
  

  

  رثاء الشعراء لإلمام الشهيد

  "أحمد ياسين"

  ) تحليليةدراسة لغوية(
  

  إعداد

  جهاد يوسف العرجا: الدكتور

  أستاذ النحو المساعد بقسم اللغة العربية

   الجامعة اإلسالمية بغزة-كلية اآلداب

  

  "أحمد ياسين"مقدم لمؤتمر اإلمام الشهيد 

  في الذكرى األولى الستشهاده

  م23/3/2005 -21

  م2005 -هـ1426



 
1

  :مقدمة 
ليدّل علـى شـيء     إال  ما وجد اللفظ المعجمي     واللغة هي وسيلة من وسائل التفاهم بين الناس،         

  .محدد ال يتخطاه إلى شيء آخر

 ألن األلفاظ يمكن أن تتجاوز معناها المعجمي إلـى معـان            ؛أما في الشعر، فاألمر ليس كذلك     

معاني وروابط نحوية وصرفية، وهـي جـزء   ألن األلفاظ هي أصوات و   "أخرى أكثر اتساعاً،    

  .)1("من اللغة التي نؤديها

واللغة في التعبير الشعري تختلف من عصر إلى عصر، من خالل اخـتالف األطـر والقـيم                 

والظروف التي تحيط بكل عصر من العصور، وهي تتكيف بحكم ما في طبيعتها من طواعية               

 من الشحنات التعبيرية كلما تجددت األفعال       ومرونة، وفقاً لكل فعل وكل موقف، فتحمل الجديد       

والمواقف، ولهذا فألفاظ اللغة تتميز لدى شعب من الشعوب عن شعب آخر تبعاً لتميز الهمـوم                

والقضايا والمشاكل عند ذلك الشعب، وهذا يضع أيدينا على الوظيفة السحرية للكلمـة، وهـي               

 فالكلمة تستطيع اإلشـارة إلـى       وظيفة ما زالت تمارس حتى اآلن، رغم اختالف التفسيرات،        

ومن هنـا فـإن دالالت األلفـاظ بوصـفها ذات           "موضوع محدد في زمان ومكان محددين،       

خصائص مختلفة باختالف المواضع التي ترد فيها بحيث ال يمكن استبدال إحـداها بـاألخرى               

جعلها تـدل   فاألديب المبدع يأتي إلى الكلمة وهي أداة عادية في        ، ولذلك   )2("دون إخالل بالمعنى  

و أن يستعملها بارتباط    داللة غير مألوفة، وأول ما يلجأ إليه ليجعل الكلمة العادية غير عادية، ه            

  . )3(غير مألوف

في المواد األولية التي تتشكل حسب أنظمة مختلفة لتقدم مفهومـاً           ة تبدأ بالكلمات،    فطريق الدالل 

بدون ذلك تبقى مواد أولية ال قيمة لها         ألنها   ؛ط في الكلمات أن تتشكل، وأن تنظم      والشرمحدداً  

 يظل خاطراً في النفس أو مكنوناً في الضمير حتى يصوغه المتكلم في             - إذن -بذاتها، فالمعنى 

رته من صـدره إلـى      كظمها أو يؤلف بينها ليحاول نقل ف      كلمات يختارها، وجمل وعبارات ين    

  .)4(عقول اآلخرين

ون من االحتفال باللفظ، ويستدل على ذلـك بكـالم          وقد رد عبد القاهر الجرجاني على من يقلل       

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفهـا العجمـي والعربـي والبـدوي            : الجاحظ، حيث يقول  

                                                            
: ، ص 1980،  1محمد األسعد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت، ط        . ة الشعرية  مقالة في اللغ   )1(

23.  
  .62:  السابق)2(
  .67: ، ص1959القاهرة، دار المعرفة،  النقد األدبي، سهير القلماوي، )3(
 الزرقـاء،    انظر التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنـار،                )4(

  .69: ، ص1985، 1األردن، ط
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والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثـرة المـاء،               

لنـسج وجـنس مـن      وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضـرب مـن ا            

اغة يلى السبك والص  ، فالجاحظ يؤكد أن الشأن في صناعة الكالم عنده، إنما يقوم ع           )1("التصوير

ى كثيـر   الجاحظ في مناقشة قضية اللفظ والمعن     عبد القاهر و  التي تجمع بين األلفاظ، وقد تابع       

بين اللفـظ   ذلك، ومنهم من زاوج      حدانية اللفظ، ومنهم من عارض    و من العلماء، منهم من أيد    

، والحقيقة أن اللفظ ال يقوم لوحدة، وكذلك المعنى ال يمكن أن يقوم لوحده بل همـا                 )2(والمعنى

  .وحدة واحدة، ال غنى ألحدها عن اآلخر

 طرفيها جدلية كل منهما يأخذ من الثاني بقـدر مـا            نيالمعنى يمثالن معادلة العالقة ب    فاللفظ و 

ة والقوة ال   نات، وهي عالقة على مستوى من الم      ردهيعطيه وال يستطيع أي منهما أن يعيش بمف       

نص، أصبح روح   تبلغها إال عالقة الروح بالجسد والجسد بالروح، فبعد أن كان المعنى يمثل ال            

  .)3(سدجاللفظ الذي يمثل ال

 مـا تحملـه    م مكثف مركز يحمل من الدالالت أكبر      تركيبه   ةوعلى هذا فالنص الشعري بطبيع    

، أو اللغة المألوفة في تركيب أي نص أدبي آخر، ومـا ال             الت أخرى اللغة المستعملة في مجا   

  .)4(يقال في القصيدة أكثر مما يقال

اء أكان ذلك في مواقف     وسياق الصلة بين اإلنسان وبيئته،      واللغة الشعرية شهدت ميالدها في س     

  .العمل أم في مواقف الحرب، أم في مواقف العالقات االجتماعية

لسطيني وهمومه وقضاياه، ومشاكله قد فرضت لغة جديـدة فـي عـالم             ولعل محنة الشعب الف   

 ولهـذا فقـد   له مع روح المجتمع الذي يعيش فيـه الشعر وإن أهم ما يميز هذا الشعر هو تفاع       

، )أحمد ياسـين  (تداعى عدد كبير من الشعراء من داخل فلسطين وخارجها لرثاء اإلمام الشهيد             

 وقد  ، تستخدم عادة في الرثاء التقليدي     ألفاظ ال وا أدوات   وقد اتسم رثاؤهم له بأنهم قد استخدمو      

قالوا قديماً إن الغاية األصلية من الرثاء أن تطفئ غضب المقتول وتنهاه عن العودة إلى الحياة                

  .)5(فيلحق الضرر باألحياء

                                                            
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة القـاهرة،        : دالئل اإلعجاز، لإلمام عبد القاهر الجرجاني، تعليق وشرح        )1(

  .18، 17: ، ص1980
  . وما بعدها70: ص: التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم:  لمزيد من المعلومات راجع)2(
، محمد عبد العظيم، المؤسسة الجامعية      )إطاللة أسلوبية من نافذة التراث النقدي     ( النص الشعري     في ماهية  )3(

  .131: م، ص1994، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط
  .29: ، ص2001محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، .  اللغة وبناء الشعر، د)4(
  .61: الة في اللغة الشعريةق م)5(
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ثنين والخمسة، فهي أركان أربع عنـد        حول عدد األغراض الشعرية بين اإل      وقد اختلف العلماء  

وبعضهم حذف الرثـاء ووضـع مكانهـا الفخـر          .  المدح والهجاء والنسيب والرثاء    :بعضهم

المدح والهجاء ويـربط بـاألول      : والوصف، فجعلها خمسة، وبعضهم رد األغراض إلى اثنين       

الرثاء واالفتخار والتشبيب وما شابه ذلك من محمود الوصـف لـصفات الطلـول واآلثـار                

كاألمثال والحكم والمواعظ والزهد فـي الـدنيا        : خالقوالتشبيهات الحسان، وكذلك تحسين األ    

   .)1(والقناعة

نه وتحسره، وأن يذكر مـن      يبرز حز فإذا تناول الشاعر القول في الرثاء، يكون مضطراً ألن          

صفات المقصود ما يؤكد به ذلك، وأن يظل منشغالً بما هو فيه من الحسرة والتفكير في عظم                 

  .المصيبة

يكون ظاهره التفجع بين الحسرة     " أسلوب الشاعر في الرثاء بقوله       وكذلك فقد وصف ابن رشيق    

  .)2("مخلوطاً بالتلهف واألسف واالستعظام إن كان الميت ملكاً أو رئيساً

أما إذا كان المرثي صاحب قضية إسالمية عظيمة، فإن هدف الرثاء معروف، وهذا ما حـدث                

 هي قضية األهل المظلومين، وقـضية       ته، فقضي "أحمد ياسين "في رثاء الشعراء لإلمام الشهيد      

ناضل وجاهد الشعراء بالكلمة الطيبـة      ها العرب حيثما كانوا، ف    العرب والمسلمين، التي شعر ب    

الثورية، واتخذوها سالحاً لهم، فقد ورثوا مأساة هذه األرض عاشـوا معهـا أطفـاالً فـشباباً                 

فانطلقوا في كلمات يعبرون عمـا      فمحاربين، ولذلك فقد استجابوا الستشهاد اإلمام وتأثروا به،         

  .رة المناضلين بهذا النغم الصادقجمروا به وتألموا فانتفضوا يذكون شع

ا؛ ألنه يتصل بالجانب الحـزين      هإن شعر الرثاء من أهم أغراض الشعر العربي، بل هو أهم          و

 حسرة، وإن األلم يعتصر الفؤاد مـن      حزن ال من جوانب العاطفة اإلنسانية، وإن القلب ليحزن        

مية، ال يقدر على الوقـوف      هول ما يرى من تحديات وتناقضات ومصائب تحل باألمة اإلسال         

  ).30: األنفال" (ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير الْماِكِرين"حاطة بها إال اهللا  واإلهافي وجه

زيز، والرثاء أنواع   فالرثاء تعبير صادق عن تجربة الحزن واألسى والتفجع واللوعة لفقدان ع          

  . الندب، وهو بكاء األهل واألقارب واألصحاب-1 :، منها)3(شتى

  . الترنح، وهو أشدها تعبيراً عن هول المصاب-2

  . التأبين، وهو فن التعبير عن حزن الجماعة لفقدان الميت-3

  . وهو الوصول إلى التأمل في حقيقة الموت والحياة، العزاء-4

                                                            
  .120: ، ص1، ج1955، 2محي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط: تحقيق:  القيراونييقش البن ر العمدة)1(
  .1/147: السابق )2(
  .5: ، ص1999، 1ربحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط.  الخنساء شاعرة الرثاء، د)3(
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هللا عز وجل أن يربي في النفس اإلنسانية الثبات في مواجهـة تقلبـات              واالبتالء أمر قصد به ا    

القرآن الكـريم  ، ف)2: العنكبوت" ( ال يفْتَنُونَأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهم  "الحياة  

لخطوب بل  بأنواره المشرفة يربي النفس على الصبر والتأسي بسيد الخلق، وال ينكر ما تفعله ا             

يرشد اإلنسان إلى الصبر والرجوع إلى اهللا على كل حال، وهذا من جليـل العنايـة اإللهيـة                  

فالـدموع رحمـة    ،  لمات ومشاق الحياة هو قوة وعزيمة     باإلنسان، أن يشعره أن الصبر في الم      

ـ ربانية جعلها اهللا في قلوب عباده، تمحي ما في النفس من ألم ولوعة وحزن وحسرة على ف                 د ق

 أو صديق أو حبيب، فعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخـل                   قريب

على ابنه إبراهيم رضي اهللا عنه، وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                  

يا ابن عوف إنها رحمـة  : وسلم تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول اهللا، فقال         

  .)1(ثم أتبعها بأخرى

فإذا كان هذا شأن من اختاره اهللا للرسالة، ووهبه من قوة العزيمة وصدق المحبة وأطلعه على                

  .كثير من أسرار الكون، يحزن لفراق ولد له، فكيف بالناس اآلخرين الذين هلكوا بهالك األحبة

ولقد حفل الشعر العربي على امتداد عصوره بألوان الرثاء على اختالفها، فظهـرت بـواكيره             

ولى مع ظهور الشعر منذ فجر الجاهلية، غلب عليه الندب والنواح، وتضمن فيمـا تـضمن                األ

تعداد فضائل المرثي، والثناء عليه، واإلشادة بصفاته، فظهر في أروع لوحات شعر العـزاء،              

  .والحث على الصبر بإزاء نوائب الدهر

ور األدبية مـع اخـتالف      واستمر شعر الرثاء على هذه الطريقة بمعانيها وأساليبها طيلة العص         

اء من أغزر أنواع الـشعر      يسير في مظاهر الشكل والتعبير والتفكير، ومهما يكن فقد ظل الرث          

أصدقه تعبيراً عن الحس والشعور، بل هو تلك الحرقة التي ال تهدأ والخـشية مـن                والعربي،  

ـ                 ي أشـرف   الموت التي ال يقر لها قرار، وقديما سئل أعرابي عن المراثي، لمـاذا كانـت ه

  .)2(ألنا نقولها، وقلوبنا محترقة: األشعار، فقال

وحديثنا في هذا البحث سيكون عن رثاء الشهداء الذين يقضون ذيـاذاً عـن قـضايا أمـتهم                  

اإلسالمية العظيمة، والذين يبقى ذكرهم خالداً عند اهللا وعند الناس وتـستمر ذكـراهم واحـة                

ناء طول المصير، إننا لم نعش مـع الجيـل          وع. ظليلة، يفيء إليها كل من صده غيت السرى       

الرباني الكريم الذي عاش في كنف المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ولكن شاءت حكمة اهللا أن                

نعيش مواقفهم اإليمانية السابقة واقعاً عملياً معاشاً، أن نعيش في كنف شيخنا وإمامنـا الجليـل                

                                                            
  .11:، ص1961، 1، طمحمود حسن أبو ناجي، دار مكتبة الحياة، بيروت.  الرثاء في الشعر العربي، د)1(
  6:  الخنساء، شاعرة الرثاء)2(
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ـ   ، الذي بعثه اهللا لهذا الجيل صحا      )أحمد ياسين (الشيخ   مظهـراً  ) الجيـل األول  (ن  بياً جليالً م

  .ومخبراً

وإن كانت حياة اإلمام الكريم عبرة للمؤمنين في هذا العصر، فإن استشهاده كان عبـرة أكبـر                 

  .وأبلغ من حياته

 قبل عيونها، أكثر من بكائها على األب        هاالمسلمين، شهيدنا الغالي، بقلوب   لقد بكت الماليين من     

البن، وحزنت على فقده األمة كلها أكثر من حزنها على فقد أي شئ             واألم والزوجة، واألخ وا   

  .آخر

النفس والولـد،   و ولقد عبر الكثير منهم عن حبهم العميق لشهيدنا الحبيب، حباً يفوق حب المال            

لو يرضى ربنا الفتدينا اإلمام بأنفسنا وأوالدنا، وما نملك في األرض جميعاً            : فقالوا وقلت معهم  

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: ما يرضي ربناوال نقول إال 

إن حب الماليين لهذا اإلمام العظيم لهو دليل واضح لرضى وقبول من اهللا عز وجل، لقد أحب                 

  .اإلمام اهللا ورسوله، فكتب حبه في قلوب العباد حياً وشهيداً

 يكتبـون   لقد مضى على استشهاد إمامنا ما يقرب من عام، وما زال علماء األمة وشـعراؤها              

شعراً ونثراً، وما زالت المجالت اإلسالمية تكتب عن مناقبه وأخباره، وقد نشر عنه عدة كتب،               

 قادمة، لقد   أجيالكما سيصدر عن حياته وآثاره كتب أخرى، وأتصور أن يبقى ذكره حياً لعدة              

فهم النـداء   مة في   كان جهاد اإلمام، وبحثه المستمر عن الشهادة درساً عملياً لنا ولألجيال القاد           

  ).24: ألنفالا" (استَِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم: "العلوي لنا

وفي هذا المقام وجدت لزاماً علي أن أقوم بشيء ما، تجاه حبيبنا اإلمام، فبعد أن جمع إخـوان                  

 وحافزاً لعلماء األمة للبحـث      واحد وفاء وتسجيالً   لنا ما قيل في رثاء اإلمام من شعر في كتاب         

والدراسة في الطريق الذي شقه اإلمام الشهيد، طريق الجهاد في سبيل اهللا، وجدت لزامـاً أن                

مامهـا وتبـين األدوات     إل تميط اللثام عن حـب األمـة          لغويةً دراسةًس هذا الديوان    رأقوم بد 

بعض مـآثره   ني أفي له     علَّ  التي استخدمها شعراء هذه األمة لرثاء هذا الرجل العظيم         لفاظواأل

  . وعدة مباحثمقدمةلدراسة إلى وأفضاله علينا، ولقد قسمت ا

هـا  ومنخدمها الشعراء في رثاء اإلمـام،       أما المبحث األول فسأتحدث فيه عن األلفاظ التي است        

وهجـاء  وألفاظ المقاومـة والـصمود،      وأفعال المقاومة   ألفاظ األسى والحزن، وألفاظ المدح،      

هيد والجنة واإلعاقة والكرسي، والمبحث الثاني تناولت فيه السمات البارزة فـي            العرب، والش 

سهولة األلفاظ والتكرار والقلب والتحول في مـدلول األلفـاظ وترتيـب            : ألفاظ الرثاء، ومنها  

األلفاظ والكلمات ومن خاللها سنتعرف على لغة النداء واالستفهام التي استخدمها شعراء الرثاء             

  .كثيراً
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راً أدعو اهللا، قيوم السموات واألرض أن يتقبل شـهيدنا اإلمـام ويقبلـه فـي الـشهداء                  وأخي

والصالحين، ويحقق له أمانيه في رفع راية اإلسالم والتوحيد فوق ربى فلسطين واألمة العربية              

  .واإلسالمية، وأن يحشرنا معه مجاهدين في سبيله، إنه سميع مجيب
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  لشهيدألفاظ رثاء اإلمام ا: المبحث األول

 في أمور اللغة الشعرية والرثاء كأحد أغراض الشعر العربي، وسبب اختيـار             تبعد أن تحدث  

 في هذا المبحث عن األلفاظ التي استخدمها الشعراء في رثائهم لإلمام            سأتحدثهذا الموضوع،   

ـ              الـوزن   رقيـق  والشهيد، فاالهتمام باللفظ له حضور دائم في ذهن علماء اللغة الشعرية، فه

فية والمعنى، وقد نال اللفظ من العناية واالهتمام ما يجعلنا نؤكد أن العلماء يؤمنون بوجود               والقا

  .لغة خاصة بالشعر قد ال تستعمل في غيره من الفنون

 أن اختيار ألفاظ الشعر ليس باألمر السهل؛ ألنه اختيار يخضع لعدة معطيات، وال              تولهذا وجد 

مطابقة المعنى والموضوع العام للقصيدة، وأن يكون       بد أن يراعي فيه صاحبه عدة أوجه منها         

اللفظ المختار كذلك في مستوى المتلقي الذي ينظر إليه كإنسان عادي ويعيش عصراً بعينه له                

وبذلك يصبح اللفظ مكوناً هاماً من مكونات شـعرية الخطـاب           . مشكالته وقضاياه الخاصة به   

  .األدبي تضاف إلى الجانب الصوتي

تعبير الشعري تختلف من عصر إلى عصر، من خالل اختالف األطـر والقـيم              واأللفاظ في ال  

، وليس ذلك ألن األلفاظ اختلفـت أو تغيـرت،          روف التي تحيط بكل عصر من العصور      والظ

نـا فـي   تفاأللفاظ واحدة لم تتغير، وإنما الذي تغير هو طريقتنا في االستعمال بما يالئـم حاجا            

  .عصرنا الذي نعيش فيه

 عصرنا هي نفس األلفاظ في العصر الجاهلي، ولكن اختالف الظروف والقـضايا             فاأللفاظ في 

في زمننا المعاصر عن ظروف وقضايا العصور األخرى هي التي استدعت استعمالنا الخاص             

للغة العصر بما يخدم ظروف العصر وقضاياه، فإذا هي تتحمل الجديد من الشحنات التعبيرية              

  .)1(كلما تجددت األفعال والمواقف

وقد تتميز ألفاظ اللغة لدى شعراء شعب من الشعوب عن شعب آخر من شعوب األمة الواحدة،                

ولعـل محنـة    . وفي العصر الواحد تبعاً لتميز الهموم والقضايا والمشاكل عند ذلـك الـشعب            

استشهاد اإلمام قد فرضت لغة جديدة في عالم القصيدة العربية، وفي هـذا المبحـث سـوف                 

 األلفاظ التي استخدمها الشعراء في رثائهم لإلمام، وهي تختلف إلى حـٍد             - إن شاء اهللا   -درسأ

  .ما عن األلفاظ التي استخدمها نفس الشعراء لرثاء غيره من الرجال

                                                            
دار الفكـر   عز الـدين إسـماعيل،      .  راجع الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د         )1(

 شاور، المؤسسة   ووتطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر، سعدي أب        . 175: ص،  3العربي، ط 

  .332: ، ص2003، 1ر، بيروت، طالعربية للدارسات والنش
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  : ألفاظ الحزن واألسى:أوالً
الحزن بخالف السرور، وهو اإلحساس بالهم والغم والضيق، وهذا شيء طبيعي ال بـد منـه                

متمثل بفقد اإلمام، ويتحول البكاء من شدة الحزن على الميت إلى التفجع            بإزاء مصاب الموت ال   

  .والعويل، وذلك إذا كان الميت على مستوى اإلمام الشهيد

ومن أكثر األلفاظ دوراناً في شعر الرثاء ألفاظ الحزن واألسى والبكاء على الشهيد، لقد صحب               

اء رثاؤهم خاصـاً    إماماً وقائداً، فج  الحزن الشعراء بعد مصرع اإلمام، كيف ال؟، وهم يرثون          

ر وجميع واحد، والـشع   الفي صورة مؤثرة، ينبع من قلب حزين واله، فالحزن عند           موجهاً له،   

ء ملتهب، والدموع غزار، وهو خطب عام لجميع المسلمين في كل مكان، فجاء رثاء الـشعرا              

تتوقف الكلمات،  : ة منها  الشعري لغتهمم ضمن   امياً ألفاظاً من وحي الحزن على اإل      ومحتلإلمام  

  .)1( الدواء، العزاء، الحزن، الخطوبعجزنا، غامت، تمزق، الدموع،

  تتوقف الكلمات تعلن عجزنا

  .…غامت رؤاي فال أرى

تمزق أضلعينار   

   يمزق أضلعكشوح

  ؟؟؟…هم وسدوك ترابنا

  …!!بل أي قلب أودعك

  …!تركوك وحدك شيخنا

  …!أرواحنا وحدك شيخنا

  أرواحنا بقيت معك

  لو كنت ترجع بالدموع لكان دمعي أرجعك

إنه رثاء يتضمن الحزن الجارف على فقدان العزيز والحبيب والقائد، الذي نشعر بعده بالعجز              

وعدم القدرة على الكالم والرؤية، فهو البوصلة التي كانت تهدينا السبيل والشاعرة في خـضم               

بـدون أن   ) ؟؟؟…هم وسـدوك ترابنـا    (حزنها على فقدان الشيخ استخدمت استفهاماً استنكارياً        

  .تستخدم أداة استفهام للتعبير عن عدم تصديقها دفن اإلمام

وهذا الشاعر الدكتور عبد الخالق العف يتساءل مستنكراً غيبة الشيخ، بل ال يرضى أن تنطفئ               

  :)2(هذه الجذوة المشتعلة، يقول

  هل أطفئت في الصبح جذوة أحمد         يا قوم عز مـن الفـراق تجلـدي        

                                                            
  .7:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)1(
  .57: عبد الخالق العف مهداة إلى روح الشهيد، )2(
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  ثارت شجون الروح حتـى خلتهـا      

  غيب وفـي شـرايين الثـرى      أنى ت 

  أنى تغيب وفـي تـرانيم الـورى       
  

  فجرت عيوناً في القلوب الجلمـد     

  دمك الطهور يثور مـلء المرقـدِ      

ــد ــد المتهج ــن العاب ــت لح   ألقي
  

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

  وتركتنا

   الحزن ال ندري الشمال من الجنوبفي

  وتركتنا

  من سوف يهدينا ويرشدنا إلى ساح القتال

  وتركتنا

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

  ستنكارية المعبرة عن عدم التصديقوتكثر األسئلة اال

  أتركتنا؟

  .أنا ال أصدق أن يعم الصمت فينا والسكوت

تعبـر  التي   والذهول والفجيعة لموت اإلمام،       عن الجزع الشديد،   ما أصدق هذه األبيات المعبرة    

عن الضعف أمام الموت وفداحة الخطب، بحيث أمسى الشاعر يفقـد اإلحـساس بـالزمن أو                

  .الجهات، بل يفقدنا االستقرار والطمأنينة والسكينة

 لمـوت   فالشاعر ال يكتفي بالسؤال االستنكاري، بل يتبعه بما يؤكد استنكاره وعـدم تـصديقه             

  .اإلمام

ر العدو، وسقوط النجوم والمقل وإسبال الجوزاء، والطود المنحنـي          غدومن األلفاظ ما يتعلق ب    

  :)2(يقول الميمان النجدي

  أجدى دموع العين فالخطب أوغـال     

  وكبـاً أطاح بنو صهيون بالغـدر ك     

  هـا ومأطاحوا من األفالك حدن نج    
  

  الهمنوداري لهيب القلب بالدموع       

  ليد في الذل واعتال    عن التخ  ءىتنا

  فأسبلت الجوزاء ما كـان أثقـال      
  

فلم يكتف الشعراء بحزنهم عليه، بل حزنت على فقد اإلمام النجوم والكواكب، بل لقد أسـبلت                

  .الجوزاء من ثقل المصيبة والرزء

اء لن يفيد   ك أن الب  م بقضاء اهللا، وإقراره   مولكن بعض الشعراء يستخدمون ألفاظاً توضح إيمانه      

  :)1(جابر قميحة. د. أ: ع الفقيد، وهو نوع من أنواع البقاء، يقولفي إرجا

                                                            
  1:  اإلمام الشهيد، أبو دجانة)1(
  .114:  كوكب القدس، الميمان النجدي)2(
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ــر، ال  ــضي األم ــقُ ــضاءي   رد ق

ـ لو يعيـد الب      اء مـن قـد فقـدنا      ك
  

ــشاء     ــا ي ــل م ــو اهللا فاع   فه

ــاء  ــفّ البك ــى يج ــا حت   لبكين
  

، )دمـع القلـوب   (ومن الشعراء من استخدم تعبيرات مجازية للتعبير عن حزنه الشديد، مثـل             

  :)2(ضر أبو جحجوحخيقول ). خيل العواصف(، )روع الثأدم(

  دمع القلـوب الـصابرات حكايـة      

  صرخت دموع الثأر بين جـوانحي     

  وتصاهلت خيل العواصف في دمي    
  

ــا األســرار   ــي نوره   قدســية ف

  وتأججت فـي مهجتـي األوتـار      

ــار  ــي الن ــي مقلت ــت ف   وتلهب
  

  .)3( بفقد الشيخفالمصاب جلل

  خطب أعصبلَّ المصاب، ج

  .ن الفجيعة تغلبوتلجلجت حي

ازلزلي، صروح الظلم، سـواد     : ومن األلفاظ التي توحي بالحزن الشديد على فقد اإلمام الشهيد         

  :)4(األسى، عين مسهرة، يقول صالح بن علي العمري

  يا ليل جاءك نور الفجـر فانكـشف       

  ما أحوج األمة الحيرى إلـى شـفق       

  طال انتظارك فـي عـين مـسهرة       

  وغيبت تحت أمـواج الـردى سـفن       
  

  لي يا صروح الظلم وارتجفـي     وازلز  

  سواد األسى والضيم واألسف   يطوي  

ــب  ــرة الله ــا زف ــة مزقته   ومهج

  وكدرت ظلمة األحزان كـلَّ صـفي      
  

عبـد الغنـي   . ومن الشعراء من استخدم الحمام والهديل ليؤكد على عظم حزنه وأساه، يقول د     

  :)5(التميمي

  وحمــائم الحــي الحــزين هــديلها

ــذ حائمــات تبت ــيحــول النواف   غ

ــه  ــر فنائ ــستطلعن عب ــدنين ي   ي

  لو كان قلب المرء من صنم الـصفا       
  

  يشجي المـسامع جيئـة وذهابـا        

ــر ــد بادرخب ــراباًناً وق ــا أس   ه

ــا ــاب واألتاب ــصلن الب ــى ي   حت

  أو كان من صلب الحديـد لـذابا       
  

 اإلمام حزناً وكمداً فكيـف      تسمع هديالً حزيناً حول نوافذ بي     أفإن كان الحمام الذي ال يعقل قد        

  . في قلبهنن أحب الشيخ وسكبم

  
                                                                                                                                                                          

  .28:  ياسين في موكب المالئكة، جابر قميحة)1(
  .34: جحجوح  وسام على جبين العز، خضر أبو )2(
  .34: ، خضر أبو جحجوحن العزجبيانظر وسام على و ،34:  جل المصاب، رمضان عمر)3(
  .52:  قبلة على بوابة الشرف، صالح العمري)4(
  .62:  شيخ الجهاد، عبد الغني التميمي)5(
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في األدب العربـي وإن اسـتخدامه   للتعبير عن الحزن الشديد شائع ) هديل الحمام(إن استخدام   

هنا في رثاء اإلمام ليدل على أن الشعراء قد حاولوا رثاءه بكل المعاني واأللفاظ التي تـوحي                 

  :)1(بعظيم الحزن، يقول عبد الكريم العسولي

  واهدل بأمجاد الشهيد األزهر      بل مهجةوارثى حمام الكون أن

ومن تلك األلفاظ التي تدل على الحزن واألسى ما تتعلق باللجوء والـضياع وشـيب الـشعر،           

  :)2(واستباحة األعراض، يقول عبد الوهاب القطب

ــم   ــن أذاه ــي م ــهد اهللا أنن   ش

  وضياعي مـا بـين حـلِّ وحـلِّ        

ــث  ــن مغي ــائم وال م ــئ ه      الج

  يزاد جرحي وشاب شعري برأس      

  كضياع المطـرود أيـان يرسـي      

  مستباح األعراض أحرس قدسـي    
  

إن البكاء على الميت هو بكاء على النفس، وكيف ال؟ يتساوى الشاعر في لجوئه              : فقديماً قالوا 

وضياعه باإلمام الشهيد فكالهما الجئ يعاني مرارة الهجر والضياع، ولهذا يلجأ الشاعر فـي              

 إال إلـى    ل المؤمن الذي يجب أن ال يشكو همومه مصائبه        ذلك إلى اهللا، وهذه سبي    الشكوى من   

  :)3()86: يوسف" (قَاَل ِإنَّما َأشْكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اللَِّه. "اهللا

  يئاانتـــيـــا إلهـــي أشـــكو 

هــذا القــضاء منــك قــضاء رب  

     كلَّ مـا أرجـوه رضـاك وإنـي        

    ـرعيـشي ونوسـي    وشقائي وم   

ـ         لة نفـسي  آال أعي قطُّ مـن ض

ي رضاك ما صنتُ نفسي     ف طامع  
  

 النفس ويجلب الطمأنينة لها، بعد هذا الحزن من الفقد          يح الشدة والرخاء ير   فاللجوء إلى اهللا في   

  .درالتشو

التي يصورها حزينـة    ) القصواء(ومن الشعراء من لجأ إلى ناقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            

  :)4(كمال غنيم. لفقد الشهيد، يقول د

  يرسرأيتها ت

  على الجريح واليتيموتنحني 

  تقبل الشفاه والعيون

  وينبض األسى بوجهها

  تكفكف المدامع

  أيتها القصواء
                                                            

  .64:  الشيخ الشهيد، عبد الكريم العسولي)1(
  .73:  سينية الياسين، عبد الوهاب قطب)2(
  .74: ابق الس)3(
  .79:  ناقة الرسول، كمال غنيم)4(
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  يا ناقة الرسول

وما دام الحمام يعبر بهديله عن الحزن الشديد، وكذلك ناقة الرسول، لكنها مـأمورة أن تـسير                 

  .)1(حهإلى حيث الشهيد، وما أن تراه حتى يزول حزنها، فرؤية الشهيد تسر القلب وتفر

  سيرم اللصرأيتها توا

  هناك حيث شيخنا األسير

  ألقت عصا الترحال

  رأيت وجهها الكبير

  .يضج بالحياة والسرور

إن األلفاظ التي تدل على الحزن واألسى ومشتقاتها ومرادفاتها قد امتألت بها القـصائد التـي                

ألفاظ تدل على األسـى     ترثي اإلمام، وقد استخدموا ألواناً شتى من أنواع التعبير عن األسى، ف           

الشخصي كبكاء العين والقلب، والدموع، والحزن واألسى والعجـز أمـام هـول المـصاب،               

واإلصابة بالعمى المؤقت، والتوهان، وألفاظ تدل على حزن غير العاقل كهديل الحمام، وحزن             

 تصديقناقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كما استخدموا االستفهام االستنكاري ليدل على عدم              

فأصبحت هذه األلفاظ جزءاً مـن قـاموس ألفـاظ          . د مات قبعض الشعراء أن إمامهم وقائدهم      

  .الرثاء، فقلما تخلو قصيدة من قصائد الرثاء منها

  :الهوية واالنتماء: ثانياً
إن هناك صلة بين اسم الشخص وحقيقته، ولذلك كان العرب في الجاهلية يفـضلون األسـماء                

، رجاء أن يكون الشخص     )صخر، خنجر، علقمة  (ة والقوة والخشونة    التي تحمل معنى الصالب   

بحجم التسمية في مواجهة األعداء، بينما يطلقون على العبيد أسماء تحمل معاني الخير والبركة              

  .والسعادة؛ ألنهم مولودون لتوفيرها

لبركـة  ولما جاء اإلسالم أقر ذلك من حيث المبدأ، فأمر باألسماء التي تحمل معاني الخيـر وا               

  .لألبناء كمحمد وعبد اهللا، ونهى عن األسماء التي تحمل معاني الحرب والصالبة

 من رثوه من الشعراء، فنجد العديـد مـن          دونجد ذلك واضحاً في رسم هوية اإلمام الشهيد عن        

األسماء والصفات التي توضح انتماء إمامنا أوالً لإلسالم العظيم وثانياً للقضية الكبـرى التـي               

  :)2( لها، من ذلك وصية لإلمام عندما يجتمع مع الرسول صلى اهللا عليه وسلمنذر نفسه

  أقــرئ رســول اهللا جــلَّ ســالمنا

     قل يـا رسـول اهللا قـد غـادرتهم         

  نرجو الـشفاعة دائبـين ذواكـرا        

  والخير منهم صار حقـاً ظـاهرا      
  

                                                            
  .79: ناقة الرسول، كمال غنيم )1(
  .38:  الكرسي الفارغ، خليل عمرو)2(



 
13

حمد الـضيف،   م: ونجد كذلك العديد من أسماء قادة الحركة اإلسالمية ورموزها وأبطالها، مثل          

وعبد العزيز الرنتيسي، ومحمود الزهار، وإسماعيل أبو شنب، وأحمد بحر، ونـزار ريـان،              

  :)1(وخالد مشعل، من ذلك قول خضر أبو جحجوح

  فالضيف يعـشق موتـه ويغـيظهم      

  وأخي إسـماعيل يـشمخ صـابراً      

     والبحر أحمـد والـسعيد ومـشعل      

ــ   ــد العزي ــه الزهــارعب   ز وخلف

 ــع ــه مراب ــي مقلتي ــارف    وبح

ــزار  ــبلهم ون ــامة ق ــو أس   وأب
  

وهي أسماء اقتضت طبيعة المأساة ذكرها، وهي تقصد لذاتها، ومنها أسـماء قـد غـدر بهـا       

  .ن النيل منها فما زالت تنتظرلووإلى الشهادة، وأخرى ما زالوا يحااألعداء فسبقت الشيخ 

ألنه المؤسس لها،   ومن ذلك ألفاظ تؤكد انتماء الشيخ إلى حركة المقاومة اإلسالمية، وهذا حقّ؛             

  :)2(فال يمكن ذكر الشيخ إال وتذكر معه شعارات حماس

  والموتُ في اهللا أسمى أمانينا      قالوا الجهاد سبيٌل ال بديل له

  :)3(وقد ذكر بعض الشعراء ذلك صراحة، قال محمد الحسناوي

  ِحلْس خطابـة ) حماس(ما كان شيخ  

     إال مورقـاً  ) حمـاس (ما كان شيخ    

  رعـه التـوطين   والبغي يزرع ز    

  زيتونــة، هــل يــذبل الزيتــون؟
  

  :)4(وقال آخر

  هصوراً عن عرينته يذود    سقى غرس الحماس عاش ليثاً

  :)5( وهي الذراع العسكري لحركة حماس،)الكتائب(ذكروا ) حماس(ومع ذكر 

  هذه الكتائب في صـفوف نظمـت      

  رد اإلقدام في عـصر الخنـا   هي ما 

ــا ــود حــداؤها تكبيره      هــي للخل

  تـون صـفوفها تتوافـد     وعلى الم   

ــارد ــاق الم ــدو إذا أف ــل لع   وي

ــد ــاب الخال ــدها الكت ــه قائ   وإلي
  

، فال بد من ذكر الـشهادة والـشهداء         )الكتائب(و) حماس(كر الشعراء في رثائهم لإلمام      ذوإذا  

  :)6(الذين قضوا في سبيل اهللا، من ذلك

  بل فتية والمـوت فـي أحـضانهم       

  عشقوا الـشهادة فرقـوا أجـسادهم      
  

ـ         د زلزلـوا الكفـارا    موت بـه ق

  هللا يبغـــون الجنـــان قـــرارا
  

                                                            
  .36: خضر أبو جحجوح:  وسام على جبين العز)1(
  .26: جابر قميحة أحمد ياسين، … شيخ المجاهدين)2(
  .90:  ياسين، محمد الحسناوي… كل دروسنا)3(
  .73: عبد الوهاب القطب: انظر سينية الياسينو، 76: ارس عودةف:  الحي الشهيد)4(
  .55:  يا أمة المليار، صالح بن محمد الصملة)5(
  .60: عبد الغني التميمي على خطا شيخ الجهاد، )6(
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  :)1(، ومهندسهم عياش)حماس(إنهم االستشهاديون الذين تربوا في حضن 

  عياش والشهداء شـادوا صـرحنا     

     وقوافل األحرار خلـف سـدودهم     

ـ ما عاد ب       دهم الخليـل خزينـا    ع

  زرعوا الشموس على الربا نسرينا

ع به الشهداء أم يزلزلوا كيان العدو من ألفـاظ          وال بد من ذكر ما استطاعت به حماس واستطا        

  .الصواعقذائف القسام، القنابل، األلغام، البتار، ق: مثل

  :)2(قال الشاعر

  أسرجوا كل الخيول

  .الفاتنات

  …تقدموا

  بقذائف القسام

  باأللغام

  بالرد المزلزل

  :)3(ويقول آخر مخاطباً شارون

  د اهللا جـسمك بـاللظى     جنسيدوس  

     اعق تـصطلي  وبصواعق إثر الصو  

  ويدركـــه القـــسام والبتـــار  

  بلهيبهـــا وبرعبهـــا تحتـــار
  

  :)4(وما دام الشعراء قد ذكروا االستشهادي، وعياش، فال بد من ذكر الحزام الناسف

  يلف حزام العز فـي الـدر كلمـا        

  يتمتم آيات مـن النـصر شـامخاً       

  فيدمي جبين الكفر بالنـسف كلمـا      
  

  تراءى له األوغاد بالعزم أوغـال       

  أيها األوغاد ما خاب من تـال      أال  

  أفاقوا على اإلشراق فالليل أسـدال     
  

ولقد كانت األسماء السابقة رموزاً توحي إلى أبعاد جديدة، لها دالالتها المتميزة حيث انطلقـت               

من قمم الذات إلى عالم أكثر اتساعاً، فعمر بـن الخطـاب أصـبح رمـزاً ومثـاالً للعـدل                    

  .)5(واالنتصار

  رحم اهللا عمر 

   يا ابن الخطاب فارس قومكنت

  أين غادرتنا ويممت شطراً؟
                                                            

  .50:  كي يكون قوياً كإرادة الشيخ، سمير عطية)1(
  .44: المصاب، رمضان عمر جلوانظر . 45: رمضان عمر:  ياسيند في رثاء الشيخ المرشد أحم)2(
  .112: لم يقتلوك، موسى أبو جليدان: وانظر، 35:  خضر أبو جحجوح،وسام على جبين العز )3(
  .114: كوكب القدس، الميمان النجدي  )4(
  .118: نعيم عودة:  خاننا الدهر)5(
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  كنت يا ابن الخطاب آية قوم

  .عصفت بالظالم والظلم قسرا

بل ويرمز إلـى    فأصبح عمر رضي اهللا عنه رمزاً أكثر عمقاً وداللة، يرمز إلى العدل والقوة              

  : )1(التحدي

  من أراد أن تثكله أمه

  فليتبعني إلى بطن ذلك الوادي

  .ررحم اهللا عم

، وهي رمز عزيز على المـسلم؛       )حطين(، ومعركة   )صالح الدين (بينما يستعمل آخرون اسم     

  :)2(ألنه يمثل نصر المسلمين على أعدائهم، وتحرير بيت المقدس

  )أحمــد(لــو تقــرأ القــرآن أمــةُ 

  ادهفي أصـف  ) صالح الدين (ومشى  

  الحرف نبض في الحيـاة، وطعنـةٌ      
  

  )حطـين (الستيقظت من نومهـا       

   أنقاضـها صـهيون    وبكت علـى  

  في جبهة الطاغوت لـيس تخـون      
  

ـ إاد، تؤدي إلى هوية واحـدة هويـة         إنها ألفاظ تمثل العدل والعز والنصر واالستشه       مية، الس

الغراب والمجرم، وقد ذكروا أسـماء      : ويضاد هذه الهوية صورة العدو التي جاءت قبيحة مثل        

م أوغاد، وهـم جبنـاء، وهـم        شارون وموفاز، وجدعون، فه   : من شاركوا في قتل الشيخ مثل     

  :)3(مجرمون، وهم فئران

  فأراً تسلل خفية وظالما      الوغد يا للوغد في عدوانه

  :)4(وهم في قتلهم للشيخ إنما يسيرون على درب آبائهم

  قتلـــوا قبلـــك ألـــف نبـــي

  لـــم يهـــدأ بـــال محـــافلهم
  

  ماضــيهم أشــبه بالحاضــر    

ــ ــى س ــاهركفحت ــك الط   وا دم
  

طائر أسود، وهذا نذير شؤم، نفت      : الشعراء لوصف العدو الجبان   ومن األلفاظ التي استخدمها     

  .)5(النار، الغدر

ُخـفي داع قد خطَّه اللؤماءبخ    طائـر أسـود  

  فطوته اآلماد والظلماء   نفث النار غادرا ثم ولى

  :)1(ومن ذلك وصف اليهود بالخنازير
                                                            

  .118: اننا الدهر، نعيم عودة خ)1(
  .90:  ياسين… كل دروسنا)2(
  .13: ي الدما، أبو محمد زين الدين الشنقيطي إن الدماء ترو)3(
  .41: خميس: وبعدك فليسقط الزعماء: وانظر. 16: أحمد الريفي:  شيخ فلسطين)4(
  .28: جابر قميحة ياسين في موكب المالئكة، )5(
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  واجلب بخيلك يا شارون ما وصلت     

  واجمع ذيولك واسـتفزز أباعـدهم     

ـ        ةواكشف بوجهك خنزيـراً ملطخ

  لة الكفر إسرائيل قـد جمعـت      وفد
  

  منك الشرور فقد أسمعت قاصـيها       

  وانفخ بـسمك واألحقـاد جليهـا      

  تستنهض البغض واألحالم ترديها   

  جـل اليهــود وباإلفــساد تعليهــا 
  

لة إسرائيل دولة اإلفساد وهذا هو الوعد اإللهي،        ورة مكررة لليهود، فهم خنازير، ود     وهي صو 

  .ا عال فساد اليهود في األرض، اقترب نصر اهللا للمسلمينفكلم

عاتب، متهور، يهود الـشؤم، أبنـاء       (ومن األلفاظ التي استخدمها الشعراء في وصفهم لليهود         

القرود، الخنازير، حقير، خبيث النفس، خواف لئيم، جبان القلب، مأبون بليد مرتزق، قرصان،             

  .2)سارق األرزاق، لصوص السوى، اإلرهابي

  :)3(بل ويرمز إلى التحدي

وقد ذكر الشعراء أن استشهاد الشيخ لن يجلب األمن والسالم لليهود، بل سيجلب عليهم المآسي               

  :ومن ذلك

  فيــا شــارون هــل حققــت أمنــاً

  وهل جـدعون فـي أمـن وسـلم        
  

  وهل حـاز الـسالم بهـا كهـين          

  وهل غمـضت لليانـا الجفـون      
  

  : 4ر أو المهان، وقال آخرفي أعرافنا هو نعت يقابل الحقي) فالكهين(

  فيومك عابس وغدا تطاردك الندامهشارون ال تفرح 

  في قفار الرعب ال تحظى بأمن أو سالمةونهيم تلهث 

  الوعيد وال تاغول موفاز كف عن النعيق فليس يرهبنا 

  حجج الهزيمة والتسولتا اهللا غدرتك الجبانة أدحضت 

  تبولإن كنت ذا بأس فما بال الجنود أصابهم داء ال

  .هيا ادخلوا أوكاركم يا أيها الجبناء قد منع التجول

وما ذكره الشعراء غيض من فيض لصفات نعرفها عن اليهود، وهم لم يذكروا أشياء ليس لها                

وجود في صفاتهم، فهم جبناء يقاتلون من خلف حصونهم، وال تستطيعون التجول في مدنهم إذا               

  .نجاءهم خبر عن استشهادي يجول في هذه المد
                                                                                                                                                                          

  . 33: خالد قماش إلى شيخ الشهداء أحمد ياسين، )1(
، سـينية   55:  المليار، صالح بن محمد الـصملة      ، يا أمة  46،  45: في رثاء الشيخ، رمضان عمر    : راجع )2(

مصطفى  ، الشيخ الشهيد،  101: لسيد الدغيم محمود ا ن دموع صاحب الكرسي،     76: لشهيد، الحي ا  74: الياسين

  .107: أحمد علي
   .108:  الشيخ الشهيد، مصطفى أحمد علي)3(
  .113: يتقلوك، موسى أبو جليدانلم  )4(
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إن ما ذكره الشعراء من ألفاظ الهوية واالنتماء من أسماء وصفات، أو من صـفات المجـرم                 

ـ لإال إلى القلوب، وأنت ال تجد فيهـا   الذي اغتال اإلمام لهي ألفاظ تقر في النفوس، وتصل           ة غ

 األكمة التي   الناس مع عزوفها عن الغموض، فأنت ال تشعر أن الشاعر قد أضحى هارباً وراء             

يها بالرمز األسطوري، ولم    ن ألفاظه سهلة واضحة صريحة لم يتوسل ف       إ، بل   )موضاًغ(تدعى  

رق في الغموض، إنما هو يؤكد هوية وانتماء اإلمام الشهيد وصحبه الكرام إلـى اإلسـالم                غي

 الـذين يحبـون إراقـة       الجبناءأقدم على قتله إلى بني صهيون       العظيم، وانتماء المجرم الذي     

  .الدماء

  :الكرسيواقة اإلع: ثالثاً
ومن المميزات اللغوية لرثاء الشعراء لإلمام، استعمال لأللفاظ التي تدل على ما ألم بـه مـن                 

مرض الشلل الذي أصابه وهو شاب، حيث تضمنت قصائد الرثاء الكثير من األلفاظ التي تدل               

  عجالت الكرسي، أشالء الكرسـي،     ،القعيد، المقعد، رهين الكرسي، معوق    : على ذلك، ومنها  

  .عاجز، ضعيف، شلل، اإلطار، قائد الكرسي، الكرسي المذبوح، عاهة

الكرسـي  : ، فقد جاء عنوناً لعدد من القـصائد منهـا         )الكرسي(ومن أكثر هذه األلفاظ وروداً      

الفارغ، فارس الكرسي، دموع على صاحب الكرسي، ومن ذلك ما ورد في قصيدة الكرسـي               

  :)1(الفارغ

  يــا مــن ترجــل تاركــاً كرســيه
  

ــاة ظــواهرا   ــدم للحي ــى يق   معن
  

فبعد استشهاده ترجل تاركاً كرسيه فارغاً، ومن ذلك أنهم قد وصوفا بل مدحوا هـذا الكرسـي      

  .)2(الذي استمد اإلباء من صاحبه

  يا أيها الياسين مـن كرسـي اإلبـا        

  عجباً لـه كيـف اسـتطاع لحملـه      

  أكرم بكرسـي عليـه قـد اعـتال        

ــموده  ــه وص ــتمد ثبات ــه اس   من
  

   أفقنــا أنــواراقــد كنــت تمــأل  

ــارا ــه اإلكب ــد اســتحق بحمل   لق

  جبل يـصد بعزمـه اإلعـصارا      

ــرار   ــدام واإلص ــم اإلق   وتعل
  

ـ ء وإكبار، وثبات وصـمود وإقـدام وإ       فالكرسي قد أخذ صفات من جلس عليه من إبا         رار ض

  .)3(باألعداء، وهو كرسي متحرك ليس مثل غيره من الكراسي

  كرسيك المتحرك اختـصر المـدى     

  بـاء فلـم يكـن     علمته معنـى اإل   

  وطوى بـك اآلفـاق واألزمانـا        

  نـا مثل الكراسي الراجفـات هوا    
                                                            

  .38:  الكرسي الفارغ، خليل عمرو)1(
  .55:  يا أمة المليار، صالح بن محمد الصملة)2(
  .58:  أكسبوك من السباق رهاناً، عبد الرحمن العشماوي)3(
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  معك استلذ الموت، صـار وفـاؤه      

ــة شــاهد   أشــالء كرســي البطول

ــه   لكــأنني أبــصرت فــي عجالت

  حزناً ألنك قد رحلـت، ولـم تعـد        
  

ــا ــاؤه عنوان ــثال، وصــار إب   م

ــدٌل ــاع ــادر الخوان ــدين الغ    ي

ــا  ــا لألم ــةً وحنان ــدك، لوع   فق

   ال تتــوانىتمــشي بــه كــالطود
  

فالكرسي لم يأخذ صفات صاحبه فقط، بل أصبح شخصاً يتألم ويبكي ويحزن، فكأنه من طول               

الغـدر  ما ركبه أصبح جزءاً منه فعجالته تحزن، وأشالء الكرسي شاهد عدل علـى الظلـم و               

  . ولن يركبه مرة أخرىرحلراكبه قد  باإلمام، والكرسي يحزن ألن

  :)1( ما ارتقى إلى العال مشىومن ذلك ألفاظ القعيد الذي إذا

  .إن القعيد إذا ارتقى يمشي

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

  قالوا قعيـد كيـف ينـسج فجـره        
  

  بل كيف يمضي ال يخـون عينـا         
  

ان،  يكن القعود هو القعود عن الحركة في كرسي، إنما المقعد من رضـي بالـذل والهـو                 ولم

  :)3(وخاف لقاء العدو

  لــم تكــن مقعــداً ولكــن همامــا

  لــم تكــن مقعــداً ولكــن جــوادا

  إنمــا المقعــدون نحــن األســارى

  إنما المقعـد الـذي رضـي الـذل        

ــالفين ــي الخ ــالقعود ف   راضــياً ب
  

  ملهمــا للجهــاد والكــون يــشهد  

ــادى أ ــد يته ــار مقع ــام ملي   م

ـ في قيود مـن المعا       ي نـصفد  ص

  وخاف العـدا ولـألرض أخلـد      

ــاً ــردد  جبان ــه يت ــي ربع    ف
  

إن الحر يموت مرة، أما الجبان فيموت ألف مرة، وهذا التكرار يلح دائمـاً              : وهذا نظير لقولنا  

في الحديث عن الضعيف والعجز ولكنه مع ذلك القوي، قائد الكرسي بل إن الشلل الذي أصابه                

  .)4( في عضدهتحول إلى أداة لمقاومة األعداء مقاومة شديدة، فلم يفت الشلل والضعف والعجز

  :مناقب المرثي: رابعاً
إن التراث النقدي ال يجعل فرقاً كبيراً بين المدح والرثاء، وال يرى أنه يتجاوز الفـرق بـين                  

  .مخاطبة الحاضر، والحديث عن الغائب، فينعكس ذلك على اللغة أساساً ويبقى المعنى واحداً
                                                            

  .11:  اإلمام الشهيد أحمد ياسين، أبو دجانة)1(
  .50:  كي يكون قوياً كإرادة الشيخ، سمير عطية)2(
  .66:  المقعدون، عبد اهللا الغامدي)3(
، سالم عليـك، عبـد اهللا   73: ، سينية الياسين، عبد الوهاب القطب 66: هللا الغامدي  عبد ا  ،المقعدون:  راجع )4(

، دمـوع علـى صـاحب       14: ، اختارك المولى، أحمد الريفي    85: ، لكن ما أردته، كمال غنيم     70: رمضان

  .111: ، لم يقتلوك، موسى أبو جليدان12: الكرسي، محمود السيد الدغيم



 
19

، وحق لهم ذلك، إذ لو كـان المرثـي          وقد أسهب الشعراء كثيراً في تعداد مناقب اإلمام الشهيد        

 حـزنهم عليـه بالمـستوى اإلنـساني         كانا رثاه الشعراء، و   خلواً منها، لما بكته العيون، ولم     

الوجداني الذي يسترعي االنتباه، ومن هذه المناقب أو الفضائل التي ميزت اإلمام الشهيد مـن               

  .)1(بين سائر المرثيين بل من األحياء واألموات، أنه كان زعيماً

  وسلموا األرض منكوسين راضينا    أنت الزعيم بحق ال األلى خضعوا

  :)2(وهو األب الحاني، الذي لم يتغير بتغير الظروف

ــه  ــشعبك كلـ ــت األب لـ   كنـ

  والناس حولـك غيـروا وتغيـروا      
  

  تأسو الجراح وأنت جرحك أخطر      

  وبقيت طـول العمـر ال تتغيـر       
  

ة وفقهاً، وعيناه الوامضتان بالحق، ولسان      وذكر الشعراء فوق ذلك مناقب رأسه الممتلئ، حكم       

  .)3(عطر بذكر اهللا، وقلب حي بالذكر

  أين رأس قـد كـان كنـزاً ثريـاً         

  ة الحـق  أين عينان فيهمـا ومـض     

  ولــأيــن فينــا لــسانك العطــر يت

  أين قلب قـد كـان بالـذكر حيـاً         
  

  ــه ــه فق ــةٌفي ــ وحكم   خاء؟ وس

ــاء؟   ــه بك ــشية اإلل ــن خ   وم

  لـضياء؟  الفجر شع منهـا ا     سورة

ـ         ضاء؟ملؤه النـور والتقـى والم
  

  .)4(وكثيراً ما مدح الشيخ شعراً ونثراً بأنه كان أمة لوحده

ــزم   ــة ع ــان أم ــين ك   إن ياس
  

ــاء     ــه انته ــضال ال يعتري   ون
  

  .)5( الحكيم، المترفع عن االنتقامهيبنوهو ال

  متـسامحاً كنت النبيـه مفوتـاً      إن  

  كنت الحلـيم تجـاه كـل جهالـة        
  

  الهــادرادمنــا أبيــت أن تكــون   

  مترفعــاً تــأبى انتقــام عــشائرا
  

وهذه كانت صفات الشيخ، فقد كان حليماً متسامحاً، ال يرتضي باالقتتال الـداخلي، ويـرفض               

  .)6(الشيخ الجليل، والقائد العمالق: الحرب األهلية، ولذلك كان من صفاته

  لكنه الشيخ الجليل

  القائد العمالق

  سر الخصب
                                                            

  .26: جابر قميحة : أحمد ياسين…  شيخ المجاهدين)1(
  .14:   اختارك المولى، أحمد الريفي)2(
  .28: جابر قميحة: موكب المالئكةفي   ياسين )3(
  .29:  السابق)4(
  .39:   الكرسي الفارغ، خليل عمرو)5(
  .45:  في رثاء الشيخ المرشد أحمد ياسين، رمضان عمر)6(
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  في بحر الجهاد

  أبي النفس

  ما ونت يوماً

  لظلم

إنه العلم  

  اإلمام

  .المرشد

كلها صفات كانت وما زالت تطلق على اإلمام، فهو قائد ملة، وأستاذ مرحلـة، هـو األمـين                  

المستشار الذي يهرع الناس إليه عند اختالف الرأي فيجدون عنده اإلرادة والعزيمـة التـي ال                

  :)1(تلين

  قائد ملة

  …أستاذ مرحلة الجهاد

  المستشارهو األمين 

  إرادةٌ في الفعل

  .عزم في اليقين

  .)2(ومن مناقبه الوجه الذي يشبه الربيع واللحية البيضاء الكريمة

  يا فارس الكرسي، وجهك لم يكـن      

  في شعر لحيتك الكريمـة صـورة      
  

  إال ربيعــا بالهــدى يزدانــا    

ــا ــشر األكوان ــين يب ــر ح   للفج
  

يه سمو عن المطامع، وهو زاهـد فـي         وزاد الشعراء في ذكر هذه المناقب مناقب معنوية، فف        

  .)3(الدنيا

  ال تبتغي مدحاً وال إعجابا    وسموت عن كل المطامع زاهدا

وهو من راحتيه تفجر الشهادة، كما تفجر الماء من بين يـدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                    

  .)4(وسلم

  سالم عليه

  وليس عليهم سالم

  فمن راحتيك
                                                            

  .45: في رثاء الشيخ المرشد أحمد ياسين، رمضان عمر  )1(
  .59:  عبد الرحمن العشماوي،  أكسبوك من السباق رهانا)2(
  .62: عبد الغني التميمي  شيخ الجهاد، )3(
  .70:  سالم عليك، عبد اهللا رمضان)4(
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  تفجر نهر الشهادة

  يروي تراب الوطن

  .)1(ناصح، مؤسٍس، معين، مرشد، ذي شموخ: هوو -

  .)2(أبي، صبور، شديد البأس، جبار عنيد: وهو -

  .)3(وهو شجاع، ذكي، مربي، إمام، أمين -

  .)4(ويسير على نهج النبي، مجاهد، مقعد، ال قاعداً خور -

  .)5(القائد، الغيث، خط الجهاد، الطود، ما النت عزيمته، شيخ كبير سجين، طوفان -

ه تاج عزة، يضارع المختار شـيبة  حمود الشمائل، طاهر، مجاهد، محدد، فاق الملوك، شالُ     م -

  .)6(وعزيمة ووقار

  ومضيت محمود الـشمائل طـاهرا     

  في درب عز الدين سرت مجاهـدا      

   وقـد ضـارعته    حتى لحقـت بـه    

   الردى ضمن فوق صهوة خيله خا    

  فقت الملوك وأنـت تجلـس فوقـه       

ــة ــد ذل ــست مقاع ــهم أم   فعروش

  تك فاق خيـر قـصورهم     وصفيح بي 
  

ــرار     ــشهداء واألب ــازل ال   لمن

ــا ال ــا خط ــدداً فين ــارومج   مخت

ــار  ــة ووق ــيبة وعزيم ــي ش   ف

  مدت فـي كرسـيك الكـرار      صو

  والشال تاج فـوق شـمس نهـار       

ــار ــزة وفخ ــد ع ــدت مقع   وقع

ــرار  ــة األح ــب قلع ــدا يلق   فغ
  

 وهي  "قعيد"ة  ومن األشياء الطريفة في المدح أن أحد الشعراء قد استخدم القلب المكاني في كلم             

لح مـن معـاني     ط مع ما في هذا المص     "عقيد"الصفة المالزمة لإلمام لكي يمدحه بتحويله إلى        

  :)7(الخبرة العسكرية وفنون القتال

ــالوا ــد: ق ــهقعي ــاء لعزم    ال ارتق

  عقيـد فـي الكفـاح بفكـره       : قلنا
  

  تقضي الحياةُ اليـوم أن يتـوارى        

  يجلو بـومض حياتـه األفكـارا      
  

ذه المناقب التي أطلقها الشعراء لإلمام الشهيد يجد أنها ال تخرج عن كونه قائداً              إن الناظر في ه   

ومربياً ومجدداً في هذا الجيل الذي كان بحاجة ماسة إلى قائد مرحلة الجهاد كي ينير له طريقه                 

  . فمناقبه مناقب المؤمنين الصابرين، ال مناقب الملوك الذين يطلبون السيادة،المليء باألشواك
                                                            

  .73:  سينية الياسين، عبد الوهاب القطب)1(
  .77:   الحي الشهيد، فارس عودة)2(
  .88: محمد البع.   فارس الكرسي، د)3(
  .98: المجاهد أحمد ياسين، محمد عبد الرحمن باجرش رثاء في الشيخ )4(
  .101: محمد السيد الدغيم.  دموع على صاحب الكرسي، د)5(
  .109:  الطود الشامخ، المعتضد باهللا)6(
  .99:  رثاء، محمد علي الحايك)7(
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  :الشهيد والجنة: ساًخام
ولما كان الرثاء رثاء شهيد فقد أكثر الشعراء من ذكر ألفاظ تدل على الشهادة والشهيد والجنـة               

لن تموت، الشهيد الحي، رياض الخلد، األشـجار، األنهـار، العـسل            : التي تنتظره، من مثل   

 المـسك،   المصفى، الورود، الشهداء، الخلد، الشهيد يحيا ويمشي، يركض في الجنـان، دمـك            

صلت المالئكة، زفتك المالئكة، الحور، يرقى، يركض برجله، زانت وجهك األنـوار، يـوم              

عرسك، ربا الفردوس، أفنان، صوتك الحي، الشهادة نور، جنة الفردوس، جنات عدن، إنهـا              

ألفاظ معبرة عن المكان الذي يقصده الشهيد والمكانة التي ينتهي إليها،  وما ينتظره من نعـيم                 

نه حي بيننـا مـصداقاً      أسمعت، وسنبدأ بعدم موت الشهيد، و     يث ال عين رأت وال أذن       مقيم ح 

، وقد ذكر الشعراء ذلك     )169: آل عمران " (بْل َأحياء ِعنْد ربِهم يرزقُون    : "لقول اهللا عز وجل   

  :)1(في أكثر من موضع

  أقسمت أنك لن تموت فأنت روح الخالدين

  . الثائرينأقسمت أنك لو تموت يموت كلُّ

  :)2(وقال آخر إنه لم يمت بل هو في الفردوس

  بل أنت في الفردوس حي تحبر    يا سيدي قتلوك لكن لم تمت

  :)3(ولهذا فإن الشهيد إذا ارتقى إلى اهللا فإنه يحيا ويمشي

  أن ال أصدق أن مثلك قد يموت

   السكوتأن ال أصدق أن يعم الصمت فينا

  إن الشهيد إذا ارتقى يحيا

  عيد إذا ارتقى يمشيإن الق

  :)4(ولذلك فقد وصف الشعراء موته بالحي

  طربت له هذه الشواهد حولها    عذرا، فأنت بموتك الحي الذي

  :)5(وهو حي عند اهللا

  جنات الخلد مأواك المصون      وأنت الحي عند اهللا باق

  :)6(ولما كان الشهيد حياً عند اهللا فقد كتب له الخلود

                                                            
  .10: نين العلويجحمد ياسين، أبو  إلى األب الشهيد المجاهد أ)1(
  .14: ريفي اختارك المولى، أحمد ال)2(
  .13:  اإلمام الشهيد، أبو دجانة)3(
  .80: كمال غنيم:  أمة مكبلة وشيخ طليق)4(
  .107:  الشيخ الشهيد، مصطفى علي)5(
  .11:  اإلمام الشهيد، أبو دجانة)6(
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  معنى الخلودإني أراك تحدث العظماء عن 

  .وأراك تمشي في رياض الخلد تحكي للمدى سر الصمود

  :)1(ويتمنى آخر أن يجاوره في الخلد

  عند األحبة نحو وجهك أنظر      يا ليتني في الخلد جارك يا أخي

الحديث مـع   : ما ينتظر الشهيد في الجنة مثل     د في الجنة، فقد وصف الشعراء       ولما كان الشهي  

  .)2(رود والعسل المصطفى، والشهداءالعظماء، واألشجار والو

  وتحدث األشجار واألنهار والعسل المصفى في الورود

  إني أرى الشهداء يصطفون عندك يضحكون لنور طلعتك البهية

   في الخلد يلتمسون لحيتك الندية- سيدي-إني أراهم

  . قد هللوا للقاء ملهوف وتأدية التحية- سيدي-إني أراهم

  هم إني أرا-إني أراهم سيدي

  قد هللوا فرحين، ال خطر تداهم

  وال غصص ثوية

 كما وعدهم ربهم، فهم يضحكون فرحين ومن        -صورة رائعة للشهيد والشهداء في جنات الخلد      

  .)3(المآثر التي تنتظر الشهيد الحور العين التي تنتظره

  لك وحدك ابتسم القمر

  لما ارتقيت إلى العال عند المليك المقتدر

  حور اشتياقا تنتظروركبت موج النور وال

  .)4(والحور مع انتظارها تشدوا بأغنية

  . في رياض سماءصوالغصن يرق    وع الحور تشدوا غنوةوفي الرب

  :)5(ولما كانت الحور العين عرائس الشهداء، فقد صار موت الشهيد يوم عرس

  ومشعالً همم النضال الظافر      في يوم عرسك قد ولدت مجدداً

ور العين ويرقى إلى السماء، ويركض برجله في الجنـان وتـزين            نتظره الح توالعريس الذي   

  .)1(وجهة األنوار

                                                            
  .78: الحي الشهيد، فارس عودة: وانظر. 14:  اختارك المولى، أحمد الريفي)1(
  .11:  دجانة اإلمام الشهيد أحمد ياسين، أبو)2(
  .17:  أنت المنتصر، أحمد الريفي)3(
  .57: عبد الخالق العفمهداة إلى روح الشهيد، : وانظر، 18:  أنا لست أرثي، أحمد منصور باسل)4(
  .65:  الشيخ الشهيد، عبد الكريم العسولي)5(
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عده اهللا بها أن تكون رائحة دمه مسك، وأن تصلي وتزفه المالئكة،            ومن مناقب الشهيد التي و    

  .)2(فالشهادة نور، ويسكن صاحبها في جنه الفردوس بل في جنات النعيم

 صورة استشهاده، فقد تطاير لحمه وعظامه، فتسابقت        ومن أجمل األلفاظ التي ذكرها الشعراء،     

  :)3(األرض لتحضنها وتبسم الفجر مودعاً

ــه  ــه وعظام ــاير لحم ــا تط   لم

  نفرت إليه األرض يـسبق بعـضها      

ــاً ــد مودع ــر الجدي ــسم الفج   وتب

  مــا تلــك أشــالء تطيــر وإنمــا

  هذا انتـشار المجـد قـد وزعتـه        
  

  واألفق أصـبح حلـة وهـضابا        

  بـا  لتحـضن أعظمـا وإها     اًبعض

ــا  ــد ناب ــده ق ــن فق ــه ع   فكأن

  شهب تفارق في المـدار شـهابا      

  فكسا سـهوال بالهـدى وهـضابا      
  

وجزاء الشهيد جنات الفردوس ولقيا محمد صلى اهللا عليه وسلم ورجال بدر، ومـاء مـصفى،               

  :)4(وسكنى جنات العال

 وحوض سلـسل عـذب مـصفى       

ــدر   ــال ب ــد ورج ــى أحم   فيلق

  ليمرح في ربـا الفـردوس جـذال       
  

ــن تي    ــذ لم ــورود  يل ــه ال  مم

  ويــسكنه العــال رب مجيــد  

  ويهتــف إخــوتي إنــي الــسعيد
  

إن األلفاظ والصفات التي استخدمها الشعراء في رثاء اإلمام الشهيد لتعبـر تعبيـراً واضـحاً                

 أن  صريحاً عن النعيم المقيم الذي ينتظر الشهيد، والتي تجعل اإلنسان المـسلم يتمنـى جـاداً               

  .ذا النعيم المقيمهيقضي شهيداً عله يحظى ببعض 

  :الهجاء: سادساً
ولما كان الرثاء لشهيد قضى حياته مدافعاً عن قضية شغلت العرب والمسلمين ردحاً طويالً من               

الزمن وما زالت، فكان ال بد للشعراء أن يعرجوا على من فرط في هذه القضية فيكيلوا لهـم                  

: هجاء في رثاء اإلمام إلى قسمين     الهجاء واضحاً يصدر من خبراء في فن الهجاء، وقد انقسم ال          

  :هجاء الحكام وهجاء المحكومين

  : هجاء الحكام-1

 مثـل شـارون،     نشامى العار  :وقد جاء هجاء الحكام بألفاظ قوية صريحة ال لبس فيها، ومنها          

  :)5(هنتم، خنتم، سالمتم، ظلمكم قانون، ننعى رجولتكم
                                                                                                                                                                          

، ووسام  33: د خماش خال. د: ، إلى شيخ الشهداء   28: جابر قميحة . د. ياسين في موكب المالئكة، ا    :  انظر )1(
  .13: ، إن الدما تروي الدما، أبو محمد زين الدين الشنقيطي34: على جبين العز، خضر أبو جحجوح

  .103: محمود السيد الدغيم. ، ودموع على صاحب الكرسي، د86:  تصبيرة، محمد األمين محمد الغامدي)2(
  .72: مة، عبد الناصر رسالنقمر األ:  وانظر،63، 62:  شيخ الجهاد، عبد الغني التميمي)3(
  .78:  الحي الشهيد، فارس عودة)4(
  .29: جابر قميحةياسين في موكب المالئكة، : ، وانظر في هذا المعنى27: أحمد ياسين..  شيخ المجاهدين)5(
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  حكامنا يا نـشامى العـار وا أسـفا        

ــتم وســالمتم  ــتم وخن   وكمدعــهن

  واليوم ننعى إلى الـدنيا رجـولتكم      

  مفوحدوا الزي في جلـسات قمـتك      

   مـن توحـدكم    فوحدة الزي رمـز   
  

  بوءوا بدم يـسين مثـل شـارونا         

  وصــار ظلمكــم طبعــاً وقــانوا

  وما استحقت من األشـعار تأبينـا      

  حتى تغيظوا به أبنـاء صـهيونا      

ــساتينا ــساتينا ف ــدوه ف ــا ارت   هي
  

رب الذين تحولوا من الرجولة إلى ضدها والتـي يناسـبها أن            نعم هذا هو ما يحتاجه حكام الع      

الرويبض، التافه،  : ، فالحاكم ولذلك فقد جاء هجاؤهم مراً    يلبسوا مالبس النساء، وهي الفساتين،      

  :)1(المعتوه، العاجز، المقصر، والة آخر حقبة، قهروا الشعوب

       صار الرويبض وقتنـا هـو سـيد  

  صارت بـالد المـسلمين ممالكـا      

  لجميــع والة آخــر حقبــةســاس ا
  

  والتافه المعتـوه أضـحى آمـرا        

  والكل أضحى عـاجزا ومقـصرا     

  قهروا الشعوب تعنتـا وتجاسـرا     
  

حكام آخر زمن، وجاء ذلك     : هو حديث قريب من القلب، بل يحاكى ما تتناقله العامة من قولهم           

، الـذين   مصداقاً لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي حذّر فيه من حكـام آخـر الزمـان                

، وهم الحمقى الذين يتولون أمور الناس والواقـع إنهـم           )الرويبضة(يحكمون الناس، وأسماهم    

  :)2(خائفون، قابعون على الهوان، أذلة، حجاباً لغيرهم، عطلوا الجهاد، أنذال:  ألنهم؛كذلك

ــا اهللا مــا نــشكو العــدو فإنــه   ت

ــا   ــة قومن ــشكو خيان ــا ن   لكنن

ــة  ــوان أذل ــى اله ــابعين عل   الق

ــاطل ــة الع ــاد نذال ــن الجه   ين ع

  الجــائعين مــن الكرامــة والتقــى

ــرام بطــونهم ــن الح ــالئين م   الم

  الرافعين على الـشعوب عـصيهم     

  الكاشــفين ثغــورهم لعــدوهم  
  

  يبــدي العــداء ويعلــن األســبابا  

ـ    اجرا وحرابــاالقــاتلين خنـ

  ابـــالعـــاملين لغيـــرهم حجا

ــبا ــتائماً وسـ ــاذلين شـ   ابالبـ

  ابــالمــشبعين شــعوبهم ألقا 

ـ حـالل   المصبحين مـن ال      غاباس

  الخاضــعين إلــى العــدو رقابــا

  المسبلين علـى العيـوب حجابـا      
  

تآمروا على الشيخ، هانت نفوسهم     : أسدُ علي وفي الحروب نعامة، ومن ذلك أيضاً       : كأنه يقول 

ـ هم، عمالء لليهود، مقربون لبوش،      خائنون، حكام وملوك طغاة، أفعالهم تكذب أقوال       رورون، ف

  :)4(هم، ف)3(أنعام
                                                            

  .39:  الكرسي الفارغ، خليل عمرو)1(
  .66: ، عبد اهللا الغامدي، وانظر في هذا المعنى المقعدون62: عبد الغني التميمي: اد شيخ الجه)2(
  .68: اغتيال الشيخ، عبد اهللا بن مسلم:  انظر)3(
  .77:  الحي الشهيد، فارس عودة)4(
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  فجر نهر البالدةتيتهم من راح

  وبئر العطن

ـ صمم؛ ألنهم لئام، بل أمـوات، وعب      وهذا هجاء الذع، لكن ال حياة لمن تنادي، فقد أصابهم             دي

  :)1(ألمريكيا

ــوم   ــام ق ــستفيق لئ ــصيح لي   ن

ــدا   ــا عبي ــاتوا ألمريك ــن ب   وم

ــساطا  ــرامتهم ب ــذلوا ك ــن ب   وم

ــام الحــاكمون علــى عــروس   ين

  ويــصطرخون إذ نــادى المنــادي
  

ــ   ــن الحك ــودم ــوات وق   ام أم

  ومن هم تحـت نعليهـا سـجود       

ــود ــه الوف ــري لخيمت ــن تت   وم

ــد ــون إن صــدر الوعي   ويرتجف

ــود ــم قع ــبالد وه ــشرون ال   وي
  

م، عمـوا، أصـابهم صـمم،       هل: لتي ال تحرك في الحكام ساكناً     ومن هذه األوصاف الالذعة ا    

 رؤوسـهم   ون، ال يرون، ال يعون، جيوشهم ضجت من الذل،        درأغبياء، يصدقون األدعياء، سا   

  .)2(يطأطئون

  .)3(جرذان، مالوا مع المال، خافوا، أوغاد، مبذرون: ومن هذه األلفاظ

  :)4(وعروشهم عروش عار، يعشقون الوالئم، بل شاخ عزمهم، وشلت روحهم

  يك المذبوح، أسمى من عروش العار عشاق الوالئمسكر

  .من شاخ عزمهم وشلت روحهم فاستمرءوا صنع العزائم

 ألنه كما تكونوا يوّل     ؛ال الحكام، فإن المحكومين حالهم ال تسر عدو وال حبيب         وإذا كان هذا ح   

ن القهر، يسلمون الرأس في     صرعى ظالم حالك، يتخبطون، قطة عمياء، يتقاسمو      : عليكم، فهم 

، نار على األبناء، برد على األعداء، أضاعوا إرث اآلبـاء، أمـة عجيبـة، باعـت                 ءاسترخا

  :)6( ذليلة، ولذلك فهم أمة)5(بكارتها

  حكامها بنيانها المنهار      والعرب يا للعرب أمة ذلٍّة  

  :)7(ولذلك جاء وصفهم بالنعاج التي تُقاد لراعيها دون معارضة

  ألفت مذلة كافر متجبر      والعرب عاشت كالنعاج بعرشها  

                                                            
  .89: محمد البع ، فارس الكرسي)1(
  .95:  محمد الشيخ محمود صيام، سالم الوحوش)2(
  .101: محمود السيد الدغيمكرسي،  دموع على صاحب ال)3(
  .111: دان لم يقتلوك، موسى أبو جلي)4(
  .21، 20: أنا لست أرى، أحمد منصور الباسل:  انظر)5(
  .34:  وسام على جبين العز، خضر أبو جحجوح)6(
  .64: عبد الكريم العسولي:  الشيخ الشهيد)7(
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 ت للطواغيت، وشبابها غارقون في الخناء     جد قيد هذه األمة ذنب المهانة، فس      ومن أجل ذلك فقد   

وهم جيل مهود يرعى الخنازير في أوروبا، ويزرع الغرقد لليهـود، وشـيوخهم عـاجزون،               

  :)1( الجهاداوزعمائهم حكمهم مؤبد، فعطلوا الدين ووأداو

  مــة يقيــدها الــذنبأنــا أبكــي أل

  أنا أبكـي مـصيبتي فـي شـباب        

  راح يرعى الخنازير عند النصارى    

ــات   ــتكي أمه ــي وأش ــا أبك   أن

  تي فـي شـيوخ    أنا أبكـي مـصيب    

ــا  ــي وجوه ــتكي وأبك ــا أش   إنم

  شـتكي مـن زعـيم     أأنا أبكـي و   

  همــه فــي الحيــاة تعطيــل ديــن
  

  دوفي سـاحة الطواغيـت تـسج        

  غارق في الخنـا وجيـل يهـود       

ــد ــدأو غ ــود زارع غرق   ا لليه

  لــم يعــد لآلمــال فــيهن معقــد

  أن تحـل أمـراً وتعقـد      عجزت  

ـ هجرت مـسجدا و      عبـد مرت ل خ

  حكمه فـي األنـام حكـم مؤبـد        

   ويحفــدولــوأد الجهــاد يــسعى
  

فإن كانت هذه حال األمة العربية من تفريط في الدين والعرض، وعمل عند النصارى واليهود               

  .)2(يمة ولدت حكاماً على شاكلتهاقامها لن يكون أحسن حاالً، فأمة عأعداء األمة، فإن حال حك

  م دجاهـــاهـــذه أمـــة عقـــي

ـ يا ضمير التاريخ قل لـي أ         متض
  

ــس    ــرد رم ــارٍد ب ــر وب   مكفه

  يومـاً مزابـل أمـس      قومي   ثلم
  

نعم إنها أمة تعيش على الماضي، وقد عقمت أن تلد رجاالً، ينتصرون لها ويصدون عنها كيد                

 يستلذ الهوان، ويرضى بالخنوع، وحكاماً رضـوا        -أعدائها، بل ولدت جيالً جباناً إال من رحم       

  .بأن يكونوا حجاباً ألعدائهم

  :ألفاظ جغرافية: سابعاً
اء التركيز على جغرافية فلسطين، فنجد الكثير مـن أسـماء المـدن             إن من مميزات شعر الرث    

والقرى، والجبال والسهول والمخيمات بطرقها وشوارعها، فمن الشعراء من ذكر أسماء مـدن             

يليها غزة، ثم فلـسطين، وكـذلك       ) القدس(وأكثره  لمدن  افلسطينية، وأهم ما تكرر من أسماء       

كر هذه المدن وغيرها إنما كان للتذكر المستمر بـأن          حيفا، وأم فحم، ويافا، وجبال نابلس، وذ      

  :)3(م، بل هي من البحر إلى النهر1967فلسطين ليس هي األرض التي احتلت عام 

ــا ــادر ياف ــشعر فــي بي ــر ال   ينث

ــد   ــب ومج ــشيد ح ــي ن   فتغن

ــنابل     ــم س ــا وأم فح ــم حيف   ث

ــل  ــب يقات ــصيد ح ــى ح   وتمن
                                                            

  .67:   المقعدون، عبد اهللا الغامدي)1(
  .73:  سينية الياسين، عبد الوهاب القطب)2(
  .23: رعد  السنابل المناضلة، أسامة أبو )3(
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ــي  ــابلس إن ــال ن ــامي جب   ال تن

  فكأن الـصخور تـأبى انـصياعا      

  ووهــاد الخليــل والقــدس تزهــو

ـ           لورجال فـي غـزة مـن رعي

  في فلـسطين نخبـة مـن ليـوث        
  

 برباك المستعـصيات أنـا منـك       

ــ ــدو عرفتـ ــاذللعـ   ه متخـ

  بأســود زئيرهــا متواصــل  

  ي رمــى األكــف قنابــلمشــها

ــل حاصــل ــديهم ك ــساوى ل   يت
  

كير إثارة النخوة والحماسة في النفـوس؛ ألنهـا تـذ          بذكر هذه األماكن مجتمعة      فالشاعر أراد 

بأماكن ثارت وما زالت تثور في وجه العدو الغاصب، ولهذا نجد أن الدكتور جابر قميحة يأخذ                

  .)1(على العرب أنهم نسوا وحقروا أمجادنا في حطين وعين جالوت

  وحقروا عين جالوت وحطينا    هفقد أنكروا الحق واألجداد من س

  .)5(، وبيسان)4(، وأريحا)3(، وعسقالن)2(ونجد كذلك اسم القطاع

  .)6(والنهر والعيون واألشجار والتل والسفوح والسهول وذكر الشعراء الشطآن واألغوار

  ها هنا كان يمر النهر مزهوا بضم الياسين

  يتملى لون عشب وعيون

  يتلوى بين أشجار حقول

   حاسي…بين تل عاطر األنفاس

  وح وسهولفوس

  . في هدوء وسكون…يتهادى

  بين أكواخ أناس

  بسطاء سعداء

  ى تحت أعواد الجسوريتمط

  عند بستان زهور

  .يتلظى خلف عشب وصخور

أنهار وعيون مياه وأنها تـشتهر      فيها  قرى فلسطين   هذه القصيدة نستطيع أن نتبين أن       من لغة   

بالعشب وأشجار الحقول، وأن هواء تاللها معطر مما ينبت فيه مـن أعـشاب عطريـة، وأن                 

                                                            
  .26: جابر قميحة  شيخ المجاهدين، )1(
  .62:   شيخ الجهاد، عبد الغني التميمي)2(
  .35:   وسام على جبين العز، خضر أبو جحجوح)3(
  .116: ، وخاننا الدهر، نعيم عودة74:   سينية الياسين، عبد الوهاب قطب)4(
  .74:   سينية الياسين، عبد الوهاب قطب)5(
  .48:  العاصي، سليم شاكرياسين على نهر )6(
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أكواخهم، فإن النهر يمر تحت جسور وعلى       سكان هذه القرى أناس بسطاء يعيشون سعداء في         

  .جانبيه بساتين الزهور

، فقد ذكـر    ثارة النخوة والحماسة في النفوس    القرى في فلسطين إل   وولما كان ذكر أسماء المدن      

ذكر العـراق   فتقل ثورة على المحتل من فلسطين،       الشعراء مدناً أخرى في الوطن العربي ال        

  :)1(وفلوجة العراق

  .ستصاب سوريا بنفس الداء      عراقُ وربمالحقت فلسطين ال

فالشاعر يرى ما ال يراه اآلخرون، فهذه العراق قد أصيبت بما أصاب فلسطين من احـتالل،                

والدور قادم على سوريا، فهما أختا فلسطين في الثورة ضد المحتل، ومن أجل ذلك فإنه يـذكر   

 عن الكرامة، والدفاع    د في الذو  اسم مدينة عراقية استعصت على المحتل بل علمته درساً قاسياً         

  :)2(عن األمة

  غضبت بـالد الرافـدين وأدمنـت      

  فلوجة العـرب الميـامين، األلـى      

  هزمت جحافـل شـرهم وتربعـت      
  

ــارا   ــشية ونه ــدو ع ــنص الع   ق

  رفعوا لـواء الفـتح واإلعمـارا      

  عرش القلوب تـصافح األحـرارا     
  

ئها كنابلس وغزة والخليـل فـي       فالشاعر المقاوم يفتخر بالمدن التي اشتهرت بمقاومتها ألعدا       

  .فلسطين، والفلوجة وغيرها في العراق

ومن أسماء األماكن التي ذكرها الشعراء، أماكن تردد عليها اإلمام كثيراً؛ ألنه كان المؤسـس               

  :)3(لها

  في دار أرقم

  في المجمع

  في الشوارع

   في الدروب…في المخيم

  …في كل ناحية لمست فضاءها

  يعلو النحيب

   غاب شيخكيا غزة قد

  . لهيب…فجري غضبك 

                                                            
  .31:  أنا لم أمت، خالد الوقيت)1(
  .99:  رثاء، محمد علي الحايك)2(
  .827:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)3(
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ومن أسماء األماكن التي ذكرها الشعراء، أسماء تذكر اليهود بعمليات استشهادية كانـت ثـأراً             

  .)1(وغضباً زلزل كيانهم

  وبنادق الشرفاء تعزم أن تصون العهد ترتاد المسيرة

  .كي تسحق اإلرهاب في حيفا والقدس ويافا والخضيرة

كن كانت عملية استشهادية، شعر العدو معها أن كيانه مـستهدف،           ففي كل منطقة من هذه األما     

وأن آلتهم العسكرية لن تستطيع أن تحميهم ممن يحبون االستشهاد كحبهم للحياة، وهو تـذكير               

  .بأن الرد على استشهاد اإلمام سيكون بهذه الطريقة المدوية

  :المقاومة والصمودأفعال : ثامناً
عن كرامـة الـوطن،     ام هم شعراء ثورة ومقاومة، وهم مدافعون        إن الشعراء الذين رثوا اإلم    

أمل شرط من شروط الثورة أن يكون وراءها قضية، فالـشاعر المقـاوم             ووعن حياة شعبه،    

شعراؤنا شعراء حرية؛ ألن الشعر يملك على مر العـصور أكبـر            و ،يحمل تصوراً للمستقبل  

يقف في وجـه أعـداء التـاريخ        هامش من الحرية من خالل صوره ورموزه وتعابيره، فهو          

ـ بواإلنسانية والحضارة والتقدم، من هنا كانت لغة الشاعر عبارة عن عالقة تر            ه بأصـحاب   ط

ابعة، وفي صورها الفعليـة،     تالقضية، وهم منهم، ولما كانت اللغة تفجر نفسها في أفعالها المت          

ولما كانت المقاومة فعالً واقعاً على األرض باألفعال ال باألقوال، فقد قمت باستقراء لألفعـال               

التي استخدمها شعراؤنا، فوجدت أنهم يستخدمون أفعاالً تعبر عن الحركـة، لتبـشر بمرحلـٍة               

  :)2(جديدة

  إن الــدما تــروي الــدما فتثيرهــا

ـ         دهمفليرقبوا الطوفـان يغـرق س
  

  ض اإللجامــافنهــرا عنيفــاً يــر  

   ويزلـزل اإلرهـاب واإلجرامــا  
  
  و

  :)3(وقال آخر

ــزل دأر ــي يزل ــين كرس ــةوه   ل

ــد  ــن محمـ ــر إن ديـ   اهللا أكبـ

ــادم ــزل ق ــالرد المزل ــأس ف   ال ب
  

  ل يـسخر  زومن الصواعق والزال    

  بالرعب في أقصى الممالك ينصر    

ــزأر  ــد ت ــسام أس ــب الق   فكتائ
  

ا، يرفض، يرقبوا، يغرق، يزلزل، يسخر، ينـصر، تـزأر،          تروي، تثيره : فنالحظ أن األفعال  

  .كلها أفعال ترد كدليل على الحركة، وكدعوة إلى الثأر والمقاومة والتغيير والتحول

  :)1(ومثال آخر قول الشاعر
                                                            

  .111:  لم يقتلوك، موسى أبو جليدان)1(
  .13:  إن الدما تروي الدما، أبو محمد زين الدين الشنقيطي)2(
  .14:  اختارك المولى، أحمد الريفي)3(
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  هــذا أوان الثــأر يــا جنــد الفــدا

  ما حك جلدك غير ظفرك يا أخـي       

  أشعل عروش الظلم نـارا ولظـى      

  للعـدا واشف الصدور بـألف رأس      

ــا رب ألحقنــي شــهيدا بــاأل   ىلي
  

ـ          تدي يـدي  هذا أوان الـشد فاش

  د إلى نـار تُثـار بأزنـدي       مفاع

  واحرق ديار الغاصـب المتمـر     

  فرغــامهم ال يــستوي والعــسجد

  فازوا بشربة كـوثر مـن أحمـد       
  

اشتدي، حك، اعمد، تثار، أشعل، احرق، اشف، ال يستوي، ألحقنـي شـهيدا،             : فأفعال الشاعر 

  .النهوضو اهللا  سبيلفعال حركة، حركة البعث من جديد والجهاد فيهي أ. فازوا

مستقبل أفضل سواء   ب المقاومة، هي أن يكون هذا الفعل مبشراً         في شعر ومهمة أخرى لألفعال    

  :)2(أكان الفعل مضارعاً أم ماضياً أم أمراً، فشعراؤنا متفائلون بنصر اهللا وببزوغ فجر جديد

  ت وال سكون للمتفجرا- بعد اليوم-ال نوم

  لن يحمي الدخالء ال جدر هناك وال حصون

  فكتائب القسام لن يخشين من ريب المنون

  والموت للجبناء ما ذرفت على الجرح العيون

   للرد السريع سينفرون- في اهللا-وجموعنا

  . للبالد سيرجعون- ليس غد بعيد…وغدا 

  :)3(وقال آخر متوعداً أمالً في نصر اهللا

ــدا إعــصار  ــيأتيكم غ ــربس  ح

 ففي األفـق القريـب ريـاح فتـك        

 وفي األفـق البعيـد زئيـر أسـد        

ــات  ــا خافتـ ــات المنايـ  ورايـ

ــسج ــوا وان ــافقوم ــان إن  وا األكف

ــال ت ــى ال الجب ــتلظ ــاح  د منه

ــنم ــدينا سـ ــذابابأيـ  طركم عـ

 شــيخ فــإن فــرح الجبــان لقتــل

ــدى   ــوطن المف ــا ال ــأ أيه  لتهن

 تزمجر مـن غمامتـه الرعـود        

ــش ــا ت ــودبه ــائم والنج  قى الته

ــرود  ــا الق ــئن له ــرة ت  وزمج

ــود   ــسام س ــة الق ــدي فتي  بأي

ــود  ــا وق ــيم له ــدمنا والجح  ق

 وما تغنـي الحـواجز والـسدود      

 ولــيس لمــن بغــوا إال اللحــود

 فحــين البــأس تنتحــب اليهــود

ــود  ــصى ول ــث واألق ــأم اللي  ف
                                                                                                                                                                          

  .57: عبد الخالق العفمهداة إلى روح الشهيد القائد،  )1(
  .96:  سالم الوحوش، محمد الشيخ محمود صيام)2(
 ، وشـيخ المجاهـدين،  33: حماشإلى شيخ الشهداء، خالد محمد    : ، وانظر 77:  الحي الشهيد، فارس عودة    )3(

 الـشرف، صـالح بـن علـي         ، وقبلة على بوابة   22: ، أنا لست أرثي، أحمد منصور باسل      27: جابر قميحة 

  . 69: ، واغتيال الشيخ، عبد اهللا بن مسلم54: العمري
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ــسجى   ــد الم ــا األس ــأ أيه   لتهن
  

  فمــن دمكــم بــدا فجــر جديــد
  
  

حو الغد المشرق   التقدم نحو األمام للثأر، ون    فاألفعال ذات مؤشرات مستقبلية، وهي تعني دائماً        

  .إذن فشعراؤنا يكرسون أفعالهم من أجل الصعود، دعوالمستقبل الوا

ومن المالحظ أن الشعراء قد غلب على استخدامهم لألفعال، األفعال المضارعة التي تدل على 

  :)1(التجدد واالستمرار

ــد ــان ي ــين برك   يودم الياس

  يهيج مزلزالً أوصـال حيفـا     

  بعزم كتائـب ترمـي بحـرب      

  رجال حينما يـدعو المنـادي     

  لهم فـي حمـأة الجلّـى دوي       

  حـرب اً إعـصار    سيأتيكم غد 
  

ــود   ــو الوق ــوغى وه ــدم ال   إذا احت

  وأوتــاد الجليــل غــدا تميــد   

ــد   ــل الولي ــا الطف ــشيب لهوله   ي

ــاغي شــديد   لهــم بــأس علــى الب

ــد    ــل العتي ــه الجب ــز لرجف   يح

ــود  ــه الرع ــي عمامت ــر ف   تزمج
  

  :)2(لداللة على عدم توقف حدث الفعل فيها، فهي في ديمومة ال تنقطعوقد يستخدمها ل

  فلنا خطاب آخر… أما هنا

  سنضرب. …جز النحور مع العروق

  في كل أرض دنست بنعالهم

  رأساً تقلب. …وسنحرق المحتل 

  سنرد رداً ليس فيه تميع

تكذبرد األسود فكيف أسد .  

مر، فالماضي ليكشف مزيداً من الماضي واأل:  يستخدموا إلى جانب المضارعموه

  :)3(التفاصيل

  سترى من يضحك في اآلخر    شارون نهايتك اقتربت

  .)4(ويستخدمون أفعال األمر، لتأكيد الحدث الواقع فيه

 إنـا علــى العهــد مـا جفــت عزائمنــا  

 فامــضى حمــاس بخيــل اهللا واقتحمــي

ــا     ــت أيادين ــاد، وال كلّ ــن الجه  ع

ــضحو  ــى إال الم ــد الحم ــن يعي  نافل
                                                            

  .76:  الحي الشهيد، فارس عودة)1(
، وأنا لـست أرثـي، أحمـد        16: شيخ فلسطين، أحمد الريفي   : ، وانظر 44:  جل المصاب، رمضان عمر    )2(

، 96: د الشيخ محمود صيام   ، وسالم الوحوش، محم   87: ، وتصبيره، محمد األمين الهادي    21: منصور الباسل 

  .112: ولم يقتلوك، موسى أبو جليدان
  .26: جابر قميحة. د:  شيخ المجاهدين)3(
  .25: شيخ المجاهدين، جابر قميحة )4(
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  ضي الهول وانتصري  امضي سعيرا، وخو  

  مرا فـي مـضاجعهم    جولتزرعي الرعب   
  

ــاهللا يمــضونافالنــصر حــقٌّ    لمــن ب

ــا  ــارى ال ينامون ــشوا حي ــى يعي   حت
  

  :)1(وقال آخر

  قفوا صـفوفا أخـوتي ال تفـشلوا       

  وعلى طريق الحق فامضوا جهدكم    
  

  وتكــاتفوا كتكــاتف األعــضاء    

ــائي  ــوم لق ــون ي ــتم تبغ ــو كن   ل
  

 في توظيف األفعال المقاومة، لخدمة هدفهم العام في رثاء اإلمام، وهو            وهكذا يمضي الشعراء  

الثأر والمقاومة والصمود، وبعث األمل في نفوس األهل واإلخوان وأبناء الشعب الفلـسطيني             

سواء أكـان الفعـل مـضارعاً أم        .والعربي واإلسالمي، وإشعال الثورة والمقاومة في نفوسهم      

  .ي الزمن من أجل هذا الهدفماضياً أو أمراً؛ فهي تتوحد ف

  :ألفاظ ذات مضمون ديني وتراثي: تاسعاً
كاد ن ال   ناتأثر الشعراء الذين رثوا اإلمام تأثراً كبيراً بالمفاهيم اإلسالمية والعربية األدبية، بل إن            

الجهـاد  : جد قصيدة واحدة، دون أن تجد فيها ألفاظ ومصطلحات ذات طابع إسالمي من مثل             ن

يد واالستشهاد، األقصى، المسجد، الشيخ، اهللا أكبر، النصر، الجنة، الفردوس،          والمجاهد، والشه 

القدس، صالة، صالة الفجر، صالة العصر، الكوثر، األطيار، وغيرها كثيـر ممـا ال يتـسع                

ات في هذا الشعر، أنه     األثر الديني على رأس المؤثر    أن  المجال لحصره، والسبب المباشر في      

  .يه، بل إنه مؤسس لكثير من المساجد والمدارس اإلسالميةشهيد وإمام وفقشعر رثاء 

  :)2(ومن أبرز المؤثرات الدينية اإلسالمية األثر القرآني، من ذلك

  …أنذر 

  عسى أن يهدي الرحمن قوماً فاسقين

  قد جئت من أقصى المدينة

  .باغيا فتحا مبين

وَأنِْذر عِشيرتَك  : " بقوله تعالى  فكل ما في هذه األبيات هو تأثر بألفاظ القرآن الكريم فأنذر تأثراً           

ِبينِدينَـِة         : "وجئت من أقصى المدينة تأثراً بقوله تعالى      . 3"الَْأقْرى الْمَأقْـص ـٌل ِمـنجر اءجو

  ِفي ِتسِع آياٍت ِإلَى ِفرعون : "وقوماً فاسقين تأثراً بأكثر من أية في القرآن الكريم منها. )4("يسعى
                                                            

، ورثـاء، محمـد     29:  قميحـة  جـابر ياسين في موكب المالئكة،     : نظر وا 30:  أنا لم أمت، خالد الوقيت     )1(

  .100:الحايك
  .10: بو جنين العلوي إلى األب الشهيد، أ)2(
  .214:  الشعراء)3(
  .20:  القصص)4(
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  . )2("ِإنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مِبيناً: "، وفتحاً مبينا تأثراً بقوله تعالى)1("ِه ِإنَّهم كَانُوا قَوماً فَاِسِقينوقَوِم

  :)3(ومن ذلك قول الشاعر

ــا   ــا وبهجته ــي العلي ــأ ف   واهن

  واجلب بخيلك يا شارون ما وصلت     

  واجمع ذيولك واسـتفزز أباعـدهم     
  

ــشيها    ــان يغ ــالروح روح وريح   ف

  ناك الشرور فقد أسـمعت قاصـيها      م

ــا  ــاد جليه ــسمك واألحق ــخ ب   وانف
  

فَـروح وريحـان وجنَّـتُ      * فََأما ِإن كَان ِمن الْمقَرِبين      : "تأثراً بقوله تعالى  ) فروح وريحان (

،  واستفزز أباعدهم    )5("وَأجِلب علَيِهم ِبخَيِلك ورِجِلك   : "من قوله تعالى  ) اجلب بخيلك (و. )4("نَِعيٍم

  .)6("واستَفِْزز مِن استَطَعتَ ِمنْهم ِبصوِتك: "من قوله تعالى

  :)7(ومن ذلك قول الشاعر

  .فرغامهم ال يستوي والعسجد     واشف الصدور بألف رأس للعدا

ور قَـوٍم   ويخِْزِهم وينْـصركُم علَـيِهم ويـشِْف صـد        : "متأثراً بقوله تعالى  ) واشف الصدور (

ْؤِمِنين8("م(.  

  : )9(ومن الشعراء من اقتبس آيات من القرآن الكريم، ومثال ذلك

  )اقعدوا لهم كل مرصد(كيف يمحو    )قاتلوهم(كيف يمحو من شرعنا 

لـه  ، أو قو  )10("وقَاِتلُوهم حتَّى ال تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين ِللَّـهِ        : "فقاتلوهم وردت في قوله تعالى    

اقعدوا لهـم كـل     "، أما قوله    )11("قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينْصركُم علَيِهم      : "تعالى

  .  )12("وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد:"فمن قوله تعالى" مرصد

  :)1(وقال آخر

                                                            
  .46: ، الذاريات54: ، الزخرف32القصص : ، وانظر12:  النمل)1(
  .1:  الفتح)2(
  .33: خالد حماش إلى شيخ الشهداء، )3(
  .89، 88:  الواقعة)4(
  .64:  اإلسراء)5(
  .64:  اإلسراء)6(
  .57: فعبد الخالق الع مهداة إلى روح الشهيد، )7(
  .57: يونس: ، وانظر14:  التوبة)8(
  .67: عبد اهللا بن درويش الغامدي:  المقعدون)9(
  .39: األنفال: ، وانظر193:  البقرة)10(
  .14:  التوبة)11(
  .5:  التوبة)12(
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  .مفاوز وانتشيت من السعادةيا أيها الربي قد جزت ال

  .)2("وكََأين ِمن نَِبي قَاتََل معه ِربيون كَِثير: "مفرد ربيون، وذلك من قوله تعالى) فالربي(

  :)3(ومن ذلك قول الشاعر

  ياراطخوفاً وذعراً أرسلوا       وتحصنوا بحصونهم انظر لهم

ابلوا وجهاً بوجه هربوا ولذلك فهم يقـاتلون        فأحد أهم صفات اليهود في القتال أنهم جبناء إذا ق         

 من وراء جدر أو في قرى محصنة، وقد تحولت الجدر والقرى المحـصنة              - وما زالوا  -قديماً

 ِفـي قُـرى     الال يقَاِتلُونَكُم جِميعـاً إِ    : "حديثاً إلى الدبابات والطائرات، وذلك تأثراً بقوله تعالى       

  .)4("محصنٍَة َأو ِمن وراِء جدٍر

وقد ذكر الشعراء متأثرين بالقرآن الكريم أسماء سور وردت في القرآن الكريم، وذلك في قول               

  :)5(الشاعر

  يناتورتل الفتح واألنفال وال    ياسينا وافي عطر الفجر باإلسر

  ]. اإلسراء، ياسين، الفجر، األنفال،الفجر[رد في بيت واحد أسماء سور فقد و

وكتـب  رآن واإلنجيل والصحف، والمسجد والكنيسة وهي أسـماء         قد ذكروا الق  ومن ذلك أنهم    

  :)6(نزلت على الرسل أو أسماء أماكن يعبد فيها اهللا

  فرقوا القرآن واإلنجيل والصحف النفيسه

  جعلوا المسجد أكوام حطام والكنيسه

 فـي   صلى اهللا عليه وسـلم    ) محمد(يوافق اسم المصطفى    ) أحمد ياسين (ولما كان اسم الشهيد     

في القرآن الكريم فقد استخدمه الشعراء      ) ياسين(زء األول، أما في الثاني فيوافق اسم سورة         الج

 :)7(كثيراً أسلوباً قرآنياً خالصاً، قال أحدهم

  به العروبة واخضرت بوداينا    سمي المصطفى شرفت) أحمد ياسين(

  :)8(وقال آخر

  ياسين

                                                                                                                                                                          
  .111:  لم يقتلوك، موسى أبو جليدان)1(
  .146:  آل عمران)2(
  .55:  يا أمة المليار، صالح بن محمد الصملة)3(
  .14:  الحشر)4(
  .25: جابر قميحة:  شيخ المجاهدين)5(
  .49: سليم شاكر:  يا سمين على نهر العاص)6(
  .25: جابر قميحة:  شيخ المجاهدين)7(
  .10: أبو جنين العلوي:   إلى األب الشهيد المجاهد)8(
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  .تنزيل من الرحمن كي يحيا ضمير العالمين

  ياسين

  الذكر الحكيمو

  .ما أنت إال آيةً رسمت على سفح الجبين

  :)1(أثر الشعراء بعد القرآن الكريم بالحديث النبوي الشريف من ذلكتو

  بالرعب في أقصى المملك ينصر    اهللا أكبر إن دين محمٍد

عطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نُـصرت        ُأ: صلى اهللا عليه وسلم   وذلك تأثراً بقول الرسول     

  .)2(.. "… مسيرة شهربالرعب

  :)3(ومن ذلك

  والتافه المعتوه أضحى اآلمرا    صار الرويبض وقتنا هو سيد

سيأتي على الناس سنوات خداعات، يـصدق فيهـا         : "صلى اهللا عليه وسلم   تأثراً بقول الرسول    

الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخـون فيهـا األمـين، وينطـق فيهـا                 

  .)4("الرجل التافه ينطق في أمر العامة: ما الرويبضة، قال: الرويبضة، قيل

  :)5(ومن ذلك

  قد أدار لنا العدو مجنه

  وصالة عصر الغاصبين

  بصحن خيبر

  . نجوتمذاإال نجوت 

 العصر إال في    ال يصلين أحد  : "جع من األحزاب   لما ر  لى اهللا عله وسلم   أثراً بقول الرسول ص   ت

  .)6(."…بني قريظة

 وا تـأثر  م بتلك المضامين، فإنه   واتأثر، فإنهم   تأثر الشعراء بالمضامين القرآنية   وباإلضافة إلى   

تأثراً كثيراً بالروح اإلسالمية وتعاليمها ومصطلحات اإلسالم وتعبيراته ومفاهيمه وأفكاره مـن            

  .)7(أنذر بني صهيون، والتيه المبين، تذكيراً بتيه بني إسرائيل في صحراء سيناء: مثل

                                                            
  .14:   اختارك المولى، أحمد الريفي)1(
  .323  صحيح البخاري رقم )2(
  .39: غ، خليل عمرو الكرسي الفار)3(
  .4026 ابن ماجه رقم )4(
  .46:  في رثاء الشيخ المرشد، رمضان عمر)5(
  .894 البخاري رقم )6(
  .10: نين العلويج إلى األب الشهيد المجاهد، أبو )7(
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  أنذر بني صهيون

  قد أعماهم التيه المبين

أما جنة الفردوس فقد وردت مراراً وتكراراً مقراً ومستقراً للشهيد وللشهداء من قبلـه ومـن                

  .)1(بعده

  له العرائس في األفياء والغرف    سعي إلى جنة الفردوس فابتهجت

، )ءالقـصوا  (صلى اهللا عليه وسلم   ناقة الرسول   (ومن المفاهيم اإلسالمية التي ذكرها الشعراء       

  .)2(وهي اسم إحدى قصائد الرثاء

  أيتها القصواء

  !إالم تعبرين؟

  هذا هو المناخ

  !فأين تذهبين؟

  !يا ناقة الرسول

كر التأثر بقصص وردت في القرآن الكريم، ومنها قصة أصـحاب األخـدود             لك التأثر   ومن ذ 

  .)3(الذين ضربوا المثل الرائع في الثبات على المبدأ والموت في سبيل اهللا

  نلقاه بالعزم الذي علمتنا    يشهد األخدود إيماناً لناهل 

) حطين وصالح الـدين   (ومن تأثرهم بالتاريخ اإلسالمي المشرق، الذي نتمنى اليوم أن يتكرر           

نا اهللا بقائد إيماني مثله يحقق لنـا        رزقيهذه المعركة وهذا القائد المسلم الذي ما زلنا نتمنى أن           

  .)4(سجد األقصىوحدة إسالمية تعين على تحرير الم

  )حطين(الستيقظت من نومها    )أحمد(ة ـرآن أمـرأ القـلو تق

  وبكت على أنقاضها صهيون   في أجناده) صالح الدين(ومشي 

فاألماني يمكن أن تتحقق، وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم والعمل بما فيه، فبـذلك يتحقـق                

  .النصر، ويعود صالح الدين وتعود حطين

 األدبي في التراث العربي القديم دور بارز ومؤثر في شعر رثـاء اإلمـام،               كذلك كان للجانب  

 كأي شاعر عربي مسلم ال يمكن أن يكون بمعزل عن تراثه العربي، فهو شاعر               -فالشاعر هنا 

                                                            
، 75: سينية الياسين، عبد الوهـاب قطـب      : ، وانظر 53:  قبلة على بوابة الشرف، صالح بن علي العمري        )1(

  .78: د، فارس عودةوالحي الشهي
  .79: كمال غنيمناقة الرسول، :  انظر)2(
  .81: كمال غنيم أمة مكبلة، )3(
  .90:  ياسين، محمد الحسناوي… كل دروسنا)4(
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ته وسالمتها، من ذلك إطالق أحـد       لغهو معتز بإسالمه، وهو حريص على       معتز بعروبته كما    

  :)1( قائالًتهمعارضاً البحتري في سيني) سينلياسينية ا(الشعراء على قصيدته 
  بزمان يعج في كل رجس    صنت نفسي عما يدنس نفسي

  .)2(وقد بدأها بقوله) صورة أنطاكية(في ديوانه بعنوان ) ينيةالس(وقصيدة البحتري المسماة 

  بِسجعن جدا كل وترفعت     صنت نفس عما يدنس نفسي

  :)3(وقال آخر مقتبساً من شاعر جاهلي

  ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً    نيك ال تحفل بما بات واقعاًحنا

  :)4(وذلك من قول طرفة بن العبد

  ويأتيك باألخبار من لم تزود    ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً

  :)5(وآخر يقتبس من شاعر أندلسي

  إن نور البدر ال يكفي

  فقد صرت وحيدا

  في ليال كتمت سر الهوى

  .)6( الخطيبوذلك من لسان الدين بن

  ررغبالدجى لوال شموس ال    سر الهوىفي ليال كتمت 

وهكذا نجد أن الشاعر المقاوم قد تمكن من االستفادة من معطيات هذا التراث الضخم بمختلف               

  .به الدينية والتاريخية واألدبيةجوان

  .لعظيمفعلى الصعيد الديني استفاد من النص القرآني واستلهم الفكر اإلسالمي وروح اإلسالم ا

هذا ،  ي، وأبرزها كعوامل مؤثرة في شعره     وكذلك تعامل مع معطيات التاريخ اإلسالمي والعرب      

باإلضافة إلى استفادته من التراث األدبي العربي القديم في الشعر خاصة فاقتبس منها أجـزاء               

  .من أبيات كان لها مدلولها المعنوي المؤثر في المعاني التي أرادها الشاعر

                                                            
  .73:  سينية الياسين، عبد الوهاب قطب)1(
  .190:ص.  ديوان البحتري، دار صادر، بيروت، المجلد األول)2(
  .114: كوكب القدس، الميمان النجدي )3(
  .57: ، ص1980ديوان طرفة بن العبد، تحقيقك فوزي عطوى، دار صعب، بيروت،  )4(
  .116: خاننا الدهر، نعيم عودة )5(
، 1989،  1محمد مفتاح، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط      . د: ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني، تحقيق       )6(

  .792: ، ص2ج
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  انيالمبحث الث

  زة في ألفاظ رثاء الشعراء لإلمامالسمات البار
 شعر الرثاء لإلمام الشهيد نجد أنه تبرز عدة ظواهر لغويـة، يمكـن أن               من خالل استعراض  

  :نذكر منها ما يلي

  :سهولة األلفاظ: أوالً
فألفاظ قصائد الرثاء واضحة سهلة الفهم، ال تحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم اللغوية للبحث عن               

انيها؛ وذلك ألنها انبثعت في ظلِّ  األلم والمعاناة وقسوة الزمن فوجدنا األداء الفني يتخذ من                مع

 لها، فهي بهذه الديباجة السهلة بألفاظها التـي         اًخذ إطار تة، بل وي  ألفاظ المجتمع حواشي للصور   

 مـن   بين يدي أي قارئ تتيح بوضوحها بناء فنياً مستغنياً عما ذهب إليه جمهرة المعاصـرين              

غموض حجبوا به ألفاظهم المعروفة دالالتها، فهرعوا إلى لبوس رمزي يحفظون به الغموض             

الذي سعوا إليه، أما شعراء المقاومة فكلماتهم تصل إلى القلوب وتقر في النفوس، وال تجد فيها                

والسبب في ذلك أن قضية الشاعر هي قضية األمة اإلسالمية بأسـرها، فجـاءت              . إلى األلفة 

 عربية جيدة يدركها أي قارئ، وهي كلمات تندرج منظومة في خدمة القضية التي هـي           كلماته

  .قضية شعبه وأمته

 األمثلة والشواهد على سهولة األلفاظ وقربهـا مـن          سنجدقصائد الرثاء   من خالل استعراض    

  :)1(القارئ كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك

  دمك الزكي اليوم أصـبح ثـورةً      

  وحماس بنت الـدين خيـر بنيـة       

  ليعم صوت الحق بعـد جهادهـا      

  وغدا سيثبت صدق ما قال الفتـى      
  

ــضعفاء    ــم ال ــي ف ــداء حــق ف   ون

ــاء   ــل اآلب ــتحرق قات ــا س   حتم

  ويعم لحـن النـصر فـي األرجـاء        

ــاء   ــعد األنب ــسمع أس ــدا سن   وغ
  

فاأللفاظ في القصيدة سهلة وواضحة ومفهومة، ال غموض فيها، بل تصل إلى الفهم، ومن ثـم                

  :)2(لك أيضاًإلى القلب سريعاًن ومن ذ

   مستمسكون- بمنهج ربهم-أو ليعلموا أننا

  دونتق م- في الدفاع عن القضية- لعمرك-وبهم

  وعلى خطاهم سائرون، وللشهادة طالبون

  ا أولون وآخرونمنحتى وإن لم يبق 

                                                            
  .19: ل أنا لست أرثي، أحمد منصور الباس)1(
  .96:  سالم الوحوش، محمد الشيخ محمود صيام)2(
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  .تعلنها يغَص بها المساوم والخئون) حماس(و

 إلى التقـاط  - أحياناً-مِد الشاعر المقاومولما كان شعر الرثاء نشأ في ظلِّ األلم والمعاناة فقد ع        

 -لغة الحديث اليومي وتوظيفها ليكون الكالم أكثر إيحاء، أو أكثر تأثيراً في النفوس، وكما قلنا              

إن معظم األلفاظ والتعبيرات في شعر الرثاء المقاوم هي ألفاظ قريبة من االستعمال اليـومي،               

  : )1(بل وتقترب من الحديث العامي، من ذلك

 شفنا عليم مالمح الشرفاء    فنحن من قبل الصعود لخالق

  :)2(وقال آخر

  ر قعيد يترنحدرفسوا ص

  فرقوا القرآن واإلنجيل والصحف النفيسه

  جعلوا المسجد أكوام طعام والكنيسه

  :)3(ومثال آخر

  وتعلو على من أساءوا وخربوا    ستدك خيول الحقَّ يوما حصونكم

الشعرية تركيباً عادياً التقطـوا فيهـا التعبيـرات التـي           وكما نرى فقد ركب الشعراء جملهم       

، ولعل بساطتها توحي بأشياء ومعان تعجز       )شفنا، رفسوا، خربوا  (يستخدمها العامة في حياتهم     

ساهل في استعمال   التعبيرات المجازية عن البوح بها، وال يعني ذلك إطالقاً التبسيط إلى حد الت            

امية مهما ارتفعت أن تسد مسد الفصحى، فهي ال تملك مـن             ألنه ال يمكن للع    ؛اللهجات العامية 

  .حساسات الشاعر على نحو أرحب وأعمقإر يالفعاليات الجمالية ما يمكنها من تصو

  :التكرار: ثانياً
داخل النص الشعري أكثر مـن مـرة لمغـزى          ) ما(ة  ري بذلك تكرار لفظة بعينها أو عبا      ونعن

 سواء أكان تكرار الحـروف والكلمـات أم   -رارخاص قصده الشاعر من وراء ذلك، ففي التك  

أسـلوب   ف ن الوظيفة السحرية في تعميق أثر الكلمات في نفـس الـسامع،           م تك -جمل بكاملها 

التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيـات تعبيريـة، إذن فـالتكرار                 

ساد منها في شـعرنا العربـي       ظاهرة لغوية لها سماتها الخاصة بها، وتعد امتداداً متميزاً لما           

  .القديم

 :)4(من ذلك تكرار كلمة واحدة بعينها

                                                            
  .21:  أنا لست أرثي، أحمد منصور الباسل)1(
  .49:  ياسمين على نهر العاصي، سليم شاكر)2(
  .69:  اغتيال الشيخ أحد ياسين، عبد اهللا بن مسلم)3(
  .67: ديم المقعدون، عبد اهللا الغا)4(
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  أنــت حققــت مــا أردت بفخــٍر

  أنت أشعلت في الظـالم سـراجاً      

  خنت في سماسـرة الـسلم     ثأنت أ 

  أنت أحييـت بالممـات شـعورا      

  أنت علمـت كـل ِغـر جبـان        
  

ــيم ال     ــضيت للنع ــم أف ــدث   مؤب

ــد    ــك يوق ــن دمائ ــين م   للمحب

  دات حلمهـــم وتبـــد مـــإذ 

ــدا  ــد  هام ــساً مجم ــارداً وح   ب

  تـدى بمحمـد   قكيف يـسمو مـن ا     
  

، وهي ضمير المخاطب ليؤكد أن اإلمام الشهيد ما زال حياً في النفوس، أما              )أنت(فتكرار كلمة   

تكرار األفعال فقد كان أكثر وضوحاً وتكراراً وذلك أن الفعل عندما يأتي في القـصيدة مـرة                 

ي استهدفه الكالم، ولكن حين يكرر هـذا الـشخص          واحدة دون تكرار فإنه يؤدي الغرض الذ      

الفعل أكثر من مرة وبنغمة خاصة يكون بذلك قد خلق بهذا اللفظ عالقة وأدخله في بنية لغوية                 

  :)2(، من ذلك قول الشاعر)1(هي لغة الشعر

   تهدي القلوب الفؤاد منارةً فيياتحستظل 

  ستطل بسمتك الحنون تضيء في ليلي الدروب

  .ناسيظل صوتك بين

تكرار الفعل تأكيد واضح على أن الشهيد يظل حياً في النفوس، وأن الشاعر ال يعتبره ميتـاً،                 

  :)3(ومن ذلك

  وأرى األسود تذيق أعداءنا الردى    

  ل فرسـان هنـا    وأرى من األبطا  

  شبوا علـى وأرى من األطفال من   

  وأرى من األم الرحيمة صـبرها     

  وأرى دماء المـسلمين رخيـصة     

  كو جرحهـا  وأرى جبال القدس تش   

ــة ــسلمين حزين ــار الم   وأرى دي
  

ــران    ــرة الني ــون كجم   وأرى العي

ــان  ــقِّ واإليم ــد الح ــاك أس   وهن

ــدان  ــاحة المي ــاد وس ــب الجه   ح

ــصم ــانوأرى ال ــورة البرك   ود وث

ـ وأرى األسى وال     در بعـد هـوان    غ

ـ وأرى اللظى فـي        ي الحيـران  قافخ

ــان ــذا مــروج المزهــر والرم   وك
  

 مرة، وهو فعل مضارع ليؤكد على تجدد رؤيتـه          إحدى عشرة ) أرى(فقد كرر الشاعر الفعل     

على حالها في ديار المسلمين، موحياً بمدى األلم الذي يعتـصر قلبـه،             واستمراريتها  لألشياء  

 :)4(ولذلك نجد أن شاعراً آخر يؤكد على تجدد الرؤية فيقول
                                                            

  .59: مد األسعدمقالة في اللغة الشعرية، مح:  راجع)1(
  .8:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)2(
، قمر األمة، عبـد     11: اإلمام الشهيد، أبو دجانة   : ، وانظر 92:  طير يهز مشاعر الوجدان، الدسوقي عسلية      )3(

  .114: ، كوكب القدس، الميمان النجدي72: الناصر أرسالن
  11:  اإلمام الشهيد، أبو دجانة)4(



 
42

  . قد هللوا للقاء ملهوف وتأدية تحية- سيدي-إني أراهم

  …م إني أراه- سيدي-إني أراهم

  …قد هللوا فرحين، ال خطر يداهم

  .وال غصص قوية

      .)1(مع الفعل تأكيد من الشاعر على حتمية تحقق هذا الفعل) أنا(وتكرار الضمير 

ــ ــات أن ــتكي أمه ــي وأش   ا أبك

  أنا أبكي مـصيبتي فـي شـيوخ       

  أنا أبكـي وأشـتكي مـن زعـيم        
  

ــد    ــيهن معق ــال ف ــد لآلم ــم يع   ل

ــد  ــرا وتعق ــل أم ــزت أن تح   عج

ــام ــي األن ــه ف ــدحكم ــم مؤب    حك
  

أما تكرار األسماء واطرادها، فإنه يعد من المميزات الحسنة إذا جاء من غير كلفة، فهو حينئذ                

 يدل على قوة الشاعر، ويكون الشعر وقتها كالماء الجاري، وقد ورد في رثاء اإلمـام تكـرار                

  :)2(عرف بها اإلمام الشهيد من ذلكيكثير من األسماء التي 

  .ياسين

  ينوالوجع الدف

  ياسين

  تنزيل من الرحمن، كي يحيا ضمير العالمين

  ياسين

  والذكر الحكيم

فكان في التكرار   ، وهي اسم سورة في القرآن الكريم        )أحمد ياسين (اسم عائلة الشهيد    ) فياسين(

  :)3(ونوع آخر من التكرار، هو تكرار أسلوب االستفهام، من ذلك، تناسب لفظي رائع

  .الئق يسألونهذا السالم هو الذي عنه الخ

  هل إنه رد المظالم لألولى هم يظلمون؟

  هل فيه عود الالجئين؟ وهل يعود الالجئون؟

   للذين على العباد يعربدون؟ه ردعفيهل 

  ن رباه الغاصبون؟عهل ينقَذُ األقصى، ويرحل 

هل سيزول عنها العابثون الفاسدون؟: والقدس  

  ون؟ المصلح- في السالم-هل ذاك ما يدعو إليه
                                                            

، وطير يهز مـشاعر الوجـدان،       12: اإلمام الشهيد، أبو دجانة   : ، وانظر 67: الغامدي المقعدون، عبد اهللا     )1(

  .92: محمد عسلية
  .10:  إلى األب الشهيد، أبو جنين العلوي)2(
  .94:  سالم الوحوش، محمد الشيخ محمود صيام)3(
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إنها أسئلة تتكرر دون أي إجابة لها، لكن الشاعر يعرف أن اإلجابة على كل هذه األسئلة هـي                  

بالسلب؛ ألن السالم الذي يدعون إليه هو استسالم فال القدس ستحرر، وال الالجئ سيعود إلـى                

وطنه وال غير ذلك من الحقوق ستعود إلى أصحابها، فتكرار هذه األسئلة االسـتنكارية إنمـا                

، وهو يـرد    )مفسدون(، وهم في الواقع     )المصلحون(كد على خداع ما يدعو إليه من أسماهم         يؤ

  :)1(عليهم بأن السالم

  .إنه الدم والمجازر والتغطرس والجنون

أما النداء فكان من األساليب التي لجأ الشعراء إلى تكرارها، يدل على أن الخطاب الموجه إلى                

  .)2(ءالمنادى يحتاج إلى تلبية هذا الندا

  يا قادة العـرب الـذين تربعـوا       

  يا قادة العـرب الـذين تبـايعوا       

 يا قادة العـرب اسـتفيقوا إنكـم        
  

  حــول العــروش وبهــرج التيجــان  

ــان  ــدة األديـ ــسالم عقيـ   إن الـ

  ترجون ريـاً مـن لظـى النيـران        
  

  :القلب والتحول في مدلول األلفاظ: ثالثاً
في لغة الشعر فإنه يعطى معنـى يحمـل         إن اللفظ يعطي معنى معجمي في الكالم العادي، أما          

فظ إلى معنـى آخـر أو       دالالت مختلفة لكنها تدور ضمن دائرة اللفظ نفسه، أما أن يتحول الل           

ا شيء آخر، وهذا ما نلمحه في شعر الرثاء المقاوم، فـالموت هـو الحيـاة،                ذمعنى مضاد فه  

  :حمل هذا المعنى فمن قصيدةوالمقعد هو القائد، والقائد هو المقعد، ولذلك نجد عناوين قصائد ت

، فيهما قصيدتان تأخذان عكـس المعنـى، فالـشهيد          )4()المقعدون(، إلى قصيدة    )3(الحي الشهيد 

عكس الحي، أما المقعدون فقصد بهم الشاعر حكام العرب األحياء رمز التخاذل والقعود، فـي               

  .حين أن اإلمام الشهيد المقعد كان رمزاً للجهاد والمقاومة

 صار هو الحياة، والشهيد أصبح حياً، ولذلك فإنه ال يمكـن رثـاء              - كما قلنا  -وتذلك أن الم  

  :)5(الحي، من ذلك

  إن الرثــاء لمــن يمــوت موليــاً

  ال من يسير إلى الـشهادة واثقـاً       
  

  مستــسلماً للمعتــدي استــسالما    

  مـــن ربـــه متقـــدماً مقـــداما
  

  :)1(وقال آخر، مؤكداً مقتل اإلمام، لكن عدم موته

                                                            
  .94: سالم الوحوش، محمد الشيخ محمود صيام )1(
  .92: ة خبر يهز مشاعر الوجدان، محمد عسلي)2(
  .76:  الحي الشهيد، فارس عودة)3(
  .66:  المقعدون، عبد اهللا الغامدي)4(
  .13:  إن الدما تروي الدما، أبو محمد زين العابدين الشنقيطي)5(
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   تحبربل أنت في الفردوس حي      ك لكن لم تمتيا سيدي قتلو

  :)2(وقال آخر

   وأنت اآلن في األحياءىموت      ميع من كتب الرثاء مزخرفاًفج

  :)3(والسجان أصبح مسجوناً، أما المسجون فهو الشامخ في سجنه

  وكنت سجانهم إذ كنت مسجونا      فعشت فيه مهيباً شامخاً أبداً

  .)4(، رمز الحكام العرب)ملبوس النساء(وأصبحت الفساتين 

هيا ارتدوه فساتينا فساتينا       من توحدكمفوحدوا الزي رمز  

عـزم  فإن عزمه   ) عامة الناس  (الصغاريحبون في بولهم، أما     ) الحكام(ولذلك فقد صار الكبار     

  :)5(المعالي

  كم كبير فـي بولـه راح يحبـو        

  وصــغير قــد عظمتــه المعــالي
  

  تـــه األنطـــاع واألغبيـــاءزعم  

ــع ــرةٌزم ــاء ةٌ ح ــا اإلب    نماه
  

  .)6(وأصبح العشق للموت بدل العشق للنساء

  عبد العزيز وخلفه الزهار      فالضيف يعشق موته ويغيظهم

  :)7( للقاء العدوسرجتُأما الفاتنات فأصبحت خيوالً 

  أسرجوا كل الخيول

  .الفاتنات

  .)8(ن أغمادهامل أن تُستل وأصبحت السيوف تُستل ردوداً من الوريد، بد

  ب العز يعرفألن شع

  كيف يستلُّ الردود

  .من الوريد

، وهو عشب ينبت في جبال فلسطين، أما المآذن فنـدائها           )بالدحنون(وآخر وصف نور القمر     

  :)1(وهو نداء الصالة فأصبح نداء عرس

                                                                                                                                                                          
  .14:  اختارك المولى، أحمد الريفي)1(
  .19:  أنا لست أرثي، أحمد الباسل)2(
  .25: جابر قميحة شيخ المجاهدين، )3(
  .27:  السابق)4(
  .28: جابر قميحة ياسين في موكب المالئكة، )5(
  .35:  وسام على جبين العز، خضر أبو جحجوح)6(
  .45:   في رثاء الشيخ، رمضان عمر)7(
  .47: ، رمضان عمر في رثاء الشيخ)8(
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ــي أ ــهاإن ــآذن عرس ــي للم   غن

ـ قيا أيها ال     ر الـذي فـي ليلنـا      م

  

  نقــت بعــد النــوى ياســيناعا دقــ  

  نونـا نثر الضياء علـى الـورى دح      
  

  :)2(أما أشالء الشهيدا، فتصبح أزهاراً

  فوق الدماء فأنبتت أزهارا      فتناثرت أشالؤهم في بهجة

  .)3(ودخانا) نار(أما الحضارة عند الغرب فقد أصبحت جمره 

  جعل الحضارة جمرةً ودخانا      إن الحضارة أيها الغرب الذي 

  :)4(ى بهاأما دعاء الشهيد فأصبحت مادة تشتعل في العدو الذي يشق

  فتشقى باللظى اآلتي اليهود        يباله ليشعل الدنيا ُلييس

ي حالونؤكد على المعنى األول، وهو أن القعيد أصبح طليقاً، واألمة الطليقة أصبحت مكبلة، و             

  .)5(أصبح يلفه الموات، أما الشهيد فمضى حيا

  كنت الطليق، وأمـةُُ قـد كبلـت       

  عذراً، فأنت بموتك الحـي الـذي      
  

ــضيت    ــاوم ــوات يلفه ــا والم   حي

  طربت له هـذي الـشواهد حولهـا       
  

  .)6(األملهو صوت الخيول، أصبح صوت ووالصهيل 

  هم ينظرون بال حراك

  إذ يرقبون صهيل فجرك

  فوق قارعة الطريق

  .على المدى تسعى خطاك

الذي تدور حوله   وهكذا نرى أن الشاعر المقاوم قد ألبس ألفاظه معاٍن مضادة للمعنى المعجمي             

  .ربيةع األلفاظ المعاني

  : والكلماتاأللفاظترتيب : رابعاً
 في هذا النوع مـن      األفعال شعر الحركة والعمل، وقد رأينا فيما سبق أن          وإن الشعر المقاوم ه   

 التي تدل على الحركة والعمل، ولذلك ال نجد أنه من الضروري            األفعالالشعر إنما تركز على     

  .بحث ذلك هنا

                                                                                                                                                                          
  .51:  كي يكون قوياً، سمير عطية)1(
  .55:  يا أمة المليار، صالح بن محمد الصملة)2(
  .59: ق رهانا، عبد الرحمن العشماوي أكسبوك من الساب)3(
  .76:  الحي الشهيد، فارس عودة)4(
  .80: كمال غنيمكبلة وشيخ طليق، م أمة )5(
  .83: إنا نراك، كمال غنيم )6(
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اومة بالفعل، نجد اللغة المتسائلة التي تركز وبشكل كبير على السؤال،            اللغة المق  إلى وباإلضافة

 داخل القصيدة الشعرية، وهي معظمها أسئلة استنكارية، تتحـدث عـن            األسئلةفنجد كثيراً من    

  .)1( وغيبته عن هذه الحياةاإلمامعدم تصديق رحيل 

  أنى التفتُ أراك يا شيخي الحبيب

  وانجيأنى التفتُ أراك يا قمرا أضاء ج

  ؟؟.…أنى يغيب

  :)2(ويؤكد هذا المعنى شاعر آخر

  أتركتنا؟

  .يموتأنا ال أصدق أن مثلك قد 

  :)3(وتتالحق األسئلة عن صوته

  وعلى العدو صواعقاً ورجاما؟      أم أين صوتك خافتا متودداً

  :)4(ولذلك بدأ السؤال عن الرؤية

  !أغداً نراك؟

  !أنراك حيث الشمس ترهقها خطاك؟

، )5( ولما يحن موعد قطاف النـصر      لكيفية الرحي  كثيرة، عن    أشياء تسأل عن    ئلةاألسوتتوالى  

، وتسائل مشروع آخر عن توهم الذين قتلـوا         )6( يتساوى مع غيره من الميتين     وعن رثائه وهل  

ولذلك فالتساؤل عـن حكومـة بجيـشها        ،  )7(اإلمام بأن مسيرتنا بعد استشهاده سترجع للوراء      

  :)8( يستطيع الحراكوسالحها لنزال شيخ مقعد ال

  لنزال شيخ قد شكى األضرار؟      أحكومة بجيوشها وسالحها

ولما كان األمر كذلك، فهل بعد قتل شيخ مقعد يمكن أن تزول الغمامة عن عيون أمريكيا لترى                 

  .)9(وحشية االحتالل

                                                            
  .7:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)1(
  .12:  إلى األب الشهيد المجاهد، أبو جنين العلوي)2(
  .13: ن العابدين الشنقيطي إن الدما تروي الدما، أبو محمد زي)3(
  .82:  إنا نراك، كمال غنيم)4(
  .23:  عصر أحمد ياسين، أسامة األحمد)5(
  .41:  وبعدك فليسقط الزعماء، خميس)6(
  .42: السابق  )7(
  .55:  يا أمة المليار، صالح الصملة)8(
  .58:  أكسبوك من السباق رهانا، عبد الرحمن العشماوي)9(
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  أم أنها ال تملك األجفانا؟      هل أبعدت أجفان أمريكيا اللظى

ماالً وروعة تلك الدهشة وذلك التعجب الذي يغلف كل تساؤل من           ولعل ما يزيد تلك األسئلة ج     

  :)1(، ومن ذلكاألسئلةتلك 

  أعود لشيخي ثـم أسـأل جانيـاً       

  وهل من يريد الحق يسعى لعـزة      
  

  هل القاعد المشلول يؤذي ويرهـب؟       

  وتحرير أرض في اإلساءة يرغـب؟     
  

 استشهد، بل إن الشعراء قـد        وطريقة استشهاده وعالم   اإلمامولم يكن التساؤل موجهاً فقط إلى       

  :)2(وجهوا أسئلتهم إلى القادة العرب الذين فقدوا المروءة

  يا ويحهم ماذا جرى لهم؟       أين المروءة؟ أين قادتنا؟

أما السؤال عن الطريق من بعده، وكيفية وداعه، واحتمال القلب لهذا الوداع، وعمـن سـوف                

دي المجاهـدين والمقـاومين إلـى الطريـق         يهدينا الطريق بعد أن كان بوصلة القلب التي ته        

  .)3(الصحيح

 تناديه، والنداء في هذا النوع مـن        )ما(ونجد كذلك النداء منتشراً بكثرة، وهو يركز على شيء          

 وصفات مختلفة، فقد يكون النداء بحرف النـداء         ةبأسماء متعدد  اإلمامالشعر مركز على نداء     

  :)4(اإلمامالسم من أسماء 
  نحبــك يــا أحمــد ياســي   

ــين   ــد ياس ــا أحم ــرك ي   ذك

ــين  ــد ياس ــا أحم ــصرك ي   ع
  

ــصدر     ــاق ال ــي أعم ــسكن ف   ي

ــر    ــات العط ــن نفح ــى م   أزك

ــدهر    ــفحات ال ــي ص ــور ف   ن
  

  

  :)5(أو أن يكون النداء لياسين فقط

  .يا أيها الياسين طبت مجاهدا

  ، )8(، يا قمراً)7(، يا شيخي)6(يا فارساً:  ما كانت صفة مفردةاإلمامومن الصفات التي نودي بها 

                                                            
  .68:  اهللا بن مسلم اغتيال الشيخ، عبد)1(
  .88:  فارس الكرسي، محمد البع)2(
  .121: ، يا حبيبي، ياسر عزام99: ، ورثاء، محمد علي الحايك95: سالم الوحوش، محمد صيام:  انظر)3(
، 90:  ياسين، محمد الحسناوي   …، وكل دروسنا    58: ق رهانا، عبد الرحمن العشماوي    اب أكسبوك من الس   )4(

  .98: عبد الرحمن باجرشورثاء في الشيخ، محمد 
  .55: يا أمة المليار، صالح بن محمد الصملة: ، وانظر44:  جل المصاب، رمضان عمر)5(
  .7:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)6(
  .11: اإلمام الشهيد، أبو دجانة: ، وانظر7:  السابق)7(
  .7:  وداعاً شيخنا، ابتسام مصطفى)8(



 
48

  .)7(اًلم، يا ع)6(، يا ِربي)5(ناا، يا أب)4(، يا سيدي)3(، يا مقعداً)2(، يا قلب)1(يا حبيب

  :)8( بإضافة صفة أخرى له من مثلاإلماموقد نادى الشعراء 

  .يا سر حب في فؤادي أشتكيه وال أبوح

  :)9(وقال آخر

ــسطين    ــيخ فل ــا ش ــأري   الث

ــا  ــشعب ومــصحفهســيفي    ال
  

ــادر     ــضب اله ــان الغ ــا برك   ي

  يــا جــرح قــضيتنا الغــادر   
  

، يا رمز الشعب، يا صفو الباطن، يا نجم فلسطين، يا أيها الـنجم              )10(ومثل ذلك كثير من مثل    

عز، يا فارس الشهداء، يا قائد الموكب، يا زهرة البركان، يا شيخ الجهاد، يا حقل الرجولة،                األ

الفرسان، يا فارس القـرنين،     يا مربي األجيال، يا قمة الطهر، يا أيها الطيف الجميل، يا فارس             

يا شيخ مدرسة الجهاد، يا قائد الكرسي، يا بدر ثورتنا، يا شمس أمتنا، يا نور نهضتنا، يا ناظم                  

  .، يا همة وثابتة، يا حادي الركب المقدس، يا نضير الوجهاإلبطال

همزة النداء الهمزة، وتستعمل ال    فوقد استخدم الشعراء حر   ) يا(لحرف  ومما سبق كان النداء با    

في النداء لنداء القريب أو ما ينزل منزلة القريب، وهي أقل في االستعمال مـن غيرهـا مـن         

  :)11(حروف النداء، قال الشاعر

                                                            
  .11:  أبو دجانة،الشهيد: وانظر، 11: د، أبو دجانة اإلمام الشهي)1(
  .11:  اإلمام الشهيد، أبو دجانة)2(
  .13:  إن الدما تروي الدما، أبو محمد زين الدين الشنقيطي)3(
، أنا لست أرثي، أحمد منـصور       18، ما أجمل ابتسامتك، أحمد الريفي       14:  اختارك المولى، أحمد الريفي    )4(

  .21:  رعد، السنابل المناضلة، أسامة أبو19: الباسل
  .77:  الحي الشهيد، فارس عودة)5(
  .83:  نراك، كمال غنيما إنَّ)6(
  .102:  دموع على صاحب الكرسي، محمود الدغيم)7(
  .11: اإلمام الشهيد، أبو دجانة )8(
  .16: شيخ فلسطين، أحمد الريفي )9(
: أحمد الباسل : ت أرثي ا لس ، أن 17: ، أنت المنتصر، أحمد الريفي    11: شيخ فلسطين، أحمد الريفي   : انظر )10(

، أكـسبوك مـن     57: ، مهداة إلى روح الشهيد، عبد الخالق العف       51: ، كي يكون قوياً، سمير عطية     21،  19

: ، والشيخ الشهيد، محمد البع    62: ، شيخ الجهاد، عبد الغني التميمي     59: السباق رهانا، عبد الرحمن العمشاوي    

: ، رثاء، محمد الحايك   93: شاعر الوجدان، محمد عسليه   ز م ، خبر يه  90: روسنا، محمد الحسناوي  ، كل د  88

، والطـود   106: ، الشيخ في سكناته، مريم العمـوري      102: ، دموع على صاحب الكرسي، محمد الدغيم      99

  .112، 111: ، موسى أبو جليدان، لم يقتلوك109: خ، المعتضد باهللالشام
  .114: كوكب القدس، الميمان النجدي )11(
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  عليك وكم قلب من الضيم ماسال    أياسين كم غارت من الحزن مقلةً

  :)1(وقال آخر

  فثأرك في األحشاء قد بات صائال     في القدس ال تخفاإلسالمأحامي حمى 

  :)2(النداء، من ذلك حرفحذف اء النداء وقد وقد ج

  .تركوك وحدك شيخنا

  :)3(وقال آخر

  .… يضيء بلحية سمراءنجم       أحمد يا عيوني ها هو…ياسين

  :)4( أو شبيهاً بالمضاف كقول الشاعر- كما سبق-وقد جاء المنادى مضافاً

  ومجدداً سيف النبي القاهر      يا صانعاً شمس الجهاد جليلة

  :)5(وقال آخر

  جعل الكفاح جريمة كبغاء      يا عازفاً لحن الكفاح بعالم

ومن أنواع النداء الذي ورد في رثاء الشعراء لإلمام، نداء االستغاثة والتعجب الذي يدل علـى                

  :)6(طلب الغوث، ومن ذلك

  كان قد جدع من قبُل شرم الشيخ

  .يا للشيخ

  !ماذا قد أصابك؟؟

 تدل على التفجع على المنادى، أو فيه، ويختص به جرف           التي) الندبة(وكذلك من أنواع النداء     

إذا أمن اللبس، وقد يكون المنادى علماً أو مضافاً أو اسـماً موصـوالً              ) يا(أو  ) وا(واحد هو   

  :)7(مشهوراً بصلته، وهو ما استخدمه الشعراء في رثاء اإلمام، قال الشاعر

  يــا مــن ال تحمــل كفيــك   

  يــا مــن ال تملــك قــدميك   

  ينـــاكيـــا مـــن نامـــت ع
  

  !كيف حملـت همـوم العـصر؟        

  !كيــف شــققت دروب النــصر؟

  !كيف قنـصت شـعاع الفجـر؟      
  

                                                            
  .115: السابق )1(
  .7: وداعاً شيخنا ابتسام مصطفى )2(
، ووسام علـى    24: عصر أحمد ياسين، أسامة األحمد    : ، وانظر 19: أنا لست أرثي، أحمد منصور الباسل      )3(

  .78: هيد، فارس عودة، الحي الش36: لعز، خضر أبو جحجوحجبين ا
  .65:  الشيخ الشهيد، عبد الكريم العسولي)4(
  .88: فارس الكرسي، محمد البع: ، وانظر21: ر الباسلأحمد منصو:  أنا لست أرثي)5(
  .118: ا الدهر، نعيم عودةن خان)6(
  .24: أسامة األحمد.  عصر أحمد ياسين، د)7(
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  :)1(وقال آخر

  معنى يقدم للحياة ظواهرا      يا من ترجل تاركاً كرسيه

               ،هذه هي بعض المظاهر اللغوية في شعر الرثاء المقاوم، والتي تزيد النصوص روعة وبهـاء

  .ظ ذات التعبيرات والدالالت الخاصةمن خالل إدخال ألوان مختلفة من األلفا

من األلفاظ التي تحمل في طياتها معاني اجتماعية قريبة إلى النفس، سهلة الفهم، واأللفاظ التي               

تدل على االستفهام مع ما فيها من مضامين لغوية تدل على المشاركة، فطرح السؤال من قبل                

ساؤل الشاعر، أما ألفاظ النداء فهي      الشاعر يعمل على إشراك المتلقي في البحث عن إجابات لت         

تحمل في طياتها مفاهيم الحاجة، وأهمية المنادى ودوره المركزي في الفعل، وكـذلك تـضفي               

على النص الشعري عنصري المفاجأة والدهشة، التي تنقل القارئ من الرتابة التي اعتاد عليها              

  .إلى وجه جديد فيه عنصر المفاجأة وبالتالي الدهشة والتساؤل

  

                                                            
، ويا أمة المليار،    52: قبلة على بوابة الشرف، صالح العمري     : ، وانظر 38:  الكرسي الفارغ، خليل عمرو    )1(

، ودموع على صاحب الكرسي، محمد الـسيد  88: ي، محمد البع، وفارس الكرس 55: صالح بن محمد الصملة   

  .103: دغيم



 
51

  خاتمة
، فقد تبين لنا من خالل      "أحمد ياسين "فال بد من وقفة أخيرة مع شعر رثاء اإلمام الشهيد           .. وبعد

البحث أن الشعراء قد استخدموا في معجمهم الشعري في الرثاء، ألفاظاً استخدمها القدماء فـي               

تص بالمرثي وهو   الرثاء، وأضافوا إليها ألفاظاً من البيئة التي يعيشون فيها، وألفاظاً أخرى تخ           

  .اإلمام الشهيد

لـك  ذوقد اتضح من خالل البحث أن الشعراء قد جعلوا األلفاظ في األسماع صوراً تتحرك، و              

لما للفظ من أهمية أخرى قد تخرج به من إطار سيطرة الجانب الموسيقي فيـه علـى بقيـة                   

ها الشعراء فـي    الجوانب، ومن ثم يصبح من الضروري دراسة األلفاظ والتعابير التي يستعمل          

د استطاع الشاعر المقاوم أن يتغلب عـن كـل ظـروف الهزيمـة واالحـتالل،                قشعرهم، ف 

واالضطراب السياسي والثقافي والعسكري، فتغلب على جميع هذه العوامل مجتمعة، واسـتنفذ            

جميع اإلمكانيات والعوامل التراثية والعربية واإلقليمية لخدمة قصيدته، وإدخالها بحـسم فـي             

  . شعره لخدمة قضيتهمضمون

قد استلهم معطيات التراث الديني والتاريخي والثقافي واألدبـي، فاسـتلهم مـضامين الـدين               ف

صيات الفلسطينية اإلسالمية،   اإلسالمي، وكذلك تمكن من االستفادة من العوامل الوطنية كالشخ        

د الفلسطيني، بما   ية والسياسية، وقد عالج باإلضافة إلى ذلك جميع جوانب عملية االستشها          ينوالد

  .فيها من روح تحدي ومقاومة، وأمل في النصر

وقد اقترب الشاعر المقاوم من القاعدة الشعبية، وذلك من خالل إدراكه لدور الشعب وأهميته،              

وذلك لألخذ بيد هذا الشعب إلى الطريق الصحيح، وبث روح الوطنية والحماس الوطني فـي               

  .ظروف الشعب وواقعه ومعاناتهع، وعايش نصهر الشاعر في بوتقة المجتمنفسه، فا

إن التطور اللغوي الواضح في شعر الرثاء المقاوم يتضح من خالل احتواء هذا الشعر علـى                

ألفاظ تقترب من روح المجتمع الفلسطيني المسلم، فاحتوى على كثير من األلفاظ التي استنبطها              

يني المقاوم، وكذلك احتواء لغة الـشعر       من العادات والتقاليد االجتماعية ونفسية اإلنسان الفلسط      

المقاوم على الكثير من المضامين الجغرافية كأسماء المدن والقـرى والمخيمـات، وغيرهـا،              

باإلضافة إلى احتوائها على كم هائل من ألفاظ المأساة والحزن، وكذلك ألفـاظ المـدح التـي                 

  . الرثاء والمدحتختص بالمرثي اإلمام الشهيد، حيث لم يفرق الشعراء كثيراً بين

اومة ألفاظ المق فهي  أما الوجوه اللغوية الجديدة التي أضافها شعراء المقاومة على شعر الرثاء،            

 الفعل المقاوم، وهي أفعال حركة وعمل، باإلضافة إلى لغة          هتغواألمل في النصر، فظهر في ل     

 يجلس عليـه،    خاصة باإلمام الشهيد، وهي ألفاظ المرض والشلل والكرسي المتحرك الذي كان          
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وظهر جلياً كذلك أن الشاعر المقاوم قـد اسـتخدم    . وأصبح اآلن رمزاً جديداً للمقاومة والثورة     

  .من أدوات الرثاء النداء واالستفهام

  .هذا باإلضافة إلى سهولة اللغة، والقلب والتحول في بعض مدلوالتها، وتكرار بعض األلفاظ

 ظـواهر   كـل شعر المقاوم على الرغم مـن        أن ال  من كل هذا نصل إلى حقيقة واضحة، وهي       

اإلضراب السياسي واالجتماعي والعسكري التي مر بها، قد استطاع أن يحدد هـدفاً واضـحاً               

  .صريحاً وأن يصل إليه دون تعقيد

  الـشعراء    القدير أن يكون قد وفقني في إعطاء صورة واضحة عـن رثـاء             يوأرجو اهللا العل  

 .إلمام الشهيدل
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