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 تقديم:      
 ال شيءمحدد على ليدلّ  إال المعجمي اللفظ وجد وما الناس، بين التفاهم وسائل من وسيلة هي اللغة

 .آخر شيء إلى يتخطاه
ّمعان إلى المعجمي معناها تتجاوز أن يمكن األلفاظ ألن كذلك؛ ليس فاألمر ،الشعر في أماّّّّّ
 اللغة منّجزء وهي وصرفية، نحوية وروابط ومعاني أصوات هي األلفاظ ن؛ّألاتساًعا أكثر أخرّى
ّ.نؤديها التي
 بكالم ذلك على ويستدل باللفظ، االحتفال من يقللوّن من على الجرجاني القاهر عبد رد وقدّّّّّ

 والبدوّي والعربي العجمي يعرفها الطريق في مطروحة والمعاني :يقول حيث لجاحظ،ا
نما والمدني، والقروّي  الماء، وكثرة المخرج وسهولة اللفظ وتخير الوزّن إقامة في الشأن وا 

 من وجنس النسج من وضرب صناعة الشعر فإنما السبك، وجودة الطبع، صحة وفي
 .التصوير

 تحمله مما أكبر الدالالت من يحمل مركز مكثف تركيبه بطبيعة شعرّيال فالنص هذا وعلىّّّّّّ
 ال وما آخر، أدبي نص أي تركيب في المألوفة اللغة أو أخرى، مجاالت في المستعملة اللغة
ّ.يقال مما أكثر القصيدة في يقال

 عالم في جديدة لغة فرضت قد ومشاكله وقضاياه، وهمومه الفلسطيني الشعب محنة ولعلّّّّّ
ن لشعرا  فقد ولهذا فيه يعيش الذي المجتمع روح مع تفاعله هو الشعر هذا يميز ما أهم وا 

 ،(ياسين أحمد)الشهيد اإلمام لرثاء وخارجها فلسطين داخل من الشعراء من كبير عدد تداعى
 وقد التقليدي، الرثاء في عادة تستخدم ال وألفاظ أدوات استخدموا قد بأنهم له رثاؤهم اتسم وقد
 الحياة إلى العودة عن وتنهاه المقتول غضب تطفئ أن الرثاء من األصلية الغاية إن قديًما قالوا

ّ.باألحياء الضرر فيلحق
 حدث ما وهذا معروف، الرثاء هدف فإن عظيمة، إسالمية قضية صاحب المرثي كان إذافّّّّّّ

 وقضية لومين،المظ األهل قضية هي فقضيته ،"ياسين أحمد" الشهيد لإلمام الشعراء رثاء في
 الطيبة بالكلمة الشعراء وجاهد فناضل كانوا، حيثما العرب بها شعر التي والمسلمين، العرب
 فشباًبا أطفاال معها عاشوا األرض هذه مأساة ورثوا فقد لهم، سالًحا واتخذوها الثورية،

 عما بروّنيع كلمات في فانطلقوا به، وتأثروا اإلمام الستشهاد استجابوا فقد ولذلك فمحاربين،
 .الصادق النغم بهذا المناضلين جمرة يذكوّن فانتفضوا وتألموا به شعروا
 أمتهم قضايا عن ذياًذا يقضوّن الذين الشهداء رثاء عن سيكوّن البحث هذا في وحديثناّّّّّ

 واحة ذكراهم وتستمر الناس وعند هللا عند خالًدا ذكرهم يبقى والذين العظيمة، اإلسالمية
 الجيل مع نعش لم إننا المصير، طول وعناء .السرّى غيت صده من كل اإليه يفيء ظليلة،
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ّأن هللا حكمة شاءت ولكن -وسلم عليه هللا صلى -المصطفى كنف في عاش الذي الكريم الرباني
مامنا شيخنا كنف في نعيش أن معاًشا، عملًيا واقًعا السابقة اإليمانية مواقفهم نعيش  الجليل وا 
 مظهًرا (األول الجيل من جليال صحابًيا الجيل لهذا هللا بعثه ذيال ،(ياسين أحمد) الشيخ
 .(ومخبًرا
نّّّّّّّ  أكبر عبرة كان استشهاده فإن العصر، هذا في للمؤمنين عبرة الكريم اإلمام حياة كانت وا 
 .حياته من وأبلغ

 على بكائها من أكثر عيونها، قبل بقلوبها الغالي، شهيدنا المسلمين، من الماليين بكت لقدّّّّّّّ
 شئ أي فقد على حزنها من أكثر كلها األمة فقده على وحزنت واالبن، واألخ والزوجة، واألمّاألب
 .آخر

 والولد، والنفس المال حب يفوّق حًبا الحبيب، لشهيدنا العميق حبهم عن منهم الكثير عبر ولقدّّّّّّّ
 جميًعا األرض في نملك وما الدنا،وأّو بأنفسنا اإلمام الفتدينا ربنا يرضى لو :معهم وقلت فقالوا
نا هلل إنا :ربنا يرضي ما إال نقول وال  .راجعوّن إليه وا 

 لقد وجل، عز هللا من وقبول لرضى واضح دليل لهو العظيم اإلمام لهذا الماليين حب إنّّّّّّّ
 .وشهيًدا حًيا العباد قلوب في حبه فكتب ورسوله، هللا اإلمامّأحب
 الشهداءوالصالحين، في ويقبله اإلمام شهيدنا يتقبل أن واألرض السموات قيوم ،هللا أدعو وأخيًراّّّّّّ
 وأن واإلسالمية،ّالعربية واألمة فلسطين ربى فوّق والتوحيد اإلسالم راية رفع في أمانيه له ويحقق
 .مجيب سميع إنه سبيله، في مجاهدين معه يحشرنا

 الشهيد اإلمام رثاء ألفاظ :األول المبحث
 والقيم األطر اختالف خالل من عصر، إلى عصر من تختلف الشعرّي التعبير في لفاظاألّّّّّّّ

 تغيرت، أو اختلفت األلفاظ ألن ذلك وليس العصور، من عصر بكل تحيط التي والظروف
نما تتغير، لم واحدة فاأللفاظ  في حاجاتنا يالئم بما االستعمال في طريقتنا هو تغير الذي وا 
 .فيه نعيش الذي عصرنا
 والقضايا الظروف اختالف ولكن الجاهلي، العصر في األلفاظ نفس هي عصرنا في فاأللفاظّّّّّّ

 الخاص استعمالنا استدعت التي هي األخرّى العصور وقضايا ظروف عن المعاصر زمننا في
 التعبيرية الشحنات من الجديد تتحمل هي فإذا وقضاياه، العصر ظروف يخدم بما العصر للغة
ّ.والمواقف ألفعالا تجددت كلما

 :واألسى الحزن  ألفاظ :الو أ
 منه بد ال طبيعي شيء وهذا والضيق، والغم بالهم اإلحساس وهو السرور، بخالف الحزّنّّّّّّ
 التفجع إلى الميت على الحزّن شدة من البكاء ويتحول اإلمام، بفقد المتمثل الموت مصاب بإزاء
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 .الشهيد اإلمام مستوّى على الميت كان إذا وذلك والعويل،
 الشعرية لغتهم ضمن اإلمام على الحزّن وحي من ألفاًظا محتوًيا لإلمامّالشعراء رثاء فجاءّّّّّّّّ

ّ.الخطوب الحزن، العزاء، الدواء، الدموع، تمزق، غامت، عجزنا، الكلمات، تتوقف :منها
 عجزنا تعلن الكلمات تتوقف
 .…أرى  فال رؤاي غامت
 أضلعي تمزق  نار

 أضلعك يمزق  وحش
 ؟؟؟…ترابنا وسدوك هم
 …!!أودعك قلب أي بل

 …!شيخنا وحدك تركوك

 …!شيخنا وحدك أرواحنا

 معك بقيت أرواحنا
 أرجعك دمعي لكان بالدموع ترجع كنت لو

 تنطفئ أن يرضى ال بل الشيخ، غيبة مستنكًرا يتساءل الشاعر وهذا
ّ:يقول المشتعلة، الجذوة هذه

 أحمد جذوة الصبح في أطفئت هل           تجلدي الفراق من عز قوم يا
 فجرت عيونا في القلوب الجلمد         خلتها حتى الروح شجون  ثارت
 دمك الطهور يثور ملء المرقد           الثرى  شرايين وفي تغيب أنى
 ألقيت لحن العابد المتهجد            الورى  ترانيم وفي تغيب أنى

ّ:دجانة أبو يقول متحجرة والدموع غائمة فالرؤية .الدرب هذا على الشعراء من كثر ويسير

 وتركتنا
 الجنوب من الشمال ندري  ال الحزن  في

 وتركتنا
 القتال ساح إلى ويرشدنا يهدينا سوف من

 وتركتنا
 .الجبال تقاومه ال قلب، هول يا تحجرت، الدموع كل

 التصديق عدم عن المعبرة االستنكارية األسئلة وتكثر
 أتركتنا؟

 .والسكوت فينا الصمت يعم أن أصدق ال أنا
 تعبر التي اإلمام، لموت والفجيعة والذهول الشديد، الجزع عن المعبرة األبيات هذه أصدق ما
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 أو بالزمن اإلحساس يفقد الشاعر أمسى بحيث الخطب، وفداحة الموت أمام الضعف عن
 يتبعه بل ستنكاري،اال بالسؤال يكتفي ال فالشاعرّ.والسكينة والطمأنينة االستقرار يفقدنا بل الجهات،

ّ.اإلمامّلموت تصديقه وعدم استنكاره يؤكد بما
قرارهم هللا، بقضاء إيمانهم توضح ألفاًظا يستخدموّن الشعراء بعض ولكنّّّّّّ  يفيد لن البكاء أن وا 

ّ:قميحة جابر .د .أ :يقول البقاء، أنواع من نوع وهو الفقيد، إرجاع في

 يشاء ما فاعل هللا فهو                    قضاء يرد ال األمر، قضي          
 البكاء فجي حتى لبكينا                   ا  فقدن قد من البكاء يعيد لو          

ن العربي األدب في شائع الشديد الحزّن عن للتعبيرّ)الحمام هديل) استخدام إن      استخدامه وا 
 توحي التي واأللفاظ المعاني بكل هرثاء حاولوا قد الشعراء أن على ليدل اإلمام رثاء في هنا

 :العسولي الكريم عبد يقول الحزن، بعظيم

 األزهر الشهيد بأمجاد واهدل مهجة أنبل الكون  حمام وارثى               
 حزينة يصورها التي(القصواء)ّ-وسلم عليه هللا صلى- الرسول ناقة إلى لجأ من الشعراء ومن
ّ: يقول الشهيد، لفقد

 تسير رأيتها
 واليتيم الجريح على تنحنيو 

 والعيون  الشفاه تقبل
 بوجهها األسى وينبض
 المدامع تكفكف
 القصواء أيتها

 الرسول ناقة يا
 تسير أن مأمورة لكنها الرسول، ناقة وكذلك الشديد، الحزّن عن بهديله يعبر الحمام دام وماّّّّّ
 :وتفرحه القلب تسر الشهيد فرؤية حزنها، يزول حتى تراه أن وما الشهيد، حيث إلى

 المسير تواصل رأيتها
 األسير شيخنا حيث هناك
 الترحال عصا ألقت
 الكبير وجهها رأيت
 .والسرور بالحياة يضج
 التي القصائد بها امتألت قد ومرادفاتها ومشتقاتها واألسى الحزّن على تدل التي األلفاظ إنّّّّّّ
 األسى على تدل فألفاظ األسى، عن يرالتعب أنواع من شتى ألواًنا استخدموا وقد اإلمام، ترثي
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 واإلصابةّالمصاب، هول أمام والعجز واألسى والحزّن والدموع، والقلب، العين كبكاء الشخصي
 الرسول ناقةّوحزّن الحمام، كهديل العاقل غير حزّن على تدل وألفاظ والتوهان، المؤقت، بالعمى
 أن الشعراء بعضّتصديق عدم على ليدل االستنكارّي االستفهام استخدموا كما وسلم، عليه هللا صلى
 من قصيدة تخلو فقلما الرثاء،ّألفاظ قاموس من جزًءا األلفاظ هذه فأصبحت .مات قد وقائدهم إمامهم
 .منها الرثاء قصائد
 :واالنتماء الهوية :ثانًيا
 األسماء يفضلوّن الجاهلية في العرب كان ولذلك وحقيقته، الشخص اسم بين صلة هناك إنّّّّّّ

 الشخص يكوّن أن رجاء ،(علقمة خنجر، صخر،) والخشونة والقوة الصالبة معنى تحمل لتيا
 والبركة الخير معاني تحمل أسماء العبيد على يطلقوّن بينما األعداء، مواجهة في التسمية بحجم

 .لتوفيرها مولودوّن ألنهم والسعادة؛
 والبركة الخير معاني تحمل التي ءباألسما فأمر المبدأ، حيث من ذلك أقر اإلسالم جاء ولماّّّّّّ
 .والصالبة الحرب معاني تحمل التي األسماء عن ونهى هللا، وعبد كمحمد لألبناء
 من العديد فنجد الشعراء، من رثوه من عند الشهيد اإلمام هوية رسم في واضًحا ذلك ونجد

 التي الكبرّى قضيةلل وثانًيا العظيم لإلسالم أوال إمامنا انتماء توضح التي والصفات األسماء
  :وسلم عليه هللا صلى الرسول مع يجتمع عندما لإلمام وصية ذلك من لها، نفسه نذر

 ذواكرا دائبين الشفاعة نرجو                 سالمنا جل   هللا رسول أقرئ         
 ظاهرا حًقا صار منهم والخير                غادرتهم قد هللا رسول يا قل        

 لها، المؤسس ألنه حق؛ وهذا اإلسالمية، المقاومة حركة إلى الشيخ انتماء تؤكد ألفاظ ذلك ومن
ّ:حماس شعارات معه وتذكر إال الشيخ ذكر يمكن فال

 أمانينا أسمى هللا في والموت                 له بديل ال سبيل   الجهاد قالوا      
 :الحسناوّي محمد قال صراحة، ذلك الشعراء بعض ذكر وقد

 التوطين زرعه يزرع والبغي            خطابة ِحلس حماس شيخ كان ما       
 الزيتون؟ يذبل هل زيتونة،                 مورًقا إال حماس شيخ كان ما       
ّ:آخر وقال

 يذود عرينته عن هصوًرا                 ليًثا عاش الحماس غرس سقى       
ّ :حماس لحركة العسكرّي الذراع هيّو ،(الكتائب) ذكروا (حماس)ذكر ومع

 تتوافد صفوفها المتون  وعلى               نظمت صفوف في الكتائب هذهّّّّّّّ
 المارد أفاق إذا لعدو ويل               الخنا عصر في اإلقدام مارد هي       
ليه                    تكبيرها حداؤها للخلود هي         الخالد الكتاب قائدها وا 
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 المآسي عليهم سيجلب بل لليهود، والسالم األمن يجلب لن الشيخ استشهاد أن الشعراء ذكر وقدّّّّّّ
 :ذلك ومن

 كهين بها السالم حاز وهل               أمًنا حققت هل شارون  فيا            
 الجفون  لليانا غمضت وهل               وسلم أمن في جدعون  وهل           

 .المهان أو الحقير يقابل نعت هو أعرافنا في (فالكهين)

 المجرم صفات من أو وصفات، أسماء من واالنتماء الهوية ألفاظ من الشعراء ذكره ما إنّّّّّّّ
 لغة إال فيها تجد ال وأنت القلوب، إلى وتصل النفوس، في تقر ألفاظ لهي اإلمام اغتال الذي
 التي األكمة وراء هارًبا أضحى قد شاعرال أن تشعر ال فأنت الغموض، عن عزوفها مع الناس
 ولم األسطوري، بالرمز فيها يتوسل لم صريحة واضحة سهلة ألفاظه إن بل ،(غموًضا) تدعى
 اإلسالم إلى الكرام وصحبه الشهيد اإلمام وانتماء هوية يؤكد هو إنما الغموض، في يغرّق

 إراقة يحبوّن الذين جبناءال صهيوّن بني إلى قتله على أقدم الذي المجرم وانتماء العظيم،
 .الدماء
 :والكرسي اإلعاقة :ثالًثا

 من به ألم ما على تدل التي لأللفاظ استعمال لإلمام، الشعراء لرثاء اللغوية المميزات ومنّّّّّّّ
 تدل التي األلفاظ من الكثير الرثاء قصائد تضمنت حيث شاب، وهو أصابه الذي الشلل مرض
 الكرسي، أشالء الكرسي، عجالت معوق، الكرسي، رهين قعد،الم القعيد، :ومنها ذلك، على

 .عاهة المذبوح، الكرسي الكرسي، قائد اإلطار، شلل، ضعيف، عاجز،
 الكرسي :منها القصائد من لعدد عنوًنا جاء فقد ،(الكرسي)وروًدا األلفاظ هذه أكثر ومنّّّّّّّ
 الكرسي قصيدة في دوّر ما ذلك ومن الكرسي، صاحب على دموع الكرسي، فارس الفارغ،
ّ:الفارغ

 ظواهرا للحياة يقدم معنى              كرسيه تارًكا ترجل من ياّّّّّّّّّّ
 الكرسي هذا مدحوا بل وصوفا قد أنهم ذلك ومن فارًغا، كرسيه تارًكا ترجل استشهاده فبعدّّّّّّّ
 :صاحبه من اإلباء استمد الذي

 أنوارا أفقنا تمأل كنت قد         اإلبا كرسي من الياسين أيها يا          
 كباراإل ا بحمله استحق لقد          لحمله استطاع كيف له عجًبا          
 اإلعصارا بعزمه يصد        جبل اعتال قد عليه بكرسي أكرم          
 واإلصرار اإلقدام وتعلم               وصموده ثباته استمد منه          

كبار، إباء من عليه جلس من صفات ذأخ قد فالكرسيّّّّّّّ قدام وصمود وثبات وا  ضرار وا   وا 
ّ:الكراسي من غيره مثل ليس متحرك كرسي وهو باألعداء،
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 واألزمانا اآلفاق بك وطوى             المدى اختصر المتحرك كرسيكّّّّّّّّّّّّّّّ

 هوانا جفاتالرا الكراسي مثل                 يكن فلم اإلباء معنى علمته          

 عنوانا إباؤه وصار مثال،             وفاؤه صار الموت، استلذ معك          
 الخوانا الغادر يدين عدل                  شاهد البطولة كرسي أشالء          
 وحنانا لوعة لفقدك، ألما                عجالته في أبصرت لكأنني          
 تتوانى ال كالطود به تمشي               تعد ولم لت،رح قد ألنك حزًنا          

 :مشى العال إلى ارتقى ما إذا الذي القعيد ألفاظ ذلك ومن
 .يمشي ارتقى إذا القعيد إنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 :نصر إلى نصر من يمضي أن كرسيه في القعيد هذا يستطيع كيف العدو تساءل وقد

 عينا يخوّن ال يمضي كيف بل فجره ينسج كيف قعيد قالوا
 والهوان، بالذل رضي من المقعد إنما كرسي، في الحركة عن القعود هو القعود يكن ولم

 :العدو لقاء وخاف

 يشهد والكون  للجهاد ملهما                 هماما ولكن مقعًدا تكن لم            
 مقعد مليار أمام دىيتها                  جوادا ولكن مقعًدا تكن لم            
 نصفد المعاصي من قيود في               األسارى  نحن المقعدون  إنما           
 أخلد ولألرض العدا وخاف               الذل رضي الذي المقعد إنما           
 يتردد ربعه في جباًنا                  الخالفين في بالقعود راضًيا          

 دائًما يلح التكرار وهذا مرة، ألف فيموت الجبان أما مرة، يموت الحر إن :لنالقّو نظير وهذا
 أصابه الذي الشلل إن بل الكرسي قائد القوي، ذلك مع ولكنه والعجز الضعيف عن الحديث في
 .عضده في والعجز والضعف الشلل يفت فلم شديدة، مقاومة األعداء لمقاومة أداة إلى حولت

 :المرثي مناقب :رابًعا
 بين الفرّق يتجاوز أنه يرّى وال والرثاء، المدح بين كبيًرا فرًقا يجعل ال النقدي التراث إنّّّّّّّّّّ
 .واحًدا المعنى ويبقى أساًسا اللغة على ذلك فينعكس الغائب، عن والحديث الحاضر، مخاطبة

 المرثي نكا لو إذ ذلك، لهم وحق الشهيد، اإلمام مناقب تعداد في كثيًرا الشعراء أسهب وقد
 اإلنساني بالمستوّى عليه حزنهم وكان الشعراء، رثاه ولما العيون، بكته لما منها، خلًوا

 من الشهيد اإلمام ميزت التي الفضائل أو المناقب هذه ومن االنتباه، يسترعي الذي الوجداني
 :زعيًما كان أنه واألموات، األحياء من بل المرثيين سائر بين

 راضينا منكوسين األرض وسلموا          خضعوا األلى ال بحق الزعيم أنتّّّّّّّّّّّ
ّ:الظروف بتغير يتغير لم الذي الحاني، األب وهو
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 أخطر جرحك وأنت الجراح تأسو                      كله لشعبك األب كنت                

 تتغير ال العمر طول وبقيت                 وتغيروا غيروا حولك والناس           
 ولسان بالحق، الوامضتان وعيناه وفقًها، حكمة الممتلئ، رأسه مناقب ذلك فوّق الشعراء وذكر
  :بالذكر حي وقلب هللا، بذكر عطر

 وسخاء؟ ة وحكم   فقه فيه                    ثرًيا كنزًا كان قد رأس أينّّّّّّّّّّّ
 بكاء؟ اإلله خشية نوم                الحق ومضة فيهما عينان أين           
 الضياء؟ منها عش الفجر سورة                   يتلو العطر لسانك فينا أين           
 والمضاء؟ والتقىر و الن ملؤه                  حًيا بالذكر كان قد قلب أين           

 :لوحده أمة كان بأنه ونثًرا شعًرا الشيخ مدح ما وكثيًرا

 انتهاء يعتريه ال ونضال                       عزم أمة كان ياسين إن          
 :االنتقام عن المترفع الحكيم، النبيه وهو

 الهادرا تكون  أن أبيت مناد                متسامًحا مفوًتا النبيه كنت إنّّّّّّّّّّ
 عشائرا انتقام تأبى مترفًعا                  جهالة كل تجاه الحليم كنت          

 :الكريمة البيضاء واللحية الربيع يشبه الذي الوجه مناقبه ومن

 يزدانا بالهدى ربيعا إال             يكن لم وجهك الكرسي، فارس ياّّّّّّّّّّ
 األكوانا يبشر حين للفجر               صورة الكريمة لحيتك شعر في          

 في زاهد وهو المطامع، عن سمو ففيه معنوية، مناقب المناقب هذه ذكر في الشعراء وزاد
ّ:الدنيا

 إعجابا وال مدًحا تبتغي ال              زاهدا المطامع كل عن وسموتّّّّّّّّّّ
 عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين من الماء تفجر كما الشهادة، تفجر راحتيه من وهو
ّ:وسلم

 عليه سالم
 سالم عليهم وليس
 راحتيك فمن

 الشهادة رنه تفجر
 الوطن تراب وي ير 

 وهي "قعيد" كلمة في المكاني القلب استخدم قد الشعراء أحد أن المدح في الطريفة األشياء ومن
 معاني من المصطلح هذا في ما مع "عقيد" إلى بتحويله يمدحه لكي لإلمام المالزمة الصفة
 :القتال وفنوّن العسكرية الخبرة

 يتوارى  أن اليوم الحيُاة تقضي           لعزمه ارتقاء ال قعيد :قالواّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 األفكارا حياته بومض يجلو           بفكره الكفاح في عقيد :قلنا                 
 قائًدا كونه عن تخرج ال أنها يجد الشهيد لإلمام الشعراء أطلقها التي المناقب هذه في الناظر إنّّّّّّ
 طريقه له ينير كي الجهاد مرحلة قائد إلى ماسة اجةبح كان الذي الجيل هذا في ومجدًدا ومربًيا
 السيادة يطلبوّن الذين الملوك مناقب ال الصابرين، المؤمنين مناقب فمناقبه باألشواك، المليء

 :والجنة الشهيد :خامًسا
 والجنة والشهيد الشهادة على تدل ألفاظ ذكر من الشعراء أكثر فقد شهيد رثاء الرثاء كان ولماّّّّّّ
 :موضع من أكثر فيّذلك الشعراء ذكر وقد تنتظره، التي

 الخالدين روح فأنت تموت لن أنك أقسمت                        
 .الثائرين كل   يموت تموت لو أنك أقسمت                        

 :الفردوس في هو بل يمت لم إنه آخر وقال

 تحبر حي الفردوس في أنت لب                تمت لم لكن قتلوك سيدي يا          
 :ويمشي يحيا فإنه هللا إلى ارتقى إذا الشهيد فإن ولهذا

 يموت قد مثلك أن أصدق ال اأن
 السكوت فينا الصمت يعم أن أصدق ال اأن
 يحيا ارتقى إذا الشهيد إن
 يمشي ارتقى إذا القعيد إن

ّ:بالحي موته الشعراء وصف فقد ولذلك
 حولها الشواهد هذه له طربت          الذي حيال بموتك فأنت عذرا،ّّّّّّّّّّ

ّ:هللا عند حي وهو
 المصون  مأواك الخلد جنات              باق هللا عند الحي وأنت   ّّّّّّّ

 :الخلود له كتب فقد هللا عند حًيا الشهيد كان ولما

 الخلود معنى عن العظماء تحدث أراك إني سر
 .لصمودا للمدى تحكي الخلد رياض في تمشي وأراك

ّ:الخلد في يجاوره أن آخر ويتمنى

 أنظر وجهك نحو األحبة عند           أخي يا جارك الخلد في ليتني يا        
 مع الحديث :مثل الجنة في الشهيد ينتظر ما الشعراء وصف فقد الجنة، في الشهيد كان ولما

  :والشهداء المصطفى، والعسل والورود واألشجار العظماء،

 الورود في المصفى والعسل واألنهار جاراألش وتحدث
 البهية طلعتك لنور يضحكون  عندك يصطفون  الشهداء أرى  إني
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 الندية لحيتك يلتمسون  الخلد في -سيدي -أراهم إني
 .التحية وتأدية ملهوف للقاء هللوا قد -سيدي -أراهم إني
 أراهم إني -سيدي أراهم إني
 تداهم خطر ال فرحين، هللوا قد
 ةويق غصص وال

 ومن فرحين يضحكوّن فهم ربهم، وعدهم كما -الخلد جنات في والشهداء للشهيد رائعة صورة
 :تنتظره التي العين الحور الشهيد تنتظر التي المآثر

 القمر ابتسم وحدك لك
 المقتدر المليك عند العال إلى ارتقيت لما

 تنتظر اشتياقا والحور النور موج وركبت
 :نيةبأغ تشدوا انتظارها مع والحور

 .سماء رياض في يرقص والغصن              غنوة تشدوا الحور الربوع وفي          
 :عرس يوم الشهيد موت صار فقد الشهداء، عرائس العين الحور كانت ولما

 الظافر النضال همم ومشعال            مجدًدا ولدت قد عرسك يوم في          
 وتزين الجنان في برجله ويركض السماء، إلى ىويرق العين الحور تنتظره الذي والعريس
 .األنوار وجهة

 المالئكة، وتزفه تصلي وأن مسك، دمه رائحة تكوّن أن بها هللا وعده التي الشهيد مناقب ومن
 .النعيم جنات في بل الفردوس جنه في صاحبها ويسكن نور، فالشهادة

 فتسابقت وعظامه، لحمه تطاير فقد استشهاده، صورة الشعراء، ذكرها التي األلفاظ أجمل ومن
 :مودًعا الفجر وتبسم لتحضنها األرض

 وهضابا حلة أصبح واألفق                  وعظامه لحمه تطاير لما          
هابا أعظما لتحضن بعًضا            بعضها يسبق األرض إليه نفرت            وا 
 نابا قد فقده عن فكأنه                   مودًعا الجديد الفجر وتبسم         
نما تطير أشالء تلك ما           شهابا المدار في تفارق  شهب                    وا 
 وهضابا بالهدى سهوال فكسا                  وزعته قد المجد انتشار هذا         

 ى،مصف وماء بدر، ورجال وسلم عليه هللا صلى محمد ولقيا الفردوس جنات الشهيد وجزاء
 :العال جنات وسكنى

 الورود تيممه لمن يلذ                 مصفى عذب سلسل وحوض          
 مجيد رب عاللا ويسكنه                       بدر ورجال أحمد فيلقى          
 السعيد إني إخوتي ويهتف              جذال الفردوس ربا في ليمرح           
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 واضًحا تعبيًرا لتعبر الشهيد اإلمام رثاء في الشعراء استخدمها التي اتوالصف األلفاظ إنّّّّّّ
 أن جاًدا يتمنى المسلم اإلنسان تجعل والتي الشهيد، ينتظر الذي المقيم النعيم عن صريًحا
 .المقيم النعيم هذا ببعض يحظى عله شهيًدا يقضي
 :جغرافية ألفاظ :سابًعا

 :لها المؤسس كان ألنه كثيًرا؛ اإلمام عليها تردد أماكن الشعراء، ذكرها التي األماكن أسماء من
 أرقم دار في
 المجمع في
 الشوارع في
 الدروب في …المخيم في
 …فضاءها لمست ناحية كل في

 النحيب يعلو
 شيخك غاب قد غزة يا

 .لهيب … غضبك فجري 
 ثأًرا كانت استشهادية بعمليات اليهود تذكر أسماء الشعراء، ذكرها التي األماكن أسماء ومن

 :كيانهم زلزل وغضًبا

 المسيرة ترتاد العهد تصون  أن تعزم الشرفاء وبنادق
 .والخضيرة ويافا والقدس حيفا في اإلرهاب تسحق كي
 مستهدف، كيانه أن معها العدو شعر استشهادية، عملية كانت األماكن هذه من منطقة كل ففي
 تذكير وهو للحياة، كحبهم االستشهاد يحبوّن ممن تحميهم أن تستطيع لن العسكرية آلتهم وأن
 .المدوية الطريقة بهذه سيكوّن اإلمام استشهاد على دالر بأن

 :والصمود المقاومة أفعال :ثامًنا
 الوطن، كرامة عن مدافعوّن وهم ومقاومة، ثورة شعراء هم اإلمام رثوا الذين الشعراء إنّّّّ
 المقاوم فالشاعر قضية، راءهاّو يكوّن أن الثورة شروط من شرط وأمل شعبه، حياة وعن
 أكبر العصور مر على يملك الشعر ألن حرية؛ شعراء وشعراؤنا للمستقبل، تصوًرا يحمل
 التاريخ أعداء وجه في يقف فهو وتعابيره، ورموزه صوره خالل من الحرية من هامش

 اببأصح تربطه عالقة عن عبارة الشاعر لغة كانت هنا من والتقدم، والحضارة واإلنسانية
 الفعلية، صورها وفي المتتابعة، أفعالها في نفسها تفجر اللغة كانت ولما منهم، وهم القضية،

 لألفعال باستقراء قمت فقد باألقوال، ال باألفعال األرض على واقًعا فعال المقاومة كانت ولما
 بمرحلةّ  لتبشر الحركة، عن تعبر الاأفع يستخدموّن أنهم فوجدت شعراؤنا، استخدمها التي
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ّ:جديدة

 اإللجاما يرفض عنيًفا نهرا                    فتثيرها الدما تروي  الدما إن        
 واإلجراما اإلرهاب ويزلزل                   سدهم يغرق  الطوفان فليرقبوا        

 :آخر وقال

 يسخر والزالزل الصواعق ومن                      دولة يزلزل كرسي أرهين        
 ينصر الممالك أقصى في بالرعب                        محمد دين إن أكبر هللا       
 تزأر أسد القسام فكتائب                      قادم المزلزل فالرد بأس ال       
  :الشاعر قول آخر ومثال

 يدي فاشتدي الشد أوان هذا                    الفدا جند يا الثأر أوان هذا       
 بأزندي تثار نار إلى فاعمد             أخي يا ظفرك غير جلدك حك ما       
 المتمر الغاصب ديار واحرق                 ولظى نارا الظلم عروش أشعل       
 والعسجد يستوي  ال فرغامهم               للعدا رأس بألف الصدور واشف       
 أحمد من كوثر بشربة فازوا                   باأللى شهيدا ألحقني رب يا       

 وهو اإلمام، رثاء في العام هدفهم لخدمة المقاومة، األفعال توظيف في الشعراء يمضي وهكذاّّّ
 الفلسطيني الشعب وأبناء واإلخوان األهل نفوس في األمل وبعث والصمود، والمقاومة الثأر

شعال واإلسالمي، والعربي  أم مضارًعا الفعل أكان سواء.وسهمنف في والمقاومة الثورة وا 
 .الهدف هذا أجل من الزمن في تتوحد فهي أمًرا؛ أو ماضًيا
 :وتراثي ديني مضمون  ذات ألفاظ :تاسًعا
 نكاد ال إننا بل األدبية، والعربية اإلسالمية بالمفاهيم كبيًرا تأثًرا اإلمام رثوا الذين الشعراء تأثرّّّّّّ
 الجهاد :مثل من إسالمي طابع ذات ومصطلحات ألفاظ فيها تجد أن دوّن واحدة، قصيدة نجد

 الفردوس، الجنة، النصر، أكبر، هللا الشيخ، المسجد، األقصى، واالستشهاد، والشهيد والمجاهد،
 يتسع ال مما كثير وغيرها األطيار، الكوثر، العصر، صالة الفجر، صالة صالة، القدس،
 أنه الشعر، هذا في المؤثرات رأس على الديني األثر أن في المباشر والسبب لحصره، المجال
مام شهيد رثاء شعر  .اإلسالمية والمدارس المساجد من لكثير مؤسس إنه بل وفقيه، وا 
ّ:ذلك من القرآني، األثر اإلسالمية الدينية المؤثرات أبرز ومن

 … أنذر
 فاسقين قوًما الرحمن يهدي أن عسى

 المدينة أقصى من جئت قد
 .مبين فتحا باغيا
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 عِشيرتك رذنوأ   : " تعالى بقوله تأثًرا (فأنذر( الكريم القرآن بألفاظ تأثر هو األبيات هذه في ما فكل
 األمِدي نةِ  أ قصى ِمن رجل   ءاوج:"تعالى بقوله تأثًرا (المدينة أقصى من وجئت)  "نياألأ قأربِ 

 ِفرعون  ِإلى آيات   سعِ تِ  ِفي" منه الكريم القرآن في أية من بأكثر تأثًرا (فاسقين وقوًما)"سعىي
نالك" :تعالى بقوله تأثًرا (مبينا وفتًحا (،"نق وًمافاِسِقي كُانوا ِإن هم قوِمهِ  ّ"مِبيًنا ف تأًحا ِإن اف تح 

 :الشاعر قول ذلك ومن
 يغشيها وريحان روح فالروح                       وبهجتها العليا في واهنأّّّّّّّّّّّّّ
 قاصيها أسمعت فقد الشرور منا           وصلت ما شارون  يا يلكبخ واجلب             
 جليها واألحقاد بسمك وانفخ                أباعدهم واستفزز ذيولك واجمع            

ان ِإن فأ ما" تعالى بقوله تأثًرا(ّوريحان فروح)  وجن ت ريحان و  ف روح * األم قرِبين ِمن ك 
ليِهم وأ جِلب" :تعالى لهقّو من(ّبخيلك واجلب)"ن ِعيم    (أباعدهم استفزز)و ،"رِجِلك  و ِبخيِلك ع 
تأفِزز  " تعالى قوله من تطعت منِ  واس   "ِبصوِتك ِمنهم اس 
ّ:الشاعر قول ذلك ومن

ّ.والعسجد يستوي  ال فرغامهم               للعدا رأس بألف الصدور واشفّّّّّّّّّّّّّ
ِزِهم  " تعالى بقوله متأثًرا (الصدور واشف) ليِهم  ويأنصركم ويخأ فِ  ع  ِمِنين ق وم   صدور ويشأ ّ"مؤأ

 :ذلك ومثال الكريم، القرآن من آيات اقتبس من الشعراء ومن

 (مرصد كل لهم اقعدوا) يمحو كيف              (قاتلوهم)شرعنا من يمحو كيفّّّّّّّّّّّّّّ
قاِتلوهم" :تعالى قوله في وردت (فقاتلوهم) ّقوله أو ،"لِلِ ِ  الدين ويكون  ِفتأن ة ت كون  ال حت ى  و 

ِزِهم  ِبأ يِديكم ّللا   يعذِ بهم قاِتلوهم :"تعالى ليِهم ويأنصركم ويخأ ّكل لهم اقعدوا" قوله أما ،"ع 
ّ:آخر وقال "مرصد كل   لهم قأعدوااو  واحصروهم ُخذوهم ولى"ّتعا قوله فمن "مرصد

 .السعادة من وانتشيت المفاوز جزت قد الربي أيها يا                  
ِثير ربيون  عهم قا تل   ن ِبي ِمن وكأ ين"تعالى قوله من وذلك ربيون، مفرد(ّفالربي)  "ك 

ّ:الشاعر قول ذلك ومن

 طيارا أرسلوا وذعًرا خوًفا             لهم انظر بحصونهم وتحصنواّّّّّّّّّّّّّ
 يقاتلوّن فهم ولذلك هربوا بوجه اوجهًّ قابلوا إذا جبناء أنهم القتال في اليهود صفات أهم فأحد
 المحصنة والقرّى الجدر تحولت وقد محصنة، قرّى في أو جدر وراء من -زالوا وما -قديًما
نكمي قاتِ ال" تعالى بقوله تأثًرا وذلك والطائرات، الدبابات إلى حديًثا  قرى  ِفي ِإال جِميًعا لو 

نة    "جدر ءِ اور  ِمن و أ   محص 
 قول في وذلك الكريم، القرآن في وردت سور أسماء الكريم لقرآنبا متأثرين الشعراء ذكر وقد

ّ:رالشاع
 والتينا واألنفال الفتح ورتل                 وياسينا باإلسرا الفجر عطر فيّّّّّّّّّّّّ
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ّ(األنفال الفجر، ياسين، اإلسراء، الفجر،) سور أسماء واحد بيت في ورد فقد
 وكتب أسماء وهي والكنيسة والمسجد والصحف، يلواإلنج القرآن ذكروا قد أنهم ذلك ومن
 :هللا فيها يعبد أماكن أسماء أو الرسل على نزلت

 النفيسه والصحف واإلنجيل القرآن فرقواّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 والكنيسه حطام أكوام المسجد جعلوا                        

 في وسلم عليه هللا صلىّ )محمد) المصطفى اسم يوافق(ّياسين أحمد) الشهيد اسم كان ولما
 الشعراء استخدمه فقد الكريم القرآن في(ّياسين) سورة اسم فيوافق الثاني في أما األول، الجزء
ّ:أحدهم قال خالًصا، قرآنًيا أسلوًبا كثيًرا

 بوداينا واخضرت العروبة به            شرفت المصطفى ميس (ياسين أحمد)ّّّّّّّّّّ
ّ :آخر وقال

 ياسين
 .العالمين ضمير يحيا كي الرحمن من نزيلت

 ياسين
 الحكيم والذكر

 .الجبين سفح على رسمت ةيآ إال أنت ما
ّ :ذلك من الشريف النبوّي بالحديث الكريم القرآن بعد الشعراء وتأثر

 ينصر المملك أقصى في بالرعب              محمد   دين إن أكبر هللا          
 نصرت قبلي؛ أحد يعطهن لم خمًسا ُأعطيت :وسلم عليه هللا ىصل الرسول بقول تأثًرا وذلك

 " ..…شهر مسيرة بالرعب
ّ:ذلك ومن

 اآلمرا أضحى المعتوه والتافه           سيد هو وقتنا الرويبض صارّّّّّّّّ
 فيها يصدق خداعات، سنوات الناس على سيأتي" وسلم عليه هللا صلى الرسول بقول تأثًرا

 فيها وينطق األمين، فيها ويخون  الخائن، فيها ويؤتمن لصادق،ا فيها ويكذب الكاذب،
 "العامة أمر في ينطق التافه الرجل :قال الرويبضة، ما :قيل الرويبضة،

ّ:ذلك ومن

 مجنه العدو لنا أدار قد
 الغاصبين عصر وصالة
 خيبر بصحن

 .نجوتم إذا نجوت ال
 في إال العصر أحد يصلين ال" اباألحّز من رجع لما وسلم عله هللا صلى الرسول بقول تأثًرا
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 "…قريظة بني
 بمختلف الضخم التراث هذا معطيات من االستفادة من تمكن قد المقاوم الشاعر أن نجد هكذاو

 .واألدبية والتاريخية الدينية جوانبه
 .العظيم اإلسالم وروح اإلسالمي الفكر واستلهم القرآني النص من استفاد الديني الصعيد فعلى
 هذا شعره، في مؤثرة كعوامل وأبرزها والعربي، اإلسالمي التاريخ معطيات مع ملتعا وكذلك

 أجزاء منها فاقتبس خاصة الشعر في القديم العربي األدبي التراث من استفادته إلى باإلضافة
 .الشاعر أرادها التي المعاني في المؤثر المعنوّي مدلولها لها كان أبيات من

 خاتمة
 من لنا تبين فقد ،"ياسين أحمد" الشهيد اإلمام رثاء شعر مع أخيرة وقفة من بد فال ..وبعدّّّّّّّ
 في القدماء استخدمها ألفاًظا الرثاء، في الشعرّي معجمهم في استخدموا قد الشعراء أن البحثّخالل
 وهو بالمرثي تختص أخرّى وألفاًظا فيها، يعيشوّن التي البيئة من ألفاًظا إليها وأضافوا الرثاء،
 .الشهيد اإلمام
 وذلك تتحرك، صوًرا األسماع في األلفاظ جعلوا قد الشعراء أن البحث خالل من اتضح وقدّّّّّ
 بقية على فيه الموسيقي الجانب سيطرة إطار من به تخرج قد أخرّى أهمية من للفظ لما

 في الشعراء يستعملها التي والتعابير األلفاظ دراسة الضرورّي من يصبح ثم ومن الجوانب،
 واالحتالل، الهزيمة ظروف كل عن يتغلب أن المقاوم الشاعر استطاع فقد ،شعرهم

 واستنفذ مجتمعة، العوامل هذه جميع على فتغلب والعسكري، والثقافي السياسي واالضطراب
دخالها قصيدته، لخدمة واإلقليمية والعربية التراثية والعوامل اإلمكانيات جميع  في بحسم وا 

 .قضيته لخدمة شعره مضموّن
 الدين مضامين فاستلهم واألدبي، والثقافي والتاريخي الديني التراث معطيات استلهم فقدّّّّّ

 اإلسالمية، الفلسطينية كالشخصيات الوطنية العوامل من االستفادة من تمكن وكذلك اإلسالمي،
 ماب الفلسطيني، االستشهاد عملية جوانب جميع ذلك إلى باإلضافة عالج وقد والسياسية، والدينية

 .النصر في وأمل ومقاومة، تحدي روح من فيها
 وأهميته، الشعب لدور إدراكه خالل من وذلك الشعبية، القاعدة من المقاوم الشاعر اقترب وقدّّّّ
 في الوطني والحماس الوطنية روح وبث الصحيح، الطريق إلى الشعب هذا بيد لألخذ وذلك
 .ومعاناته وواقعه الشعب روفظ وعايش المجتمع، بوتقة في الشاعر فانصهر نفسه،

 على الشعر هذا احتواء خالل من يتضح المقاوم الرثاء شعر في الواضح اللغوّي التطور إن
 استنبطها التي األلفاظ من كثير على فاحتوّى المسلم، الفلسطيني المجتمع روح من تقترب ألفاظ
 الشعر لغة احتواء وكذلك م،المقاّو الفلسطيني اإلنسان ونفسية االجتماعية والتقاليد العادات من
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 وغيرها، والمخيمات، والقرّى المدن كأسماء الجغرافية المضامين من الكثير على المقاوم
 التي المدح ألفاظ وكذلك والحزن، المأساة ألفاظ من هائل كم على احتوائها إلى باإلضافة
 .لمدحوا الرثاء بين كثيًرا الشعراء يفرّق لم حيث الشهيد، اإلمام بالمرثي تختص

 المقاومة ألفاظ فهي الرثاء، شعر على المقاومة شعراء أضافها التي الجديدة اللغوية الوجوه أما
 لغة إلى باإلضافة وعمل، حركة أفعال وهي المقاوم، الفعل لغته في فظهر النصر، في واألمل
 ،عليه يجلس كان الذي المتحرك والكرسي والشلل المرض ألفاظ وهي الشهيد، باإلمام خاصة
  .والثورة للمقاومة جديًدا رمًزا اآلن وأصبح
 .األلفاظ بعض وتكرار مدلوالتها، بعض في والتحول والقلب اللغة، سهولة إلى باإلضافة هذاّّّّ
 ظواهر كل من الرغم على المقاوم الشعر أن وهي واضحة، حقيقة إلى نصل هذا كل من

 واضًحا هدًفا يحدد أن استطاع دق بها، مر التي والعسكرّي واالجتماعي السياسي اإلضراب
 .تعقيد دوّن إليه يصل وأن صريًحا
 الشعراء رثاء عن واضحة صورة إعطاء في وفقني قد يكوّن أن القدير العلي هللا وأرجوّّّّ

 .الشهيد لإلمام


