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أم كلثوم 

أشھر مطربات القرن العشرین وحازت لقب سیدة الغناء العربي وغنت لكبار وأشھر المؤلفین والملحنین وكان رصیدھا أكثر 
من 300 أغنیة ونشید وقصیدة من أشھر قصائدھا سلوا قلبي وولد الھدى واألطالل ومن أغانیھا یا ظالمني وأنت عمري 

وسھران ، توفیت عام 1975 . 

!
أحمد شوقي 

أشھر شعراء القرن العشرین وحاز لقب أمیر الشعراء ألف ألم كلثوم مجموعة من أجمل قصائدھا منھا ولد الھدى وریم على 
القاع وسلوا قلبي ، وأول من ألف المسرحیات الشعریة في األدب العربي منھا مصرع كلیوباترا ومجنون لیلى وعنترة . 

 ولد عام 1869 وتوفي عام 1932 . 

!
ریاض السنباطي 

من أشھر ملحني القرن العشرین لھ 575 لحناً منھا 203 ألم كلثوم التي لحن لھا 
مجموعة من أشھر أغانیھا ( سلوا قلبي – ولد الھدى – رباعیات الخیام – 

األطالل – وغیرھا ) وغنى بصوتھ 82 لحناً ، ولد في عام 1906 في فارسلوا 
وكان والده مغنیاً وملحناً إنتقل إلى القاھرة في أواخر العشرینیات والتحق بمعھد 

الموسیقى العربیة وبدل أن یلتحق بھ طالباً عینوه مدرساً للعود لبراعتھ في 
العزف – حصل على جائزة الدولة التقدیریة ، ووسام الفنون والعلوم من الطبقة 
األولة كما منح الدكتوراة الفخریة من أكادیمیة الفنون توفي في عام 1981 م . 



القصیدة  

 
	َسلو قَلبي َغداةَ َسال َوثابا"  
																				"لََعّلَ َعلى الَجماِل لَھُ ِعتابا  

	َویُسأَُل في الَحواِدِث ذو َصواٍب"  
																				"فََھل تََرَك الَجماُل لَھُ َصوابا  
	َوُكنُت إِذا َسأَلُت القَلَب یَوًما"  
																				"تََولّى الَدمُع َعن قَلبي الَجوابا  
	َولي بَیَن الُضلوِع َدٌم َولَحٌم"  

																				"ُھما الواھي الَّذي ثَِكَل الَشبابا  
َب في الُدموِع فَقُلُت:َولّى" 	تََسّرَ  
																				"َوَصفََّق في الُضلوِع فَقُلُت: ثابا  

	َولَو ُخلِقَْت قُلوٌب ِمن َحدیٍد"  
																				"لَما َحَملَْت َكما َحَمَل الَعذابا  
	َوأَحباٍب ُسقیُت بِِھْم ُسالفًا"  

																				"َوكاَن الَوصُل ِمن قَِصٍر َحبابا  
	َوناَدمنا الَشباَب َعلى بِساٍط"  
																				"ِمَن اللَذاِت ُمختَلٍِف َشرابا  

	َوُكّلُ بِساِط َعیٍش َسوَف یُطوى"  
																				"َوإِن طاَل الَزماُن بِِھ َوطابا  
	َكأَّنَ القَلَب بَعَدُھُم َغریٌب"  

																				"إِذا عاَدتھُ ِذكرى األَھِل ذابا  
	َوال یُنبیَك َعن ُخلُِق اللَیالي"  
																				"َكَمن فَقََد األَِحبَّةَ َوالَصحابا  
	أَخا الُدنیا أَرى ُدنیاَك أَفعى"  

ُل ُكّلَ آِونٍَة إِھابا 																				"تُبَِدّ  
	َوأَّنَ الُرقطَ أَیقَظُ ھاِجعاٍت"  
																				"َوأَتَرُع في ِظالِل الِسلِم نابا  
	َوِمن َعَجٍب تَُشیُِّب عاِشقیھا"  
																				"َوتُفنیِھْم َوما بَِرَحْت َكعابا  
	فََمن یَغتَّرُ بِالُدنیا فَإِنّي"  
																				"لَبِسُت بِھا فَأَبلَیُت الثِیابا  

" 	لَھا َضِحُك القِیاِن إِلى َغبٍِيّ  
																				"َولي َضِحُك اللَبیِب إِذا تَغابى  
	َجنَیُت بَِروِضھا َورًدا َوَشوًكا"  
																				"َوُذقُت بَِكأِسھا َشھًدا َوصابا  
	فَلَم أََر َغیَر ُحكِم هللاِ ُحكًما"  



																				"َولَم أََر دوَن باِب َهللاِ بابا  
	َوال َعظَّمُت في األَشیاِء إِال"  
																				"َصحیَح الِعلِم َواألََدَب اللُبابا  
" مُت إِال َوجھَ ُحٍرّ 	َوال َكّرَ  
																				"یُقَلُِّد قَوَمھُ الِمنََن الَرغابا  

	َولَم أََر ِمثَل َجمِع الماِل داًء"  
																				"َوال ِمثَل البَخیِل بِِھ ُمصابا  
	فَال تَقتُلَك َشھَوتُھُ َوِزنھا"  

																				"َكما تَِزُن الطَعاَم أَِو الَشرابا  
	َوُخذ لِبَنیَك َواألَیّاِم ُذخًرا"  
تَھُ احتِسابا 																				"َوأَعِط هللاَ ِحّصَ  
	فَلَو طالَعَت أَحداَث اللَیالي"  
																				"َوَجدَت الفَقَر أَقَربَھا انتِیابا  
	َوأَّنَ البِّرَ َخیٌر في َحیاٍة"  
																				"َوأَبقى بَعَد صاِحبِِھ ثَوابا  
	َوأَّنَ الَشّرَ یَصَدُع فاِعلیِھ"  
																				"َولَم أََر َخیًِّرا بِالَشِرّ آبا  
	فَِرفقًا بِالبَنیَن إِذا اللَیالي"  

																				"َعلى األَعقاِب أَوقََعِت الِعقابا  
	َولَم یَتَقَلَّدوا ُشكَر الیَتامى"  

																				"َوال اّدََرعوا الُدعاَء الُمستَجابا  
	َعِجبُت لَِمعَشٍر َصلّوا َوصاموا"  
																				"َعواِھَر ِخشیَةً َوتُقى ِكذابا  
ا" 	َوتُلفیُھْم ِحیاَل الماِل ُصّمً  
																				"إِذا داعي الَزكاِة بِِھْم أَھابا  
	لَقَد َكتَموا نَصیَب هللاِ ِمنھُ"  
																				"َكأَّنَ هللاَ لَم یُحِص النِصابا  
	َوَمن یَعِدل بُِحِبّ هللاِ َشیئًا"  

																				"َكُحِبّ الماِل َضّلَ َھًوى َوخابا  
ا" 	أَراَد َهللاُ بِالفُقَراِء بِّرً  
																				"َوبِاألَیتاِم ُحبًّا َوارتِبابا  
	فَُرّبَ َصغیِر قَوٍم َعلَّموهُ"  

َمةَ الِعرابا 																				"َسما َوَحمى الُمَسّوَ  
	َوكاَن لِقَوِمِھ نَفًعا َوفَخًرا"  
																				"َولَو تََركوهُ كاَن أًَذى َوعابا  
	فََعلِّْم ما استَطَعَت لََعّلَ جیالً"  
																				"َسیَأتي یُحِدُث الَعَجَب الُعجابا  



	َوال تُرِھْق َشباَب الَحِيّ یَأًسا"  
																				"فَإِّنَ الیَأَس یَختَِرُم الَشبابا  

	یُریُد الخالُِق الِرزَق اشتِراًكا"  
																				"َوإِن یَُك َخّصَ أَقواًما َوحابى  
	فَما َحَرَم الُمِجّدَ َجنى یََدیِھ"  

																				"َوال نَِسَي الَشقِّيَ َوال الُمصابا  
	َولَوال البُخُل لَم یَھلِْك فَریٌق"  
																				"َعلى األَقداِر تَلقاُھْم ِغضابا  
	تَِعبُت بِأَھلِِھ لَوًما َوقَبلي"  

																				"ُدعاةُ البِِرّ قَد َسئِموا الِخطابا  
	َولَو أَنّي َخطَبُت َعلى َجماٍد"  
																				"فََجْرُت بِِھ الیَنابیَع الِعذابا  

	أَلَم تََر لِلَھواِء َجرى فَأَفضى"  
																				"إِلى األَكواِخ َواختََرَق القِبابا  

	َوأَّنَ الَشمَس في اآلفاِق تَغشى"  
																				"ِحمى ِكسرى َكما تَغشى الیَبابا  
	َوأَّنَ الماَء تُروى األُسُد ِمنھُ"  
																				"َویَشفي ِمن تَلَعلُِعھا الِكالبا  
	َوَسّوى هللاُ بَینَُكُم الَمنایا"  

َدُكْم َمَع الُرسِل التُرابا 																				"َوَوّسَ  
	َوأَرَسَل عائِالً ِمنُكْم یَتیًما"  

																				"َدنا ِمن ذي الَجالِل فَكاَن قابا  
	نَبِّيُ البِِرّ بَیَّنَھُ َسبیالً"  

																				"َوَسّنَ ِخاللَھُ َوَھدى الِشعابا  
َق بَعَد عیسى الناُس فیِھ" 	تَفَّرَ  
																				"فَلَّما جاَء كاَن لَُھْم َمتابا  

" 	َوشافي النَفِس ِمن نََزعاِت َشٍرّ  
																				"َكشاٍف ِمن طَبائِِعھا الِذئابا  
	َوكاَن بَیانُھُ لِلَھدِي ُسبالً"  
																				"َوكانَت َخیلُھُ لِلَحِقّ غابا  
	َوَعلََّمنا بِناَء الَمجِد َحتّى"  

																				"أََخذنا إِمَرةَ األَرِض اغتِصابا  
	َوما نَیُل الَمطالِِب بِالتََمنّي"  
																				"َولَِكن تُؤَخُذ الُدنیا ِغالبا  

	َوما استَعصى َعلى قَوٍم َمناٌل"  
																				"إِذا اِإلقداُم كاَن لَُھْم ِركابا  
ْت" 	تََجلّى َمولُِد الھادي َوَعّمَ  



																				"بَشائُِرهُ البَوادي َوالقِصابا  
	َوأَسَدْت لِلبَِریَِّة بِنُت َوھٍب"  
قَِت الِرقابا 																				"یًَدا بَیضاَء طَّوَ  
	لَقَد َوَضَعتھُ َوّھاًجا ُمنیًرا"  
																				"َكما تَلُِد الَسماواُت الِشھابا  
	فَقاَم َعلى َسماِء البَیِت نوًرا"  
																				"یُضيُء ِجباَل َمّكَةَ َوالنِقابا  

	َوضاَعت یَثِرُب الفَیحاُء ِمسًكا"  
																				"َوفاَح القاُع أَرجاًء َوطابا  

	أَبا الَزھراِء قَد جاَوزُت قَدري"  
																				"بَِمدِحَك بَیَد أَّنَ لَِي انتِسابا  
	فَما َعَرَف البَالَغةَ ذو بَیاٍن"  

																				"إِذا لَم یَتَِّخذَك لَھُ ِكتابا  
	َمَدحُت المالِكیَن فَِزدُت قَدًرا"  
																				"فَحیَن َمَدحتَُك اقتَدُت الَسحابا  
	َسأَلُت هللاَ في أَبناِء دیني"  
																				"فَإِن تَُكِن الَوسیلَةَ لي أَجابا  
	َوما لِلُمسلِمیَن ِسواَك ِحصٌن"  
ُھُم َونابا 																				"إِذا ما الَضّرُ َمّسَ  

	َكأَّنَ النَحَس حیَن َجرى َعلَیِھْم"  
																				"أَطاَر بُِكِلّ َمملََكٍة ُغرابا  

	َولَو َحفَظوا َسبیلََك كان نوًرا"  
																				"َوكاَن ِمَن النُحوِس لَُھْم ِحجابا  
	بَنَیَت لَُھْم ِمَن األَخالِق ُركنًا"  

																				"فَخانوا الُركَن فَانَھَدَم اضِطرابا  
	َوكاَن َجنابُُھْم فیھا َمھیبًا"  
																				"َولَألَخالِق أَجَدُر أَن تُھابا  
	فَلَوالھا لَساوى اللَیُث ِذئبًا"  

																				"َوساوى الصاِرُم الماضي قِرابا  
	فَإِن قُِرنَت َمكاِرُمھا بِِعلٍم"  
																				"تََذلَّلَِت الُعال بِِھما ِصعابا  

	َوفي َھذا الَزماِن َمسیُح ِعلٍم"  
																				"یَُرّدُ َعلى بَني األَُمِم الَشبابا


