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 حيمرمحن الربسم اهلل ال

 لوىلحلة االرجامعة دياىل                                                           امل

 بيةراملادة : اللغة الع                                         فةربية للعلوم الصالرتكلية 

 دقيقة  50الزمن :                                    قسم علوم احلياة                 

                                            رعد طالب كريم أ.د.

 اسةرحفظ لود (هجرية 10خطبة الوداع ) ة االلوىل :  راحملاض

ألقاها الرسول صلى اهلل عليه لوسلم يف حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرمحة لوقد نزل فيه 

 "مبشرًا أنه "اليوم أكملت لكم دينكم لوأمتمت عليكم نعميت لورضيت لكم اإلسالم دينًا الوحي

احلمد هلل حنمده لونستعينه لونستغفره لونتوب إليه، لونعوذ باهلل من شرلور أنفسنا لومن سيئات 

أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له لومن يضلل فال هادي له، لوأشهد أن ال إله إال اهلل لوحده ال 

 .لوأشهد أن حممدًا عبده لورسوله شريك له

ألوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل لوأحثكم على طاعته لوأستفتح بالذي هو خري. أما بعد أيها الناس 

 .امسعوا مين أبني لكم فإني ال أدري لعلى ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا

يومكم هذا يف شهركم أيها الناس إن دماءكم لوأعراضكم حرام عليكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة 

أال هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه  –هذا يف بلدكم هذا 

 .عليها

لوإن ربا اجلاهلية موضوع لولكن لكم رؤلوس أموالكم ال تظلمون لوال تظلمون لوقضى اهلل أنه ال ربا. 

 .لوإن ألول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد املطلب

جلاهلية موضوعة، لوإن ألول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد لوإن دماء ا

املطلب لوإن مآثر اجلاهلية موضوعة غري السدانة لوالسقاية لوالعمد قود لوشبه العمد ما قتل 

أال هل بلغت اللهم  –بالعصا لواحلجر لوفيه مائة بعري، فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية 

 .فاشهد
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ن الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه، لولكنه قد رضي أن يطاع فيما أما بعد أيها الناس إ

سوى ذلك مما حترقون من أعمالكم فاحذرلوه على دينكم، أيها الناس إمنا النسئ زيادة يف 

الكفر يضل به الذين كفرلوا حيلونه عامًا لوحيرمونه عامًا ليوطئوا عدة ما حرم اهلل فيحلوا ما 

اهلل. لوإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السمالوات لواألرض، حرم اهلل لوحيرموا ما أحل 

لوإن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرًا يف كتاب اهلل يوم خلق اهلل السمالوات لواألرض، منها 

أربعة حرم ثالثة متواليات لولواحد فرد: ذلو القعدة لوذلو احلجة لواحملرم لورجب مضر الذي 

 .لغت اللهم فاشهدأال هل ب –بني مجادى لوشعبان 

أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقًا لولكم عليهن حق. لكم أن ال يواطئن فرشهم غريكم، 

لوال يدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إال بإذنكم لوال يأتني بفاحشة، فإن فعلن فإن اهلل قد أذن لكم 

ني لوأطعنكم أن تعضلوهن لوتهجرلوهن يف املضاجع لوتضربوهن ضربًا غري مربح، فإن انته

فعليكم رزقهن لوكسوتهن باملعرلوف، لواستوصوا بالنساء خريًا، فإنهن عندكم عوان ال ميلكن 

ألنفسهن شيئًا، لوإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة اهلل لواستحللتم فرلوجهن بكلمة اهلل فاتقوا اهلل يف 

 .أال هل بلغت....اللهم فاشهد –النساء لواستوصوا بهن خريًا 

أال هل  –ؤمنون إخوة لوال حيل المر  مال ألخيه إال عن طيب نفس منه أيها الناس إمنا امل

 .بلغت اللهم فاشهد

فال ترجعن بعدى كافرًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن 

 .تضلوا بعده: كتاب اهلل لوسنة نبيه، أال هل بلغت ... اللهم فاشهد

لواحد كلكم آلدم لوآدم من تراب أكرمكم عند اهلل اتقاكم،  أيها الناس إن ربكم لواحد لوإن أباكم

قال  –أال هل بلغت....اللهم فاشهد قالوا نعم  –لوليس لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى 

  .فليبلغ الشاهد الغائب

أيها الناس إن اهلل قد قسم لكل لوارث نصيبه من املرياث لوال جيوز لوارث لوصية، لوال جيوز 

لث، لوالولد للفراش لوللعاهر احلجر. من ادعى إىل غري أبيه ألو توىل غري لوصية يف أكثر من ث

  .مواليه فعليه لعنة اهلل لواملالئكة لوالناس أمجعني ال يقبل منه صرف لوال عدل. لوالسالم عليكم
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 حيمرمحن الربسم اهلل ال

 االلوىلحلة رجامعة دياىل                                                           امل

 بيةرفة                                         املادة : اللغة العربية للعلوم الصكلية الرت

 دقيقة  50قسم علوم احلياة                                                    الزمن : 

                                            رعد طالب كريم أ.د.

 عالمات )االسم ،لوالفعل،لواحلرفة :  الثانية راحملاض

 )االسم ،لوالفعل،لواحلرف( عالمات

 :-رمحه اهلل-قال بن مالك 

 لَوُمْسَنٍد ِلاِلْسِم َتْمِييٌز َحَصْل……باجَلرِّ لَواْلتَّْنِويِن لَوالنَِّدا لَوَأْل -10

 َيْنَجِليلَوُنوِن أْقِبَلنَّ ِفْعٌل ……بَتا َفَعْلَت لَوَأَتْت لَوَيا اْفَعِلي  -11

 ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َيِلي َلْم َكَيَشْم……ِسَواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل لَويف لَوَلْم -12

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……لَوَماِضَي األْفَعاِل ِبالتَّا ِمْز لَوِسْم -13

 ْه لَوَحيََّهْلِفيِه ُهَو اْسٌم َنْحُو َص……لوَاأَلْمُر إْن َلْم َيُك ِللنُّوِن َمَحْل -14

 عالمات االسم

 لَوُمْسَنٍد ِلاِلْسِم َتْمِييٌز َحَصْل……باجَلرِّ لَواْلتَّْنِويِن لَوالنَِّدا لَوَأْل-10

اآلن سيطرح لنا كيف نقبض على االسم،إذا كان عندنا جمموعة من الكلمات نريد أن نصنف 

 خانة الفعل ثم نضع هذه الكلمات إىل حقلها املناسب :نضع االسم يف خانة االسم لو الفعل يف

 احلرف يف خانة احلرف،فكيف نعمل؟

 هناك عالمات ظاهرة تدل على كل كلمة من هذه الكلمات

 يسوق لنا بن مالك رمحه اهلل مخس عالمات هنا:اجلر ،التنوين،النداء،أل التعريف،االسناد

 لو هذا كله جيعل االسم مميَّزا عن قسيميه:الفعل لواحلرف

ل اجلر فهي إسم ،نرى كلمة تقبل التنوين فهي إسم،نرى كلمة فبمجرد أن نرى كلمة تقب

تقبل أن تنادى فخي إسم، كلمة تقبل هذه الالصقة الرائعة اليت تسمى "أل"فهي إسم،كلمة يف 
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 اجلملة يسند إليها فهي إسم.

 اجلر:-1

 ما املقصود باجلر؟

 اجلر :ألول العالمات اليت مّتيز االسم عن قسيميه"الفعل لو احلرف"

 قصود به ما حيدثه عامل اجلر سواء كان اجلر رحرف جر أم باإلضافة أم بالتبعية .لو امل

 أنواع اجلر:

 ثالثة:

 جر رحرف اجلر-1

 جر باإلضافة-2

 جر بالتبعية-3

 كل هذا موجود يف كلمة عظيمة هي :"بسم اهلل الرمحن الرحيم"

 نقول يف اإلعراب:

 رابالباء:حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلع

اذن هي اسم --اسم:اسم جمرلور بالباء لو عالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره لو هو مضاف 

 بالضرلورة ألنها قبلت اجلر

لو هذا نوع من <--اهلل:لفظ اجلاللة )تأدبا مع هذا اللفظ العظيم(مضاف إليه جمرلورا باإلضافة

 الرتكيب يسمى "الرتكيب اإلضايف".

 ،األلول نكرة لو الثاني معرفة فيتحقق التعريف لو يتحقق فالرتكيب اإلضايف:يرتكب من امسني

 التخصيص.

  األلول يعرب حسب موقعه من اإلعراب أما املضاف إليه فيكون جمرلورا دائما باإلضافة

 الرمحن الرحيم:كالهما نعتان ألو صفتان جمرلوران تابعان ملنعوتهما اسم اجلاللة "اهلل" .

 (التنوين2

 التنوين لغة:التصويت

 نوَّن الطائُر" أي غنى الطائر لو صوَّتنقول "
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اصطالحا:نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم تنطق لو ال تكتب،لو هي عبارة عن فتحتني ألو 

 ضمتني ألو كسرتني.

 مثال /"مجيٌل "تنطق هكذا "مجيُلْن"

 أنواعه:

 (تنوين التمكني:لو هو الالحق باألمساء امُلعربة1

 مثل :زيٌد،رجٌل

 ببعض املبنيات داللة على تنكريها(تنوين التنكري:يلحق 2

 مثل :سبويٍه ،صٍه،مٍه،إيٍه،آٍه،أفٍّ

 (تنوين املقابلة:هو الذي يلحق جبمع املؤنث السامل،3

 مثل:مسلماٌت

مسي بذلك ألنه يقابل النون يف مجع املذكر السامل"مسلمون"،فال نكتب "مسلموٌن" ألو 

 وين."مسلموٍن" ألو "مسلمونًا"، فالنون هنا هي عوض عن التن

 (تنوين الِعَوض:لو هو على ثالثة أقسام:4

لو أنتم }*عوض عن مجلة:هو ما يلحق "إْذ" عوضا عن مجلة حمذلوفة تكون بعدها مثل 1

 أي :لو أنتم حني إذ بلغت الرلوح احللقوم تنظرلون <--{حينئٍذ تنظرلون

ضافة كلُّ الناس قائم )ألن التنوين ميتنع يف اإل<--،مثل: كلٌّ قائم *عوض عن اسم حمذلوف2

 فال نقول "كٌل الناس قائم"(

*عوض عن حرف حمذلوف،لو يكون يف اإلسم املنقوص،لو االسم املنقوص هو املنتهي بياء 3

 قاٍض<--الزمة مكسور ما قبلها. مثل:قاضي،القاضي

فــ"القاضي "معرف بأل لو التنوين تنكري يف أغلبه لو ال جيتمع التعريف مع التنكري،فإذا 

  ىل تنكريه"قاٍض".حذفت "أل يرجع" اإلسم إ

يقال أنه تنوين تنكري لو ال بأس باجتماع التنوين يف نظري "تنوين التنكري" لو "تنوين 

 العوض".

 لو هو خاص بالشعر،لو هو الذي يلحق بالقوايف امُلطَلقة رحرف علة. (تنوين الرتمن:5
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 مثل:أقلي اللوم عاذال لو العتابًا***لو قولي إن أصبُت لقد أصابًا

 ا ،أصاَبا،لو لكن الشاعر أتى بالرتمن.لو األصل:العتاَب

 لو هناك من تردد حول قبوله فال مشكلة يف هذا.

 ( النداء3

 عندما أقول "يا منري"

 فـ"منري" بالضرلورة اسم ألنه قبل النداء.

 (أل التعريف4

 كل كلمة تقبل "أل "هي اسم بالضرلورة

 اْلَيْأُكُل<---فال نقول يأُكُل

 هديةلو تنقسم إىل قسمني :جنسية لو ع

 تفيد العموم،مثل : *اجلنسية1

 أي جنس اإلنسان كله ضعيف.{لَوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيفًا }-

 "الرجل أقوى من املرأة" أي أن جنس الرجل أقوى من النساء يف الغالب-

لو يقصد بها تعريف الشيء بعينه شرط أن يكون السامع ألو املخاَطب يعرف هذا  *العهدية:2

 قبل.االسم ألو تعرض له من 

 مثل:لو قلت لصديقك )فالن (الذي اغتاب صديقك )عالن ( :"ال تغتب الرجل يا فالن".

 لو أل العهدية ثالثة أنواع:

 ،أي أن املعهود ُذِكر يف سياق ُمعيَّن . أل العهدية الذِّْكِرية-1

فكلمة "الرسول"تعين  { وَلَكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسواًل َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّس}مثل قوله تعاىل 

 موسى عليه السالم ألنه سبق ذكره يف السياق،فهذا عهد ِذكري.

 أل العهدية الذهنية:هي اليت يكون ُمعرَِّفها معهودا يف الذهن-2

غار ثور،فهنا عهد ذهين يف رؤلوسنا من خالل <-- {ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر}مثل قوله تعاىل 

 سالم.ثقافتنا لو من خالل انتمائنا لإل

 أل العهدية احلضورية،أي تدل على حضور الشيء عيانا-3
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كلمة السمك <---مثال:"اشرتى أبي من السوق مسكا لو ملا عاد إىل البيت شوت أمي السمك."

 حاضرة يف السياق .

 لو قد جيتمع نوعان يف اجلملة.

 ( اإلسناد5

قائمة بني ركين اجلملة اإلسناد: عالمة رئيسة لوال تكون إال يف الرتكيب،لوهو عالقة ارتباط 

 ،سواء كانت اجلملة امسية ألو فعلية،فالعالقة بني امُلسند لو املسند إليه هي اإلسناد.

 *ركنا اجلملة اإلمسية:املبتدأ لو اخلرب

 *ركنا اجلملة الفعلية:فعل لو فاعل

  القمر طالع-مثل :

 أسندنا )أي ألوكلنا(الطلوع إىل القمر<---القمر :مبتدأ ،طالع :خرب

 القمُر طلَع-

 أسندنا أيضا الطلوع إىل القمر<--- طلع:فعل ،القمر:فاعل

 اذن فالقمر اسم سواء يف اجلملة اإلمسية ألو الفعلية ،ألنه ال ُيسَند إال لإلسم.

فلذلك متييٌز حصل لالسم:باجلر لو بالتنوين لوبالنداء لوبـ"أل"لو باإلسناد،فأي اسم من األمساء -

ستخرج بيقني أن هذه الكلمة اسم ليست فعال لوليست  طبَّقت عليه عالمة ألو عالمتني فإنك

 حرفا.

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

 عالمات الفعل:

 ْبَتا فعلَت لوأتت لويا افعلي*** لونوِن أقبلنَّ فعل ينجلي-11

 هو هنا ال يتحدث عن االسم لو لكن يتحدث عن الفعل مُبجمِل األمور.

 أنواع الفعل:

 أمر)مستقبل(-حاضر)مضارع(  -أنواع:ماض الفعل ثالثة 

 :أي ينجلي لو يتضح لنا الفعل بصفة عامة بعالمات يف اجلمل هي: "ينجلي"

 *تاء فعلَت:أي تاء الفاعل "كتْبُت ،كتْبَت،كتْبِت"
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 *تاء أَتْت: أي تاء التأنيث الساكنة "كتَبْت،رمَسْت،جلَسْت"

 *ياء افعلي:أي ياء املخاطبة "اكُتِبي ،اشَرِبي"

 *نون اقبلنَّ :أي نون التوكيد )الثقيلة لو اخلفيفة("اكتَبنَّ،يشرَبْن،َتَفهَّْمنَّ"

 

 مثال:كتبَت:فعل ماض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل.

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

 عالمات احلرف

 َيِلي َلْم َكَيَشْم ِفْعٌل ُمَضاِرٌع……ِسَواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل لَويف لَوَلْم -12

:أي سوى اإلسم لو الفعل،لو ال يقبل عالمات أي منهما، فهو اذن ال عالمة  "سواهما احلرف"

 له،لو يعرف بأنه ليس له معنى يف نفسه بل يكون معناه يف غريه.

 أنواع احلرف:

 بعض احلرلوف خمتص بالدخول على األمساء لو األفعال-1

 مثال:

 فعل لواالسم*هل : حرف استفهام يدخل على ال

 هل دخل سارية؟

 هل سارية موجود؟

 لو بعضها خمتص بالدخول على األمساء فقط-2

 مثال*يف :حرف خمتص باألمساء

 نقول :القلم يف جييب"

 لوال ميكن أن نقول مثال "ِفي َيْأِتي".

 لو بعضها خمتص بالدخول على األفعال فقط.-3

 مثال:

 *مل:حرف خمتص باألفعال

 ين يشم (مثل:َلْم َيَشْم )يشم يع
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 جزمنا هذا الفعل ألن "مل" حرف جزم.

 اذن احلرف ال يقبل أي عالمة.

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

 عالمات الفعل املضارع:

 لوهي عالمة رئيسة.<--- دخول "مل"-1

  مثل:َلْم َيَشْم

- إىل االستقبالأنه يقبل السني لو سوف )حريف التسويف(فتقلب الفعل املضارع من احلال  -2

 لوهي عالمة رئيسة أيضا<--

 ليست هناك قرينة تدل على أنه ييأكل اآلن ألو غدا--مثال:*يأكل بشري الطعام

 هناك داللة على املستقبل ألن هناك قرينة ،لوهي هنا "السني".--*َسَيأكُل بشري الطعام

 الزلوائد املوجودة يف ألوائله اجملموعة يف قولنا "نأتي" ألو "أنيت"-3

 اهلمزة<-- آكل أنا

 النون<--نأكل حنن

 التاء <--تاكل هي

 الياء<--يأكل هو

لولكن ليس شرطا فقد تأتي أفعال مبدلوءة بأحد تلك احلرلوف لو هي ليست يف املضارع،فهذه 

 العالمة ليست عالمة رئيسة.

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

 عالمات الفعل املاضي:

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……اِل ِبالتَّا ِمْز لَوِسْملَوَماِضَي األْفَع -13

 الفعل املاضي يقبل :

 دخول تاء التأنيث / كتَبْت-1

 تاء الفاعل /أكلُت أكلَت ،أكلِت-2

 فال ميكن أن نقول مثال "أنا يرُكْضُت".
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--------------------------------------------- 

 عالمات فعل األمر

 ِبالنُّوِن ِفْعَل األْمِر ِإْن أْمٌر ُفِهْم……................... لَوِسْم -13

 أي اجعل مسة لو هي النون لفعل األمر. "ِسْم "

 فعل األمر له عالمتان :

 عالمة معنوية :داللة الطلب *1

 أي أطلب منها طلبا لو هو الكتابة <-- مثال :يا مسراكتِبي الدرس

 كيد اخلفيفة لو الثقيلة*عالمة ظاهرة :قبول نون التو2

 )أؤكد عليه أن يكتب(. <-- مثال:اكُتَبْن الدرس يا سارية ،اكتَبنَّ الدرس..
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 حيمرمحن الربسم اهلل ال

 حلة االلوىلرجامعة دياىل                                                           امل

 بيةراملادة : اللغة الع                          فة               ربية للعلوم الصكلية الرت

 دقيقة  50قسم علوم احلياة                                                    الزمن : 

                                            رعد طالب كريم أ.د.

 

 هرامحد شوقي :حياته لوشع:  ة الثالثةراحملاض

 حياته :

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

، يلقب بـ "أمري العصور احلديثة يعد من أعظم لوأشهر شعراء العربية يف مصري لوشاعر كاتب

 الشعراء

 16 املوافق هـ 1287 رجب 20 يف بالقاهرة احلنفيلولد أمحد شوقي رحي 

، لوكانت جدته ألمه  سيةكلوشر يةكتر لوأم من أصول رديك ألب 1868 أكتوبر

، لوعلى جانب من الغنى لوالثراء، فتكفلت برتبية اخلديوي إمساعيليف قصر لوصيفة تعمل

حفيدها لونشأ معها يف القصر، لوملا بلغ الرابعة من عمره التحق بُكتَّاب الشيخ صاحل، فحفظ 

، ثم التحق مبدرسة املبتديان االبتدائية، لوأظهر لوالكتابة القراءة لوتعّلم مباد  القرآن قدًرا من

فيها نبوًغا لواضًحا كوفئ عليه بإعفائه من مصرلوفات املدرسة، لوانكب على دلوالوين فحول 

 .ا، فبدأ الشعر جيري على لسانهالشعراء حفًظا لواستظهاًر

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

ة الذي قد أنشئ بها حديًثا، لويف هذه الفرتة بدأت موهبته الشعرية لوانتسب إىل قسم الرتمج

 .تلفت نظر أستاذه الشيخ حممد البسيوني، لورأى فيه مشرلوع شاعر كبري

https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1287_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1287_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1303%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1303%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
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، لوقد حسمت تلك الرحلة الدراسية األلوىل اخلديوي توفيق على نفقة فرنسا بعدئٍذ سافر إىل

ة منطلقات شوقي الفكرية لواإلبداعية. لوخالهلا اشرتك مع زمالء البعثة يف تكوين )مجعي

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

 .، لوتفتَّح على مشرلوعات النهضة املصريةمصطفى كامل حينئذ صداقة محيمة بالزعيم

، كان فيها جبسده بينما ظل قلبه معلًقا بالثقافة العربية لوبالشعراء بألورلوبا طوال إقامته

مل يكن حمدلوًدا، لوتأثر  بالثقافة الفرنسية لكن تأثره .املتنيب العرب الكبار لوعلى رأسهم

 .لوموليري راسينا لوباألخصبالشعراء الفرنسيني 

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

، لويرجع النقاد التزام أمحد اإلجنليز ، الذي كان سلطته مهددة من قبلللخديوي عباس املديح

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

خالفة  هي اخلالفة العثمانية لوثانيا األثر الديين الذي كان يوجه الشعراء على أن

 .لوبالتالي لوجب الدفاع عن هذه اخلالفةإسالمية

؛ لويف هذا النفي اطلع أمحد 1915 عام سبانياإ لكن هذا أدى إىل نفي اإلجنليز للشاعر إىل

إىل قدرته اليت تكونت يف هذا باإلضافة  لواحلضارة األندلسية األدب العربي شوقي على

، لوكان أمحد شوقي يف هذه الفرتة مطلعا اآلداب األلورلوبية استخدام عدة لغات لواالطالع على

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

الشعبية لوالوطنية الساعية للتحرير عن بعد لوما يبث شعره من مشاعر احلزن على نفيه من 

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

 .1920 النفي، عاد شوقي إىل مصر سنة

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

حيث يعد الرائد األلول يف هذا اجملال عربيا لومن مسرحياته  للمسرح الشعري شوقي

 .لوعلي بك الكبري لوجمنون ليلى بيزلوقم مصرع كليوباترا الشعرية،

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 قصيدته : لولد اهلدى :

 لولد اهلدى فالكائنات ضياء لوفم الزمان تبسم لوثناء

 لَوامَلَلُأ امَلالِئُك َحوَلُه *** ِللديِن لَوالُدنيا ِبِه ُبَشراُءالرلوُح 

 لَوالَعرُش َيزهو لَواحَلظرَيُة َتزَدهي *** لَوامُلنَتهى لَوالِسدَرُة الَعصماُء

 لَوَحديَقُة الُفرقاِن ضاِحَكُة الُربا *** ِبالُترُجماِن َشِذيٌَّة َغنَّاُء

 لَوالَلوُح لَوالَقَلُم الَبديُع ُرلواُء لَوالَوحُي َيقُطُر َسلَسًلا ِمن َسلَسٍل ***

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

 اسُم اجَلالَلِة يف َبديِع ُحرلوِفِه *** َأِلٌف ُهناِلَك لَواسُم َطَه الباُء

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

 َبيُت الَنِبيَّنَي الَّذي ال َيلَتقي *** ِإّلا احَلناِئُف فيِه لَواحُلَنفاُء

 َخرُي اأُلُبوَِّة حاَزُهْم َلَك آَدٌم *** دلوَن اأَلناِم لَوَأحَرَزت َحوَّاُء

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

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

 ِبَك َبشََّر الَلُه الَسماَء َفُزيََِّنت *** لَوَتَضوََّعت ِمسًكا ِبَك الَغرباُء

 لَوَبدا ُمَحيَّاَك الَّذي َقَسماُتُه *** َحقٌّ لَوُغرَُّتُه ُهدًى لَوَحياُء

 لَوِمَن اخَلليِل لَوَهدِيِه سيماُءلَوَعَليِه ِمن نوِر الُنُبوَِّة َرلوَنٌق *** 

 َأثنى امَلسيُح َعَليِه َخلَف َسماِئِه *** لَوَتَهلََّلت لَواهَتزَِّت الَعذراُء

 َيوٌم َيتيُه َعلى الَزماِن َصباُحُه *** لَوَمساُؤُه ِبُمَحمٍَّد لَوضَّاُء

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

 ُذِعَرت ُعرلوُش الظاِلمنَي َفُزلِزَلت *** لَوَعَلت َعلى تيجاِنِهم َأصداُء

 لَوالناُر خالِوَيُة اجَلواِنِب َحوَلُهْم *** َخَمَدت َذلواِئُبها لَوغاَض املاُء

 لَواآلُي َترتى لَواخَلواِرُق َجمٌَّة *** ِجربيُل َرلوَّاٌح ِبها َغدَّاُء

 * لَوالُيتُم ِرزٌق َبعُضُه لَوَذكاُءِنعَم الَيتيُم َبَدت َمخاِيُل َفضِلِه **

 يف امَلهِد ُيسَتسقى احَليا ِبَرجاِئِه *** لَوِبَقصِدِه ُتسَتدَفُع الَبأساُء
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 ِبِسوى اأَلماَنِة يف الِصبا لَوالِصدِق َلم *** َيعِرفُه َأهُل الِصدِق لَواأُلَمناُء

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

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

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

 َأمَّا اجَلماُل َفَأنَت َشمُس َسماِئِه *** لَوَمالَحُة الِصدَّيِق ِمنَك َأياُء

 لُوجوِه لَوَخرُيُه *** ما ألوِتَي الُقوَّاُد لَوالُزَعماُءلَواحُلسُن ِمن َكَرِم ا

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

 لَوِإذا َعَفوَت َفقاِدًرا لَوُمَقدًَّرا *** ال َيسَتهنُي ِبَعفِوَك اجُلَهالُء

 يف الُدنيا ُهما الُرَحماُء لَوِإذا َرِحمَت َفَأنَت ُأمٌّ َألو َأٌب *** َهذاِن

 لَوِإذا َغِضبَت َفِإنَّما ِهَي َغضَبٌة *** يف احَلقَِّ ال ِضغٌن لَوال َبغضاُء

 لَوِإذا َرضيَت َفذاَك يف َمرضاِتِه *** لَوِرضا الَكثرِي َتَحلٌُّم لَوِرياُء

 لَوِإذا َخَطبَت َفِللَمناِبِر ِهزٌَّة *** َتعرلو الَنِديَّ لَوِللُقلوِب ُبكاُء

 ذا َقَضيَت َفال ارِتياَب َكَأنَّما *** جاَء اخُلصوَم ِمَن الَسماِء َقضاُءلَوِإ

 لَوِإذا َحَميَت املاَء َلم يوَرد لَوَلو *** َأنَّ الَقياِصَر لَوامُللوَك ِظماُء

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

 ِبِبرَِّها *** لَوَلَو َانَّ ما َمَلَكت َيداَك الشاُء لَوِإذا َمَلكَت الَنفَس ُقمَت

  لَوِإذا َبَنيَت َفَخرُي َزلوٍج ِعشَرًة *** لَوِإذا ابَتَنيَت َفدلوَنَك اآلباُء

 لَوِإذا َصِحبَت َرأى الَوفاَء ُمَجسًَّما *** يف ُبرِدَك اأَلصحاُب لَواخُلَلطاُء

 َعهِدَك ِذمٌَّة لَولَوفاُء لَوِإذا َأَخذَت الَعهَد َألو َأعَطيَتُه *** َفَجميُع

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

 لَوَتُمدُّ ِحلَمَك ِللَسفيِه ُمداِرًيا *** َحتَّى َيضيَق ِبَعرِضَك الُسَفهاُء

 يف ُكلَِّ َنفٍس ِمن ُسطاَك َمهاَبٌة *** لَوِلُكلَِّ َنفٍس يف َنداَك َرجاُء

 الَرأُي َلم ُينَض امُلَهنَُّد دلوَنُه *** َكالَسيِف َلم َتضِرب ِبِه اآلراُءلَو

 يَأيُّها اأُلِميُّ َحسُبَك ُرتَبًة *** يف الِعلِم َأن داَنت ِبَك الُعَلماُء
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 الِذكُر آَيُة َربََِّك الُكربى الَّيت *** فيها ِلباغي امُلعِجزاِت َغناُء

 الُلغى *** لَوَتَقدََّم الُبَلغاُء لَوالُفَصحاُء َصدُر الَبياِن َلُه ِإذا الَتَقِت

 ُنِسَخت ِبِه الَتوراُة لَوهَي لَوضيَئٌة *** لَوَتَخلََّف اإِلجنيُل لَوهَو ُذكاُء

 َلمَّا َتَمشَّى يف احِلجاِز َحكيُمُه *** ُفضَّت ُعكاُظ ِبِه لَوقاَم ِحراُء

 َنُه الُبَلغاُءَأزرى ِبَمنِطِق َأهِلِه لَوَبياِنِهْم *** لَوحٌي ُيَقصَُِّر دلو

 َحَسدلوا َفقالوا شاِعٌر َألو ساِحٌر *** لَوِمَن احَلسوِد َيكوُن االسِتهزاُء

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

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

  يف ُظُلماِتِه *** ُمَتتاِبًعا ُتجلى ِبِه الَظلماُء يوحى ِإَليَك الَفوُز

 ديٌن ُيَشيَُّد آَيًة يف آَيٍة *** َلِبناُتُه السوراُت لَواأَلدلواُء

 احَلقُّ فيِه ُهَو اأَلساُس لَوَكيَف ال *** لَواهلُل َجلَّ َجالُلُه الَبنَّاُء

 الَغوالي املاُء َأمَّا َحديُثَك يف الُعقوِل َفَمشَرٌع *** لَوالِعلُم لَواحِلَكُم

 ُهَو ِصبَغُة الُفرقاِن َنفَحُة ُقدِسِه *** لَوالسنُي ِمن َسوراِتِه لَوالراُء

  َجَرِت الَفصاَحُة ِمن َينابيَع الُنهى *** ِمن َدلوِحِه لَوَتَفجََّر اإِلنشاُء

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

  َعلى ُسالَفِتِه لَوَلم *** َتفَن الُسالُف لَوال َسال الُنَدماُءَأَتِت الُدهوُر 

 ِبَك يا ابَن َعبِد اهلِل قاَمت َسمَحٌة *** ِباحَلقَِّ ِمن َمَلِل اهُلدى َغرَّاُء

  ُبِنَيت َعلى الَتوحيِد لَوهَي َحقيَقٌة *** نادى ِبها ُسقراُط لَوالُقَدماُء

 *** َكالَشهِد ُثمَّ َتتاَبَع الُشَهداُءلَوَجَد الُزعاَف ِمَن الُسموِم ِلَأجِلها 

 لَوَمشى َعلى لَوجِه الَزماِن ِبنوِرها *** ُكهَّاُن لوادي النيِل لَوالُعَرفاُء

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

 ِنداُءَلمَّا َدَعوَت الناَس َلبَّى عاِقٌل *** لَوَأَصمَّ ِمنَك اجلاِهلنَي 

 َأَبوا اخُلرلوَج ِإَليَك ِمن َألوهاِمِهْم *** لَوالناُس يف َألوهاِمِهْم ُسَجناُء

 لَوِمَن الُعقوِل َجدالِوٌل لَوَجالِمٌد *** لَوِمَن الُنفوِس َحراِئٌر لَوِإماُء
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 داُء اجَلماَعِة ِمن َأِرسطاليَس َلم *** يوَصف َلُه َحتَّى َأَتيَت َدلواُء

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

 اهلُل َفوَق اخَللِق فيها لَوحَدُه *** لَوالناُس َتحَت ِلواِئها َأكفاُء

 لَوالديُن ُيسٌر لَواخِلالَفُة َبيَعٌة *** لَواأَلمُر شورى لَواحُلقوُق َقضاُء

  اإِلشِتراِكيَّوَن َأنَت ِإماُمُهْم *** َلوال َدعالوي الَقوِم لَوالُغَلواُء

 دالَويَت ُمتَِّئًدا لَودالَولوا َظفَرًة *** لَوَأَخفُّ ِمن َبعِض الَدلواِء الداُء

 احَلرُب يف َحقٍَّ َلَديَك َشريَعٌة *** لَوِمَن الُسموِم الناِقعاِت َدلواُء

 لَوالِبرُّ ِعنَدَك ِذمٌَّة لَوَفريَضٌة *** ال ِمنٌَّة َممنوَنٌة لَوَجباُء

 *** َحتَّى الَتقى الُكَرماُء لَوالُبَخالُء جاَءت َفَوحََّدِت الَزكاُة َسبيَلُه

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

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

 مُس لَواجَلوزاُءيَأيُّها امُلسرى ِبِه َشَرًفا ِإىل *** ما ال َتناُل الَش

 َيَتساَءلوَن لَوَأنَت َأطَهُر َهيَكٍل *** ِبالرلوِح َأم ِباهَليَكِل اإِلسراُء

 ِبِهما َسَموَت ُمَطهََّريِن ِكالُهما *** نوٌر لَوَرحياِنيٌَّة لَوَبهاُء

 َفضٌل َعَليَك ِلذي اجَلالِل لَوِمنٌَّة *** لَواهلُل َيفَعُل ما َيرى لَوَيشاُء

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

 يف ُكلَِّ ِمنَطَقٍة َحواشي نوُرها *** نوٌن لَوَأنَت الُنقَطُة الَزهراُء

 َأنَت اجَلماُل ِبها لَوَأنَت امُلجَتلى *** لَوالَكفُّ لَوامِلرآُة لَواحَلسناُء

 َك َلم َيُجزُه َعالُءاهلُل َهيََّأ ِمن َحظرَيِة ُقدِسِه *** َنُزًلا ِلذاِت

 الَعرُش َتحَتَك ُسدًَّة لَوَقواِئًما *** لَوَمناِكُب الرلوِح اأَلمنِي لِوطاُء

 لَوالُرسُل دلوَن الَعرِش َلم ُيؤَذن َلُهْم *** حاشا ِلَغرِيَك َموِعٌد لَوِلقاُء

 اخَليُل َتأبى َغرَي َأمَحَد حاِمًيا *** لَوِبها ِإذا ُذِكَر امُسُه ُخَيالُء

 َفواِرِس َيعَلموَن َمكاَنُه *** ِإن َهيََّجت آساَدها اهَليجاُءَشيُخ ال

 لَوِإذا َتَصدَّى ِللُظبا َفُمَهنٌَّد *** َألو ِللِرماِح َفَصعَدٌة َسمراُء
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 لَوِإذا َرمى َعن َقوِسِه َفَيميُنُه *** َقَدٌر لَوما ُترمى الَيمنُي َقضاُء

 يِفِه يف الراِسياِت َمضاُءِمن ُكلَِّ داعي احَلقَِّ ِهمَُّة َسيِفِه *** َفِلَس

 ساقي اجَلريِح لَوُمطِعُم اأَلسرى لَوَمن *** َأِمَنت َسناِبَك َخيِلِه اأَلشالُء

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

 لَواحَلرُب ِمن َشَرِف الُشعوِب َفِإن َبَغوا *** َفامَلجُد ِممَّا َيدَّعوَن َبراُء

 لَواحَلرُب َيبَعُثها الَقِويُّ َتَجبًُّرا *** لَوَينوُء َتحَت َبالِئها الُضَعفاُء

 َكم ِمن ُغزاٍة ِللَرسوِل َكرمَيٍة *** فيها ِرضًى ِللَحقَِّ َألو ِإعالُء

 كاَنت ِلُجنِد اهلِل فيها ِشدٌَّة *** يف ِإثِرها ِللعاَلمنَي َرخاُء

 ها *** َفَعلى اجَلهاَلِة لَوالَضالِل َعفاُءَضَربوا الَضالَلَة َضرَبٌة َذَهَبت ِب

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

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

 ِنساُءَهل كاَن َحوَل ُمَحمٍَّد ِمن َقوِمِه *** ِإال َصِبيٌّ لواِحٌد لَو

 َفَدعا َفَلبَّى يف الَقباِئِل ُعصَبٌة *** ُمسَتضَعفوَن َقالِئٌل َأنضاُء

 َردَّلوا ِبَبأِس الَعزِم َعنُه ِمَن اأَلذى *** ما ال َتُردُّ الَصخَرُة الَصمَّاُء

 لَواحَلقُّ لَواإلمياُن ِإن ُصبَّا َعلى *** ُبرٍد َففيِه َكتيَبٌة َخرساُء

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

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

 َحتَّى ِإذا ُفِتَحت َلُهْم َأطراُفها *** َلم ُيطِغِهْم َتَرٌف لَوال َنعماُء

 ما َلُه ُشَفعاُء يا َمن َلُه ِعزُّ الَشفاَعِة لَوحَدُه *** لَوهَو امُلَنزَُّه

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

 َترلوي لَوَتسقي الصاِلحنَي َثواَبُهْم *** لَوالصاِلحاُت َذخاِئٌر لَوَجزاُء

 َأِلِمثِل َهذا ُذقَت يف الُدنيا الَطوى *** لَوانَشقَّ ِمن َخَلٍق َعَليَك ِرداُء

 َك يا َرسوُل َعراِئٌس *** ُتيَِّمَن فيَك لَوشاَقُهنَّ َجالُءلي يف َمدحِي

  ُهنَّ احِلساُن َفِإن َقِبلَت َتَكرًُّما *** َفُمهوُرُهنَّ َشفاَعٌة َحسناُء
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 َأنَت الَّذي َنَظَم الَبِريََّة ديُنُه *** ماذا َيقوُل لَوَينُظُم الُشَعراُء

 َأنَت َبل َأنَت الَيُد الَبيضاُءامُلصِلحوَن َأصاِبٌع ُجِمَعت َيًدا *** ِهَي 

 ما ِجئُت باَبَك ماِدًحا َبل داِعًيا *** لَوِمَن امَلديِح َتَضرٌُّع لَوُدعاُء

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

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

 َتَفكَِّكوَن َفما َتُضمُّ ُنفوَسُهْم *** ِثَقٌة لَوال َجَمَع الُقلوَب َصفاُءُم

 َرَقدلوا لَوَغرَُّهُم َنعيٌم باِطٌل *** لَوَنعيُم َقوٍم يف الُقيوِد َبالُء

 َظَلموا َشريَعَتَك الَّيت ِنلنا ِبها *** ما َلم َيَنل يف رلوَمَة الُفَقهاُء

 دى *** يف الديِن لَوالُدنيا ِبها الُسَعداُءَمَشِت احَلضاَرُة يف َسناها لَواهَت

 َصّلى َعَليَك اهلُل ما َصِحَب الُدجى *** حاٍد لَوَحنَّت ِبالَفال لَوجناُء

 لَواسَتقَبَل الِرضواَن يف ُغُرفاِتِهْم *** ِبِجناِن َعدٍن آُلَك الُسَمحاُء

 َبٍب ِإَليَك َفَحسِبَي الَزهراُءـــــــــــــَس       اِئِل َمن َيَقع ِمنُهم َعلى *** ـــــــــــــــَخرُي الَوس
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 حيمرمحن الربسم اهلل ال

 حلة االلوىلرجامعة دياىل                                                           امل

 بيةرفة                                         املادة : اللغة العربية للعلوم الصكلية الرت

 دقيقة  50قسم علوم احلياة                                                    الزمن : 

                                            رعد طالب كريم أ.د.

 

 ه:رابن زيدلون حياته لوشعابعة:  رة الراحملاض

املعرلوف بـابن  أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل بن زيدلون املخزلومي

م( لوزير  1071 أبريل 5/هـ 463 رجب ألول - قرطبة يف م1003/هـ394) زيدلون

 .لوكاتب لوشاعر أندلسي

ألسرة من فقهاء قرطبة  قرطبة لولد أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن غالب بن زيدلون يف

، لوكان سفريه قرطبة صاحب ألبي الوليد بن جهور ارةتوىل ابن زيدلون الوز بين خمزلوم من

املعتضد بن  ، ثم اتهمه ابن جهور بامليل إىلاألندلس يف أمراء الطوائف إىل

حالول ابن زيدلون استعطاف ابن جهور برسائله فلم يعطف  ، فحبسهإشبيلية صاحب عباد

كن ابن زيدلون من اهلرب، لوحلق ببالط املعتضد الذي قربه إليه، هـ، مت 441عليه. لويف عام 

هـ  463فكان مبثابة الوزير. لوقد أقام ابن زيدلون يف إشبيلية حتى تويف لودفن بها يف ألول رجب 

 املعتمد بن عباديف عهد

 قصيدته :

بن  كتبها الشاعر األندلسي أمحد بن عبد اهلل بن أمحد هي قصيدة شعرية ابن زيدلون نونية

لوتعد هذه  غالب بن زيدلون املخزلومي األندلسي، املكنى بأبي الوليد لواملشهور بابن زيدلون،

، الشعر العربي القصيدة من أشهر قصائده، بل لومن أشهر قصائد الفراق اليت قيلت يف تاريخ

 لوقد نسج الشعراء الالحقون على منواهلا

https://ar.wikipedia.org/wiki/394_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/394_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1003
https://ar.wikipedia.org/wiki/1003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1071
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


 
20 

 :نص القصيدة

 لَوَناَب َعـْن ِطْيـِب ُلْقَياَنـا َتَجاِفْيَنـا  َأْضَحى التََّناِئي َبِدْيـاًل ِمـْن َتداِنْينـا 

 ِحيـٌن فقـام بنـا للِحيـن ناِعينـا  أال لوقد حاَن ُصبـح الَبْيـِن َصبَّحنـا 

 ُحزًنا مـع الدهـر ال َيبلـى لوُيبلينـا   ْبِلسينـا بانتزاِحهـم َمـن ُمبلـغ امُل

 أنًسـا بقربهـم قـد عـاد ُيبكيـنـا  أن الزمان الـذي مـا زال ُيضحكنـا 

 فدعوا بـأن َنُغـصَّ فقـال الدهـر آمينـا   ِغيَظ الِعدى من تساقينا اهلوى 

 ان موصـواًل بأيدينـالوانبتَّ مـا كـ  فاحنلَّ مـا كـان معقـوًدا بأنفسنـا 

 رأًيـا لولـم نتقلـد غـيـَره ديـنـا  مل نعتقـد بعدكـم إال الوفـاَء لكـم 

 لوال أن تسـرلوا كاشًحـا فينـا  ما حقنا أن ُتقـرلوا عيـَن ذي حسـد بنـا، 

 لوقـد يئسنـا فمـا لليـأس ُيغرينـا  كنا نرى اليـأس ُتسلينـا عوارُضـه 

 شوًقـا إليكـم لوال جفـت مآقيـنـا  ِبنتـم لوبنـا فمـا ابتلـت جواحُننـا 

 َيقضي علينا األسـى لـوال تأسَِّينـا  نكـاد حيـن ُتناجيكـم ضمائـُرنـا 

 ُسوًدا لوكانـت بكـم بيًضـا ليالينـا   حالـت لفقدكـم أيامـنـا َفـَغـَدْت 

 للهو صـاٍف مـن تصافينـالومورُد ا   إذ جانب العيش َطْلـٌق مـن تألَُّفنـا

 قطوُفهـا فجنينـا منـه مـا ِشينـا  لوإذ َهَصْرنا ُغصون الوصـل دانيـة 

 فمـا كنـتـم ألرلواحـنـا إال رياحيـنـا   ليسِق عهدكم عهـد السـرلور 

 أن طاملـا غيَّـر النـأي احملبينـا  ال حتسبـوا َنْأيكـم عنـا ُيغيَِّـرنـا 

 منكم لوال انصرفـت عنكـم أمانينـا   ــداًل لواهلل مـا طلبـت أهواؤنـا ب

 من كان ِصرَف اهلوى لوالود َيسقينـا  يا سارَي الربِق غاِد القصَر فاسق به 

 إلًفـا، تـذكـره أمـسـى ُيعنَِّيـنـا  لواسـأل هنـاك هـل عنَّـي تذكرنـا 
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 من لو على البعد حيَّا كـان ُيحيينـا   لويـا نسيـَم الصَِّبـا بلـغ حتيتنـا 

 منـه لولـم يكـن ِغبَّـا تقاضيـنـا   فهل أرى الدهـر َيقصينـا ُمساَعفـًة

 مسًكا لوقـدَّر إنشـاء الـورى طينـا   ربيـب ملـك كــأن اهلل أنـشـأه 

 ِمن ناصع التبـر إبداًعـا لوحتسينـا   ألو صاغـه لوِرًقـا حمًضـا لوَتوََّجـه 

 ُتوُم الُعُقـود لوَأْدَمتـه الُبـرى ِلينـا    إذا َتـــَألوَّد آدتـــه رفـاهـَيـة

 بـل مـا َتَجلََّـى هلـا إال أحاييـنـا  كانت له الشمُس ِظْئـًرا فـي َأِكلََِّتـه 

 ُزْهـُر الكواكـب تعويـًذا لوتزييـنـا  كأمنا أثبتـت فـي صحـن لوجنتـه 

 َتَكافينـالوفـي املـودة كـاٍف مـن    ما َضرَّ أن مل نكـن أكفـاَءه شرًفـا 

 لورًدا أجاله الصبـا َغضًَّـا لوَنْسرينـا   يا رلوضًة طاملـا أْجَنـْت َلَواِحَظنـا 

 ُمًنـى ُضُرلوًبـا لولــذَّاٍت أفاِنيـنـا    لويـا حـيـاًة َتَملََّْيـنـا بزهرتـهـا

 يف لَوْشي ُنعمى َسَحْبنا َذْيَلـه ِحيـن  لويا نعيًمـا َخَطْرنـا مـن َغَضارتـه 

 لوقـدرك املعتلـى عـن ذاك ُيغنينـا    مَِّيـك إجـالاًل لوَتْكـِرَمـةلسنـا ُنَس

 فحسبنا الوصـف إيضاًحـا لوَتبيينـا  إذا انفردِت لوما ُشوِرْكِت فـي صفـٍة 

 لوالكوثر العـذب َزقَُّوًمـا لوِغسلينـا  يـا جنـَة اخللـد ُأبدلنـا بَسْلِسلهـا 

 قد َغضَّ من أجفان لواشينـالوالسعد    كأننـا لـم َنِبـت لوالوصـل ثالثنـا 

 حتى يكـاد لسـان الصبـح ُيفشينـا   ِسرَّاِن يف خاطـِر الظََّْلمـاء َيكُتُمنـا 

 عنه النََُّهى لوَترْكنـا الصبـر ناِسينـا   ال َغْرلو ِفي أن ذكرنا احلزن ِحنَي َنَهْت

 يـنـامكتوبـة لوأخذنـا الصبـر َتْلِق  إذا قرأنا األسى يـوَم النَّـوى ُسـَوًرا 

 ِشْرًبـا لوإن كـان يرلوينـا فُيظمينـا   أمَّـا هـواِك فلـم نعـدل مبنهـلـه 


