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 : مقدمة

 فرر  أ ررذ ضرر   تررراث مررن م يؤيررد   فثمرر  ،العربرر  النقررد عمرر  جديرردة ليسررت االقتبرر س فكرررة إن    
 فقرد ؛المعنر  أو المفرظ مسرتوى عمر  ذلر  أكر ن سروا  ،الشرعرا  برين التشر ب  أوجر  مرن م كر ن من قش 
 والترردا ل التف عررل ن حيرر  مررن األول عصررر  منررذ الشررعري اإلبررداع طبيعرر  العربيرر  النقديرر  األرا  وعررت

 ،الشررعري  السرررق : منهرر  متعررددة ُمسررماي ت تحررت ،وشرر عرر ر شرر عر إبرردع ت بررين والتعرر ل  والتقرر ط 
  ٓاالقتب س أو ،نلتضمي أو ،أواأل ذ ،الشعري  المع رض 

 القرررن" فر  الدينير  النصروص بعرض ب سرتقط ب" االقتبر س" الشرعري الرنمط  رذا فر  الشرعرا  يقو    
نمررر  ، المع رضررر  سررربيل عمررر  لررريس ،"المطهررررة النبويررر  السرررن " أو ،"الكرررري   أو السررري   سررربيل عمررر  وا 
 راسر  حضور من ل  بم  ين الد أو" القررن " النص ف ستحض ر.   االقتب س يستدعيه  الت  الموقف

 الردين  الرنص إبداعير  مرن ودالالتر  إس رت  تفعيل عم  الشعري النص وقدرة ،المتمق  نفس ف  وأثر
 ويكسب  الشعر، قيم  يرف  القررني  ب لصورة أو ،القررني  ب لمفردة الشعر تطعي  أن" ش  وال. وقداست 
 بالغيرر  قيمرر  مررن لهرر  لمرر  ولكررن. فحسررب قدسرري  مررن لهرر  لمرر  ال ،والج ذبيرر  والقرردرة القرروة مررن كثيررراً 

  جهتر  مرن اإلبداعير  نصوصر  الشر عر بهر  يحرول رلير   رو"القررن " ف القتب س ،(ٔ") كذل  ومعنوي 
يق عر ً  بني  واالتس   الرؤي   رو" الكرري  القرررن"برنن القرول ونسرتطي  ،"الكرري  القرررن" سري   ،بحسرب وا 
 تؤثر قررني  بثق ف  الشعري اإلنت ج رمز طري  عن اإلبداع  العمل ف  يحدث( كت ب /  قرائ ) نت ج
 كرر ن وكممرر  ،يسررتعممه  الترر  ورلي ترر   وأدواترر  المبرردع لفهرر  وفقرر ً  ؛ م تمفرر  مسررتوي ت عمرر  الررنص فرر 

 عنردم  -"القررنر  الرنص" عرن شرنن ً  يقرل بإبرداع اآللير  تمر  يجمر  أن اسرتط ع و الق ً  عمالق ً  اإلنت ج
 األس سري  الركيزة ألن أوس  إيح  ات ل  الشعرى العمل وك ن القررن  النص م  لش عرا ابداع التق 
 .النص تثرى

                                                 

كمي  البن ت  –رس ل  م جستير -أمل عيس   ليم     –التن ص الدين  ف  الشعر العرب  المع صر ف  مصر  - ٔ
 . ٖص  –   ٕٙٔٓج مع  عين شمس  –



 

 

 

 

 اب جامعة بورسعيد                                                       مجلة كلية اآلد                                                                                                                 
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

38 

 وقرد ،الرذات عم  ُيعّول فهو الشعرى إبداع  ف  الش عر به  يتوسل الت  الشعري  الرؤى وف  وعم  
. الرمرز طرير  عرن شرعر  ويعنر  ابداعر  يرْدع  ر ر  مرن فيهر  بمر  مسرتعين ً  ال  رجير  ب آللير ت يتوسل
 : والمع صرمنه  الحديث المصري الشعر ف " القررن " االقتب س لظهور أسب ب و ن ل 

 القررر رئ بمحظررر  مميرررز مرررذا  مرررن وم لهررر " الكرررري  القرررررن"  لغررر  -العربيررر  لمغررر  المميرررزة ال صوصررري 
 تدعونيسر كر نوا عنردم  الشرعرا  أن يررى مرن مر  اتفر  ولرذا ، نظمهر  وبطرائر  ، بهر  روح  المتشبع 
نمرر  ،"العظرري  القررنرر "  المعجرر  مررن مقتبسررين  الرردالل  برر لثرا  الشررعرى الررنص إثرررا  يحرر ولون كرر نوا وا 
 .الشعري  نصوصه  ف  مع  يتف عمون الذى القررن  لمنص وتنوع 
 فكثرلررديه   الدينيرر  والمع  ررد الكت تيررب فرر  تعممرروا حيررث ،المصررريين  الشررعرا  ألغمررب الدينيرر  النشررنة
 .متعددة بنشك ل القررن  صالن توظيف

ً".الكريمًالقرآن"ًلغةًمنًالقتباس:ًًأولًا
 واإلسرالمي  العربير  األم  شعرا  من  يْنهل الذى األس س  المورد -يزال وال –" القررن" ك ن         

 وكيرف ،ينضرب ال الرذى المعرين  رذا مرن ويسرتفيدون الشعرا  استف د فمقد ، والنثر لمشعر نظمه  ف 
له  "غدا وقد ال  وتنهرل اإللهر ، الكرال  حضرة ف  وتتنمل ، لغت  ظالل تتفين ، الش عرة لمذات مصدرا 
 ووفررة ،إشر رات  وا رتالف ، أسر ليب  وتّنروع ، إعجر ز  مرن له  اهلل م ش   وتتزّود ، الم تمف  ين بع  من

 (ٔ)".القررن  النص ش عري  من البشري  ش عريته  المبدع  الّذات وتستمد ، م  طب ت 
 نجرد ولرذل  ،التعبيرر فر  طريقتر  لر  ش عر فكل ؛ م تمف  بنس ليب يتع ممون الشعرا  أنا  ف  ش  وال
 حيرث ؛نوفرل يويرف الردكتور شرعر كمر ف  ، آل ر ش عر من ي تمف" القررن " النص م  تع ممه  أن
 مرن المقتبسر  ير تاآل ينقرل أن  ذل  ر ر، حين ً  وتحوير   حين ً  المقتبس  الم دة سي   عم  يح فظ أن 

 عرررن تكشرررف التررر  الشرررعورّي  مواقفررر  لبمرررورة يرمررر  إنمررر  جديرررد سررري   إلررر  وتحوير ررر  ،القررردي  سررري قه 

                                                 

شرك  النشر والتوزي  مدارس  –عّم ر   محمد بن –الصوفي  ف  الشعر المغرب  المع صر ، المفهو  والتجمي ت  - ٔ
 . ٙ٘ٔص  –   ٕٔٓٓ – ٔط –المغرب  –
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 حرين(  الرذكري ت وعيون   )  قصيدة ف  يقول حيث ،الع طفي  انفع الت  وتعكس ،لنفسي  مكون ته 
 :ق ئالً ( سعيد بور) الب سم  مدينت  م  ذاكرت  ف  الش عر ُيقِمب
 ممّي  الّدرب عم  َنْ ت لُ  األمس غضون ف  كن  يو  أنسيت           

 رّيررررر  تْنهلُ  إذ األغص ن عم  تهتز الحمو الربي  كُورْيق ت          
 وضّيرررررر  إكميال الفجر  يط يضفر زا ر قرمزى وشع ع          
       نديررررر  فتررّ ن ً  واألضرروا  األنرررردا  من رّي نَ   ّدي  وأرى          
 الشهّير  والودّ  الحبّ  تش ّ  الكْر  من حّب ت عيني  ف  وأرى          
 رأيرر  الموقف ف  أبديت قد م كنت إذا فتصبين  وتطيعين           
 َسويرررّر  إنس نرر ً  الرحمن يدُ  أح لترر  قد ش ص  الن س قررن           
  فّيررر  مجهوال الغيب  مف  يجث غ مض  سّراً  أن يظنوا ل           
 (ٔ)حّيرررر  األي   رؤى ف  سيبق  ب ألمس م ت حب  أنّ  يظنوا ل           

 اهلل قررول مررن اقتبسرره  والترر ( ممّيرر ) فرر  كمرر " الكررري  القررررن" لغرر  مررن مفرداترر  عررذب الشرر عر اقترربس
 سرررورة") مميررر  نررر و جر  ألرجمنررر  تنتررر  لررر  لرررِئن إبررررا ي  يررر   الهتررر  عرررن أنرررت أراغرررب قررر ل:"  تعررر ل 
 .طويالً  زمن ً  وا جرن  ب لحج رة ألرجمن  تسكت ل  لئن: أى والمعن ( ٙٗ اآلي : مري 

 الفجر من األسود ال يط من األبيض ال يط لك  يتبين حت  واشربوا وكموا:"تع ل  ق ل( الفجر  يط)
 (ٚٛٔ اآلي :  البقرة سورة")
ذا: "تعرر ل  قرر ل(  نرردّي )   يرررُ  الفررريقين أى رمنررواْ  لمررذين كفررروا الررذين قرر ل بينررت   تنرر  اي  عمرريه  تتمرر  وا 

 (ٖٚ:  اآلي  مري  سورة") َنِدّي  وأحسن مق م 
 سررورة")سرروي ً  صرررط ً  أ ررد  فرر لتبعن  ينترر  مرر ل  العمرر  مررن جرر  ن  قررد إنرر  ينبررتِ :" تعرر ل  قرر ل( سرروي ً )

 (ٖٗ:  اآلي : مري 
                                                 

ص  –   ٜٜٓٔالهيئ  المصري  الع م  لمكت ب   –د/ يوسف نوفل  –شعر  –كم  ته جر الطيور  –ديوان  - ٔ
ٖٙ – ٖٚ . 
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 (٘ٔ:  اآلي  مري  سورة") حيا  يبعث ويو  تُ يمو  ويو  ولد يو  عمي  وسم :" تع ل  ق ل (حّي )
 ول  ،(ٙٙ – ٖٖ – ٖٔ – ٘ٔ) اآلي ت ف  مرات أرب  السورة مدار عم ( حّي ) المفردة تم  تكررت

 لقصرررر  القررنرررر  السرررري   اقترررربس إنرررر  بررررل ؛ فحسررررب القررنيرررر  المفررررردات اقتبرررر س عمرررر  يقتصرالشرررر عر
 ".مري " سورة ف  ،السال  عميه " مري " الصديق 

 .الشعرى مراد  ف  ليوظفه  ؛ العذب  بنصدا   نضح حت  القررن  النص من الش عر ارتوى 
 :(وثق  عروتن ) قصيدت  ف  كم  ، سويم  أحمد الش عر القررن  النص تشربوا الذين ومن

 وثق  عروتُن                                         
 الريح ف  تتمز ُ  والُُ  التنفص 
  وثق عروتن 
 المحبوب  ف رَس  تجعمن 
 سفينت  وركب نَ 

 اآلمن وش طئ 
 .. وثق  عروتن 
 األي   ع ندت مهم 
 عمين  الزمنِ  كف   انغمقتْ  ومهم 
 ل  ث ني  تعيد  سوف..  عروتن 
 .. أجمل
 عشق ً  أنق ..  أطيب
 الشو  أحض ن ل  وأفتح ألوافي     

 .. وثق  عروتن 
 تنفمتْ  وال تنفص  أن التقبل
 عروتن 
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 أيدين  من نسقطه  أن تقبل ال
 (ٔ! )تُفمتْ  أونجعمه 

 والترر (  وثقرر  عروتنرر ) فرر  كمرر  دربرر  التكراريرر  البنيرر  ومررن ،سرربيال القررنيرر  األجرروا  مررن الشرر عر أت ررذ
 الردين فر  إكررا  ال:"تعر ل  اهلل قرول مرن اقتبسره  أنر  حيرث ؛مررات  مرس القصيدة مدار عم  تكررت

 انفصر   ال الروثق  بر لعروة استمسر  فقرد بر هلل ويرؤمن ب لطر غوت يكفرر مرنف الغر  مرن الرشرد تبين قد
 (ٕٙ٘: اآلي  البقرة سورة")عمي  سمي  واهلل له 
لرر  الرروثق  برر لعروة استمسر  فقررد محسررن و ررو اهلل إلرر  وجهر  يسررم  ومررن:" تعرر ل  قر ل -  ع قبرر  اهلل وا 

 (ٕٕ:اآلي  لقم ن سورة")األمور
 نرررى. لرر  نقررض ال الررذى األوثرر  ب لعهررد واعتصرر  وتعمرر  تمسرر  فقررد هلل كمرر  أمررر  يفرروض:  والمعنرر 
 السي    ذا ف .الشعرى مقصود  لين سب وغير  حور  أن  غير القررن  التعبير استعمل كيف الش عر

 تتحردث والت ( الن يل لسيد و  مش الدم  ) قصيدت  ف  ،العال أبو   لد الش عر يقول االقتب س من
 : الجمي  أّرقت الت  القضي  تم "األقص  المسجد" قضي  سطيني الفم القضي  عن فيه 
 القري   ذى من ا رج:  ق لت

 الفجرورتل قررن واسكن
 ،ال ن س الوسواس شر من
 "األقص " فو  يعمو نج  من

 (ٕ) األجراس وصميل
 اليرررل غسررر  إلررر  الشرررمس لرردلو  الصرررالة أقررر :" تعررر ل  قررر ل ،القررنرر  الرررنص ري مرررن الشررر عر اقترربس

 ( ٛٚ اآلي  اإلسرا  سورة")مشهودا ك ن الفجر قر ان إن الفجر  انوقر 

                                                 

ص    –   ٕٕٓٓدار الشرو  لمطب ع  والنشر  – ٔط  –أحمد سويم  -شعر  –رعش  ف  األف   –ديوان  - ٔ
ٕٓ – ٕٔ . 
 . ٕٚص  –  لد أبو العال  – وامش له   –ديوان   - ٕ
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 الوسررواس شررر مررن ،النرر س إلرر  ،النرر س ممرر  ،النرر س برررب أعرروذ قررل"  النرر س سررورة فرر  تعرر ل  قرر ل -
 وتكفررر ) قصررريدة وفررر . كمررر  اقتبررر س و رررذا ،الشرررعرى مرررراد  وافررر  بنسرررموب وظفررر  أنررر  حيرررث"ال نررر س
 : يقول حين... حي ت  رفي  رث   ف  كتبه  والت  منصور، م ع أحمد لمش عر( رضوى ابتس م 
 الكسير؛ عم د.. ورضوى
 !!الضرير ِسن  ..  ورضوى

...             ... 
... 
 ...            فيه 
 ،( ارجع  المطمئن  النفس أيته )

 (مرضي  راضي ) لرب   ارجع 
 ؛ اد م ..  اد م 

 (ٔ() جنت  واد م )
 الرنفس أيتهر  ير "الفجرر سرورة فر  تعر ل  ق ل ،المحزن موقف  م ين سب" القررن"  لغ من الش عر اقتبس

 "جنت  واد م  عب دى ف  واد م  ،مرضي  راضي  رب  إل  ارجع  ، المطمئن 
 ب لسرررررد اسررررتع ن وقررررد أوبرررردونه  ،ب لنقرررر ط برررر لرمز البيرررر ض م نسررررمي " أو الحررررذف بالغرررر  مسررررتعمال  

 اقتب سر ً  و رو ،الحكري  الرذكر رىّ  مرن االقتبر س سري   فر    رذا كرل(.  ٕ")الحروار وتوظيرف ،الشعرى
 مروال وديروان ع م  شوش  ف رو  شعر ف  كم  القررن  القص استدع  من الشعرا  من و ن ل .كمي ً 

 :  العمو  دار – قصيدة ف   يقول حين  ،  ص  بغدادى
 وغوص  سبح ً  الحي ة راودتن                          

                                                 

 . ٛٔٔص  –أحمد عم  منصور  –أضغ ث أي   الغريب  –ديوان  -ٔ
 .ٗٔص  –د/ يوسف نوفل   -أصوات النص الشعرى  - ٕ
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 (ٔ!)  شط ك ن وال يوسف ً  يجدْ  ل ْ                          
 عندم   - السال  عمي –" يوسف" اهلل نب  قص  من ج نب ً  يذكر ب  إذا  القررن  ب لقص الش عر تنثر

 وكرنن ،يوسرف يوجرد الشر عرفال أير   فر  أمر  ،"يوسف"  ك ن"  زلي  " أي   ولكن ،العزيز امرأة راودت 
 برالدى  رذى) قصريدة فر  أمر .  كر ن ممر  أسروأ بصرورة نفسر  يعيد الم ض  إن يقول أن أراد الش عر

 :فيه  يقول والت  ،جويدة ف رو  لمش عر(  كبالدى تعد ل 
 ومرادى  غربت  من أرى م ال        رأت فقد القميص أم  إل  ردوا    
 داإلفسرررررر  عص ب  اشترت  حين          غفرررررم  ف  ب عن  ب يل وطن    
  األسيرر د حم  ف  تصرخ لمجموع      مواكب  الحدود  مف من ش  دت    
 (ٕ)ينرررررر دى والحنين يبك  والعمرررر      حولن  تموح الموت حشود ك نت   

 ألن دعر   الرذى األمرر ؛واسرتعب د وفقرر وسرمب فسر د من البالد عم  حمت الت  الش عرالح ل  يستنكر
 قميص أى( القميص) فكرة ف  القررن  ب لقص تجربت  ف  متنثراً ( دىكبال تعد ل  بالدى  ذى) يقول

 عينر   ك نرت أن بعرد بصريراً  ف رترد – السرال  ،عمير " يعقروب" أبي  إل  رد عندم ) السال  عمي  يوسف
 وفكرررة ،غربترر  فرر  مرر اليرا  ترررى فقررد قميصرر  مصررر/ ألمرر  ردوا كررذل  ،(ٖ()الحررزن مررن ابيضررت  قررد

 عمرر  فررنلقو   ررذا بقمرريص اذ برروا" تعرر ل  اهلل قررول مررن اقترربس ونرررا  ،ال  رقرر  وةالقرر تمرر   رر  القمرريص
 (ٕٜ: اآلي  يوسف سرة") أجمعين بن مك  واتون  بصيراً  ينت  أب  وج 
 قصرريدة فرر  ،السررال  عميرر  – يوسررف قمرريص فكرررة لررنفس إسررم عيل الرردين عررز الشرر عر يقررول كررذل 
 :(يو  ذات) بعنوان

 حظن  وننع  المون ب  ت زم ن ً  نقض                          
 حرف  في  ن ط ل  زم ن ً  نقض                              

                                                 

 .ٓٛص  –ف رو  شوش   –موال بغدادى ديوان  - ٔ
 .ٗٔص  –   ٕٓٔٓ –الق  رة   -شرو  مطبع  ال  –ة ف رو  جويد –م ذا أص ب  ي وطن  -ديوان   - ٕ
 . ٘ٓٔص  –  ال ط ب الشعرى المع صر التراسل الدين  ف -ٖ
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 (ٔ)يعقوب عين من بي ضه  صفح  في  نعيش                         
 الشرعورى سري ق  مر  تتفر  التر  الداللر  القررنير  القصر  مرن فجررا  قرد -نررى كمر  – الش عرين من كل

 الفسرررر د يرررررون فهررر  ،النرررر س أصررربت الترررر  العمررر  ح لرررر  يسرررتنكر الشرررر عر وكرررنن.   فسرررري الن وأبعررر د 
 ! شيئ ً  يرون ال وكننه ...!  واالنحالل

 ات رذ  وكيرف ومع نير ، بنلف ظر "  الكري  ب لقررن" تنثروا كيف والمع صرة الحداث  شعرا  نرى  كذا   
 .  عي واالجتم والوطني  النفسي  مع ن ته  عن التعبير ف  سبيال
 فكرررر ن ،الشرررعري  تجررر ربه  إبرررراز فررر  وأثر ررر  القررنيررر  السررري ق ت دور المع صررررون الشرررعرا  أدر  لقرررد

 . ومعن  لفظ  الكري  القررن من االقتب س
 واالقتبرر س الشررريف النبرروى الحررديث اسررتدع  الحررداث  الشررعرى ال طرر ب فرر  الالفترر  الظرروا ر ومررن   
 أس سرر  بوصررفه  اسررتدع   وعمررل ، األح ديررث بهررذ  الشرر عر ف نشررغل ؛التررراث مررن جررز اً  بوصررف  منرر 

 .اإلسالمي  العقيدة ف  راس  
 مرن ومنه  معن  دون لفظ ً  من  اقتبس من فمنه  ،وأدوات  قدرت  حسب عم  كل الشعرا  من  اقتبس
 .          لفظ دون معن  من  اقتبس
ً:الشريفًالنبوىًالحديثًمنًالقتباس:ًًثانياًا

 مررن ات ررذوا كررذل  ،"العظرري  القررنرر  المعجرر " مررن والمع صرررون  الحررداثيون الشررعرا  ترربساق         
 فرر  كمر  ،الرردين  لمروروثه  ووفرر ئه  مع نر ته  عرن برر   يعبررون  صررب ً  معينر ً  ،المطهرررة النبوير  السرن 
 وحفنرر  ، محررر  أحمررد االقتبرر س  ررذا فرر  السرر بقين ومررن .والمع صرررة الحداثرر  شررعرا  مررن كثيررر شررعر

 . وغير   ،إبرا ي  وح فظ ،  صفن
 النبرروى الحررديث يمررزج فهررو ،ن صررف حفنرر  مررن رؤيرر  وانضرر  تعبيررراً  أقرروى مررن محررر  أحمررد يعررد   

حسرر س ،عميقرر  ومع يشرر  قويرر  ع طفرر   ررالل مررن ،مب شرررة المع صررر برر لواق  ،الشررريف  ففرر  ،حرر د وا 
 مرررن غ يتررر  فيررر  يركرررز بمطمررر   قصررريدت يفترررتح ،الجديرررد الهجررررى العررر   فيهررر  يسرررتقبل التررر  قصررريدت 

                                                 

 .ٖٖص  –د/ عز الدين إسم عيل  –قض ي   وظوا ر  الفني  والمعنوي   –الشعر المع صر  - ٔ
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 كررل مررن برر لرغ   ومتف ئمرر  رممرر  رؤيرر  ويحمررل ،الطويمرر  ابي تهرر  عبررر سررينت  مرر  إلرر  ويرمررز ،القصرريدة
 : واألمل الرج   لتحقي   النيل أم  ويحي   الهالل يحي  أن الجمهور من يطمب حيث ،شئ

 والجبل العصر عيد عيدال واستقبموا      النيررررل أم  وحيو الهالل حيو          
 (ٔ)مررنمررررول كل ويرُدن  الرجرر   من       مرتقب كل يزج  الع  ُ  أيه  ي          

  الرررذى العررر   المممرررح تقررردي  عمررر  يركرررز – وسررم  عميررر  اهلل صرررم  -والمهررر جر بررر لهجرة يشررريد أن وبعررد
 يسرتطي  ال التر  (الهمر )و (العرز  صر د ) عرن فيتحردث( تنمرل)و( ترجرو) كنمر  أعينن  تحت يضع 

 :صريح واضح ردا  ف  ويقرر به  تعصف أن( الضالل ريح)
  مجهول غير شرع  العز  ص د       مررررن  جرررررررررت  أي   النب  سنا         
 بتهويررررل يحفل ول  الضالل ريح     بهمت  تعصف ل  الح  عم  مض        
 عميرر  اهلل صررم  –"  محمررد" األعظرر  المهرر جر ينبرر الصررراع أحررداث وينفرر  ،لمسرريرة يتعرررض أن وبعررد
 – وصر حبه  الردعوة وأد عمر  وأ دت ، ق ط   ندى) بكل وسجمت   جت الت  قريش وبين – وسم 
 أمرر   المسررت مص الرردرس ليضرر  ينتقررل فإنرر  ،النه يرر  فرر  المرّوعرر  و زيمتهرر  -وسررم  عميرر  اهلل صررم 
 الجيرروش مواجهر  فر  الفعرر ل وتنثير ر  العزيمر  عررن الحرديث فيسرتعيد ،كمهرر  والردني  المصررى  الشرعب

 مجرد وال ،ذلر  بردون حير ة ال حيرث والعمرل والتضرحي  البرذل ف  كمه  المسنل  وي تصر ،واألس طيل
 :أيض 

 األس طيل وتدمير الجيوش قتل       عزيمته  صّحت إن تغمبُ  النفس  
 مبررررررذول األعال  من إالبغ ل         ط لبرررر  المجد مصون ين ل ولن 
 والقيرررل الق ل األمرين وأضي        لرررر  المض   عمن النجح منبعد 

 ك لتم ثيررررل وشعب الحي ة يبغ       عرمررررررل كمررر  شعبرررر ن الن س
 المجرررد عرررن ليتحررردث ،والتضرررحي  و ذاالبرررذل ،النبويررر  الهجررررة فررر  المرررؤثر المممرررح الشررر عر ين رررذ  نررر 
 ال الرذى والشرعب يعمرل الرذى الشرعب بين البسيط  المف رق  يض  ث  ،المتفو  (النجح)و( المصون)

                                                 

 . ٖٜٔص  –   ٕٜٜٔ دمنهور –مطبع  الفتوح الجديدة  – ٕج –أحمد محر   –مجد اإلسال    –ديوان  - ٔ
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 مرن المضرف  والجهر د والمثر برة العرز  إلر  أوضرمن ً  صرراح  األحروال كرل ف  و و ،(ك لتم ثيل) يعمل
نقرر ذ ،الوطنيرر  الغ يرر ت تحقرر  أجررل  نحررو يمتفررت حررين ،مقصررد  ي فرر  ال و ررو ،محنترر  مررن الرروطن وا 
 جررى ومر ( مصرر) أصر ب م  عم  األحزان وحرق  األس  لوع  في  مؤثراً  وي  طبه  ، الهجري السن 
 : اإلنكيزى التسمط تحت

 الد رأوزول   مف مك ن   رررذ      تودُعه ( مصر) وقفت م حج               
 منمول غير أضح  اهلل قوة مررن      يؤُيدنرررررر  م  لوال في  ق دح ك ْ               

 مممول غير عيش ً  ال وف من لمد     تدع  ول  رمن ً  منزالً  تترك  ل         
 (عررررْزريلَ )  تمث ل عند  رأت إال    له  يموح شئ من العين م تبصر        
 ،ب ألمل يتفجر م زال الش عر إن ،األ ير البيت ف  و  ص  ،األبي ت ف  تممحه  الت  المرارة وبرغ 
 – اإلنقررر ذ أن يررررى أو ت ري ررر  ومرررن– وسرررم  عميررر  اهلل صرررم  –" محمرررد" بررر الن ش صررري  مرررن النررر ب 
 أمثمرر  ضرررب عررن  يترروان  وال ،المح لرر  رت   – قصرريدت  لهرر  تعرضررت الترر  الحيثيرر ت عمرر  تنسيسرر ً 
 :النكرا  و زيمته  الفيل أصح ب قص  مثل ،تف ؤل  وتدع  ،نظريت  صد  تؤكد ت ري ي 
 الفيررررل ص حب أغرررررررر ر لم     مح رم  ض عت  ل البيت إل  انظر       
 بسجيررل وترمي   إلي  تهرررررروى     مسرع  الجررررررو مل  ب لطير رم         
 والسرابيل والعوال  الشوارع من     عممرررت بم  ونحميه  مصر نصون      

 بن رداب التمس  ل ال من واألم  الوطن قض ي  مع لج  عم  قصيدة من أكثر ف (  محر ) ألح لقد
 ك نررت الهجرررة أن الحظررت وقررد والنجرر ة، اإلنقرر ذ أجررل مررن مالمحهرر  واسررتدع   ،المحمديرر  الش صرري 

 عررن يكشررف وأيضرر ً  والمسررممين، مصررر مصرر ب عمرر  ان ترر   اللهرر  مررن يطمرر  الترر  المن سررب ت أكثررر
 مررن(هجرررىال الرابرر  مررن األول النصررف) المرريالدى العشرررين القرررن أوئررل مصررر فرر  جرررى بمرر  تررنثر 

 أحرداث مرن وم يصر حبه  الط ئفير  الفتنر  ك نرت لقرد." والمسرممين األقبر ط برين الط ئفير  الفتنر  أحداث
 السرريطرة إلتمرر   ، الفتنرر   ررذ  يؤججررون كر نوا وأعرروانه  اإلنجميررز وأن   صرر  ، و يمرر   بعواقررب تنرذر
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 فر  الشرعر لعرب وقرد ،فر ط ئ أمر   ط ئف  حقو  عم  الحف ظ بمهم  الع ل  أم   والتّزرع ،مصر عم 
 (ٔ.")ال طر وقم  ،الفتن  لد    م  دوراً  المن سب   ذ 
 الحرر دي القرررن بررد  فرر   نفسرر  يعيررد العشرررين القرررن أوائررل فرر  حرردث الررذى الم ضرر   ررذا وكررنن    

 ب س  والمت جرة بل  الط ئفي  الفتن وأحداث والتغيرات  الثورات في  أندلعت الذى القرن  ذا والعشرين
 صرم  – الكرري  النبر  بوصري  يرذكرن  جويردة فر رو  الشر عر جعرل الرذى األمرر ،الردم   وسف  دينال
 بعرض ذكرر أن بعد ،عميه  اهلل رضوان – الصح ب  ح ل واصف ً  ،الوداع حج  ف  – وسم  عمي  اهلل

 :يقول حين – والسال  الصالة عمي  – النب  صف ت
     صف تِ  كل ونبل.. الجالل في        مشر  بوجرررررر  الدني  وتودع
 اآلتِ  الحجيرر  ف  أراك  ال قد      بينه  تهمس وأنت الجموع تبك 

 وحي ت  سيرت ...  رب  قررن       أعنرر قكرررر  ف  أودعتُ  لكنن  
 ري ت  ف  األرض  ذى ف الص      ب  تمسرركت  إن تضررررموا اللن 

 ،أبرردا تضررموا ال حترر  ؛وسررنت  اهلل بكترر ب تمسرركوا بررنن أمترر  -وسررم  عميرر  اهلل صررم – النبرر  يوصرر 
 مرن مقتبسر ً . الردين ب سر  ومتر جرة ،دم   وسف  ،عبث من األم  لهذ  م حدث يستنكر الش عر وكنن
 تمسرركت  مرر   بعررد م  تضررموا لررن شرريئين فرريك  تركررتُ " – والسررال  الصررالة عميرر – األعظرر  النبرر  قررول
 مسرنداً  والحر ك  ، مرسرال م ل  أ رج ")الحوض عم  يردا حت  يتفرق  ولن ،وسنت   اهلل كت ب. بهم 

 (وصحح 
 : يقول ث . لمواق  رفض  عن لمتعبير قن ع ً – وسال  عمي  اهلل صم  – النب  قول من الش عر ات ذا

  زالت  ومن شطط  من  جال       توبت  أحمل جئت رح ب  ف  أن           
  فوات  ف  ك ن  قمب  وعذاب        محبت  ضعف  وك ن الغفور أنت          
  وشت ت  حيرت ..  عمرى و وان         حيمترر   قم  اآلن إلي  أشررررركو         

                                                 

 .ٜٚٔص  – ٕج –مجد اإلسال   –يوان د - ٔ
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 دع  بم  رب  داعي ً   زالت  من  جال توبت  يحمل – وسم  عمي  اهلل صم  - النب  قبر أم   الش عر
 ثي بهر  واستغشرت رذانه  مك  سدت أن دبع إليه  ذ ب الت  الط ئف من  روج  عند الكري  النب  ب 

 .وقبول  ورؤيت  ،الح  سم ع عن وقموبه  وأعينه 
 مرن اقتربس فقرد رر وسم  عمي  اهلل صم  – الكري  النب  يع ني  م ك ن وطن  تج   يع ن  الش عر وكنن
 ،........" النرر س عمرر  و رروان  ، حيمترر  وقمرر  ،قرروت  ضررعف إليرر  أشرركو إنرر  المهرر "  النبرر  دعرر  

 . ومؤثرة رائع  بطريق  توظيفه  واستط ع
 مررن غضررب  عررن معبررراً  يقررول حررين ، سرر ل  المررنع  عبررد االقتبرر س  ررذا شررعر   فرر  تررنل  الررذين ومررن  

 :إنحدار من الن س إليه  وصل الت  الح ل 
 "ب هلل إال والقوة الحول"

 الن س طرق ت أعوجت
 الن س أوق ت
 الن س وأحال 
 (ٔ)الن س أفه  
 عمير  اهلل صرم  – النب  بقول كم   ذا عن معبراً   وأحالمه  ،وأوق ته  ،الن س طرق ت يرفض الن س
 اهلل رضرر  – موسرر  أبرر  عررن:"منهرر  روايرر ت سرب  فرر  ذكررر والررذى"  إالبرر هلل قرروة وال الحررول" – وسرم 
 – النبر  فقر ل ،كبرنر  عمونر  إذا فكنر  سرفر فر  – وسرم  عمير  اهلل صرم  – النب  م  كن : ق ل – عن 

 ،ولكرررن والغ ئبررر  أصرررم ً  تررردعون ال فرررإنك  أنفسرررك  عمررر  أربعررروا النررر س أيهررر  – وسرررم  عميررر  اهلل صرررم 
 اهلل ي عبرد:  فقر ل.  بر هلل إال قروة وال الحرول نفسر  فر  أقرول وأنر  عمر ّ  أتر  ث  ،بصيراً  سميع ً  تدعون

 كنرز  ر  كمم  عم  دل أ رال ،أوق ل الجن ، كنوز من كنز فإنه . ب هلل إال والقوة الحول قل قيس بن
 (ومسم  الب  رى روا ") ب هلل إال قوة وال حول ال:"الجن  كنوز من

                                                 

 .ٕ٘ص   -وين من شعرا  اإلسكندري  قرا ات ف  دوا - ٔ
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 ،النرر س إليرر  وصررل لمرر  رفضرر  عررن   اللرر  مررن يعبررر قن عرر ً  الشررريف النبرروى الحررديث الشرر عر ات ررذ
 .من سب  بطريق  الش عر ووظف 
 م يؤكرد  و رذا ، ب  وتعمق  ،لدين ا لمموروث وف  ً  الحداث  شعرا  أكثر من سال  رفعت الش عر ونجد

 فر   القردي  لممروروث وفر  ً  جيمر  شرعرا  أكثر من سال  رفعت إن" بقول  المطمب عبد محمد الدكتور
 فرفعرت ،"والررفض الضردي  عمر  اإلفر دة ك نرت ولرو حتر  ، منر  إفر دة أكثرر   ومن ،اإلنس ن  مستوا 
 :منه  مواقف عدة ف  النبوى الحديث يستمه  سال 

  والنسي ن النع س فيسرقن              
 كسيراً  أسيراً  المس   سم  عم             
  وفسدت سيرت  س  ت أن   فنن              
  رأت قبم  من عين ال م  وم بمغت سمعت             
 فالتسنلون  بشر قمب عم   طر أو سمعت أذن أو           
 ( ٔ)الغريب ب لغموض متو ج ً  أمض  ن سب م دون مرح ً  رأيتمون  إن           

 عرن يرروى فمر  – وسرم  عمير  اهلل صرم  – قولر  فر  النبروى يستحضررال ط ب – ذلر  ف  – الش عر
(  ٕ.")بشرر قمرب عمر   طرر وال سرمعت أذن وال رأت عرين مر ال الصر لحين لعبر دى أعرددتُ  قر ل" رب 

 عتبر  إلر  الوصرول عرد  ، ب لضررورة بعر يت السمع  وفس د السيرة سو  إل  ق د   الت  الذات فمسم 
 فر  النبروى الحرديث نصروص اسرتدع   تر  وقرد. البشررى اإلدرا  عرن بعيد ع ل  ف  ،العموى اإلشرا 
  بكررل التررراث عمرر  سررال  لرفعررت الشررعرى الررنص انفررتح فقررد وبهررذا ،مرررات  مررس – إشررراق ت – ديرروان

 التررررراث وأنمرررر ط. الشررررعرى الررررنص بررررين يرررر القو  العالقرررر  إلرررر  أدى كمرررر  ،وفني ترررر  ومقوم ترررر  مصرررر در 
 الشر عر واسرتط ع الشرعري  نصوصره  دا رل متعرددة تراثير  أقنعر  مرتردي ً  الشر عر وأصبح.  الم تمف 
 نر ل فقرد المعنروى االقتبر س أمر . لفظير ً  اقتب سر ً  اقتبس أن  حيث ،سي قه  م  متن سب  بطريق  توظيفه 

                                                 

 . )بدون ت ري ( ٖٗص  –رفعت سال   –إشراق ت  –ديوان  - ٔ
 والترمذى . – ٕٕٛص  ٔج –أ رج  مسم   – ٛٔٔص  – ٗج –ب ب صف  أ ل الجن   –صحيح الب  ري  - ٕ
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 ات رذو  ،معنوير ً  اقتب سر ً  الشرريف النبروى الحرديث مرن سروااقتب حيرث ،الحداثر  شرعرا  مرن كثير ا تم  
 مرروال" ديرروان ففرر . المع صرررين الشررعرا  مررن كثيررر شررعر فرر  كمرر  ،م يشررغمه  كررل عررن لمتعبيررر قن عرر ً 

 – والسررال  الصررالة عميرر – األكررر  النبرر  قررول فيرر  يسررتدع  والررذى شوشرر ، فرر رو  لمشرر عر" بغرردادى
 : األم  ه عمي الت  الحم  ويستنكر يتعجب حيث

 ؟ بعث الممررررررررررر ت  ذا  رررررل                              
 ؟ الوصول يو  الظم   لمت ئهين و ل
 زمررر نررر  المعررررز الركب ت   كيف

 طرررويل ابتررردئن  الررذى والطررري 
 ... الدرب وضح وقد ؟ يهتدى ال كيف
 الررهرررردى وفينررررر 
 (ٔ)رررررلالدليرر وفينررر 
 عزتهرر  لهرر  لتعررود رسررول  وسررن  اهلل كترر ب إلرر  لمعررودة األمرر  يرردعو قصرريدت   ترر   فرر  الشرر عر وكررنن

 مر إن فريك  تركرتُ " – وسم  عمي  اهلل صم  – الرسول قول إل   ف  طرف من يشير حين وأمج د  
 ".وسنت  اهلل كت ب:أبدا بعدى تضموا لن ب  تمسكت 

 وسرم  عمير  اهلل صرم – النبر  بقرول ترذكرن  والت  ، السال  لصن ع طوب  – القصيدة عنوان منذ    
 قر ل ،قر ل العر ص برن عمررو برن اهلل عبرد سرمعت يقرول سفي ن سم  أن  اهلل عبد بن جندب عن"  –

: ي رسرول الغربر   مرن فقيرل لمغربر   طروب  عند  ونحن يو  ذات -وسم  عمي  اهلل صم  – اهلل رسول
 (مسند  ف  أحمد روا ".) يطيعه  ممن أكثر يعصيه  من كثير سو  أن س ف  ص لحون أن س ق ل
 لح ل  واستنك ر  تعجب  عن يعبرب  قن ع ً  من  مت ذاً  الشريف الحديث من المقط  بهذا  تمه  وحت  

 .واإلسالمي  العربي  األم 

                                                 

 .  ٛٓٔ – ٚٓٔص  –موال بغدادى  –ان ديو  - ٔ
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 قن عر ً   رذ وت الشرريف الحرديث مرن اقتبس حيث ؛واإلسالمي  العربي  األم  بقض ي  شغموا وممن     
 : مستنكراً  متعجب ً  يقول حين ،نوفل يوسف الدكتور ،مراد  عن لمتعبير

 !!                     ه ا ا ا لّ .. .. ي ل!!!  أهلل ي         
 !! ؟ الالبشري  الك بوس  م  ذا        
 ..  ..   ... ورأى       
 وعت دا... جيش .. .... وحشوداً ..  نيران ً ...   ..  ب روداً  وأرى      

 عّدة...          
 ... ودم           

 " !!!!!ال يل ورب ط"     
 !!!بشع رات معقوداً       

 يجمعهر  أن األجمرل مرن ،برل أسر ليب عردة واحردة شرعري  مقطوعر  ف  الش عر يجم  أن الجميل من
 :األول البيت فف  ؛الس بق  المقطوع  ف  ب لفعل م نرا   ذا ،واحد شعرى سطر ف  الش عر
 (.أهلل ي ) ف  ندا  أسموب
 !!!(. أهلل ي ) تعجب أسموب
 (. ل... ي ل) ب لنقط ب لرمز البي ض أسموب
 (. ه ا ا ا لّ ) التقطي  أسموب
 (ٔ.)الس بق  األس ليب جمي  ف  الموجود التكرار أسموب

 أن أراد الشرر عر نوكررن ،الواقرر  لهررذا الرررفض معرر ن  كررل جمعررت ،ك ممرر  وصررورة ، شرر مم  نظرررة إنهرر  
 ،المغرر زى لتعرردد األسرر ليب تعررددت!!( ؟ الالبشرررى) الواقرر   ررذا أقبررل وال أرفررض األسرر ليب بكررل يقررول
 – الرسررول قررول مررن الشررريف الحررديث معرر ن  مررن مقتبسرر ً  ، الشررعري  تجربترر  وعمرر  لثرررا  ذلرر  أدى

 عنهمرر  اهلل ضرر ر  عمررر بررن اهلل عبررد عررن ،الب رر ري صررحيح فرر  جرر   كمرر  – وسررم  عميرر  اهلل صررم 
                                                 

 .٘ٙ – ٗٙص  –البحر أنث   البحيرة  –ديوان  - ٔ
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 يررررو  إلرررر  ال يررررر نواصرررريه  فرررر  معقررررود ال يررررل"  – وسررررم  عميرررر  اهلل صررررم  – اهلل رسررررول قرررر ل: قرررر ل
 ال يررر أن أى ، الحصرر ن جبهر  عمرر  المسترسرل الَشررعر و ر  ،ن صرري  جمر : والنررواص( ٔ)،"القي مر 
 .ب ل يل وثيق ً  ارتب ط ً  يرتبط
 عمرر " ص" سررورة فر  الكررري  القرررن فرر  الحقيقر  ذ  رر تنكيرد ونرررى.  يرراً  ال يررل تسرم  العرررب وك نرت
 أحببرت إنر  فقر ل ، الجير د الصر فن ت ب لعش  عمي  عرض إذ" -السال  عمي  – سميم ن سيدن  لس ن
                                                                             .(ٖٕ- ٖٔ: اآلي )"ب لحج ب توارت حت  رب  ذكر عن ال ير حب
 ،الجير د الصر فن ت عمر  عرض – السال  عمي  – سميم ن سيدن  أن  الكريم  اآلي  من نرى فكم    
 برل ،ال يل حب أحببتُ  يقل فم  ،اً   ير ال يل سم  أن  أى ،رب  ذكر عن ال ير حب أحببت فق ل
. القي مرر  يررو  إلرر  نواصرريه  فرر  معقررود ال يررل أن لحقيقرر  تنكيررد و ررذا ال يررر؛ حررب أحببررت إنرر  قرر ل

 قول  ف  ب ل يل يقس  عزوجل اهلل أن ،ال يل عن تتحدث الت  ،"الع دي ت"  سورة ف  أيض ً  ونالحظ
نر  ،لكنرود لربر  اإلنسر ن إن"  ذلر  بعرد يقرول ثر " ضبح  والع دي ت: " تع ل  نر  لشرهيد ذلر  عمر  وا   وا 
 أن عمر  دليرل و رذا ،ال يرل عرن تتحردث صرورة ف  ال ير ذكر أ رى مرة فنرى ،"لشديد ال ير لحب
 اليررزال ال يررل فررإن ،بعررد يررنت  لرر  القي مرر  يررو  أن وبمرر  ، يررو  إلرر  ال يررر نواصرريه  فرر  معقررود ال يررل
 .القي م  يو  إل  نواصيه  ف  ومعقود ب ل ير مرتبط ً  ال ير وسيبق  ال ير، به  مرتبط ً 

 : تقول حين مهن  نوال شعر ف  أيض ً  الشعرى االقتب س  ذا تنل   
 ال ميل ببرد المع ن  كسوت         جميل بمفظ القصيدة نظمت          
 أصررررررريل وذو  جديد بطع        بديعررر ً  فن ً  شعور  وصغت          
 (ٕ)الهديرررل يفررررررو  ر ي  ونبر         وقع  ف  السحر كم  بي ن          

 رابط  ف  ،التوحيدى حي ن أبو – كت ب  من قش  بمن سب  المع صرين الشعرا  أحد تمدح الش عرة
 حدثن "  -وسم  عمي  اهلل صل – األكر  النب  قول لتتذكر السي   دع    فربم  ،اإلسالمي  األدب

                                                 

 .ٔالح شي  رق    -ح صحيح الب  ري شر  –فتح الب رى   - ٔ
 .ٚٚص  –شعر نوال  –أنغ   ث ئرة   ديوان - ٕ
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 رجالن قد  ق ل أن  عمر بن اهلل عبد عن أسم  بن زيد عن م ل  عن م ل  عن مسمم  بن هلل عبد
 إن -وسم  عمي  اهلل صم  – اهلل رسول فق ل – ي نهم لب يعن  – الن س فتعجب ف طب  المشر  من

(                                                                          ٔ".)لسحر البي ن بعض
 (صحيح  ف  الب  رى روا )
 العزيررز وطننرر  عرن يتحرردث حررين العظري  عبررد بسري / شررعرد فرر  كمر  االقتبرر س مررن الرنمط  ررذا ترنل   
 :ق ئالً  الب سل وجند   األصيل وشعبه ( رمص)

  اليرررمعب الكنررر ن  فشررررررعب       المهرب الح  ش عر أي             
 تنصررب فال  يرررر ينرررررررر بي        بت ري ه  فمصر صدقت            
 مهربْ  فال الجهررر د يسوح ، د       الجنو  ير الكن ن  وشعب           

 ( ٕ)يغمرررررب ال الصبر زاد  ومن        دائم ً  له  زاد الصبر  و          
 الش عر ،يتحدث العشم وى الرحمن عبد لمش عر ،مصر شعب أي  – لقصيدة مع رض  القصيدة  ذ 
 قرررول مرررن المعنررر   رررذا مقتبسررر ً  ،األرض أجنررر د  يرررر الكن نررر  جنرررد أن ،العظررري  وت ري هررر  مصرررر عرررن

 – عمررر حرردثن :  - عنرر  اهلل رضرر  -العرر ص عمررروبن عررن"  – وسررم   عميرر اهلل صررم  – الرسررول
 عمرررريك  اهلل فررررتح إذا: " يقررررول– وسررررم  عميرررر  اهلل صررررم  – اهلل رسررررول سررررم  أنرررر  – عنرررر  اهلل رضرررر 

 ذلر  ولر  بكرر أبرو لر   فقر ل"  األرض أجنر د  يرر الجنرد فرذل  ؛ كثيفر ً  جنرد فيه  ت ذوا ف  مصربعدى
  مصرررررا عمررريك  اهلل فرررتح إذا"  روايررر  وفررر "  القي مررر  يرررو  إلررر  ربررر ط فررر  ألنهررر : "قررر ل ؟ اهلل ي رسرررول
 ".اهلل جند  ير فيه  فإن  يراً  بن مه  استوصوا

 وال -والسرال  الصالة عمي  النب  عن المع ن  صحيح  المذكورة األح ديث إن ،اإلفت   دار وق لت  
  بنكثر  وردتْ  وقد ،الوجو  من بوج  مض مينه  عم  طعن

                                                 

 . سحرب ب إن من البي ن ل  – ٙٗٔ٘  رق –صحيح الب  رى  - ٔ
 .ٖٕص –بسي   عبد العظي   -شعر  – لعمرلو تطمبين ا –ديوان - ٕ
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  وصرررحيح  مقبولررر  ث نيررر   طبررر  و ررر  – عنررر  اهلل رضررر  – اهلل برررن عمروعبرررد  طبررر  فررر   ظهررر ألف
  العمر   إلر  ينسرب أحرد التضعيف أو ب إلنك ر عميه  يتسمط ول  وقبمو   مصر أ ل روا   بشوا د  ،

 .أوجهالً   واً  األزم ن  ذ  ف  فيه  يطعن أو يرد   بمن غير  وال  أوحديث  الد ر قدي  ف 
 فرر  ألنهرر  األرض أجنرر د  يررر مصررر جنررد أن عمرر  المررذكورة األح ديررث  ررذ  مرردار عمرر  كرردتوأ    
 صررحيح  معرر ن وكمهرر  وصررهرا، ورحمرر  ذمرر  لهرر  ألن ،بن مهرر  الوصرري  وعمرر  ،القي مرر  يررو  إلرر  ربرر ط
ثب تهرر  ذكر ررر  عمرر  تترر ب  – وسررم  عميررر  اهلل صررم  – النبرر  عررن ث بترر   ومحررردثو   المسررممين أئمرر  وا 

 فررر  فررإن ؛أسرر نيد بعرررض ضررعف وثبوتهرر  صرررحته  فرر  يقرردح وال ،و مفررر  سررمف  عبرالقرررون ومؤر ررو  
 عمرر  المؤر ررون اتفرر  وقررد العممرر  ، برر  احررت  الررذى والمنجبررر والضررعيف والحسررن الصررحيح أح ديثهرر 

 .نكير غير من مصر فض ئل ف  به  واإلحتج ج األح ديث  ذ  إيراد
 مرفوعرر  أح ديرث مرن. عنر  اهلل رضر  – العر ص بررن عمررو سريدن  مر روا :  المعر ن   رذ  وبجمير   

 مصرررر أ رررل بهررر   طرررب التررر  الشرررهيرة  طبتررر  فررر  – وسرررم  عميررر  اهلل صرررم  – األكرررر  النبررر  عرررن
 فصررل نه يرر  فرر  ذلرر  وكرر ن ،القديمرر  مصررر بفسررط ط العتيرر  مسررجد  منبررر أعررواد عمرر  المحروسرر 

 حمري "  األير   فر  الموافر " لنسري ا شر " سرم  بمر  المصرريون يحتفرل حرين الربير  فصل وأول الشت  
 أو مر رس شرهر أوا رر فر  النر س يمضر  كر ن حيرث ؛المسريحيين عنرد" العهرد  مريس" أو" النص رى

 المصرررريون منررر  سرررمعه  وقرررد سرررن  كرررل فررر  برررذل  ي طرررب وكررر ن ،لمربيررر  ال رررروج عمررر  إبريرررل أوائرررل
 ،بالد ر  فضر ئل بهر  صردرواو  ومصرنف ته  كتربه  فر  ودونو ر  ،جيل بعد جيال وتداولو   ، وحفظو  
 بهر  واإلحتجر ج قبولهر  عمر  وأطبقروا ، كر بر عرن كبر راً  ورجر له  المصرريين تواري  ف  رواته  وذكروا

 ينسرب أحرد فيهر  القردح عمر  يتسرمط وال ، منكرر مرنه  يرذكر ال القررون؛ عبر مصر أ ل فض ئل ف 
 – عنرر  اهلل رضرر  – لعرر صا عمررروبن سرريدن  مآثر طررب مررن عرردد   بررل ، أوفقرر  أوحررديث عمرر  إلرر 

 الع ص بن عمرو أسند: " وأض فت.  أوحديث  الد ر قدي  ف  ط عن فيه  يطعن ول  ،حديث  ونفيس
 وأ رل – وسرم  عمير  اهلل صرم  – النبر  وصي  ف  المرفوع الحديث ال طب  ف  – عن  اهلل رض  –

 عميرر  اهلل صررم  – اهلل رسررول سررم  أنرر  – عنرر  اهلل رضر  – ال طرر ب بررن عمرررو عررن ؛  يررراً  مصرر
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 صررهرا مررنه  لكرر  فررإن  يرررا بقبطهرر  فنستوصرروا مصررر، بعرردى عمرريك  سرريفتح اهلل إن:  يقررول – وسررم 
 ". وذم 
 رضر  – ال ط ب بن عمر عن مصر جند فضل ف  المرفوع الحديث أيض ً  أسند"  الدار وت بعت  
 ؛مصرررر عمررريك  اهلل فرررتح  إذا"  يقرررول -وسرررم  عميررر  اهلل صرررم  -اهلل رسرررول سرررمعت قررر ل – عنررر  اهلل

 اهلل رضررر  – الصررردي  بكرررر أبرررو فقررر ل"  األرض أجنررر د  يرررر الجنرررد فرررذل  ؛كثيفررر  جنررردا فيهررر  ف ت رررذوا
 (  ٔ.")القي م  يو  إل  رب ط ف  وأبن ئه  وأزواجه  ألنه : ق ل ؟ اهلل ي رسول ِل َ  -عن 

 النبررروى الحرررديث/   الصررر ف النهرررر  رررذا مرررن وارترررووا المع صررررون الشرررعرا  نهرررل قرررد يكرررون برررذا       
 .مراد   عن ب  يعبرون قن ع  وات ذو  ،ومعن  لفظ ً  من  واقتبسوا ،الشريف

              
ًوالمراجعًالمصادرًقائمةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.ًالكريمًالقرآن:أولًا
ً.ًالشريفًالنبوىًالحديث:ًثانياًا
ً.الشعريةًالدواوين:ًثالثا
 .  ٕٕٓٓ -والنشر لمطب ع  الشرو  دار – ٔط – األف  ف  رعش  -ديوان – سويم  أحمد – ٔ
 .  ٕٗٔٓ الثق ف  لقصور الع م  المصري  الهيئ  -الغريب أي   أضغ ث -منصور عم  أحمد – ٕ
 .   ٕٜٜٔ دمنهور – الجديدة الفتوح مطبع  – ٕج – اإلسال  مجد – محر  أحمد – ٖ
 الهيئ  – له   وامش -العال أبو   لد – ٗ.   ٕٔٔٓ الق  رة -مرالع تطمبين لو – العظي  عبد بسي  – ٗ

 .  ٕ ٚٓٓ-ٔط – الق  رة – لمكت ب الع م 
 (.ت ري  بدون) – اشراق ت – ديوان – سال  رفعت – ٘
 .  ٕٓٔٓ والنشر لمطب ع  دارالشرو  – وطن ي  أص ب  م ذا – جويدة ف رو  – ٙ
 .  ٕٚٓٓ – الق  رة – بغدادى موال -شوش  ف رو  – ٚ

                                                 

 ٗٔالجمع    –جريدة اليو  الس ب   -دار اإلفت   المصري    -صح  األح ديث ف  فضل مصر وأ مه    - ٔ
 .ٔص  –   ٕ٘ٔٓأغسطس  
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 . ٜٜٓٔ – الق  رة-لمكت ب الع م  المصري  الهيئ  -الطيور ته جر كم  – نوفل يوسف –ٛ
 .   ٕٛٓٓ الق  رة – الكت ب  يئ ( الذات مراي  ف  إبح ر) البحيرة أنث   البحر – وديوان

  
ً.ًالمراجع:ًًرابعاًا
 كمي  -م جستير رس ل  – رمص ف  المع صر العرب  الشعر ف  الدين  التن ص – ليم  عيس  أمل – ٔ

 .  ٕٙٔٓ -شمس عين ج مع  – البن ت
 ٗٔ الجمع  – الس ب  اليو  جريدة – وأ مه  مصر فضل ف  األح ديث صح  – المصري  اإلفت   دار – ٕ

 .   ٕ٘ٔٓ – أغسطس
 .طريق  سم  من – العم  كت ب – الدردا  أب  سنن – ٖ
 .ٔ رق  الح شي  -الب  رى صحيح شرح – الب ري فتح – ٗ
 االجتم عي  والعمو  واآلداب الفنون  يئ  – اإلسكندري  شعرا  من دواوين ف  قرا ة –  ضر فوزى – ٘

 .  ٕٙٓٓ ب ألسكندري 
 -العرب  الكتب دار – والمعنوي  الفني  وظوا ر  قض ي   – المع صر الشعر -إسم عيل الدين عز – ٙ

 .   ٜٚٙٔ الق  رة
 – العربي  النهض  دار -المع صر الشعري ال ط ب ف  الدين  تراسلال – الط ووس إبرا ي  محمد – ٚ

 .   ٕٕٓٓ الق  رة
 والتوزي  النشر شرك  – والتجمي ت المفهو  المع صر، العرب  الشعر ف  الصوفي  – عم رة بن محمد – ٛ

 .  ٕٔٓٓ – ٔط – المغرب – مدارس
 – لمنشر الع لمي  المصري  رك الش ن شرون لبن ن مكتب  -الشعري النص أصوات -نوفل يوسف – ٜ

 .  ٜٜ٘ٔ- ٔط – لونجم ن
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