد ناَل ِباهلادي الَكريِم َوِباهُلدى *** ما َلم َتَنل ِمن ُسؤُدٍد سيناُء

  َأمسى َكَأنََّك ِمن َجالِلَك ُأمٌَّة *** َوَكَأنَُّه ِمن ُأنِسِه َبيداُء

  َفوُز يف ُظُلماِتِه *** ُمَتتاِبًعا ُتجلى ِبِه الَظلماُءيوحى ِإَليَك ال

 ديٌن ُيَشيَُّد آَيًة يف آَيٍة *** َلِبناُتُه السوراُت َواأَلدواُء

 احَلقُّ فيِه ُهَو اأَلساُس َوَكيَف ال *** َواهلُل َجلَّ َجالُلُه الَبّناُء

 َكُم الَغوالي املاُءَأّما َحديُثَك يف الُعقوِل َفَمشَرٌع *** َوالِعلُم َواحِل

 ُهَو ِصبَغُة الُفرقاِن َنفَحُة ُقدِسِه *** َوالسنُي ِمن َسوراِتِه َوالراُء

  َجَرِت الَفصاَحُة ِمن َينابيَع الُنهى *** ِمن َدوِحِه َوَتَفجََّر اإِلنشاُء

 يف َبحِرِه ِللساِبحنَي ِبِه َعلى *** َأَدِب احَلياِة َوِعلِمها ِإرساُء

  وُر َعلى ُسالَفِتِه َوَلم *** َتفَن الُسالُف َوال َسال الُنَدماُءَأَتِت الُده

 ِبَك يا ابَن َعبِد اهلِل قاَمت َسمَحٌة *** ِباحَلقِّ ِمن َمَلِل اهُلدى َغّراُء

  ُبِنَيت َعلى الَتوحيِد َوهَي َحقيَقٌة *** نادى ِبها ُسقراُط َوالُقَدماُء

 ها *** َكالَشهِد ُثمَّ َتتاَبَع الُشَهداُءَوَجَد الُزعاَف ِمَن الُسموِم ِلَأجِل

 َوَمشى َعلى َوجِه الَزماِن ِبنوِرها *** ُكّهاُن وادي النيِل َوالُعَرفاُء

 إيزيُس ذاُت امُللِك حنَي َتَوحََّدت *** َأَخَيت ِقواَم ُأموِرها اأَلشياُء

 ِنداُءَلّما َدَعوَت الناَس َلّبى عاِقٌل *** َوَأَصمَّ ِمنَك اجلاِهلنَي 

 َأَبوا اخُلروَج ِإَليَك ِمن َأوهاِمِهْم *** َوالناُس يف َأوهاِمِهْم ُسَجناُء

 َوِمَن الُعقوِل َجداِوٌل َوَجالِمٌد *** َوِمَن الُنفوِس َحراِئٌر َوِإماُء



 داُء اجَلماَعِة ِمن َأِرسطاليَس َلم *** يوَصف َلُه َحّتى َأَتيَت َدواُء

 ُحكوَمًة *** ال سوَقٌة فيها َوال ُأَمراُء َفَرَسمَت َبعَدَك ِللِعباِد

 اهلُل َفوَق اخَللِق فيها َوحَدُه *** َوالناُس َتحَت ِلواِئها َأكفاُء

 َوالديُن ُيسٌر َواخِلالَفُة َبيَعٌة *** َواأَلمُر شورى َواحُلقوُق َقضاُء

  َأنَت ِإماُمُهْم *** َلوال َدعاوي الَقوِم َوالُغَلواُء اإِلشِتراِكّيوَن

 داَويَت ُمتَِّئًدا َوداَووا َظفَرًة *** َوَأَخفُّ ِمن َبعِض الَدواِء الداُء

 احَلرُب يف َحقٍّ َلَديَك َشريَعٌة *** َوِمَن الُسموِم الناِقعاِت َدواُء

 َممنوَنٌة َوَجباُء َوالِبرُّ ِعنَدَك ِذمٌَّة َوَفريَضٌة *** ال ِمنٌَّة

 جاَءت َفَوحََّدِت الَزكاُة َسبيَلُه *** َحّتى الَتقى الُكَرماُء َوالُبَخالُء

  َأنَصَفت َأهَل الَفقِر ِمن َأهِل الِغنى *** َفالُكلُّ يف َحقِّ احَلياِة َسواُء

 َفَلَو َانَّ ِإنساًنا َتَخيََّر ِملًَّة *** ما اختاَر ِإّلا ديَنَك الُفَقراُء

 َأيُّها امُلسرى ِبِه َشَرًفا ِإىل *** ما ال َتناُل الَشمُس َواجَلوزاُءي

 َيَتساَءلوَن َوَأنَت َأطَهُر َهيَكٍل *** ِبالروِح َأم ِباهَليَكِل اإِلسراُء

 ِبِهما َسَموَت ُمَطهََّريِن ِكالُهما *** نوٌر َوَرحياِنيٌَّة َوَبهاُء

 ** َواهلُل َيفَعُل ما َيرى َوَيشاُءَفضٌل َعَليَك ِليي اجَلالِل َوِمنٌَّة *

 َتغشى الُغيوَب ِمَن الَعواِلِم ُكلَّما *** ُطِوَيت َسماٌء ُقلَِّدتَك َسماُء

 يف ُكلِّ ِمنَطَقٍة َحواشي نوُرها *** نوٌن َوَأنَت الُنقَطُة الَزهراُء

 َأنَت اجَلماُل ِبها َوَأنَت امُلجَتلى *** َوالَكفُّ َوامِلرآُة َواحَلسناُء

 اهلُل َهيََّأ ِمن َحظرَيِة ُقدِسِه *** َنُزًلا ِلياِتَك َلم َيُجزُه َعالُء

 الَعرُش َتحَتَك ُسدًَّة َوَقواِئًما *** َوَمناِكُب الروِح اأَلمنِي ِوطاُء

 َوالُرسُل دوَن الَعرِش َلم ُيؤَذن َلُهْم *** حاشا ِلَغرِيَك َموِعٌد َوِلقاُء

 اِمًيا *** َوِبها ِإذا ُذِكَر امُسُه ُخَيالُءاخَليُل َتأبى َغرَي َأمَحَد ح

 َشيُخ الَفواِرِس َيعَلموَن َمكاَنُه *** ِإن َهيََّجت آساَدها اهَليجاُء

 َوِإذا َتَصّدى ِللُظبا َفُمَهنٌَّد *** َأو ِللِرماِح َفَصعَدٌة َسمراُء



 ضاُءَوِإذا َرمى َعن َقوِسِه َفَيميُنُه *** َقَدٌر َوما ُترمى الَيمنُي َق

 ِمن ُكلِّ داعي احَلقِّ ِهمَُّة َسيِفِه *** َفِلَسيِفِه يف الراِسياِت َمضاُء

 ساقي اجَلريِح َوُمطِعُم اأَلسرى َوَمن *** َأِمَنت َسناِبَك َخيِلِه اأَلشالُء

 ِإنَّ الَشجاَعَة يف الِرجاِل َغالَظٌة *** ما َلم َتِزنها َرأَفٌة َوَسخاُء

 عوِب َفِإن َبَغوا *** َفامَلجُد ِمّما َيدَّعوَن َبراُءَواحَلرُب ِمن َشَرِف الُش

 َواحَلرُب َيبَعُثها الَقِويُّ َتَجبًُّرا *** َوَينوُء َتحَت َبالِئها الُضَعفاُء

 َكم ِمن ُغزاٍة ِللَرسوِل َكرمَيٍة *** فيها ِرضًى ِللَحقِّ َأو ِإعالُء

 لعاَلمنَي َرخاُءكاَنت ِلُجنِد اهلِل فيها ِشدٌَّة *** يف ِإثِرها ِل

 َضَربوا الَضالَلَة َضرَبٌة َذَهَبت ِبها *** َفَعلى اجَلهاَلِة َوالَضالِل َعفاُء

 َدَعموا َعلى احَلرِب الَسالَم َوطاَلما *** َحَقَنت ِدماًء يف الَزماِن ِدماُء

 احَلقُّ ِعرُض اهلِل كلُّ َأِبيٍَّة *** َبنَي الُنفوِس ِحمًى َلُه َوِوقاُر

 َحوَل ُمَحمٍَّد ِمن َقوِمِه *** ِإال َصِبيٌّ واِحٌد َوِنساُء َهل كاَن

 َفَدعا َفَلّبى يف الَقباِئِل ُعصَبٌة *** ُمسَتضَعفوَن َقالِئٌل َأنضاُء

 َرّدوا ِبَبأِس الَعزِم َعنُه ِمَن اأَلذى *** ما ال َتُردُّ الَصخَرُة الَصّماُء

 َففيِه َكتيَبٌة َخرساُء َواحَلقُّ َواإلمياُن ِإن ُصّبا َعلى *** ُبرٍد

 َنَسفوا ِبناَء الِشرِك َفهَو َخراِئٌب *** َواسَتأَصلوا اأَلصناَم َفهَي َهباُء

 َيمشوَن ُتغضي اأَلرُض ِمنُهْم َهيَبًة *** َوِبِهْم ِحياَل َنعيِمها ِإغضاُء

 َحّتى ِإذا ُفِتَحت َلُهْم َأطراُفها *** َلم ُيطِغِهْم َتَرٌف َوال َنعماُء

 َمن َلُه ِعزُّ الَشفاَعِة َوحَدُه *** َوهَو امُلَنزَُّه ما َلُه ُشَفعاُءيا 

 َعرُش الِقياَمِة َأنَت َتحَت ِلواِئِه *** َواحَلوُض َأنَت ِحياَلُه الَسقاُء

 َتروي َوَتسقي الصاِلحنَي َثواَبُهْم *** َوالصاِلحاُت َذخاِئٌر َوَجزاُء

 الَطوى *** َوانَشقَّ ِمن َخَلٍق َعَليَك ِرداُءَأِلِمثِل َهيا ُذقَت يف الُدنيا 

 لي يف َمدحِيَك يا َرسوُل َعراِئٌس *** ُتيِّمَن فيَك َوشاَقُهنَّ َجالُء

  ُهنَّ احِلساُن َفِإن َقِبلَت َتَكرًُّما *** َفُمهوُرُهنَّ َشفاَعٌة َحسناُء



 ُم الُشَعراُءَأنَت الَّيي َنَظَم الَبِريََّة ديُنُه *** ماذا َيقوُل َوَينُظ

 امُلصِلحوَن َأصاِبٌع ُجِمَعت َيًدا *** ِهَي َأنَت َبل َأنَت الَيُد الَبيضاُء

 ما ِجئُت باَبَك ماِدًحا َبل داِعًيا *** َوِمَن امَلديِح َتَضرٌُّع َوُدعاُء

 َأدعوَك َعن َقومي الِضعاِف ِلَأزَمٍة *** يف ِمثِلها ُيلقى َعَليَك َرجاُء

 َأنَّ ُنفوَسُهْم *** َرِكَبت َهواها َوالُقلوُب َهواُء َأدرى َرسوُل اهلِل

 ُمَتَفكِّكوَن َفما َتُضمُّ ُنفوَسُهْم *** ِثَقٌة َوال َجَمَع الُقلوَب َصفاُء

 َرَقدوا َوَغرَُّهُم َنعيٌم باِطٌل *** َوَنعيُم َقوٍم يف الُقيوِد َبالُء

 ل يف روَمَة الُفَقهاُءَظَلموا َشريَعَتَك الَّيت ِنلنا ِبها *** ما َلم َيَن

 َمَشِت احَلضاَرُة يف َسناها َواهَتدى *** يف الديِن َوالُدنيا ِبها الُسَعداُء

 َصّلى َعَليَك اهلُل ما َصِحَب الُدجى *** حاٍد َوَحنَّت ِبالَفال َوجناُء

 َواسَتقَبَل الِرضواَن يف ُغُرفاِتِهْم *** ِبِجناِن َعدٍن آُلَك الُسَمحاُء

 َبٍب ِإَليَك َفَحسِبَي الَزهراُءـــــــــــــَس       اِئِل َمن َيَقع ِمنُهم َعلى *** ـــــــــــــــسَخرُي الَو

 

 

 

 

 

 

 

 


