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 ملخص حبح:

 أصداء الرتاخ فى شعر أمحد عبد احلفَظ شخاتة

 إعــــــــــــجاد

 ظ عبد امليصف خلَفعبد احلاف /الدكتٌر 

 أستاذ األدب والشقج السداعج

 جامعة األزىخ بالسشؽفية - كمية المغة العخبية

الحسج هلل الحػ خمق اإلنداف عمسو البياف ، وصالة وسالما عمى خيخ ولج 
 عجناف ، وعمى آلو وصحبو ومغ اتبع ىجاه وسار عمى نيجو الى يـػ الجيغ . 

 ..وبعج 

، وما تفػؽ أديب عخفتو البذخية إال بالػقػؼ  فإف الثقافة مادة كل إبجاع
عمى إبجاع سابؿيو ، واالتراؿ بو اترااًل بقجر ما يحافع عمى خرائز الشػع 
األدبى الحػ يكتب ؼيو وأعخاؼ الجساعة التى يشتسى إلييا ، وبقجر ما يدتػعب مغ 
تخاث أمتو وواقعيا السعاصخ ويبخز شخريتو بسا ىػ مبجع متسيد حتى يسكغ 

ؿ: إف كل نز أدبى ىػ حالة انبثاؽ عسا سبقو مغ نرػص تساثمو فى جشدو القػ 
األدبى ، وىحا االنبثاؽ ليذ مجخد تقميج أو محاكاة فارغة السزسػف ، أو إعادة 
إنتاج نرػص سابقة، حيث يدتصيع كل جيل أدبى أف يبجع شفختو الستسيدة ، بل 

حسل خرائرو ىػ ، وىحه إف السبجع نفدو كفخد قادر عمى ابتكار شفختو ، التى ت
األخيخة ىى حالة التسيد العميا التى ال يحققيا إال قالئل مغ السبجعيغ الحيغ 

 يغيخوف مجخػ األدب ويصػرونو الى مج إبجاعى ججيج . 

وقج أشل العرخ الحجيث عمى األدب العخبى بكثيخ مغ التججيجات التى 
ة ، كسا ساعجت فى أسيست فى قخاءة التخاث بصخيقة مػاكبة لمتصػيخ والحزار 
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تػجيو السبجعيغ الى العسل مغ خالؿ الشطخيات والسشاىج التى تتػافق مع معصيات 
 العالع الججيج . 

وقج وقع ىحا البحث في  مقجمة وثالثة مباحث وخاتسة ، وفيخس   
 لمسرادر والسخاجع . 

وبعج  ... فإنى بحلت جيجًا التساـ ىحا البحث ، وإخخاجو فى ىحه    
يديع فى إضاءة جانب فشى مغ تجخبة الذاعخ " أحسج عبج الحؽيع الرػرة ل

شحاتة " فإف أكغ أصبت فسغ هللا ، وإف كانت األخخػ فحدبى أنى أجتيت فى 
 تقػيع رؤية مغ رؤػ البشاء الفشى فى شعخنا السعاصخ. 

 " وهللا مؼ وراء القرج وىؽ اليادى الى سؽاء الدبيل "
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Echoes of heritage in the poetry of Ahmed Abdul 
Hafiz Shehata 

Dr. Abdul Hafiz Abdul Moncef Khalif 
Professor of Literature and Assistant Criticism 

Faculty of Arabic Language - Al-Azhar 
University in Manofia 

Search summary: 

Thank God, who created man taught him the statement, prayed 
and prayed for the good of Adnan's son, and to his god and his 
companions, and who followed his guidance and followed his 
approach to the Day of Judgment . 

And after. 

Culture is the subject of every creativity, and what surpasses the 
literature known to mankind except by standing on the creativity of 
its predecessors, and contacting him as much as it preserves the 
characteristics of the type of literature in which he writes and the 
customs of the group to which he belongs, and as much as he 
absorbs the heritage of his nation and its contemporary reality and 
highlights his personality with what is creative and distinct so that 
he can N. To say: Every literary text is a case of the emergence of 
the previous texts similar to its literary gender, and this extrusion is 
not just a imitation or an empty simulation of content, or the 
reproduction of previous texts, where each literary generation can 
create its distinctive code, but the creator himself as an individual 
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is able to invent his code, which carries Its characteristics are, and 
the latter is the state of excellence that is achieved by few creators 
who change the course of literature and develop it to a new 
creative tide . 

The modern era has brought about many innovations that have 
contributed to reading heritage in a way that is in keeping with 
development and civilization, and has helped guide creators to 
work through theories and approaches that correspond to the new 
world data . 

  This research was signed in an introduction, three investigations 
and a conclusion, and an index of sources and references . 

   And yet ... I made an effort to complete this research, and to 
direct it in this picture to contribute to the lighting of an artistic 
aspect of the experience of the poet " Ahmed Abdel Hafiz Shehata 
" If I was injured from God, even if the other only i came to 
evaluate a vision of artistic construction in contemporary poetry . 

 "God is behind the intention and he is calm to both ways  "  
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 املقدمة

الحسج هلل الحػ خمق اإلنداف عمسو البياف ، وصالة وسالما عمى 
لج عجناف ، وعمى آلو وصحبو ومغ اتبع ىجاه وسار عمى نيجو الى خيخ و 

 يـػ الجيغ . 

 ..وبعج 

فإف الثقافة مادة كل إبجاع ، وما تفػؽ أديب عخفتو البذخية إال 
بالػقػؼ عمى إبجاع سابؿيو ، واالتراؿ بو اترااًل بقجر ما يحافع عمى 

يشتسى إلييا ،  خرائز الشػع األدبى الحػ يكتب ؼيو وأعخاؼ الجساعة التى
وبقجر ما يدتػعب مغ تخاث أمتو وواقعيا السعاصخ ويبخز شخريتو بسا ىػ 
مبجع متسيد حتى يسكغ القػؿ: إف كل نز أدبى ىػ حالة انبثاؽ عسا سبقو 
مغ نرػص تساثمو فى جشدو األدبى ، وىحا االنبثاؽ ليذ مجخد تقميج أو 

ة، حيث يدتصيع كل محاكاة فارغة السزسػف ، أو إعادة إنتاج نرػص سابق
جيل أدبى أف يبجع شفختو الستسيدة ، بل إف السبجع نفدو كفخد قادر عمى 
ابتكار شفختو ، التى تحسل خرائرو ىػ ، وىحه األخيخة ىى حالة التسيد 
العميا التى ال يحققيا إال قالئل مغ السبجعيغ الحيغ يغيخوف مجخػ األدب 

 ويصػرونو الى مج إبجاعى ججيج . 

لعرخ الحجيث عمى األدب العخبى بكثيخ مغ التججيجات وقج أشل ا
التى أسيست فى قخاءة التخاث بصخيقة مػاكبة لمتصػيخ والحزارة ، كسا 
ساعجت فى تػجيو السبجعيغ الى العسل مغ خالؿ الشطخيات والسشاىج التى 

 تتػافق مع معصيات العالع الججيج . 
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تي استعاف بيا وقج كاف تػضيف التخاث مغ أىع الصخائق الفشية ال
الذعخاء في القريجة العخبية الحجيثة، فقج استصاعػا بػاسصتو التعبيخ عغ 
ذواتيع ومذاعخىع وأحاسيديع ورؤاىع وخػاشخىع ومػاقفيع مغ الكػف والحياة 
واإلنداف، فقج بات مغ السدمع بو أف التخاث أصبح معمسا رئيدا مغ معالع 

، وربسا ؾيذ تسكغ الذاعخ القريجة الحجيثة وعشرخا أساسا مغ عشاصخىا
ومقجرتو الفشية في تذكيل صػره وصػغ أساليبو بقجرتو عمى التحاور مع 
السػروث الثقافي لألمة والعالع، والذاعخ السبخز ىػ مغ يدتصيع بػساشة 
تػضيف التخاث مغ ربط الحاضخ بالساضي والخجػع إلى العرػر القجيسة 

تحخخ بالحيػية، إنو نػع مغ وإعادة بعثيا في صػر ججيجة تسػج بالحخكة و 
التسثل بالقجيع، ومحاورتو واستميامو ليريخ مع الججيج مديجا مغ الفغ الخاقي 

   األصيل.

ويعج تػضيف التخاث في شعخنا العخبي السعاصخ مغ أىع ضػاىخه   
الفشية؛ ألنو يذكل عالقة وشيجة بيغ الذاعخ وجسيػره، فتػضيف التخاث في 

ة وسيمة تعبيخية جشح إلييا الذاعخ السعاصخ، ولع القريجة العخبية السعاصخ 
يكغ غاية في حج ذاتو، والذاعخ الستسكغ ىػ مغ ىحا التخاث الحجث السالئع 
أو السػقف السشاسب؛ ليعبخ مغ خاللو عغ تجخبة مغ تجاربو السعاصخة، 
حيث نتج عغ ذلظ عالقة ججلية يتبادؿ فييا الذاعخ وتخاثو، فيي عالقة 

ء، وبخاصة إذا كاف ىحا التعامل يرجر عغ وعي وذكاء تفاعل وأخح وعصا
 بسا ليحا التخاث مغ ؾيع جسالية وحزارية عالية

وقج أشمق الشقاد السحجثػف عمى ىحه التقشية" التشاص" و" التعالق 
الشري" وغيخ ذلظ، لكشي أوثخ إشالؽ مرصمح " التخاث" لسشاسبتو لثقافتشا 

 العخبية اإلسالمية األصيمة.
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لشقج العخبى بسعدؿ عغ تػضيف التخاث في القريجة ولع يكغ ا
العخبية، وقج أفاد مغ تمظ التصػرات الشقجية التى لحقت الجرس األدبى 
العالسى، إذ كاف رواده يخقبػف مغ كثب التصػر الشقجػ الحػ شيجه العالع 
الغخبى ، وكانت التخجسة ىى الػسيمة األنجع فى نقل ىحه األفكار ودراستيا 

 الذخقى. فى العالع 

فشقمو جسمة مغ الشقاد العخب عغ شخيق التخجسة الى بيئتيع الججيجة 
، وعسمػا عمى نذخه فى كل ربػع الػشغ العخبى فى مجة وجيدة ، ليتشاولو 

 الجسيع كل حدب مشيجو ومشصمقاتو الفكخية . 

مثمسا كاف عميو فى  –فكانت الشتيجة تعجد األسساء لسدسى واحج 
 لكشيا تجور كميا فى فمظ السادة األـ ولع تبتعج عشيا. –الغخب قبل االنتقاؿ 

ومغ الذعخاء الحيغ اىتسػا بالتخاث اىتساما عطيسا، وعشػا بو عشاية 
فائقة الذاعخ أحسج عبج الحؽيع شحاتة، فقج تػسل بو لمتعبيخ عغ تجاربو 
ومعانيو وأفكاره، واستخجمو في تذكيل صػره، وصػغ أساليبو، وكاف عمى 

ستو، وخصػرة دوره في التعبيخ والترػيخ. . فيػ مغ بيغ الذعخاء وعي تاـ بؿي
الحيغ عادوا إلى احياء التخاث وبخاصة التخاث العخبي إذ ال تكاد تخمػ 
قريجة مغ قرائجه مغ تػضيف حادثة تارخية أو شخرية تخاثية، فالتخاث 

اليب مغ أىع الخوافج الثقاؼية التي اتكأ عمييا ليعبخ عغ تجاربو السعاصخة بأس
فشية مختمفة جعمت أعسالو تتستع بالثخاء الفشي، فيل استصاع مغ خالؿ 

وىل  -تػضيفو لمتخاث أف يرل بقريجتو إلى أرقى مدتػيات التذكيل؟ 
أضاؼ إلى القريجة العخبية السعاصخة بعجا ججيجا مغ خالؿ تػضيفو لمتخاث 

تعبيخ عغ العخبي ؟ وىل وجج في العشاصخ الثقاؼية التي وضفيا بغيتو في ال
 رؤاه ومػاقفو؟
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وقج وقع ىحا البحث في  مقجمة وثالثة مباحث وخاتسة ، وفيخس 
 لمسرادر والسخاجع . 

  .السبحث األوؿ:  مفيـػ التخاث

 . حياتو وشعخهوالسبحث الثانى: أحسج عبج الحؽيع شحاتة 

 السبحث الثالث: التخاث في شعخ أحسج عبج الحؽيع شحاتة  . 

  :تؽظيفو كل مؼ وتشاول

 القخآف الكخيع.   أواًل :

 الحجيث الذخيف.   ثانيًا :

 الديخة الشبػية . ثالثًا :

 الذعخ العخبى.  رابعًا :

 الذخريات التاريخية  خامدًا :

 السرجر التاريخى .  سادسا:

وبعج  ... فإنى بحلت جيجًا التساـ ىحا البحث ، وإخخاجو فى ىحه    
جخبة الذاعخ " أحسج عبج الحؽيع الرػرة ليديع فى إضاءة جانب فشى مغ ت

شحاتة " فإف أكغ أصبت فسغ هللا ، وإف كانت األخخػ فحدبى أنى أجتيت 
 فى تقػيع رؤية مغ رؤػ البشاء الفشى فى شعخنا السعاصخ. 

 " وهللا مؼ وراء القرج وىؽ اليادى الى سؽاء الدبيل "
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 :مفوٌو الرتاخ

و يكػف ( 1) وراثًة و إراثًة التخاث لغًة: مغ ورث الذيء يخُثو ِورثًا و  
و ومعطع معاني  (2)الذيء الحؼ لقػـ ثع يريخ إلي آخخيغ بشدب أو بدبب 

)تخاث( تحىب إلي معشي )االرث( وىػ ما يخمفو السيت مغ ماؿ فيػرث عشو 
«. وتأكمػف التخاُث أكال لسا»حيث جاءت بيحا السعشي في القخآف الكخيع: 

ما تخاكع خالؿ »والتخاُث اصصالحًا:  السيخاث .فالتخاُث في اآلية الكخيسة تعشي 
األزمة مغ تقاليج وعادات وتجارب وخبخا ت وفشػف وعمػـ في شعب مغ 
الذعػب، وىػ جدء أساس مغ قػامو اإلجتساعي و اإلنداني والدياسي 
والتأريخي والخمقي يػثق عالئقو باألجياؿ الغابخة التي عسمت عمي تكػيغ ىحا 

وأما التخاثي العخبي فيػ يتسثل ؼيسا خمفتو لشا األمة   (3)«التخاث واغشائو 
العخبية مشح القجـ مغ عصاء السزاميغ، بامكانشا أف ندتعيغ بو في مػاصمة 

ما خمفو لشا الدمف مغ آثار عمسية وفشية وأدبية، مسا »الخكب الحزارؼ فيػ 
 . (4)« يعج نؽيدًا بالشدبة إلي تقاليج العرخ الحاضخ وروحو

                                                           

معجػع مقػاييذ المغػة:  -لداف العخب: جساؿ الجيغ أبػالفزل ابغ مشطػر، مادة ورث  ( 1)
 .105، ص 6عبجالدالـ ىاروف، ج  أبػالحدغ إبغ فارس، تحقيق

 .63السعجع األدبي:عبجالشػر جبػر، ص (  2)
بة، ص (  3)  .279معجع مرصمحات األدب:مججؼ ـو
الجشػػػبي، عبمػػة  .141البشيػػات الجالػػة فػػي شػػعخ أمػػل دنقل:عبجالدػػالـ السدػػاوؼ، ص (  4)

 .90الخويشي، ص 
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ض إىل إخراج القرآن الكرمي والسنة املطّهرة من  )الرتاث( خشية ذىب البع   
أن القرآن الكرمي والسنة  (1إخضاعهما ملا ختضع لو أنواعو األخرى، لكن احلقيقة )

 الشريفة صفوة ما منلكو من تراث وأطهره وأصمده يف وجو األعداء والعابثني.

يورثوا دينارًا وال درمهاً؛ وإمنا ورّثوا  العلماء ورثة األنبياء؛ وإن األنبياء ملويف احلديث )
( وال ميكن صرف املقصود من الوراثة ىنا 2العلم فمن أخذه فقد أخذ حبظ وافر( )

 والقيم.إىل املسائل املادية ، بل ىي وراثَة املبادئ والعقائد 

وقد ورد يف الكتاب العزيز الفعل )ورث( وبعض ما أخذ منو واشتق، مما يؤكد أن 
فهومو العام ال يتعارض وقولنا: إن القرآن الكرمي والسنة النبوية تراث! املصطلح مب

وال يعين إدخاهلما يف دائرة الرتاث إخضاعهما للشك أو الريبة كما يفهم املصطلَح 
الغربيون وثلة من املفكرين املتغّربني من بعض العرب واملسلمني ، ومنطق القرآن 

ُثَّ  ثثاثة أصناف؛ إذ يقو   هلل بباانو:  الكرمي يؤكد وراثة الكتاب؛ وأن الوارثني
ُهْم  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاملٌ لِّنَ ْفِسِو َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدََن َفِمن ْ َأْورَثْ َنا الِكَتاَب اَلِذيَن اْصَطَفي ْ

يْ َراِت ِِبْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُىَو الَفْضُل الَكِبرُي{  ََ فالقرآن . ؛ لذلك 32فاطر: َباِبٌق ِِبْلَْ
 والسنة تراًث بل  مها أقدس ما منلك من تراث، وأجّل ما دتلكو البشرية من كلمة.

وليس من خوف يف اعتبار القرآن والسنة الصاياة ترااثً؛ وال يعين ذلك إخضاعهما 
ملبدأ الشك؛ فهما فوق الشبهات، ومما يد  على أن القرآن الكرمي تراث هلذه األمة 

عندما دعا ربو أن يهب لو وليًا يرثو ويرث من آ   -زكراي قولو بباانو مما قصو عن 
املََواِلَ ِمن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقرًا فَ َهْب ِل ِمن   ِخْفتُ َوإّّنِ  يعقوب، قا  تعاىل:  

معلوم . و 7 - 5لَُّدنَك َولِيًا* يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِ  يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُو َربِّ َرِضياً{مرمي: 

                                                           

 . 137محمة البياف العجد ( راجع مقاؿ بعشػاف القخآف والدشة تخاث. لسخواف كجظ  1)
/  10)ج  -سػػػشغ أبػػػي داود  (8/399( لدػػػاف العػػػخب، مػػػادة ورث تفدػػػيخ ابػػػغ كثيػػػخ ) 2)

 (6297( وصححو األلباني في صحيح الجامع بخقع )49ص 
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أن وراثة األنبياء ليست وراثة ما  بل وراثة كتاب ودعوة وِقَيم؛ ومما يؤكد ذلك قو  
( وقا  بباانو يف وراثة بليمان 1: )ال نورث. ما تركناه صدقة( )-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 

نَّاُس ُعلِّْمَنا داود؛ وىي ليست وراثة ما  أيضاً:  َوَوِرَث ُبَلْيَماُن َداُوَد َوقَاَ  اَي أَي َُّها ال
 .16َىَذا هَلَُو الَفْضُل املُِبنُي{ النمل:   َمنِطَق الطَّرْيِ َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء إنَّ 

أما وراثة األمة واجلماعة للكتاب فيقررىا  هلل بباانو يف كتابو العزيز بقولو:  َفَخَلَف 
َنا ُموَبى 161ِمْن بَ ْعِدِىْم َخْلٌف َورِثُوا الِكَتاَب { األعراف:  .وقولو تعاىل:  َوَلَقْد آتَ ي ْ

. وقولو تعاىل:  َوَما تَ َفرَُّقوا إالَّ ِمْن 53غافر:  اهلَُدى َوَأْورَثْ َنا َبيِن إْبَرائِيَل الِكَتاَب{
نَ ُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َببَ َقْت ِمن رَّبَِّك إىَل َأَجٍل مَُّسمِّى لَّ  ُقِضَي بَ ْعِد َما َجاَءُىُم الِعْلُم بَ ْغيًا بَ ي ْ
ْنُو ُمرِيٍب{ الشورى:  نَ ُهْم َوإنَّ اَلِذيَن ُأورِثُوا الِكَتاَب ِمْن بَ ْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ مِّ . 14بَ ي ْ

وبذلك يثبت أن القرآن الكرمي والسنة الصاياة تراث؛ و ال خيضعان البتة ملا 
أو  ختضع لو بقية فروع الرتاث النابعة عنهما أو مبشاركة غريمها، كالرتاث األديب

 املعماري، أو غري ذلك من فروع ما يقع حتت مصطلح الرتاث وأقسامو.

"أف الّتخاث مشجع شاقات إيحائية ال يشفح لو عصاء، فعشاصخه ومعصياتو ليا 
مغ القجرة عمى اإليحاء بسذاعخ ال تشفح وعمى التأثيخ في الشفذ البذخية، ما 

السعصيات الّتخاثية ألف ىحه  (2)ليذ ألية معصيات أخخػ يدتغميا الّذاعخ" 
 .(3)تعير في وججاف الّشاس وأعساقيع "وتحّف بيا ىالة مغ القجاسة"

                                                           

/ ص  9)ج  -(، صــــــــحيي مدــــــــمػ 331/ ص  01)ج  -صــــــــحيي ال خــــــــار  (  1)
 .34ص 031مجمة البيان العجد  (412

اعخ العخبػػػي السعاصػػػخ ومثاقفػػػة التػػػخاث، كميػػػة اآلداب والمغػػػات، بػعذػػػة بػعسػػػارة، الذػػػ(  2)
 .15،ص 08بدكخة، العجد 

 . 16السخجع نفدو، ص (  3)
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لحلظ سعى الذعخاء السحجثػف إلى إعادة قخاءة التخاث بكل مذّخراتو 
ووقائعو، وذلظ بكذف كشػزه وتػجيو األنطار إلى ما ؼيو مغ ؾيع فكخية 

ا " أّنو ال نجاة لذعخنا حيث أدركػ  (1)وروحية وفشية صالحة لمبقاء واالستسخار
  (2)مغ اليػة اّلتي انحجرت إلييا بغيخ ربصو بتخاثو العخيق"

والّذعخ السعاصخ "لع يذكل الدابقة الذعخية األولى في تػضيفو ليحا   
التخاث، فقج كاف ىشاؾ رعيل أوؿ مّيج الصخيق وذّلل الرعػبات فذّكل 

ؿية الذعخ في كيؽية بحزػره أثخا في تجخبة الذعخاء الالحقيغ وكانت أسب
تشاوؿ ىحا التخاث وآليات تػضيفو واختيار رمػزه التي تزفي عمى التجخبة 
الّذعخية بعجىا الفّشي واإلنداني ألف مػقف الذاعخ السعاصخ مغ التخاث قج 
حجد الؿيع الجسالية لمتجخبة الذعخية السعاصخة، حيث أصبح الّتخاث اإلنداني 

كػيشو الّذعخؼ، ذلظ أف تجخبة الّذاعخ ىي لجػ الّذاعخ السعاصخ جانبا مغ ت
محاولة جاىجة الستيعاب الػججاف اإلنداني عامة مغ خالؿ إشار حزارة 

  .(3العرخ وتحجيج مػقف الّذاعخ مشو كانداف معاصخ")

تػضيف الّذاعخ السعاصخ لمّتخاث يزفي عمى عسمو اإلبجاعي "عخاقو و  
ضخ وتغمغل الحاضخ بجحوره وأصالة ويسّثل نػعا مغ امتجاد الساضي في الحا

في تخبة الساضي الخربة، كسا أّنو يسشح الخؤية الذعخية نػعا مغ الذسػؿ 

                                                           

عمػػػػي عذػػػػخؼ زايػػػػج، اسػػػػتجعاء الذخرػػػػيات التخاثيػػػػة فػػػػي الذػػػػعخ العخبػػػػي السعاصػػػػخ، (  1)
 . 262ص

 . 58السخجع نفدو، ص (  2)
يع الخماني، الغسػض في الذعخ العخبي، ديػا(  3) ف السصبػعات الجامعية، سػاحة بػغ إبخـا

 . 57، ص 1991عكشػف، الجدائخ،
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( ؼيجعميا تتخصى حجود الدماف والسكاف، فحاوؿ الذاعخ العخبي 1والكمية")
السعاصخ أف "يعيج الشطخ في الّتخاث لتفجيخ ما ؼيو مغ ؾيع ذاتية باؾية روحية 

يغ الحاضخ والتخاث عغ شخيق استمياـ مػاقفو وإندانية وتػشيج الخابصة ب
 . (2)الخوحية واإلندانية في إبجاعشا العرخؼ"

  

                                                           

كاممي بمحاج، أثخ التخاث الذعبي في التذكيل القريجة العخبية السعاصخة، )قخاءة فػي (  1)
 . 17السكػنات واألصػؿ( ص 

 . 56السخجع نفدو، ص (  2)
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 ، حَاتى ًشعري:أمحد عبد احلفَظ شخاتة

قبل الحجيث عؼ تؽظيف التخاث في شعخ أحسج عبج الحفيظ شحاتة     
عؼ أىػ معالػ حياة الذاعخ، وفشؽن شعخه،  –في وجازة  –يش غي الحجيث 

 وخرائرو

 لدي : مٌ

" أحسج عبج الحؽيع شحاتة " شاعخ مرخػ معاصخ ولج فى قخية كفخ ميت 
 ـ .  1944أبػ الكػـ ، مخكد تال ، مغ أعساؿ محافطة السشػؼية بسرخ عاـ 

 تعلَنى : 

التحق " أحسج شحاتة " بكتاب القخية وىػ فى الدادسة مغ عسخه كعادة أبشاء 
السجرسة االبتجائية بقخيتو ، وفى الخيف فى شفػلتيع ، وفى العاـ نفدو التحق ب

ـ أتع حفع القخآف الكخيع وحرل فى العاـ نفدو عمى الذيادة  1956عاـ 
ثع التحق بالسجرسة اإلعجادية بقخيتو وحرل مشيا . % 87االبتجائية بسجسػع 

 ـ .  1959عمى الذيادة اإلعجادية عاـ 

سة الثانػية ونطخا لطخوفو األسخية فى ذلظ الػقت آثخ االلتحاؽ بالسجر   
 ـ .  1962التجارية ليتخخج فييا عاـ 

وبعج تخخجو عسل محاسبًا فى بشظ التشسية واالئتساف الدراعى بسجيشة شبيغ    
الكػـ ، وأخح يتشقل بيغ فخوعو فى محافطتى السشػؼية والغخبية حتى وصل 

ـ  1996الى درجة مجيخ عاـ بالبشظ ، الى أف أحيل الى السعاش فى عاـ 
(1  ) . 

                                                           

 ـ . 2019/3/10مغ حجيث مع الذاعخ فى مشدلو بسجيشة شبيغ الكـػ بتاريخ (  1)
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ومع أنو لع يحرل عمى مؤىل جامعي ثقف نفدو ثقافة غديخة ومتشػعة، إذ   
والتاريخ  ،الديخة الشبػيةو  ،كاف قارئا نيسا لكتب تفاسيخ القخآف الكخيع

، والسجسػعات والجواويغ في اديث القجسية والشبػيةحاالو ، والعاـ اإلسالمي
ع عمى كثيخ مختمف العرػر، كسا أنو قخأ في كتب األدب والتخاجع، واشم

كتابات األدباء والشقاد في عرخنا الحجيث، وسشخػ أثخ ىحه الثقافة عشج 
 الحجيث عغ شعخه، عشج تشاوؿ تػضيفو لمتخاث ؼيو.  

 شعري : 

بعػػج قخاءتػػى لذػػعخه فػػى دواويشػػو السصبػعػػة ، وقفػػت فييػػا عشػػج آفػػاؽ تجخبػػة    
نقػػا ، شػػعخية عسيقػػة ، وقرػػائج تشػػافذ بعزػػيا الػػبعس جسػػاال وشػػاعخية و رو 

وتبػػيغ  لػػى " عشايتػػو الفائقػػة السجققػػة لكػػل لفػػع وصػػػرة وجسمػػة وتعبيػػخ وحخكػػة 
وججانية صادقة ال افتعاؿ فييا وال تجسيل وال زخخؼ فى السزػاميغ واألشػكاؿ 

ت وججانػػػو ونبػػػخات حدػػػو وخفقػػػات السػػػتجرار اإلعجػػػاب ،  مرػػػػيًا الػػػى صػػػػ 
 . ( 1)قمبو"

ػـ عػى الذػكل القػجيع الستػػارث األصػيل السشطػ" ولقج زاوج شاعخنا بػيغ الذػعخ 
نتاجػػػػو الذػػػػعخػ السشذػػػػػر فػػػػى فػػػػى معطػػػػع  لمقرػػػػيجة العخبيػػػػة وشػػػػعخ التفعيمػػػػة

 قػلو مغ قريجة " ضػء فى زىخة الجخح " :   الشػع األوؿ، ومغ ( 2)دواويشو"
 فٝ٘ َا نايبرس ضٝدتى ٚفٝ٘ ٭جسذى ٜٓاّ ٜٚؿرٛ نٝف أخفٝ٘ 

                                                           

 153ص  –أحسج عبج الحؽيع شحاتة  –حخيق الخماد وتخاجيع الفؤاد  –مقجمة ديػاف (  1)
 ـ . 2007 -ىػ  1427 –اليئية السرخية العامة لمكتاب  /ط  –
 –دار الػثػػػػائق الجامعيػػػػة  – 9-2 –عبػػػػج الػػػػخحسغ البجػػػػاوػ  –مػػػػغ أدبػػػػاء السشػؼيػػػػة (  2)

 ـ. 2013ىػ  1433 –القاىخة 
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 سٜٓى مجسة ايتٝ٘ٚفى ايٓٗاز ٜ ٭ٜجري فى ايًٌٝ ضاعاتى فٝػػًٓى 

 (1)أٜاّ عُسى فرابت فى ذٛاغٝ٘ ٭ قد زاٚغت٘ طٜٛال ٖٚٛ شتتبئ

 " مؼ حجيث عؼ أبى والجلتا " :  قؽلو مؼ قريجة  التفعيمة  ومؼ شعخ
 ٜٛشع بٗحت٘ يًدٌٝ ٜٚطكى ايفطائٌ

 َاء ايسدى

 بُٝٓا 

 حيٌُ ايٓٗس ديتاٙ فى قبطة ال تفٝل

 ٚطري املالٍ املسقؼ فى ٚجٗٗا

 ٛمحتتٜٛ٘ ايػك

 ٜٓاّ بٗا ايؿُت تهبٛ ايسٜاح املٛاقٝت فى ْبطٗا

 (2)ثِ تسضًٗا ذسة فى ايسبٝع

وضل شاعخنا عمى ىحه السدواجة بيغ الذعخ األصيل الحػ درجت عميو   
 وشعخ التفعيمةالحائقة العخبية األصيمة عمى مجػ ستة عذخ قخنًا أو يديج ، 

ا بالذعخ األروبى حتى الحػ نجع فى القخف العذخيغ متحخرا مغ القاؼية متأثخ 
إذا وصل شاعخنا الى ديػانو األخيخ " كمسات الى قابيل " وججناه يسيل الى 
األصالة ويغمب عمى ديػانو الذعخ العسػدػ فى عػدة الى الجحور ، " وذلظ 
أف شاعخنا  لع يختبط بسحىب أدبى نابع مغ أيجلػجية معيشة ، بل ىػ صاحب 

                                                           

ىػػػ  1437األولػػى  –دار الػثػػائق الجامعيػػة  – 59ص  –ذػػعخية الكاممػػة األعسػػاؿ ال(  1)
 ـ  2017

 . 39األعساؿ الكاممة ص (  2)
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متشا العخبية واالسالمية ، ويختبط بتخاثشا مذخوع أدبى مدتقل يشبع مغ تاريخ أ
األصيل ال يفخط فى ثػابتيا وال تتخاخى ؾبزتو وأصالتو حتى وىػ يكتب 

 . (1)الذعخ الحخ "

ولعػػل ىػػحا ىػػػ مػػا جعػػل الػػجكتػر " ىيػػثع الحػػاج عمػػى " يشعػػت تجخبػػة شػػاعخنا 
بأنيػػا تحسػػل " تشاقزػػات عمػػى مدػػتػػ الذػػكل عمػػى األقػػل وإف عػػاد فقػػاؿ : إف 

التجخبػػة عمػػى الػػخغع مػػغ تشاقزػػاتيا تمػػظ تبػػجو بذػػم مػػغ الػػتسعغ متكاممػػة ىػػحه 
واضحة األبعاد ، إذا ؾيدت بسؿياس االرتباط بالتخاث ، بػصفو مكػنا الفكػاؾ 

رؤيتيػػػػا بػجيػػػػة نطػػػػخ مختمفػػػػة عسػػػػػا مشػػػػو وإف أمكػػػػغ محػػػػاورة بعػػػػس ثػابتػػػػػو و 
 . (2)"سبق

 فيٌىى الشعرٍة :  

قزايا وششو وأمتو ، رصجا  أحج ىؤالء الذعخاء الحػ تفاعل معىػ   
وتدجيال وتحميال وتفديخا ، وأوؿ ما يصالعشا مغ شعخه " شعخه الجيشى " فشخاه 

الحػ بيجه ممكػت كل شم ، -سبحانو وتعالى  -وىػ يتزخع الى السػلى 
بيجه كل أمخ وأف القمػب معمقة بإصبعيغ  -سبحانو وتعالى  -مؤكجًا أف هللا 

 تدعج الشفػس وتذفى األوضار يقػؿ :   مغ القجرة العميا وبأنذ هللا
 ٜٛقع ايعباد ٜازب بأْطو ٭ اهلى زآى ايكًب ٚايكًب ستتٛى

 عطسة إغٗاد تكٍٛ ٚتطُع      ٭     فأْت عًى ايػٝب املجبت تٛجد 

                                                           

بدػيع عبػج العطػيع  /تقػجيع د –" احسػج شػحاتة "  –مغ مقجمة ديػاف كمسات الػى قابيػل (  1)
 ـ . 2017ىػ  1438األولى  –دار الػثائق الجامعية  – 9ص  –
الييئػػػة السرػػػػخية  – 18ص  –يػػػق الخمػػػاد  وتخاجيػػػػع الفػػػؤاد حخ  –مػػػغ مقجمػػػة ديػػػػػاف (  2)

 ـ . 2007ىػ  1427األولى  –العامة لمكتاب 
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 (1)َٚا يعكاب ادتٛ ٜٓرٌ َطُع     ٭       فإٕ خػاؽ األزض َا خاب ضاعًٝا 

 قؽل :   ي –عد وجل  –وفى مقام الخؽف مؼ هللا 
 ٚشٚزقى ٚعسى َالذى ٚخٛفو ٭ أخافو ٜازب أخاف ٚأتكى 

 (2)  َستل نٌ األضداف َٔ ٜفد ٭          ٚف٘أزاى إذ َد ايعالّ  ضد

وآؿ بيتو  -صمى هللا عميو وسمع  -وشاعخنا يحوب عذقا وشػقا الى الخسػؿ 
 الصاىخيغ يقػؿ :  

 ٜطػى عًى ادتطد ٜابًطِ ادتسح يٛ   ٭  إيٝو خطٛ اغتٝاقى ٜاْدى ندى 

 (3) ٜا قاتٌ ايِٖٛ ٚاألضٝاف بايػُد     ٭    زٚذى يدى ْٛزى ايباٖى َعًكة

 وآل بيتو الطاىخيؼ :   -رضى هللا عشو  -ويقؽل عؼ الحديؼ 
 ٜٓطهب اإلميإ ظاضتة غٛقا         ٭      ٖرا اذتطني ٚعس ايطٛء عًُ٘

 (4) ز فى نفٝ٘ ٚاألدب تربعِ ايٓٛ   ٭     ٖرا اذتطني زبٝب ايبٝت ذٝدزة

يحسل ىسػـ وششو وأحدانو وآالمو ؼيفخح بالشرخ ويذارؾ ؼيو ويحدف  فيػ 
لميديسة ويحسل آالميا ، نخػ ذلظ مغ خالؿ قرائجه " وحى الثػرة " ، 
خػاشخ ، أغشيات سيشاء ، سيشاء أرض الفيخوز ، كمسات الى قابيل ، وفى 

غشى بالذأف العاـ السرخػ اليديع األخيخ ، وغيخىا مغ القرائج التى تت

                                                           

 19ص  –قريجة " ىػ هللا " األعساؿ الكاممة (  1)
دار الػثػػػائق  – 43ص  –عمػػػى ضػػفاؼ الشػػػػر  –د  –قرػػيجة " فػػػى مقػػاـ الخػػػػؼ " (  2)

 ـ. 2015األولى  –الجامعية 
 . 57ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر  -اإلندانية  قريجة " دمحم رسػؿ (  3)
 .118ص  –الدابق  –رضى هللا عشو  -مغ قريجة الى اإلماـ الذييج الحديغ (  4)
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سع شخيق عدتيا والعخبى واإلسالمى ، وتحسل ىسػـ ىحه األمة السكمػمة ، وتخ 
 ونيػضيا مغ ججيج. 

  ى قريجة " مؼ أغشيات سيشاء " :  يقؽل ف
 ٚغٗٝد دّ عًى اإلضاز شَٔ ٭قَٛى اىل زنب اذتٝاة قد اْكطى 

 (1)ٛد قٝد ايٓٛاظس فى أضى ٚؾُ٭ٖرى ايسَاٍ ادتسد نٝف بكاؤٖا 

وفى قريجة " سيشاء أرض الفيخوز " يدتعخض فييا تاريخ سيشاء مشح فجخ 
التاريخ حتى كتابة قريجتو بعج تحخيخ" سيشاء " مغ رجذ بشى صييػف ، " 

  -يقػؿ فى مصمعيا :
 َٛثل ادتٗاية غطل فى ٚايهٕٛ ٭ َٔ فٛقٗا ايتازٜذ ٜٛيد ناَال 

 (2) األخسم فؤاداي َطًٛب فازتد ٭ َٔ فٛقٗا قاد ايهتائب أمحظ 

 ويقؽل مؼ قريجة " نجاء عمى مذارف القجس " : 
 حتتهس األذصإ ٚال ٜبكى ايًٌٝ ال ٭يٛ طاٍ يٌٝ األضى ٜاقدع التٗٓى 

 (3)تٓهطس ضٛف قٝٛد ادتساح إٕ ٭ى يٛ أضسف ادتسح ٜاقدضاٙ ال تٗٓ

ـ التى باركيا الذعب بكل أشيافو وألػانو  2011وعشجما قامت ثػرة يشايخ 
ججاف الذاعخ الحػ عبخ عغ ىحه الجساىيخ السحتذجة فى ميجاف اىتد و 

 التحخيخ وفى ربػع جسيػرية مرخ العخبية فقاؿ:  
 األذكاب ٚضٝئت ايصَإ فبهى ٭ ٜا أٜٗا ايٛطٔ ايتٛت بو عؿبٌة

                                                           

 . 56ص  –كمسات الى قابيل  /ديػاف (  1)
 . 56ص  –الدابق (  2)
 . 111ص  –حخيق الخماد وتخاجيع الفؤاد  –ديػاف (  3)
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 (1)بزٚى ٚأْت أْت ايٓاٖض ايػال٭ قد قٝدٚى ٚأبعدٚى ٚذاؾـ

شة تؽيس بيا نفذ وفى رثائو نخػ حدنا غامخا ، وعاشفة صادقة حدي  
الذاعخ لألعالـ والعطساء الحيغ تكػف الفجيعة فييع عامة ، وال يختز عميو 
بالجدع شائفة دوف أخخػ يقػؿ فى قريجتو " الى السدافخ فى الػياب " والتى 

 رثى فييا الجكتػر " فتحى أبػ عيدى": 
 بٝض املعاْى ٖٛت ٚايعًِ ٚاألدب٭ َطافس أْت ٚايدْٝا عًى ضفس

 (2) قظ بٔ ضاعدة َٔ فٝو ٜٓتدب٭  ة قد أيكت فسائدٖايو ايبالغ

وسار عمى ىحا الشيج فى بؿية أغخاضو الذعخية كالغدؿ والسجح والفخخ 
 وغيخىا . 

  : مؤلفاتى

 لذاعخنا مؤلفات كثيخة نحكخىا مختبة حدب تػاريخ صجورىا . 

 -ىػ  1415الييئة السرخية العامة لمكتاب  -ديػاف رحمة خارج األفق  - 1
 ـ .  1995

 . ـ1996 -ىػ 1416ششصا  –بعة غباشى مص –ديػاف أغراء الزػء  - 2

الييئة السرخية العامة لمكتاب  -ديػاف األبججية والسجارات األخخ  - 3
 ـ .  2004 -ىػ  1425

الييئة السرخية العامة لمكتاب  –ديػاف حخيق الخماد وتخاجيع الفؤاد  - 4
 ـ .  2005 -ىػ  1426

                                                           

 . 130ص  –األعساؿ الكاممة (  1)
 . 37ص  –ديػاف كمسات الى قابيل (  2)



 

 

2857 

 ـ .  2013 -ىػ  1433دار الػثائق الجامعية  –الػياب  ديػاف مصخ - 5

 . ـ2015 -ىػ1435الػثائق الجامعية دار   -ديػاف عمى ضفاؼ الشػر - 6

ـ  2017 -ىػ  1437دار الػثائق الجامعية  -ديػاف كمسات الى قابيل  - 7
 . 

مدخحية شعخية بعشػاف " محاولة قتل فكخة " شبعت ضسغ ديػاف كمسات  – 8
 يل .إلى قاب

 نذخ شعخه فى مرخ والدعػدية والسغخب واالمارات العخبية الستحجة .  - 9

نذخ فى مرخ فى مجالت ابجاع ، أدب ونقج ، الثقافة الججيجة ،  - 10
 الكمسة السعاصخة ، والخافعى ، وبعس الرحف اإلقميسية . 

، الؽيرل ، والسجمة العخبية -فى : نذخ فى السسمكة العخبية الدعػدية - 11
 التػباد ، القافمة ، الخفجى ، الجفاع ، الحراد ، األدب األسالمى ، الجرة . 

شؤوف أدبية ، السشتجػ ،  -ونذخ فى اإلمارات العخبية الستحجة فى : - 12
 مشار اإلسالـ . 

 الػحجة .  -ونذخ فى السغخب فى : - 13

ص  –نذخ فى السجمج األوؿ مغ معجع البابصيغ لمذعخاء العخب  - 14
سيخة ذاتية مع ثالث قرائج بعشػاف " ضػء فى زىخة الجخح " ، " دورة  266

 السخوج " ، " مغ حجيث أبى الجلتا " . 
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  :أمحد عبد احلفَظ شخاتة يف شعرتٌظَف الرتاخ 

ف الكخيع والحجيث الشبػؼ الذخيف، شاعخنا في إبجاعو الذعخؼ القخآ وضف   
ذخريات التاريخية والسرجر والديخة الشبػية العصخة، والذعخ العخبي، وال

   التاريخي، وسػؼ أتشاوؿ تػضيفو كل واحج مشياؼيسا يأتي:
 القرآن الكرٍه أًال:

القخآف الكخيع كالـ هللا السعجد ، الحػ مثل مرجرا إعجازيا تحجػ بو     
أحج أىع مرادر االقتباس  عشج كثيخ مغ وىػ فرحاء العخب وبمغاءىع ، 

"  استمياـ البياف وذلظ ألف  ؛و رؤاىع وأفكارىع الذعخاء ، إذ تذكمت مغ خالل
القخآنى يجعل الذاعخ يسيل بمغتو الذعخية صػب أفاؽ التحميق بػاسصة 
اإلشارة واإليحاء ، فاإلشارة القخآنية تغشى الشز الذعخػ وتكدبو كثافتو 

 .  (1)التعبيخية ، وتعصيو تصابقًا بيغ وضيفة اإلشارة وسياؽ السعشى " 

وذلظ ألف " القخآف  ؛شخوط البج مغ مخاعاتيامػب القخآني تػضيف األسول
الكخيع ندؿ بالمفع والسعشى ، وألنو معجد بشرو وبيانو ، فيتختب عمى ذلظ 
مخاعاة  كل الػسائل واألساليب التى تؤدػ الى السحافطة عميو وحسايتو مغ 
 أػ تحخيف أو تبجيل أو خصأ فى الفيع والتأويل ، ومغ ذلظ االلتداـ بسعشى
المفع القخآنى حدب الدياؽ الحػ ورد ؼيو ، فال نعدلو عغ سياقو ونتمسذ لو 
دالالت ومعانى أخخػ يتدع ليا إذا كاف مفخدا مدتقاًل ، وإنسا يتحتع إذا ؾبدشا 

                                                           

شػخكة الشذػخ  – 10ص  –دمحم بػغ عسػارة  –الرػؼية فػى الذػعخ السغخبػى السعاصػخ (  1)
 ـ . 2001 -ىػ  1421 –األولى  –السغخب  –والتػزيع 
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أحج ألفاظ الكتاب العديد أف نحافع عمى داللتو السشاسبة لسػضعو مغ اآلية 
 .  (1)ظ الجاللة والدػر ، وأف نػرده فى مػقف مذابو ومػافق لتم

ونقف اآلف مع الذاعخ " أحسج شحاتة " فى قريجة لو تحت عشػاف " لسا   
فى  -عميو الدالـ  -قرة سيجنا مػسى  يدتميع تبجػ هللا لمجبل " فشججه 

 -سبحانو وتعالى  -عشجما شمب رؤيتو  -عد وجل  -حػاره مع السػلى 
 يقػؿ الذاعخ : 

 املعبٛد ايٛاذد أَاّ ؾعكا ٭ أزأٜت َٛضى نٝف خس ثبات٘ 

 ادتًُٛد عًى ٍٖٛ َٔ ٚاْدى ٭ ملا تبدى اهلل يًحبٌ ازمتى 

 املُدٚد املطاٍٚ ذزا ٖٚٛت ٭ ايؿالد َٗابةقد غكت ايؿِٓ 

 (2) ذتُٝد زانعا اإلقاَة بعد ٭ اٚاضتٌ َٛضى فى ايطساعة تائًب

عميو  -فالذاعخ فى ىحه األبيات يدتميع  مزسػف قرة سيجنا مػسى    
" ولسا جاء مؽسى لسيقاتشا  -عد وجل  -التى وردت فى قػلو  -الدالـ 

وكمسو ربو قال رب أرنى أنعخ إليغ قال لؼ تخانى ولكؼ انعخ الى الجبل فإن 
استقخ مكانو فدؽف تخانى فمسا تجمى ربو لمجبل جعمو دكا وخخ مؽسى 

 .  (3)صعقا فمسا أفاق قال س حانغ  تبت اليغ وأنا أول السؤمشيؼ

                                                           

 35ص  –إخػالص فخػخػ عسػارة  / د –اسػتمياـ القػخآف الكػخيع فػى شػعخ أمػل د نقػل (  1)
 ـ . 1997 -ىػ  1417األولى  –القاىخة  –دار األميغ  –
 1435 –األولػى  –دار الػثائق الجامعيػة  – 29ص  –عمى ضفاؼ الشػر  /ديػاف (  2)

 ـ . 2015 -ىػ 
ىػػػ  1435األولػػى  –دار الػثػػائق الجامعيػػة  – 32ص  –ديػػػاف عمػػى ضػػفاؼ الشػػػر (  3)

 ـ . 2015
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سبحانو  -لخؤية ربو فصمب رؤيتو  -عميو الدالـ  -مػسى  فقج اشتاؽ  
لغ تدتصيع رؤيتى فى الجنيا ألف  -عد وجل  -فأجابو السػلى  -وتعالى 

ىحه البشية البذخية ال شاقة ليا بحلظ ، ولكغ سأتجمى لسا ىػ أقػػ مشظ ، 
وىػ الجبل فإف ثبت الجبل مكانو ولع يتدلدؿ فدػؼ تخانى وإال فال شاقة لظ 

فمسا تجمى ربو لمجبل جعمو دكا وخخ مػسى صعقا " أػ فمسا ضيخ مغ  ، "
نػر هللا قجر أنسمة الخشرخ ، انجؾ الجبل وتفتت وسقط مػسى مغذيًا عميو 
مغ ىػؿ ما رأػ ، فمسا أفاؽ مغ غذيتو قاؿ : تشدييا لظ يارب وتبخئة أف 

 .  (1)يخاؾ أحج فى الجنيا تبت إليظ وأنا أوؿ السؤمشيغ بعطستظ وجاللظ 

ومغ قريجة بعشػاف " نجاء عمى مذارؼ القجس " نجج الذاعخ يدتميع قرة   
سبحانو وتعالى  -مع قػمو ، بعج أف تاب هللا  -عميو الدالـ  -سيجنا مػسى 

عمييع بعج عبادتيع لمعجل ، عادوا مخة أخخػ إلى عشادىع وماديتيع وقالػا  -
جيخة فأخحتكػ الراعقة وإذ قمتػ يا مؽسى لؼ نؤمؼ لغ حتى نخى هللا "  -:

 . (2)"  وأنتػ تشعخون 

 قال الذاعخ : 
 ا ٚنِ غدزٚانِ خايفٛا ايسضٌ بٗتاًْ

 اَٛضى ايهًِٝ ٚعٝطى ذُٝٓا دعَٛ

 هلل َا ضبرٛا باذتُد أٚ غهسٚا

 يهِٓٗ ؾعكٛا إذ قاٍ قائًِٗ

                                                           

 . 143سػرة األعخاؼ رقع (  1)
بيػػخوت  –دار القػػخآف الكػػخيع  – 470 / 1 –رػػابػنى دمحم عمػػى ال –صػػفػة التفاسػػيخ (  2)

 ـ . 1980 -ىػ  1400األولى 
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 خرْا ْسى اهلل ٜاَٛضى َٚا اعتربٚا

 ِٖ ناذبٕٛ شزٜات ْفٛضِٗ

 زتبٛية ظداٍ ًَؤٙ ايبطس

 ِ عاث فِٝٗ فطاد ايسأى فاْكًبٛان

 (1)ٚنِ طٛتِٗ َؿٝبات َٚا اشدجسٚا 

يبخز الذاعخ فى ىحه األبيات أف شخيقة أصحاب الجعػات واحجة ، وأف   
 .زال عغ أف الجيغ مغ عشج إلو واحجاستؿباؿ أقػاميع ليحه الجعػة متذابو ، ف

حانو وتعالى سب -جيخة ، أػ رؤيتو  -سبحانو وتعالى  -فصمبػا رؤية هللا   
واضحة يجركػنيا بجػارحيع ، عشجئح أخحتيع الراعقة وىع يشطخوف ،  -

فعشجما اجتخؤوا ىحا االجتخاء عمى هللا أخحتيع الراعقة ، ومع ذلظ لع يتعطػا 
 أو يددجخوا عغ شػيانيع وضالليع . 

ومغ خالؿ عشػاف قريجة " كمسات الى قابيل " يفيع مباشخة أنيو يتحجث 
قابيل وىابيل " التى وردت فى القخآف الكخيع وصػرت لشا أوؿ مباشخة قرة " 

جخيسة قتل وقعت عمى األرض ، قاؿ تعالى : " واتل عمييع نبأ ابشى آدـ 
بالحق إذ قخبا قخبانا فتقبل مغ أحجىسا ولع يتقبل مغ اآلخخ قاؿ ألقتمشظ قاؿ 

اسط يجػ إنسا يتقبل هللا مغ الستقيغ . لئغ بدصت الى يجؾ لتقتمشى ما أنا بب
إليظ ألقتمظ إنى أخاؼ هللا رب العالسيغ . إنى أريج أف تبػء بإثسى وإثسظ 
فتكػف مغ أصحاب الشار وذلظ جداء الطالسيغ . فصػعت لو نفدو قتل أخيو 
فقتمو فأصبح مغ الخاسخيغ ؼبعث هللا غخابًا يبحث فى األرض ليخيو كيف 

                                                           

 . 189ص  –األعساؿ الكاممة  –نجاء عمى مذارؼ القجس (  1)
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الغخاب فأوارػ سػءة  يػارػ سػءة أخيو قاؿ ياويمتى أعجدت أف أكػف مثل ىحا
 . (1)أخى فأصبح مغ الشادميغ "

 يقؽل الذاعخ :  
 متٌٝ ٖٚى اذتب مشظ أزأٜت ٭ قابٌٝ قد أضسفت ٜا قابٌٝ 

 تصٍٚ ايػكاء فسط َٔ ٚتهاد ٭ ٞرنادت يػفًتو ادتباْة متَّ

ٌٍٖٚٛ أزأٜت ٚج٘ أخٝو   تطٌٝ ايدَاء ٚب٘ ايجسى فٛم ٭  زتٓد

ًٖ  صَإ بٗا ٚأْت ضًٌٝاي ٞغك ٭  ا أْات٘ أمسعت٘ َتأٚ

 جٍٗٛ ٚأْت ب٘ ازتطٝت ذني ٭ مل ٜسض إال إٔ تبٛء بإمث٘ 

 قتٌٝ ٜعٛد ٌٖٚ ٜداى ضًبت ٭  ٌٖ تطتطٝع بإٔ تسد ذػاغًة

 ٜطٍٛ بايصَإ ايربٜة ذصٕ ٭ مل تدز َا ؾٓعت ٜداى َُٚٓٗا 

 ٚايتكتٌٝ ايبٗتإ بٗا ٚجسى ٭ ا ضٓٓت ايكتٌ فى جٓباتٗا مل

ل رمدا لسا يحجث اآلف فى األمة اإلسالمية مغ ويتخح مغ قرة قابيل وىابي
 قتل وتذػيو فى العخاؽ وسػريا ؼيقػؿ :  

 ٚحيٍٛ املدى فى جيسى ٚايكتٌ ٭ قِ ٚاْعس اآلٕ ايعسام َٚا بٗا 

ٌٌ ٭ فِٝ ايكتاٍ ٚيألخٛة بِٝٓٗ  ٌِ ٚثٌٝل ذب  َفتٍٛ سته

 نبٍٛ ٜدٜ٘ ٚفى ايفسات ٜبهى ٭ َٔ ذا ٜعٝد اىل ارتًٝكة زغدٖا 

ٍٙ  ؾكٌٝ يًرُاة ضٝف َاثِ ٭ ذًب ايهساَة ٚايٓدى  عًى آ

 (2)!! ايػٍٛ ايطُاء أزض عًى غطرت ٭  فاتسى بػاث ايطري فى أذدٚثٍة

                                                           

 .  31 – 27السائجة (  1)
 –دار الػثػائق  /ط  – 61ص  –كمسػات الػى قابيػل  /د  –قريجة كمسات الى قابيل (  2)

 ـ . 2017 -ىػ  1438األولى  –القاىخة 
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فقج خيع السػت عمى كل شم ، وخمف وراءه الجػع والبكاء والفشاء الحػ     
دب فى كل شم ، ونجج الذاعخ اختار شخرية قابيل بسا تػحيو ىحه 

دانية مغ ضمع وقتل وفداد وأثخة وحب لمحات التي الذخرية فى الحاكخة اإلن
تختكد عمييا الشفػس السخيزة ، واإلنداف الحػ تديصخ عميو األنانية كذعػر 

، ؼيربح عجو نفدو وعجو  سل عمى ىجـ  نفدو وىجـ غيخه أيزامخضى يع
غيخه مغ البذخ ، ومغ ثع يربح الخادع الخارجى الستسثل فى الحكع 

ختكب الجخيسة زاجخا ألصحاب الشفػس السخيزة ، التذخيعى بالقراص مغ م
ووسيمة الى إقامة التػازف بيغ قػػ الخيخ والذخ ، واإلعالء مغ الخيخ وأىمو ، 
والشيل مغ الذخ وأىمو ، وذلظ كاف القراص فى اإلسالـ لسثل جخيسة " قابيل 
" ىػ القتل " الشفذ بالشفذ " ، وذلظ إلحياء البذخ واستسخار الحياة ، وىحا 

 .159يحكخنا بقػلو تعالى) ولكع في القراص حياة( البقخة/ 

 وفى قريجتو " أيتيا القجس أشمى " والتى يقػؿ فييا : 
 أطًى بٛجٗو ٜاأٚىل ايكبًتني

 َٚدى ايٝدا

 فؿٛتو فى جسذ٘ قد مسا

 بايٓدا

 أٜا قبًة اذتب فٛم ايػفاٙ

 أقُٝى ايؿالة

 فعٝٓاى عسإ َٔ أيل طايعإ

 مبٛد ايطٝاء
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 يطٗس َٔ خفكة األتكٝاءتسقسم با

 َٚا شاٍ َٜٛض عرب دزٚبو

 خطٛ ايربام

 ٚؾٛتو املالئو ٚاألْبٝاء

 (1)جيٝبٕٛ ثاْٝة ٜٗتفٕٛ 

س حان الحى أسخى فى ىحه القريجة يدتجعى الى أذىانشا قػلو تعالى : "    
بعبجه لياًل مؼ السدجج الحخام الى السدجج األقرى الحى باركشا حؽلة لشخيو 

 . (2)"  ىؽ الدسيع ال ريخمؼ آياتشا إنو 

عميو الدالـ  -ويعخض مغ قرة اإلسخاء والسعخاج لحطة ندوؿ جبخيل     
وىػ نائع فى الكعبة فأيقطو وأتى  -صمى هللا عميو وسمع  -عمى الخسػؿ  -

لو بالبخاؽ ، وىػ دابة فػؽ الحسار ودوف البغل ، فخكبيا حتى أتى بيت 
 وصمى ؼيو إمامًا باألنبياء .  -صمى هللا عميو وسمع  -السقجس ، فجخل 

" أصحاب الفيل " وذلظ فى ومغ القرز القخآنى الحػ وضفيا قرة    
 : قػلو

 تسنٛا ايبالد ٚزاءِٖ ٚاضتكبًٛا

 بٝتا ب٘ يًكاؾدٜٔ أَإ

 ملا زآٙ ايفٌٝ أدبس زاجعا

 إٖٚٛ ٜعسٚٙ خٛف َسعٌد

                                                           

 . 187ص  -األعساؿ الكاممة (  1)
 . 1رقع  -سػرة اإلسخاء  (  2)
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 بٌ قد زأى األْٛاز فى أعتاب٘

 (1)تصٖٛ ٚ فٝٗا يًعٕٝٛ عٝإ 

يتحجث الذاعخ عغ السدجج الحخاـ فى أثشاء الحج ، وىػ أوؿ مدجج    
سبحانو  -وضع لمشاس فى األرض مشح بجاية الخمق ، فقج اختار الحق 

 -: -جال جاللو  -مكانا فى األرض ىػ مدججه ، مرجاقا لقػلو  -وتعالى 
 .( 2)" إن أول بيت وضع لمشاس الحى ب كة م اركًا وىجى لمعالسيؼ " 

ا بالدىع وأمػاليع وجاءوا الى البيت العتيق فى ليفة وشػؽ الى ىحا وقج تخكػ 
 . (  3)"   ومؼ دخمو كان آمشاالسكاف السقجس اآلمغ ، قاؿ تعالى : " 

وىػ خبخ قرج بو اإلنذاء ، أػ أمشػا أييا الشاس مغ يجخمو وال تخوعػه ،    
األشـخ " ىجـ  ومغ روع حاجا أو الجئا الى الحـخ فقج أثع . وقج حاوؿ " أبخىة

عمى أبخىة وجيذو شيخًا أبابيل  -سبحانو وتعالى -الكعبة ، فأرسل هللا 
تخمييع بحجارة مغ سجيل ، فتداقصػا بكل شخيق ، وىمكػا عمى كل مشيل ، 
وأصيب أبخىة حتى تداقط أنسمة أنسمة ، حتى قجمػا بو صشعاء فسا مات 

غ ذلظ فى سػرة حتى انرجع قمبو عغ صجره ، وقج حكى القخآف الكخيع ع
الػ تخ كيف الذاعخ فى ىحه األبيات ، قاؿ تعالى : " استميسيا الفيل التى 

فعل ربغ بأصحاب الفيل . ألػ يجعل كيجىػ فى تزميل . وأرسل عمييػ طيخًا 
 . ( 4)"  أبابيل . تخمييػ بحجارة مؼ سجيل فجعميػ كعرف مأكؽل

                                                           

 . 141 –األعساؿ الكاممة  –ضيف الخحسغ (  1)
 .96سػرة اؿ عسخاف رقع (  2)
 . 97مغ الدػرة نفديا  رقع (  3)
 سػرة الفيل  .(  4)
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ف هللا وحجه ىػ الخالق وفى قريجتو " سبحانو هللا " يتحجث عغ التػحيج ، وأ
وىػ السدتحق لمعبادة وحجه ، فال معبػد سػاه ، وليذ معو آلية أخخػ كسا 

 يدعع السذخكػف ، وأف كل مغ فى الػجػد يدبح بحسجه ، يقػؿ : 
 ة ايتطبٝح جيتٗدأمح فى ٚايًٌٝ ٭ أدعٛ املًٝو ايرى ختػى بٛادزٙ 

 ٕ ٜتردٚنٌ غئ ضحا فايهٛ ٭  ٚاألزض ٚايبرس ٚايفًٛات ضاجدٌة

 ًٜد ٚال ٜفٓى ال اهلل ضبراْ٘ ٭  نٌ ادتصٜئات باضِ اهلل ْاطكٌة

 (1) تستعد ٖٚى ذصٕٚ فحاٚبتٗا ٭  قد ضبرت٘ ضٍٗٛ ٖٚى عانفٌة

قل ىؽ هللا أحج . هللا ففى ىحه األبيات نجج الذاعخ يػضف  قػلو تعالى " 
 . ( 2)"  الرسج . لػ يمج .ولػ يؽلج .ولػ يكؼ لو كفؽا أحج

تد ي لو الدسؽات الد ع واألرض ومؼ فييؼ وإن مؼ شئ لى " وقػلو تعا 
 .  (3)" إال يد ي بحسجه ولكؼ ال تفقيؽن تدبيحيػ إنو كان حميسًا غفؽرا

لكائشات تدبحو ، والدسػات واألرض ومغ فييغ مغ السخمػقات تشدىو فا
وتقجسو ، وما مغ شم فى ىحا الػجػد إال ناشق بعطسة هللا ، شاىج 

وحيغ تذف الخوح وترفػ تجرؾ مغ أسخار ىحا  - وعالجال-بػاحجانيتو 
الػجػد ماال يجركو الغافمػف ، ولكششا ال نفيع تدبيح ىحه األشياء ألنيا ليدت 
بمغاتشا ، وهللا تعالى حميع بالعباد ال يعاجل مغ عراه بالعقػبة غفػر لسغ 

 .تاب ، ولػال حمع هللا وغفخانو ألخح البذخ أخح عديد مقتجر

 قريجتة " الػحى " :  ويقػؿ فى  
                                                           

 . 53ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  1)
 سػرة اإلخالص .(  2)
 . 44رقع  سػرة اإلسخاء(  3)
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 فايٓداء َٔ اذتل باذتل إقسأ

 طٝٛز املٛاقٝت تؿدح : َاذا ؟؟

 ٖٛ اهلل زب ايطُٛات ٚاألزض

 بٛذى

 اىل خامت األْبٝاء

 ستُد ٜبطط نفٝ٘

 فى دٖؼ

 مسع٘ ٚايهٝإ ايٓكى

 فٝأخرٙ ثِ ٜسضً٘ ايسٚح

 فى ذدب " باضِ زبو"

 خيسد يًهٕٛ ضٝفا

 َٔ ايٓٛز

 ٜصجى اىل ايعاملني اهلدى

 (1)ٚايٓدى ٚايطٝاء " 

إقخأ باسػ ربغ الحى خمق فى ىحه األبيات يدتميع الذاعخ مع قػلو تعالى "   
. خمق االندان مؼ عمق . إقخأ وربغ األكخم . الحى عمػ بالقمػ . عمػ 

 . ( 2)"  اإلندان مالػ يعمػ

                                                           

 . 72ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  1)
 . 5:  1سػرة العمق رقع (  2)
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وؼيو دعػة  -صمى هللا عميو وسمع  -وىحا أوؿ خصاب إليى وجو الى الشبى 
خاءة والكتابة والعمع ، ألنو شعار ديغ اإلسالـ ، أػ إقخأ يا دمحم القخآف الى الق

مبتجئًا و مدتعيشًا باسع ربظ الجميل ، الحػ خمق جسيع السخمػقات ، وأوجج 
 جسيع العػالع . 

 وفى قريجتو " رمزاف مػسع الحب والشػر " يقػؿ :  
 ايسضٛإ ٚعُ٘ ٜساّ مما ٭  زَطإ َٔ ٚافاى ٚافى املٓتٗى 

 (1) ايكسإٓ أْصٍ بًًٝة ٚأْعِ ٭ فآٖأ بفطٌ اهلل فى أٜاَ٘ 

 .   (2)"  " إنا أندلشاه فى ليمة القجرتبارؾ وتعالى  :  -قػؿ الحق  إنو يدتميع 

مباركة ندؿ فييا القخآف الكخيع مغ المػح السحفػظ الى القجر ليمة ميمة ف  
وعذخيغ سشة ،  الدساء الجنيا ، ثع ندؿ بو جبخيل الى األرض فى مجة ثالث

وىى مغ الميالى السفزمة لسا فييا مغ األنػار والتجميات القجسية والشفحات 
عمى عباده السؤمشيغ تكخيسًا  -جال وعال  -الخبانية التى يؽيزيا البارػ 

لشدوؿ القخآف السبيغ ، فيى ليمة عطيسة القجر ، وىى خيخ عشج هللا مغ ألف 
 شيخ . 

 خة " : ويقػؿ فى قريجة " مغ وحى اليج
 (3)ؾُاء  زٌةب٘ أٜهة ٚذحا ٭  ادتٔ آَٔ بايٓبى ٚآَٓت 

                                                           

 . 111ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  1)
 . 1سػرة القجر رقع (  2)
 . 105ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  3)
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:  -تبارؾ وتعالى-نجج الذاعخ يمتقي مع  قػؿ الحق فى ىحا البيت  
قل أوحى الى أنو استسع نفخ مؼ الجؼ فقالؽا إنا سسعشا قخآنا عج ا . " 

 . ( 1)"  ييجى الى الخشج فأمشا بو ولؼ نذخك بخبشا أحجا

خيع لقخير والعخب فى كػنيع تباشؤوا عغ اإليساف إذ وفى ىحا تػبيخ وتق
كانت الجغ خيخًا مشيع وأسخع لإليساف؛ ألنيع  حيغ سسعػا القخآف استعطسػه 
وآمشػا بو ، ورجعػا إلى قػميع مشحريغ بخالؼ العخب الحيغ ندؿ بمدانيع ، 

اشل فإنيع كحبػا واستيدؤا  وىع يعمسػف أنو كالـ هللا السعجد الحػ ال يأتيو الب
صمى هللا عميو وسمع  -مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو ، ويعمسػف كحلظ أف دمحما 

 أمى ال يقخأ وال يكتب ، فذتاف ما بيغ مػقف اإلنذ والجغ .  -

وفى قريجتو " مخثية السػت عذقًا " والتى رثى فييا ولجه الحػ أغتالتو يجا 
غتاؿ كل اإلرىاب وىػ فى ريعاف الذباب ، يخاشب السػت ويرػره وحذا ي

نؽيذ ويشاؿ مغ الجرة السكشػنة ، وكل صاحب خمق رؼيع ، وعمع غديخ ، ولو 
 تأثيخ فى التاريخ ، وذلظ فى قػلو: 

 أٜٗا املكتفى فسح ايكًب

 َا تػتٗى؟

 عُسْا ؟! ذًُٓا؟!

 نربٜاء ايتازٜذ فى غٗكة املاء ؟!

 ؾريٚزة

 تتردى اْتصاعو

                                                           

 . 1سػرة الجغ رقع (  1)
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 َا غئت َٓا

 ٚتأبى ايفٓاء ؟!

 ني اْتفائواضتكِ نٝفُا غئت ب

 بني اْتدابو !!

ًٛ  اأْت مل ترتى األٕ ؾف

ًٚٛ  (1)"  امل ترتى ايبرس زٖ

عميو الدالـ  -وفى ىحه األبيات نجج الذاعخ يدتميع  قرة سيجنا مػسى   
عشجما أوحى هللا تعالى إليو أف أخخج بيشى اسخائل ليال فإف فخعػف وقػمو  -

ساكشا مشفخجا عمى ىيئتو  يتبعػنكع ويكػف ذلظ سببًا ليالكيع واتخؾ البحخ
واتخك ال حخ رىؽا إنيػ جشج "  -ألنيع سيغخقػف ؼيو وذلظ فى قػلو تعالى :

   (2)" مغخقؽن 

ثع نخاه يعبخ عغ الفقج ورفزو ويقػؿ لو : خح ما تخيج فأنت لع تتخؾ لشا شيئا 
جسياًل ، فقج أصبحشا مكتػفى األيجػ أماـ السػت عاجديغ عغ رده وذلظ فى 

 قػلو :  
  األزض بٗحتٗافال

 فى ٜد األٚفٝاء

 ٚال ايبرس ٜعسف غري ٖطٝظ ادتفاء

 ٚيٝظ ضٛى ايعؿف ٚايكؿف

                                                           

 . 31ص  –ديػاف كسات الى قابيل (  1)
 . 24سػرة الجخاف رقع (  2)
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 ٚايسٜح فى شتبًٝٗا فتى غاعسا

 محًت٘ عٛادى اهلباء

 ٚالت َٓاص ، ٚالت زجاء !!

 (1)ٚايرى نٓت أزجٛٙ َات 

حكاية عغ  –تبارؾ وتعالى   -وفى ىحه األبيات نججه يػضف قػؿ الحق 
صمى هللا عميو  -كبخوا وعانجوا عغ الحق ، وآذوا الخسػؿ أىل مكة حيغ است

مبيشًا ليع ما أصاب مغ كاف قبميع مغ السدتكبخيغ ، فاستغاثػا  -وسمع 
كػ أىمكشا واستجاروا عشج ندوؿ العحاب حيغ لع يشفعيع ذلظ فقاؿ تعالى : " 

 . ( 2)"   قبميػ مؼ قخن فشادو اوالت حيؼ مشاص

 

 

                                                           

 . 33ص  –ديػاف كسات الى قابيل (  1)
 . 3سػرة ص رقع (  2)
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 ف:الحجيث الذخي ثانيا:   
يعج الحجيث الشبػػ الذخيف السرجر الثانى مغ مرادر التذخيع اإلسالمى ، 
وىػ كحلظ مغ السرادر التى عكف الذعخاء السحجثػف فى ىحا العرخ عمى 
االستقاء مشيا كسا حجث مع السرجر األوؿ الستسثل فى القخآف الكخيع ، فمع 

يف أحاديث عشو ، مغ خالؿ تػض ىيغفمػا ىحا السشيل ، ولع يكػنػا بسشأ
والتفاعل معيا وذلظ راجع الى ارتباط  -صمى هللا عميو وسمع  -الخسػؿ 

صمى  -الذعخاء بخوح الجيغ اإلسالمى ، فتأسػا بأقػاؿ وأفعاؿ رسػلشا الكخيع 
، فتشاصػا مع ىحه الشرػص الشبػية ، ونػعػا مغ تػضيفيا  -هللا عميو وسمع 

ػف قرائجىع ومغداىا ، مغ فى أغخاضيع السختمفة ، ليؤكجوا بيا عمى مزس
صمى  -خالؿ التعخض ليا مغ زاوية القجوة الحدشة أال وىػ رسػلشا الكخيع 

وإلقاء الزػء عمى أحاديثو التى فييا كثيخا مغ الجالالت  -هللا عميو وسمع 
 والسعانى الدسحة والبذخيات التى تثمج قمػب كثيخ مغ السدمسيغ . 

لذعخاء الحػ وضف بعس أحاديث والذاعخ " أحسج شحاتة " أحج ىؤالء ا
ومغ األمثمة عمى ذلظ قػلو فى قريجة "  -صمى هللا عميو وسمع  -الخسػؿ 

      قصػؼ مغ شجخة الػحى:
 ْفرة َٔ عساز ْدى ايبرس

 دفاقة

 خطى ايطٛء فٝٗا متٛز

 ا بٗا ٜا بالٍ ايتٛازٜذ أشالَٗا تهطستأزًض

 فى ايٓداء ٚشاًٜٗا ارتطف ٚايعؿف

 -والتى يقػؿ فييا :
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 قاَت بٗا األزض

 عؿفٛزة َٔ ضٝاء

 ٚذٛزٜة َٔ زجاء
 " أزذٓا بٗا ٜا بالٍ " ايسَاٍ تطئ "

 تسؽ ضٓابًٗا فسذا
 فى ايعٛاؾِ

 ٚايسٜاح ضازٜة
 ٚايًٝاىل

 (1)ضبٌٝ " 

ففى قػؿ الذاعخ " أرحشا بيا يا بالؿ " الخماؿ تزم " التقى مع قػؿ الخسػؿ 
حػ رواه مدعخ بغ كجاـ ، عغ عسخو بغ مخة ، ال -صمى هللا عميو وسمع  -

عغ سالع بغ أبى الجعج قاؿ : قاؿ رجل : قاؿ مدعخ : أراه مغ خداعة : 
 -ليتشى صميت فاستخحت فكأنيع عابػا عميو ذلظ فقاؿ : سسعت رسػؿ هللا 

 . ( 2)يقػؿ : " يا بالؿ أقع الرالة أرحشا بيا "  -صمى هللا عميو وسمع 

                                                           

 . 74ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  1)
شػعيب األرنػؤوط  /ت  –أبػ داود سػميساف بػغ األشػعث الدجدػتانى  –سشغ أبى داود (  2)
ـ .  2009 -ىػػ  1430األولػى  –دار الخسػالة العمسيػة  – 255ص  –دمحم كامل  قػخة  –

 121 / 4-لو ثقات رجػاؿ الذػيخيغ " ، رواه الػجار قصشػى فػى العمػل " اسشاده صحيح ورجا
 . 443 / 10والخصيب فى تاريخو     23088، وأحسج فى السدشج رقع 
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يغ الحجيث الذخيف والقريجة ، أف الذاعخ يرػر والسعشى الحػ يخبط ب
الحالة التى كاف عمييا العخب قبل اإلسالـ وبعجه ، فقبل االسالـ كاف الطالـ 
مخيسًا عمى كل شم ، فانتذخت بيشيع السشكخات والبغى وشتى صشػؼ 
السعاصى واآلثاـ ، مغ شخب الخسخ والتغشى بيا ، ووأد البشات ، وعبادة 

 اليتيع ، والطمع السشتذخ فى جسيع ربػع الحياة .  األصشاـ وأكل ماؿ

وأتى االسالـ فأكج عمى وحجة اإلندانية ، وأنو ال فزل إلنداف عمى آخخ إال 
بالتقػػ واإليساف والعسل الرالح ، كسا نيى عغ القبمية والتحدب حيشسا أكج 
 عمى معشى األخػة فى االسالـ ، فكل عباد هللا إخػاف ألف هللا بيغ قمػبيع
بفزمو تحت ضالؿ اإلسالـ الػارفة ، وأسذ مشيجا ربانيًا كاماًل فى التذخيع 

 واألخالؽ كؽياًل بأف يحقق الدعادة لمشاس جسيعًا فى الجنيا واألخخة . 

وعشجما يريب اإلنداف الكالؿ والتعب مغ أعباء الحياة ، عميو أف يفخ الى 
ؿ فأرحشا بالرالة " " قع يا بال -صمى هللا عميو وسمع  -الرالة، كسا قاؿ 

 -فإف فييا الخاحة مغ تعب األعساؿ الجنيػية ، وذلظ لسا فييا مغ مشاجاة هللا 
 واشتغاؿ القمب بيا .  -سبحانو وتعالى 

 ويقؽل فى قريجة " دع األحدان تسزى " :  
 ا تعٛد ؟ًَٜٛ َطت إٕ فًٝت ٭ ذٝاتو ًَهو ايّٝٛ اغتُٓٗا 

 (1)!! ايٛيٝد ايهسازٜظ ٛىٜط نُا ٭ غدا تطٛى ايًٝاىل ثٛب عُسى 

الحجيث الذخيف الحػ رواه عبج هللا بغ ىشج عغ أبيو يدتميع فى ىحه األبيات 
صمى هللا  -قاؿ :  قاؿ رسػؿ هللا  -رضى هللا عشيسا  -عغ ابغ عباس 

                                                           

 . 68ص  –كمسات الى قابيل  –ديػاف (  1)



 

 

2875 

" اغتشع خسدا قبل خسذ : شبابظ قبل ىخمظ ، وصحتظ  -: -عميو وسمع 
 . (1)ل شغمظ ، وحياتظ قبل مػتظ"غظ قبقبل سقسظ ، وغشاؾ قبل فقخؾ ، وفخا 

والسعشى الحػ يخبط بيغ األبيات والحجيث الذخيف أف الذاعخ يشبو اإلنداف ، 
والتقخب لو واألمخ   -سبحانو وتعالى  -أف يدتغل حياتو فى عبادة هللا 

صمى هللا  -بالسعخوؼ والشيى عغ السشكخ ، والديخ عمى سشة رسػؿ هللا 
 يربح غيخ قادر عمى آداء العبادات . قبل أف ييـخ و  -عميو وسمع 

ويبتعج عغ البخل وحخماف الشفذ ، وأماكغ الميػ والفجػر ، ألف مغ سشغ 
الحياة أف يفارؽ االنداف الساؿ أو أف يفارؽ الساؿ صاحبو ، فعمى اإلنداف 

 أف يدتستع بسالو قبل أف يفقخ ويسػت . 

سبحانو وتعالى  -و عشجئح سيذعخ بالحدخة والشجامة عشجما يكػف بيغ يجػ رب
 ويصمب العػدة الى الحياة الجنيا ليقجـ ما يخضى هللا ويدعجه .  -

  :ويقػؿ فى قريجة " دمحم رسػؿ اإلندانية " 
 (2)َعػٛغب ايعطس ذًٛ ايٛقع فى خًدى٭ايربٝرني ْٛزى فى ذزى غػفى ٜا ابٔ

عشجما جاء إليو  -صمى هللا عميو وسمع  -حجيث الخسػؿ ل تػضيفففى البيت 
أعخابى وقاؿ : " يارسػؿ هللا إخمفت البادية يابدة ، والساء يابدا ، ىمظ الساؿ 

                                                           

رواه الشدػػائى فػػى الدػػشغ الكبػػخػ ، وابػػغ أبػػى شػػيبة فػػى مرػػشفو ، عمػػى شػػخط البخػػارػ (  1)
 /ت  –أبػػ عبػػج هللا الحػاكع بػػغ عبػج هللا الشيدػػابػرػ  –حيحيغ ومدػمع السدػػتجرؾ عمػى الرػػ

األولػػػػػى  –بيػػػػػخوت  –ب العمسيػػػػػة دار الكتػػػػػ – 155 / 1 –مرػػػػػصفى عبػػػػػج القػػػػػادر عصػػػػػا 
 . 6846ـ . حجيث رقع  1990ىػ 1411

 . 58ص  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر (  2)
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، وضاع العياؿ ، فعج عمى بسا أفاء هللا عميظ يا ابغ الحبيحيغ ، فتبدع 
 . (1)ولع يشكخ عميو  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػؿ هللا 

اؽ كل الحػ ف -صمى هللا عميو وسمع  -ويبيغ الذاعخ قػة حبو لخسػؿ هللا 
شم ، وتغمغل فى كيانو وسخػ فى عخوقو ، ونػره الحػ أضاء ما بيغ 

 السذخؽ والسغخب ، وعصخه الفػاح الحػ غسخ السكاف بأكسمو. 

 :ويقػؿ فى قريجة " عمى ضفاؼ الشػر "  
 (2) جًٗى بطٛء زضاى عٔ ٜباعد ٭ يو ايعتبى !! إذا أتٝت ذْبًا 

 -حػ رواه "عبج هللا بغ جعفخفى البيت التقاء مع " الحجيث الذخيف " ال
لسا تػفى أبػ  -قاؿ : -صمى هللا عميو وسمع  -عغ الشبى  -رضى هللا عشو 

الى الصائف ماشيا عمى قجميو  -صمى هللا عميو وسمع  -شالب خخج الشبى 
فجعاىع الى االسالـ فمع يجيبػه فأتى ضل شجخة فرمى ركعتيغ ثع قاؿ : الميع 

يمتى ، وىػانى عمى الشاس ، يا أرحع إليظ أشكػ ضعف قػتى ، وقمة ح
الخاحسيغ ، أنت أرحع الخاحسيغ ، الى مغ تكمشى الى عجو يتجيسشى أو الى 
قخيب ممكتو أمخػ ، إف لع تكغ غزباف عمى فال أبالى ، غيخ أف عافيتظ 
أوسع لى أعػذ بشػر وجيظ الحػ أشخقت لو الطمسات ، وصمح عميو أمخ 

                                                           

 .  150 / 2السدتجرؾ عمى الرحيحييغ (  1)
أنا ابغ الحبيحيغ " ال أصل لػو بيػحا المفػع ، سمدػمة األحاديػث  " –وقاؿ األلبانى : حجيث  

ألبػػػى عبػػػج الػػػخحسغ دمحم ناصػػػخ الػػػجيغ  –الزػػػعيفة والسػضػػػػعة وأثخىػػػا الدػػػيم فػػػى األمػػػة 
ـ . حػجيث  1992ىػػ  1412األولػى  –الخيػاض  –دار السعارؼ  – 144 -1 –األلبانى 

 .    331رقع 
 .  35ص  –عمى ضفاؼ الشػر  /ديػاف (  2)
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أو تحل عمى سخصظ ، لظ العتبى حتى  الجنيا واآلخخة أف تشدؿ بى غزبظ
 . (1)تخضى وال حػؿ وال قػة إال بظ"

والسعشى الحػ يخبط بيغ األبيات والحجيث ، يبيغ ؼيو الذاعخ أف العبج أحيانًا 
تزيق عميو الجنيا وتغمق فى وجيو جسيع األبػاب ، ويخػ وضػح عجده ىػ 

خ وكيج الكافخيغ عغ تغييخ ما حػلو ، أو رفع الطمع الػاقع عميو أو رد مك
 سبحانو وتعالى:   -والفاسقيغ والفاجخيغ فال يجج أمامو إال أف يمجأ الى هللا 

ذلظ الخكغ الػثيق ، يذكػ إليو ضعف قػتو وقمة حيمتو ، وىػانو عمى الشاس 
، ويدألو أف يسجه بسجده ، وأف يعيشو بقػتو ، وأال يجعو. نيبة ألعجائو أعجاء 

نرخه التى لع يعج فى نفدو قجرة عمى  الجيغ وأف يشرخه ىػ بأسباب
 االنترار . 

عشجىا يأتى مغ المصيف السجد ويتشدؿ مغ العديد الشرخ ، ويأتى مغ عشج 
الحكيع الفخج ، فيى دعػة لكل أصحاب الكخوب ومػاقف الزيق أف الفخج 

 مع الكخب ، وأف مع العدخ يدخا . 

  

                                                           

مخسػػػال مػػػغ حػػػجيث عبػػػج هللا بػػػغ  1036حػػػجيث رقػػػع  –أخخجػػػة الصبخانػػػى فػػػى الػػػجعاء (  1)
جعفخ والمفع لو ، والخصيب البغجادػ فى الجامع ألخػالؽ الػخاوػ ، وابػغ عػجػ فػى الكامػل 

 ، والزياء السقجسى فى السختار . وغيخىع .
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 السرية اليبٌٍة ثالجا

 ًالسرية اليبٌٍة هى :

صمى هللا  -تع تجويشو ونقمو لمعرػر الستالحقة حػؿ حياة الخسػؿ ما  -
 وما شيجتيا مغ أحجاث حتى وفاتو .  -عميو وسمع 

عغ  -صمى هللا عميو وسمع  -وىى الػسيمة الػحيجة لمتعخؼ عمى الخسػؿ 
 قخب واستيعاب أبعاد شخريتو مغ خالؿ التفاصيل الػاردة فييا . 

قخآف الكخيع وفيسو ، وذلظ مغ خالؿ ارتباط وتداعج السدمع عمى استيعاب ال
 . -ملسو هيلع هللا ىلص -ياة الخسػؿ معطع اآليات الكخيسة بأحجاث مخت فى ح

وتعج أنسػ ذجا فعاال لتشذئة السدمع تشذئة سميسة وتعميسو أحكاـ اإلسالـ 
خيخ معمع ومؤدب ، وتسشح  -صمى هللا عميو وسمع  -فيتخح مغ الخسػؿ 

تيعاب القخآف الكخيع وفيع ى فيع العقيجة اإلسالمية واسالسدمع القجرة عم
 . أحجاثو

فى الثانى  -صمى هللا عميو وسمع  -وتبجأ الديخة الشبػية مغ لحطة والدتو 
ـ مخورًا بتفاصيل وأحجاث ثالثة وستيغ عامًا  571عذخ مغ ربيع األوؿ عاـ 

جخة الشبػية فى الدشة الحادية عذخة لمي -صمى هللا عميو وسمع  -حتى وفاتو 
 الذخيفة . 

 :وذلظ عمى الشحػ اآلتى ،الذاعخ بعس أحجاث الديخة الشبػية وضفوقج 
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 صلى اهلل علَى ًسله :  -أًال مٌلد الرسٌل 

وقج وضف الذاعخ األحجاث التى ذكختيا كتب الديخة الشبػية والتى صاحبت 
حانا وما حجث فييا مغ خػارؽ العادات إي -صمى هللا عميو وسمع  -مػلجه 

 بسبعث الشبى صمى هللا عميو وسمع وذلظ فى قػلو : 
 مشِ ٚفى طٗس فى املالئو نف ٭ " ملا ٚيدت إَاّ ايٓٛز قد محًت 

 ايعًِ دّ ٜفسى أتى ايبػري إٕ ٭ ٚاألزض تسْٛ هلا األفالى ذاضدًة

 قد طاف باذتسّ محٍةَس غؤبٛب ٭  ٚايبػسٜات اْترت فى نٌ ْاذٍٝة

 (1)"ٚاذتهِ ٚايرنس اهلدى إٓ ذٌ قد٭    سٍفجربٌٜ ٜصٖٛ مبا يألزض َٔ غ

فالذاعخ يدتميع ما جاءت بو كتب الديخة الشبػية ، مغ أخبار عصخة     
 -صاحبت مػلج الشبى الكخيع فاألرض قج لبدت قذيب ثيابيا ابتياجًا بسػلجه 

" فارتجف إيػاف كدخػ وسقصت مشو أربع عذخة  –صمى هللا عميو وسمع 
س ولع تخسج قبل ذلظ بألف عاـ . وغاصت بحيخة شخفة ، وخسجت نار فار 

 . ( 2)ساوة " 

وجبخيل مبتيج بسا حجث لألرض مغ شخؼ اليجػ والقخآف الكخيع ، وكميا 
أحجاث ال تقع إال ألجل شم عطيع حجث ، استجعاىا " أحسج شحاتة " كى 
 يبيغ مكانة نبيو ويبخز ؾيستو التى اىتدت الجنيا إجالاًل ليا وىحا ال يحجث إال

 ألجل ميالد عطيع ما رأت الجنيا مثمو . 
                                                           

 . 64ص  –عمى ضفاؼ الشػر  /د –قريجة " دمحم رسػؿ اإلندانية " (  1)
سػبل اليػجػ والخشػاد فػى سػيخة خيػخ العبػاد ، وذكػخ فزػائمو وأعػالـ نبػتػو وأحػالػو مػغ (  2)

 / 1 –عمى عػض  –عادؿ عبج السػجػد  /ت  –دمحم بغ يػسف الذامى  –السبجأ والسعاد 
 ـ . 1997ىػ ،  1414األولى  –بيخوت  –دار الكتب العمسية  – 3
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 ثاىًَا اإلسراء ًاملعراج :

بسعجدات  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػلو دمحمًا  -سبحانو وتعالى  -أيج هللا 
كثيخة ، ىحه السعجدات بعزيا مادػ يخاه الشاس مثل نبع الساء مغ بيغ 

لقسخ وغيخىا أصابعو الذخيفة ، وكاف الغساـ يطمو أيشسا سار ، وانذق لو ا
 كثيخ ............ 

 -ولكغ ىشاؾ معجدة كبخػ لع يتح لبذخ أف يصمع عمييا بمغ فييا رسػؿ هللا 
سجرة السشتيى ، وتجاوزىا ليخػ اآلية الكبخػ فى  -صمى هللا عميو وسمع 

إلى مشدلة أعمى مغ مشدلة  -صمى هللا عميو وسمع  -الدسػات ، ووصل 
 عجدة اإلسخاء والسعخاج . ، وىى م -عميو الدالـ  -جبخيل 

فسا مغ نبى صعج إلى الدسػات حتى بمغ سجرة السشتيى وتجاوزىا ثع عاد فى 
دمحم  -نفذ الميمة ليكسل حياتو عمى األرض إال خاتع األنبياء والسخسميغ 

 صمى هللا عميو وسمع. 

 ولقج وضف الذاعخ " أحسج شحاتة " معجدة اإلسخاء والسعخاج وذلظ فى قػلو : 
 قد قٝدٚى إَاَا طٝب األَِ  ٭ يٓبٝني ابساِٖٝ بِٝٓٗ مجع ا

 تسّ ٚمل أدْى أٚ قٛضني قاب َٔ ٭ ثِ ازتكٝت إىل ايعؿُاء ضدزت٘ 

 ْعِ َٔ غئت َا نسّ َٔ أٚالى ٭ ملا ازتكٝت ذٝٝت ايٛؾٌ تهسَة 

 (1)اع فى غػًِٗ ضاقٛا َٔ األمل "ٚايٓ٭ ًْت ايػفاعة ّٜٛ ايدٜٔ تطأي٘ 

اإلسخاء " فحكخ البخاؽ وسخعتو ثع صالتو  وضف العجديج مغ أحجاث "
 -باألنبياء إماما فى السدجج األقرى ، ثع ذكخ مغ رحمة السعخاج وصػلو 

                                                           

 . 65ص  –عمى ضفاؼ الشػر   /ديػاف (  1)
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إلى سجرة السشتيى ، أعمى السخاتب التى لع يرميا  -صمى هللا عميو وسمع 
  -ومشاجاتو السػلى  -صمى هللا عميو وسمع  -كائغ فى الكػف إال الشبى دمحم 

وحرػلو عمى الذفاعة لألمة اإلسالمية خيخ األمع التى  - سبحانو وتعالى
 أخخجت لمشاس . 

 ثالجًا اهلذرة اليبٌٍة الشرٍفة : 

واليجخة الشبػية حجث تاريخى وذكخػ ذات مكانة عطيسة فى نفػس السدمسيغ 
فى  -صمى هللا عميو وسمع  -لشبيو  -سبحانو وتعالى  -، فقج أذف هللا 

ـ باليجخة ،  622فخ مغ العاـ الثانى لمبعثة الدابع والعذخيغ مغ شيخ ص
بدبب ما كانػا يالقػنو مغ أذػ مغ زعساء قخير وخاصة بعج وفاة كل مغ 

، وتع اتخاذ اليجخة  -رضى هللا عشيا  -أبى شالب ، والديجة " خجيجة " 
رضى  -الشبػية بجاية لمتقػيع اليجخػ بأمخ مغ الخميفة " عسخ بغ الخصاب "

 ستذارتو بؿية الرحابة فى زمغ خالفتو . بعج ا -هللا عشو 

 وىى مغ أحجاث الديخة الشبػية التى تشاص معيا الذاعخ ، وذلظ فى قػلو :  
 ا تًِ خطاِٖ ايبػطاءَسدَ ٭  ِٖ بٝتٛا ايػدز غس عؿابٍة

 ٚعٔ اهلدى عُٝاء َفتٛذٌة ٭ ٚقفٛا ببابو زؾدا ٚعِْٝٛٗ 

 إغفاء ٚيفِٗ ايرتاب حتجٛ ٭ مل ٜبؿسٚى ٚقد خسجت عًِٝٗ 

 ظالَٗا برٍ فِٗ ٭  ضٓة ايهسى َطرت ضٝاء عِْٝٛٗ 

 (1)"ضحٓاء

                                                           

 . 106ص  –يػاف عمى ضفاؼ الشػر د(  1)
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 -مغ أحجاث اليجخة الشبػية و لحطة خخوج السرصفى  يدتميعفالذاعخ 
صمى هللا  -مغ البيت ، وقخير مجتسعة عمى بابو  -صمى هللا عميو وسمع 

مغ بيغ أيجييع وىػ يحثػ عمى رؤوسيع التخاب ، تاليا قػلو  -عميو وسمع 
وجعمشا مؼ بيؼ أيجييػ سجا ومؼ خمفيػ سجًا فأغذيانيػ فيػ ال "  -عالى :ت

 . (1)"  ي رخون 

 : العربُ الشعررابًعا   

وأما تػضيف الذعخ العخبى فقميل عشج الذاعخ " أحسج عبج الحؽيع شحاتة " 
وربسا كاف الدبب فى ذلظ ىػ رغبتو الجائسة فى التججيج ، فيػ ال يقف أماـ 

حجخة فى الكتابة ، وال ضيخ مغ استجعاء واستمياـ الذعخ وضعية واحجة مت
القجيع وجمبو الى القريجة ، ما داـ مػضفا التػضيف الجيج ، ومتعانقًا مع 

 داللة الشز ، وذلظ مثل قػلو :  
 " ًُٜٚٗا خطة ًِٜٚ قابًٗا !

 غسبت ضتاع ايربم آْٝة ايفؿٍٛ

 َطػت زَاد ايؿُت بايًحِ املطافات

 رزاءاملهبة ٚايسؤى ايع

 ٚايؿبح املعبأ بايعٕٝٛ جٛى

 ٖٚطٗطة ايبهٛز

 خسجت إىل ايٓٗس ايطٝٛز

 ضأيت٘ عٔ ذًِ هلا

                                                           

 . 9سػرة يذ رقع (  1)
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 زدت٘ بني املٛد عادٜات ايؿدٛز

 فأجابٗا ايٓٗس املطافس فى عٕٝٛ ايدٖس

 غٌٝ ايٛقت فى زضٔ ايتعًل بايػسم

 (1)ضٝف املػٝئة َٔ ٚزم " 

 لحػ يقػؿ ؼيو : فقج استميع قػؿ " الستشبى "  فى " كافػر اإلخذيجػ " ا
   (2) ايكٛد املٗسٜة خًل ملجًٗا ٭  ًُٜٚٗا خطة ًِٜٚ قابًٗا 

 وإذ كان الستشبى قج صخح وقال : 
  ايعٓاقٝد تفٓى َٚا بػُٔ فكد ٭ ْاَت ْٛاطري َؿس عٔ ثعايبٗا 

" خخجت  -فإف " أحسج شحاتة " قج رمد فى قريجتو ، فالصيػر " فى قػلو :
ساىيخ السرخية ، " والشيخ " يسثل الذعب الحػ إلى الشيخ الصيػر"  ، ىى الج

خخج إلى السيجاف يدأؿ عغ اإلنجازات التى أداىا الحاكع فػججىا سمبية ال 
أثخليا ، وانقمبت السدافات السكبة ضيخ لبصغ وبصشا لطيخ ، واألوقات عشج 
البذخ ضاقت . عشجئح ىب الذعب يصالب بالتغييخ ، وخخجت إلى الشيخ 

 الصيػر . 
 : وقؽلو 

  (3) َػسم ستاية ال عس ٜطٜٛ٘ ٭ َٚهًف األٜاّ ضد طباعٗا 

 قػؿ " أبى الحدغ التيامى  مأحػذ مغ

                                                           

مكتبػػة  – 28ص  –األبججيػػة والسػػجارات األخػػخ  /د  –قرػػيجة " الصيػػػر السيػػاجخة " (  1)
 . 266ص  –األعساؿ الكاممة  –ـ . ، وانطخ  2004ىػ  1425األولى  –األسخة 

مرػصفى الدػقا وآخػخيغ  –ت  –ديػاف أبى الصيب الستشبى بذخح أبػى البقػاء العكبػخػ (  2)
 ـ . 1971ىػ   1391مرصفى الحمبى  – 45 – 2 –
 قريجة " سيشاء أرض الفيخوز " – 59ص  –ديػاف  كمسات الى قابيل (  3)
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  (1) ْاز جرٚة املاء فى َتطًب ٭ َٚهًف األٜاّ ضد طباعٗا 

كاف استمياـ " أحسج شحاتة " بسثابة التفديخ لمذجائج التى تػاجو اإلنداف فى و 
تو ألنو يػاجو بػاقع مخيخ وؾيع حياتو، فيشاؾ أمػر كثيخة تقف ضج تصمعا

سمبية سائجة فى السجتسع فال بج أف يػاجييا اإلنداف بإيساف ويقيغ ونية 
وإذا كاف " التيامى " أتى بسا  -سبحانو وتعالى  -صادقة مع السػلى 

يدتحيل وىػ : تصمب الشار مغ الساء " . فقج أتى شاعخنا بشتيجة ىحا الصمب 
خؽ النجاة مشو وىػ حدغ ترخؼ مغ الغخؽ فى بحخ عسيق مغ -وىػ :

 الذاعخ . 

 وقؽلو : 
 (1) غؿٔ اىل غؿٔ َٚٔ خسافٝا ٭  ٚنٓا طائسٜٔ ْطري غٛقا

 قؽل شؽقى :  مقت ذ مؼ
   (2)"  ضٝٓا املؤا تسْاد ايرٌٜ ٚتطرب ٭ " جتس َٔ فٓٔ ضاقا إىل فٓٔ 

فقج تأثخ الذاعخ فى عجد بيتو برجر بيت " أميخ الذعخاء " تجخ مغ فشغ 
ا إلى فشغ " وإذا كاف السعشى مختمفا بيغ الذاعخيغ ، فالتأثيخ ىشا فى بشية ساق

 البيت ال فى معشاه. 

 وقؽلو : 
  ٚايػِٝ األخالم ٚ ايػس ٚقائد ٭ ط٘ إَاّ ايٛزى ٚايسضٌ قاطبة 

  ٚايًحِ األذالع ذٚى ٜطاّٚ ٚمل ٭ ايؿادم ايٛعد مل ٜسنٔ إىل دعة 

                                                           

 ـ . 1893األسكشجرية  –ط  – 144ص  –ديػاف أبى الحدغ التيامى (  1)
 . 68ص  –كمسات إلى قابيل  /د  –قريجة " مغ أوراؽ الساضى " (  2)



 

 

2885 

  (1)"  يألَِ ايتٛذٝد زمحة تػسفتٚاض٭داْت يعدٍ ٖداٙ األزض َرعٓة     

 :   قػلومع " البػصيخػ " فى  يمتقيفالذاعخ فى ىحه األبيات 
  (2)"  ٚايػِٝ األخالم نسّ َٔ فٝ٘ َا٭ فُا تطاٍٚ أَاٍ املدٜح إىل 

 -فالذاعخ يفرل ما جاء فى بيت " البػصيخػ"  مغ صفات السرصفى 
ـخ األخالؽ ، والعجؿ وسجاياه مغ صجؽ الػعج ، وك-صمى هللا عميو وسمع 

والخحسة ، وعجـ شاعة أىل مكة عشجما عخضػا عميو وساومػه أف يكػف ممكا 
 . (3)عمييع ويتخؾ رسالتو فمع يدتسع لحوػ األحالس والمجع 

 الشخصَات التارخيَة: خامسا 

لع يكغ ذكخ الذخريات التاريخية فى شعخ " أحسج شحاتة " لسجخد التدمية ، 
سية كل شخرية تشاص معيا والجور الحػ تؤديو ومجػ وإنسا أدرؾ الذاعخ أى

مػافقتو لمتجخبة الججيجة، وصالحية خجمتو لمفكخة التى يحاوؿ الذاعخ التأكيج 
عمييا " فصبيعى أف الذاعخ حيغ يػضف شخرية تخاثية ، فإنو ال يػضفيا 
مغ مالمحيا إال ما يتالئع وشبيعة التجخبة التى يخيج التعبيخ عشيا مغ خالؿ 

 .  ( 4)الذخرية وىػ يؤوؿ ىحه السالمح مع الحػ يالئع ىحه التجخبة"  ىحه

                                                           

 ـ . 1987ىػ ،  1408بيخوت  –مكتبة التخبية  – 94 / 2 –الذػؾيات (  1)
 . 63ص  –قريجة " دمحم رسػؿ اإلندانية "  –عمى ضفاؼ الشػر  /ديػاف (  2)
األولػػى  –بيػػخوت  –دار السعخفػػة  – 111ص  –ديػػػاف " دمحم بػػغ سػػعيج البػصػػيخػ " (  3)

 ـ . 2007ىػ ،  1428
ص  –عمى عذخػ زايػج  –فى الذعخ العخبى السعاصخ استجعاء الذخريات التخاثية (  4)

 ـ . 1997ىػ  1417 –القاىخة  –دار الفكخ العخبى  – 190
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" فالتفاعل مع الذخرية أمخ تسميو الحاكخة الثقاؼية عمى الذاعخ ، ذلظ ألف 
الفشاف يتعامل مع الػاقع وفق مشطػر خاص بو ، يتكػف نتيجة عسمية معقجة 

،  بيغ وعيو وبيئتو مغ التفاعالت والعالقات الستذابكة بيشو وبيغ ذلظ الػاقع 
 . ( 1)وشخريتو وبيغ ما يحتسل فى الػاقع ومجػ تصػر الطخوؼ التاريخية " 

ومغ الذخريات التاريخية التى وضفيا معيا الذاعخ " أحسج شحاتة " 
وصخاعو مع بشى أمية  -رضى هللا عشو  -شخرية " الحديغ بغ عمى " 

 الحػ أدػ إلى استذياده . 

 يقػؿ الذاعخ : 
  تجب ٚعصة ٜجٛز دّ ٚأْت ٭زٜذ ٚاْتربت يو اذتكب بهى ايتا

  ارتطب ٖٚاهلا اذتساز املٗخ يو ٭ بهتو عٕٝٛ نٌ ارتًل ٚاغتػًت 

 ايعحب أضتاءٙ فى األفل ٚزاع ٭ بهتو ايػُظ قد قدت هلا نبد 

  ٜٓتدب ضٛاٙ نإ يًرل َٚٔ ٭ ني أتت٘ نتبِٗ َطى يًرل ذ

  ايسٜب ب٘ تٚاْفسد اذتل يطاع ٭  ٚيٛال ؾازّ هلل َعكدٙ 

  تجب ذسة زٚح ٚيًسمحٔ ٭ ذطني اهلل يًتازٜذ فٝؿً٘ 

  غًب ي٘ ٜسقى ال ايٓرباع ٖٛ ٭ يهٌ ايٓاع إٕ ظًُٛا ٚإٕ غًبٛا 

   (2)ٔ ٚايطب ايًع ايرَِٝ مشس عًى ٭ عًى ابٔ أبٝ٘ يعٓة زبٓا أبدا 

                                                           

دار الػفػػاء  – 7ص  –رمزػػاف الرػػباغ  –عشاصػػخ العسػػل الفشػػى " دراسػػة جساليػػة " (  1)
 د ت . –االسكشجرية  –لجنيا الصباعة والشذخ 

 . 48ص  –مة األعساؿ الكام –قريجة " الحديغ بغ عمى " (  2)
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ورحيمو إلى الكػفة إلى  -رضى هللا عشو  -فالذاعخ يدتػحى مأساة الحديغ 
شييجا فى كخبالء ويدتحزخ الذاعخ فى قريجتو صػرة البكاء وىػ  أف سقط

ليذ بكاء فقط ، وإنسا بكاء ال يشتيى ما داـ الكػف وما دامت الحياة ، 
وإلحاحو عمى صػرة البكاء يجعمو مغ أشج الرػر تعبيخا عغ صجؽ حدنو 

 -رضى هللا عشو  -وعغ يأسو واستدالمو أماـ الفخاغ الحػ تخكة " الحديغ " 
 يغ السدمسيغ وآؿ البيت جسيعًا . ب

ثع يبيغ أنو خخج لشرخة الحق حيغ استشجج بو أىل العخاؽ ، فيب لشججتيع 
وسعى ممبيا نجاء السطمػميغ ، واستغاثة السقيػريغ ، ومغ غيخه يمبى الشجاء ؟ 

صمى هللا عميو  -فيػ الشبخاس العمع ، وابغ األنبياء ، فججه خاتع األنبياء دمحم 
ؿ الخوح والجػد بالشفذ أقرى غاية الجػد ، فأنعع بالعصاء وأكـخ وبح -وسمع 
 بو . 

ثع نخاه يرب جاـ غزبو ولعشاتو عمى " يديج بغ معاوية " خميفة السدمسيغ 
فى ذلظ الػقت،  " وشسخ بغ ذػ الجػشغ " الحػ قتل " الحديغ " فى ساحة 

 السعخكة . 

غ حارثة الذيبانى ومغ الذخريات التى وضفيا الذاعخ شخرية " السثشى ب
ىػ  والحػ كمفة الخميفة ، " أبػ بكخ الرجيق " رضى هللا  14البكخػ " ت  

رضى هللا  –بقتاؿ الفخس مع قػمو ، قبل بعث " خالج بغ الػليج "  –عشو 
الى العخاؽ ولسا تػلى " عسخ بغ الخصاب " الخالفة ، سيخ أبا عبيجة  –عشو 

قبمو السثشى ، واجتسعػا ولقػا الفخس فى بغ مدعػد الثقفى الى" السثشى " ، فاست
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" قذ الشاشق " واقتتمػا فاستذيج " أبػ عبيجة " وجخح " السثشى " ومات فى 
 .  (1)جخاحو قبل معخكة القادسية 

يقػؿ الذاعخ مدتجعيًا شخرية " السثشى " عشج غدو األمخيكاف لمعخاؽ فى 
ؿ العخاؽ ـ ، والتى أدت إلى احتال 2003التاسع عذخ مغ مارس عاـ 

 عدكخيا مغ قبل " الػاليات الستحجة األمخيكية ":  
 قِ ٜا َجٓى فايعسام ٜٗإ

 داز ارتالفة بٝٓٗا ايٓريإ

 بػداد عاؾُة ايٛزى ٚايهٕٛ فى

 عس ايدجٓة غازم ظُإٔ

 بػداد َٛضٝكى ايصَإ ببابٗا

 ٚقف اهلدى ٚايعص ٚايطًطإ

 طًعت عًى ايدْٝا بػُظ عًَٛٗا

 ضإٚختاًٜت بفطائٗا ايفس

 جاءت إىل بػداد أٚج٘ خطة

 بني ارتًٝفة َاهلا عٓٛإ

 ضكط َٔ ايتازٜذ نٌ ذطازة

 بٓٝاْٗا ايتكتٌٝ ٚايعدٚإ

                                                           

 –دار الكتػػب العمسيػػة  -  226  / 9  –ابػػغ األثيػخ الجػػدرػ  –الكامػل فػػى التػػاريخ (  1)
 ـ . 1987ىػ /  1407بيخوت 
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 قِ ٚادع ضعدا ٚايصبري ٚخايدا

 ٚأبادجاْة فايطعإ زٖإ

 ٚادع ايرٜٔ ضٝٛفِٗ َٛؾٛية

 بايٓٛز فى ذد ايطٝٛف بٝإ

 جسح ايفؤاد بهٌ قًب َؤَٔ

 (1)جسح ٜطٌٝ ٚطعٓة ٖٚٛإ " 

ر الذاعخ ما حجث فى العخاؽ مغ غدو األمخيكاف ليا ، فالشار مذتعمة يرػ 
فى كل مكاف وخاصة بغجاد ، ثع يعخج عمى تاريخ بغجاد فيى دار الخالفة ، 
ومؤئل العمـػ والسعارؼ والعمساء والذعخاء الحيغ تػافجوا عمى أبػابيا فى أثشاء 

 الخالفة أما اآلف :

ت آثار الحزارة التى انتذخت فى جشباتيا فقج اشتعمت فييا الشيخاف ، ومحي -
 ، وعع فييا القتل والتذخيج والجمار . 

وعشجما يئذ الذاعخ مغ السدمسيغ السعاصخيغ فى إنقاذ العخاؽ ، نخاه يرخخ 
ويدتغيث باألبصاؿ الدابقيغ مغ مثل " السثشى بغ حارثة الذيبانى البكخػ " و 

و " خالج بغ الػليج " و " أبى  " سعج بغ أبى وقاص " و " الدبيخ بغ العػاـ "
دجانة " سساؾ بغ خخشة " أف يعػدوا الشرخة العخاؽ ، كسا نرخىا فى أياميع 

 ويعيجوا إلييا مججىا الصارؼ والتالج . 

ووضف الذاعخ شخرية " دمحم دروير زىخاف " الحػ أعجـ فى دنذػاػ " ففى 
ستة لمسيالد وفى يػـ األحج الثالث والعذخيغ مغ نػفسبخ عاـ ألف وتدعسائة و 

                                                           

 . 214ص  –األعساؿ الكاممة  –قريجة " رسالة إلى السثشى بغ حارثة " (  1)
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عيج الخجيػػ " عباس حمسى الثانى " و " المػرد كخومخ " مشجوب اإلنجميد 
الدامى عمى مرخ ، تذكمت محاكسة خاصة ، صجرحكع مبالغ ؼيو 
 ومتعدف بإعجاـ أربعة مغ أىالى قخية " دنذػاػ " مغ أعساؿ مخكد الذيجاء. 

لحػ تشاص الذاعخ " بسحافطة السشػؼية وعمى رأسيع "دمحم دروير زىخاف " وا
 أحسج شحاتة " مع شخريتو قائال:  

 ٚاقف نايٓدٌٝ

 دَ٘ جرٚة

 أغٓٝات املدى

 ٜربم ايٛج٘

 ٜطهبٗا يًطرى

 ٚاخطساز اذتكٍٛ ، عبري ايبٓفطخ

 بني ايفؤاد ٚبني ايػفاٙ

 غٓاء ؾرا

 ناْت األزض بهًسا  ب٘

 مل خيايط تكاضُٝ٘ ايعٌ

 مل ٜصدزد طعِ جسح

 ٚمل ٜطرتح عكسب ايطِٝ

 املكٌٝ إىل نٛب٘عٓد 

 نإ دٕٚ عًِ ايهتابة
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 أذًى نتاب

 فازضا َٔ دزٚب اذتكٝكة

 َٔ ايٓٗس ٚايطُى ٚاألصتِ ايٛازفات

 (1)ايطًٝكة " 

يرػر الذاعخ عطسة اإلنداف السرخػ الحػ يأبى الزيع ، وتأبى شكيستو 
الطمع واليػاف ، وذلظ متسثال فى البصل " دمحم دروير زىخاف " ، الحػ أقبل 

ت فى عد وإباء ، فجمو جحزة نار ، ووجيو يبخؽ كالعالع ، ولع عمى السػ 
سبحانو  –يخكغ إلى الدكيشة واالستدالـ ، فصبيعتو حخه كسا خمقيا السػلى 

، كل ىحه السعانى وغيخىا ييجييا ىحا البصل لألرض واألياـ والبالد  -وتعالى 
 العخبية السحتمة مغ قبل اإلنجميد وغيخىع . 

 رخيى:املصدر التا سادسا

ال يدتصيع أحج أف يشكخ فزل دراسة التاريخ واالستفادة مشو مغ ربط     
، وتحقق األخبار مغ عجميا ، وقخبيا مغ بعجىا ،"   حاضخ األمة بساضييا

ويستج الدمغ عبخ التاريخ وتتعاقب األجياؿ عمى ىحه البديصة فتشذأ  
تاريخ ولكل الرخاعات اإلندانية وتشحدخ ميسا كانت دوافعيا ، فمكل أمة 

شعب بقعة مكانية يحيا عمييا كارىا أو راغبًا ، أما الرخاعات فتشسػ داخل 
الشفذ اإلندانية وخارجيا ، والذاعخ فخد فى جساعة  يعير تمظ الرخاعات 
ثع تشذأ فى نفدو شاقة مكبػتة يدعى الى تفخيغيا ، فتسخ أثشاء ذلظ فى 

تتجاخل تمظ الرػر مخيمتو صػر مختمفة لتمتقى كل صػرة بسثيمتيا ، و 
وتشريخ لتتذكل مغ ججيج فى قالبيا المغػػ محسمة بأبعاد واقعية ونفدية 

                                                           

 . 300ص  –األعساؿ الكاممة  –قريجة " زىخاف دنذػاػ مصمع الشذيج (  1)
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وخيالية ، فيتحج الساضى بالحاضخ ، والقخيب بالبعيج ، والػاقعى بالستخيل ، 
فيييسغ التاريخ عمى بعس تمظ الرػر ، ومغ ىشا يشذأ التشاص التاريخى 

 .  (1)بسختمف تفاصيمو "

ظ التشاص الشابع مغ تجاخل نرػص تاريخية مختارة ومشتقاة ويقرج بو : " ذل
مع الشز األصمى لمقريجة ، وتبجو مشاسبة ومشدجسة مع التجخبة اإلبجاعية 

 . (2)لمذاعخ ، وتكدب العسل األدبى ثخاء وارتفاعا " 

وقج استحزخ الذاعخ " أحسج شحاتة " بعس السػاقف التاريخية ، واألحجاث 
خبتو الذعخية الججيجة مختمفا عشيع فى شخيقة التعبيخ السشقزية ، فزسشيا تج

 عغ التاريخ . 

ىػ  648ومغ ىحه األحجاث " مػقعة السشرػرة " التى وقعت عمى أرضيا 
ـ . ، وانترخ فييا السدمسػف ، وتع أسخ لػيذ التاسع " ممظ فخندا "  1250

بغ قائج تمظ الحسمة الرميبية ، وأودع بيت قاضى القزاة " عبج الخحسغ 
لقساف " وكمفػا " الصػاشى صبيح " بحخاستو ، ومازاؿ ليحه الرػرة التجديع 

 .  (3)وما زالت دار " القاضى"  باؾية إلى اليـػ "
    يقؽل الذاعخ : 

 جصٜسة زٚض املٓى قد أتٝت

 أعاْل فٝو اذتداّ ايبطٛية

                                                           

ص  –ابتدػػػاـ أبػػػػ شػػػخار  –لتشػػػاص الػػػجيشى والتػػػاريخى فػػػى شػػػعخ  محسػػػػد  درويػػػر ا(  1)
 ىػ . 1427ـ  2007جامعو الخميل  –" رسالة ماجدتيخ "  183

 –التشاص تشطيخيا وتصبيؿيا " مقجمة تصبيؿية لمتشاص فى رواية " رؤيا " ىاشع غخابيػة (  2)
 ىػ . 1413ـ  1993أربج  –مكتبة الكشائى  – 29ص  –أ حسج الدغبى 

 . 311ص  –أحسج شحاتة  –األعساؿ الكاممة  –مقجمة قريجة " حجث الخياح " (  3)
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 ٚأضتاف َٓو أزٜخ ؾباٖا

 بأغؿاْٗا ايباضكات ايعًًٝة

 حفكٝد " يٜٛظ " بهف ؾبٝ

 ٜػسد ٌَء بسٚد ايطُاء

 ٜٚٗدى ايػٓاء إىل األصتِ

 ٖٚرى ايسٜاح بتطآهلا

 ٚذريتٗا باملدى املبِٗ

 ألْفاع فحس ايصَإ تػٓى

 ٚتعصف غٛم ايفؤاد ايعُى

 ٚتٓصف نٌ أَاضٝٗا

 (1)ذتٕٛ املسافئ يًُٛضِ " 

فعشج زيارة الذاعخ " لجار بغ لقساف " بالسشرػرة ، يتحكخ أحجاث ىحه السعخكة 
ج مقارنة بيغ األمذ واليـػ ، فاليـػ يختمف عغ األمذ، فاألمذ كاف ، ويعق

 مبيسًا ومبذخًا ، استصاع السرخيػف ىديسة فخندا وأسخ قائج جيذيا . 

أما اليػـ : فيديسة ومخارة وتذخد وانكدار ، وىحػ الخياح تدأؿ وىى محتارة 
ندتصيع عغ السجػ السبيع ، أػ الػاقع الحػ نعيذو مغ رؤيا انيدامية  ال 

 معيا رد كيج السعتجػ كسا كاف فى الساضى . 

ومغ ثع : فإف الفؤاد واألماسى والسػانم فى شػؽ إلى ىحه األياـ الدالفة 
 السميئة بحكخيات الشرخ وعبيخه . 

  

                                                           

 . 311ص  –األعساؿ الكاممة  –قريجة حجث الخياح (  1)
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 اخلامتة

أحسجؾ الميع حسجًا يميق بجاللظ وعطيع سمصانظ ، وأصمى وأسمع عمى خيخ 
 حبو ومغ تبعيع بإحداف الى يـػ الجيغ . خمقظ دمحم بغ عبج هللا وعمى آلو وص

 " ًبعد "

 تػقفت ىحه الجراسة حػؿ تػضيف التخاث فى شعخ أحسج عبج الحؽيع شحاتة " 

 وقج تسخزت ىحه الجراسة عغ الشتائج اآلتية :  

السرجر الجيشى مغ أىع السرادر التى كاف ليا حزػر بارز   : أًاًل
حا راجع إلى نذأتو الخيؽية والجيشية تػضيف الذاعخ " أحسج شحاتة " لمتخاث وى

 التى درج عمييا . 

كاف لمذخريات التخاثية حزػرىا فى تجخبة الذاعخ ، ولحا كاف   : ثاىًَا
استجعاء تمظ الذخريات ليبػح الذاعخ مغ خالليا باآلمو وآمالو فيتخح مشيا 

 قشاعا يتدتخ خمفو ليقػؿ ما يذاء . 

لجػ الذاعخ مسا شكل ثخاء فكخيا تعجدت محاور تػضيف التخاث   : ثالجا
 وفشيًا ، أضفى عمى القريجة روح العرخ وعبق الساضى . 

 :   ًأخريا
سبحانو  -فمدت أدعى أف ىحا العسل تبػأ ذروة الكساؿ ، إذ إف الكساؿ هلل 

وحجه والشقز مغ شبيعة البذخ ، غاية األمخ أنى ثابخت وصح  -وتعالى 
فيق فحلظ فزل هللا يؤتيو مغ يذاء ، مشى العـد فإف حالف ىحا العسل التػ 

 وإف كانت األخخػ فحدبى أنشى اجتيجت . 
  



 

 

2895 

 املرادع 

 أًاًل :  املصادر ًاملرادع:

عمى  –استجعاء الذخريات التخاثية فى الذعخ العخبى السعاصخ  – 1
 ـ .  1997ىػ ،  1417 –القاىخة  –دار الفكخ العخبى  –عذخػ زايج 

إخالص فخخػ عسارة  /د  –فى شعخ أمل دنقل استمياـ القخآف الكخيع  – 2
 ـ . 1997ىػ ،  1417األولى  –القاىخة  –دار األميغ  –

دار الػثائق الجامعية  –أحسج شحاتة  –األعساؿ الذعخية الكاممة  – 3
 ـ . 2017ىػ ،  1437

السخكد الثقافى  –افتتاح الشز الخوائى " الشز والدياؽ " سعج يقصيغ  – 4
 ـ .  1989ىػ ،  1409األولى  –بيخوت  –العخبى 

 –السخكد الثقافى العخبى  –سعج يقصيغ  –انفتاح الشز الخوائى  – 5
 ـ .  1997ىػ ،  1417

دمحم بغ دمحم بغ عبج الخازؽ  –تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس  – 6
مجسػعة مغ السحققيغ  /ت  –الحديشى أبػ الؽيس السمقب بسختزى الحبيجػ 

 د ت .  –ػيت الك –دار اليجاية  –

مؤسدة عسػف لمشذخ  –أحسج الدغبى  –التشاص نطخيًا وتصبيؿيًا  – 7
 ـ .  1993ىػ ،  1413عساف  –والتػزيع 

التشاص نطخيا وتصبيؿيًا  مقجمة تصبيؿية لمتشاص فى رواية " رؤيا لياشع  – 8
، ىػ1422عساف  –ف لمشذخ والتػزيع مؤسدة عسػ  –أحسج الدغبى  –غخابية " 
 ـ .  2002
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 –دار الكتاب العخبى  –عبج الدالـ ىاروف  /ت  –الجاحع  –الحيػاف  – 9
 دت .  –بيخوت 

 –عبج هللا الغحامى  –الخصيئة والتكفيخ مغ البشيػية إلى التذخيحية  – 10
 ـ .  1998ىػ ،  1418الخابعة  –الييئة السرخية العامة لمكتاب 

دمحم خيخ  /خجسة ت –ليػف سػمفيل  –دراسات فى الشز والتشاصية  – 11
 ـ .  1998ىػ ،  1418حمب  –مخكد اإلنساء الحزارػ  –البقاعى 

محسػد  /قخأه وعمق عميو  –عبج القاىخ الجخجانى  –دالئل اإلعجاز  – 12
 ـ .  1984ىػ ،  1404القاىخة  –مكتبة الخانجى  –شاكخ 

 –أحسج عبج الحؽيع شحاتة  –األبججية والسجارات األخخ  /ديػاف  – 13
 ـ .  2004ىػ ،  1425 –ييئة السرخية العامة لمكتاب ال

 ـ .  1893األسكشجرية   /ط  –أبى الحدغ التيامى  /ديػاف  – 14

 –دار الفكخ السعاصخ  –فخخ الجيغ ؾباوة  /تحقيق  –ديػاف األخصل  – 15
 . 1969الخابعة  –بيخوت 

ششصا  –مصبعة غباشى  –أحسج شحاتة  –ديػاف أغراف الزػء  – 16
 ـ .  1996ىػ ،  1416

يع  /ت  –ديػاف امخغ الؿيذ  – 17  –دار السعارؼ  –دمحم أبػ الفزل إبخـا
 ـ .  1969الثالثة 

بيخوت  –دار السعخفة  –دمحم بغ سعيج البػصيخػ  –ديػاف البػصيخػ  – 18
 ـ .  2007ىػ ،  1418األولى  –
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ة السرخية الييئ –أحسج شحاتة  –ديػاف حخيق الخماد وتخاجيع الفؤاد  – 19
 ـ .  2007ىػ ،  1427العامة لمكتاب 

بيخوت  –دار صادر  –وليج عخفت  /ت  –ديػاف حداف بغ ثابت  – 20
 ـ .  2006ىػ ،  1426

الييئة السرخية العامة  –أحسج شحاتة  –ديػاف رحمة خارج األفق  – 21
 ـ . 1995ىػ ،  1415لمكتاب 

يع قسيج /شخح ودراسة  –ديػاف زىيخ  – 22 دار الذػاؼ لمصباعة  –ة ابخـا
 ـ .  1989ىػ ،  1409األولى  –الخياض  –والشذخ 

، ىػ1408بيخوت  –مكتبة التخبية  –أحسج شػقى  –ديػاف الذػؾيات  – 23
 ـ .  1987

دار الػثائق الجامعية  –أحسج شحاتة  –ديػاف عمى ضفاؼ الشػر    - 24
 ـ .  2015ىػ ،  1435

بديع عبج /تقجيع د  –أحسج شحاتة  –كمسات إلى قابيل  /ديػاف  – 25
 ـ .  2017ىػ ،  1438األولى  –دار الػثائق الجامعية  –العطيع 

سبل اليجػ والخشاد فى سيخة خيخ العباد وذكخ فزائمو وأعالـ نبػتو  – 26
عادؿ عبج  /ت  –دمحم بغ يػسف الذامى  –وأحػالو فى السبجأ والسعاد 

ىػ  1414األولى  –بيخوت  –ية دار الكتب العمس –عمى عػض  /السػجػد 
 ـ .  1994، 

ألبى  –سمدمة األحاديث الزعيفة والسػضػعة وأثخىا الدم فى األمة  – 27
األولى  –الخياض  –دار السعارؼ  –عبج الخحسغ دمحم ناصخ الجيغ األلبانى 

 ـ .  1992ىػ ،  1412
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 /ت  –أبػ داود سميساف بغ األشعت الدجدتانى  –سشغ أبى داود   - 28
ىػ ،  1430األولى  –دار الخسالة العمسية  –دمحم كامل قخة  /شعيب األرنؤوط 

 ـ .  2009

دار البذائخ لمصباعة والشذخ  –دمحم عمى الرابػنى /صفػة التفاسيخ  – 29
 ـ .  1993ىػ ،  1403دمذق  –والتػزيع 

شخكة  –دمحم بغ عسارة  –الرػؼية فى الذعخ السغخبى السعاصخ  – 30
 ـ .  2001ىػ ،  1421األولى  –السغخب  –ػزيع الشذخ والت

عبج  /مخاجعة  –فخيج الداىى  /تخجسة  –جػليا كخيدتؽيا  –عمع الشز  – 31
 . ـ1991ىػ ،  1411األولى  –السغخب  –دار تػبقاؿ لمشذخ  –الجميل ناضع 

دار  –رمزاف الرباغ  –عشاصخ العسل الفشى " دراسة جسالية "  – 32
 د ت .  –األسكشجرية  –اعة والشذخ الػفاء لجنيا الصب

 –دمحم عبج السصمب  –قزايا الحجاثة عشج عبج القاىخ الجخجانى  – 33
 د ت .  –األولى  –بيخوت 

 –دار الكتب العمسية  –ابغ األثيخ الجدرػ  –الكامل فى التاريخ  – 34
 ـ  1987ىػ ،  1407بيخوت 

دار الذؤوف  –ح فخخػ صال /تخجسة  –باختيغ  –السبجأ الحػارػ  – 35
 ـ .  1992ىػ ،  1412األولى  –بغجاد  –الثقاؼية 

أبػ عبج هللا الحاكع بغ عبج هللا  –السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  – 36
بيخوت  –دار الكتب العمسية  –مرصفى عبج القادر عصا  /ت  –الشيدابػرػ 

 ـ .  1990ىػ ،  1411األولى  –
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مشذػرات اتحاد الكتاب  – حدغ جسعة –السديار فى الشقج األدبى  – 37
 ـ .  2003ىػ ،  1423دمذق  –العخب 

" عداـ " كتاب الشز الغائب أنسػذجامرصمح التشاص فى خصاب دمحم  – 38
الجدائخ  –كمية اآلداب  –جامعو قاصجػ مخباح  /ط  –عسخ شادلى  –

 ـ .  2011ىػ ،  1431

 –لعخبى دار إحياء التخاث ا –عبج الخحسغ بغ خمجوف  –السقجمة  – 39
 د ت .  –بيخوت 

 –دار الػثائق الجامعية  –عبج الخحسغ البجاوػ  –مغ أدباء السشػؼية  – 40
 ـ .  2013ىػ ،  1433القاىخة 

أحسج مختار  /ت  –عمى بغ الحديغ األزدػ  –السشجج فى المغة  – 41
 . ـ1988ىػ ، 1408 -القاىخة  –لكتب عالع ا –ضاحى عبج الباقى  –عسخ 

 /ط  -دمحم خيخ البقاعى  / تخجسة –روالف بارث  –الشز نطخية  – 42
 ـ .  1988ىػ ،  1408األولى  –بيخوت  –مجمة العخب والفكخ العالسى 

إحداف  /د  –ت  –ابغ خمكاف  –وؼيات األعياف وأنباء أبشاء  الدماف  – 43
 ـ .  1990ىػ ،  1410بيخوت  –دار صادر  –عباس 

 ثاىًَا :  الدًرٍات:

إيساف  –" الشذأة والسفيػـ " ججارية محسػد دروير أنسػذجا  التشاص – 1
 ـ . 2003لدشة  – 38العجد  –مجمة أفق اإللكتخونية  –الذشيشى 
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سعج  –التفاعل الشرى والتخابط الشرى بيغ نطخية الشز واإلعالميات  – 2
ىػ ،  1420صفخ  32العجد  –السجمج الثامغ  –مجمة عالمات  –يقصيغ 
 ـ .  2001

 : رسائل دامعَة: ثالجًا

 –رسالة ماجدتيخ  –ندار عيذى  –التشاص فى شعخ سميساف العيدى  - 1
 – 2004قدع المغة العخبية  –كمية اآلداب والعمـػ اإلندانية  –جامعة البعث 

 ـ .  2005

ابتداـ أبػ شخار  –التشاص الجيشى والتاريخى فى شعخ محسػد دروير  – 2
 ـ .  2007 جامعة الخميل –رسالة ماجدتيخ  –

 رابعًا: مقابالت شخصَة:

بسحافطة  /أحاديث متفخقة مع الذاعخ فى مشدلو بسجيشة شبيغ الكػـ  - 1
 ـ .  2019 / 3 / 10،  2 / 20  -  2 / 10السشػؼية بتاريخ 


