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الملخص

مفلح  محمود  الــشــاعــر  باهتمام  الــتــراث  َحــظــي 

فعمل على انتقاء بعض وقائعه وأحداثه وشخصياته، 

وقام باستدعاء هذه الشخصيات المتمثلة باألنبياء 

الواقع  وظــروف  يتالءم  بما  السالم-  عليهم  والرسل- 

معاصرة  الت  دال تحميلها  الى  عمد  حيث  الَمعيش 

متخطًيا بذلك العصور ومكسًبا إياها حضوًرا يحمُل 

فالشاعر  ومآسيه.  اإلسالمي  الشاعر  أزمات  ثناياه  في 

يخية  التار الــنــمــاذج  لــهــذه  اســتــدعــائــه  خـــالل  مــن 

الماضي  ذلـــك  الـــى  الـــعـــودة  الـــى  يتطلع  الــمــشــرقــة 

المجيد ليأخذ منه القبس الذي يضيء زوايا تجربته 

ثقافة  الدراسة  هذه  ابــرزت  وقد  المعاصرة.  الشعرية 

بما استدعاه من  الديني  الواسعة في موروثنا  الشاعر 

أن  أرادت  إذا  مــة 
ُ
األ وأن  والرسل  األنبياء  شخصيات 

الديني  موروثها  إلى  ترجع  ن 
َ
أ البد  كبوتها  من  تنهض 

التي  والِعَبر  الــدروس  منه  لتستخلص  يخي؛  والتار

تتكفل بتحسين حاضرها واستشراف مستقبلها.

* * *

Summary:

      Heritage received the attention of the poet 

Mahmoud Mufleh, so he worked on selecting 

some of his facts, events and personalities, and 

he summoned these characters represented by 

the prophets and messengers - peace be upon 

them - in a manner that suits the conditions of the 

lived reality, as he intended to download them 

with contemporary connotations, transcending 

the ages and gaining them a presence that carries 

the crises and tragedies of the Islamic poet. The 

poet, by invoking these bright historical models, 

is looking forward to returning to that glorious 

past to take from him the Flame that illuminates 

the corners of his contemporary poetic experi-

ence. This study highlighted the poet’s extensive 

culture in our religious heritage, with what he 

summoned from the personalities of the proph-

ets and messengers, and that if the nation wants 

to rise from its repression, it must return to its re-

ligious and historical heritage; To draw lessons 

and lessons from it that will improve its present 

and anticipate its future.

* * *
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المقدمة

ُتعد شخصيات األنبياء والرسل - عليهم السالم- 

ذيــوًعــا في  الــديــنــي  الــتــراث  كــثــر شخصيات  أ مــن 

وال  الخصوص.  وجه  على  المعاصر  اإلسالمي  الشعر 

وثيقة  وشائج  ثمة  بأن  الشعراء  هؤالء  أحّسَ  فقد  غرو 

وتجربة  اإلسالميين-  الشعراء  تجربتهم-  بين  تربط 

يحمُل  منهما  كــال  أن  إذ  الــســالم-  عليهم  األنــبــيــاء- 

إلى  يرشدهم  أن  بوساطتها  يحاول  أمته  إلــى  رسالة 

طريق الصواب وكال منهما-كذلك- يتحمل العنت 

بينهما-  الفارق  ولكن  رسالته،  سبيل  في  والعذاب 

ية.)١( لقد وضع  - أن رسالة النبي سماو النبي والشاعر

يخية  التار الشخصيات  هذه  مفلح  محمود  األستاذ 

رمًزا  بعدها  اإلسالمية؛  ية  الرؤ مجهر  تحت  السامية 

تنظير  خالل  من  الفضيلة  ونشر  والخير  الحق  لقيم 

نظام  يسوده  مجتمع  إلى  وصــواًل  بالحاضر  الماضي 

يمثُل حضور  والقيم اإلسالمية الصحيحة.)٢( و العدل 

فاعل  دور  تقديم  على  الــقــدرة  الشخصيات  ــذه  ه

الــذي  المعاصر  اإلســالمــي  المجتمع  فــي  ي  ومــحــور

العربي  الشعر  في  التراثية  الشخصيات  استدعاء   : ُينظر  )١(
القاهرة-  العربي،  الفكر  دار  زايد،  عشري  علي  د.   ، المعاصر

ية مصر العربية، ١٩٩٧م، ص٧٧ جمهور
: الشخصية اإلسالمية في الرواية المصرية الحديثة-  )٢( ُينظر
العبيكان،  مكتبة  خليفة،  سعد  كمال  د.  ونــقــد-،  تحليل 
١٤٢8هـــ/٢00٧م،  ط١،  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض- 

ص١٢

يفتقد وجود نموذج إسالمي قادر على تخليصه مما 

يخ  التار من  مفلح  محمود  الشاعر  واتخذ  بــه.)3(  الــّمَ 

الشعرية،  تجربته  لصياغة  فنيًة  وسيلًة  اإلســالمــي 

والرسل-  األنبياء  العديد من شخصيات  واستحضر 

عليهم السالم- وفي غير موضع محدد وكما يأتي:  

المطلب األول: نبي اهلل نوح ) عليه السالم(	 

المهمة  مكانتها  لها  جليلة  شخصية  آدم  سيدنا 

أبو  فهو  ــان،  األدي يخ  وتأر أجمع  اإلنساني  يخ  التأر في 

العذب  والمنهل  المتجدد،  للعطاء  ومثال  األنبياء 

الذي ترتوي منه مشاعر المؤمنين التي تنضوي تحت 
لواء اإلسالم وعقيدته السمحاء.)٤( 

ــه الــــســــالم- مــن  ــي ــوح- عــل ــ ــ ــعــــد شــخــصــيــة ن ــ وُت

الشخصيات اإلنسانية التي كان لها حضوًرا كبيًرا في 

الشعر اإلسالمي؛ لما تتسم به من واقعية في التفاعل 

مسيرة  أثناء  اعترتها  التي  المختلفة  األحـــداث  مع 

استمرت  التي  المضنية.)5(  بالدعوة  ابتداًء  حياتها 

باستحالة  لتنتهي  ــًا  ــام ع خمسين  إال  ســنــة  ألـــف 

إيمانهم- قوم نوح- وتصديقهم بما جاءهم به وعندها 

يقول تعالى على لسان نوح- عليه السالم-    حمس َوقَاَل 

: المرجع نفسه، ص١٢٧ )3( ُينظر
صابر  د.  والتطبيق،  النظرية  بين  اإلسالمي  األدب   : ُينظر  )٤(
مصر  ية  جمهور القاهرة-  الــشــروق،  دار  يونس،  الــدايــم  عبد 

العربية، ط٢، ١٤٢٢هـ/٢00٢م، ص١5
الشعر  في  اإلســالم  قبل  ما  شخصيات  استدعاء   : ُينظر  )5(
العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، محمد رافع غالب 
اآلداب  كلية  البيت-  آل  جامعة   ، ماجستير رسالة  القاضي، 
والعلوم اإلنسانية، المملكة األردنية الهاشمية، ٢0١٤م، ص٢١٩
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ۡرِض ِمَن ٱلَۡكٰفِرِيَن َديَّاًرا ٢٦ىجس 
َ
نُوٞح رَّّبِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ

لنوح  ــانــي  الــرّب ــنــداء  ال ذلــك  بعد  ليأتي  حمتجحتجحس     : ــوح   حجسنُ

قصة  من  تبعه  ومــا  السفينة  ببناء  الــســالم-  عليه   -

دت لوالدة مجتمع إسالمي  الطوفان التي انتهت ومّهَ

من  الكثير  الشخصية  هذه  دت  جّسَ لقد  جــديــد.)١( 

الرباني  الواجب  في  الصبر  ومنها:  والِعبر  الت  الــدال

الذي ُيكلف به المسلم مهما طال أمده، والغيرة على 

رمزًا  كذلك-  مثلت-  وقد  الدنيا،  في  والُزهد  الحق، 

بعدها  ظل  في  األمة  تعيشه  الذي  الواقع  في  للتغيير 

عن المنهج الرّباني.

)جزيرة  قصيدة:  في  مفلح  محمود  األستاذ  يقول   

اإلسالم(:

هلِل الـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــُد 

ــاع ــيـ ِل والـــضـ ــال ــ ــضـ ــ ــي مـــــَن الـ ــ ن
َ

ــذ ــ ــق ــ ــذي ان ــ ــ الـ

بيَن والُرعاع ْن أكوَن في حظيرِة الذئاِب والمضار
َ
وأ

ــم “يــــغــــوث”  ــ ــهـ ــ ـ ــرّبِ ــ ــَن رايــــــــــًة لـ ــ ــي ــ ــج ــ ــاس ــ ــن ــ وال

“ســـــــــــــــــــــواع” أو  “يـــــــــــــــعـــــــــــــــوق”  أو 

ــذي بــصــرنــي بــالــفــجــِر والــيــقــيــِن ــ الــحــمــُد هلِل ال

 لــــــــــــــــــــــــــي: اركــــــــــــــــــــــــــْب
َ

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

الـــــــطـــــــوفـــــــان يـــــــبـــــــتـــــــدئ  أن  وقــــــــــبــــــــــَل 

ويــــــخــــــتــــــفــــــي الــــــــــــزمــــــــــــان والـــــــمـــــــكـــــــان

ــُه
َّ
ــرُء ظــل ــمـ ــذي يــفــقــُد فــيــه الـ ــ ــعــصــُر ال ـــُه ال

َ
فـــإّن

ويـــــــــــــــــســـــــــــــــــكـــــــــــــــــُن الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــواُن

عماد  د.  اإلســالمــي،  النقد  في  جديدة  محاوالت   : ُينظر  )١(
العربية  ية  الجمهور دمــشــق-   ، كثير ابــن  دار  خليل،  الــديــن 
ية العربية اللبنانية، ط١، ١٤٢8هـ/  ية، بيروت- الجمهور السور

٢00٧م، ص٢١٩

ــراثـــن الــشــيــطــان ــنـــاس مـــن بـ ــه الـ ويــســتــجــيــر فــي
بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــان!!)2)

يحمُد الشاعُر ربه على نعمة الثبات على اإليمان 

اهلل  طريق  ــْرك  وَت والــهــوان،  الضعف  فيه  ُكثر  زمــن  في 

وسلوك طريق الشيطان وما فيه من شهوات وموبقات 

وشاعرنا  وتــعــالــى-،  سبحانه  اهلل-  عــبــادة  عــن  وُبــعــد 

يتكئ على المنبع الديني المتمثل بالقرآن الكريم في 

ِذكره لمدى انحراف الناس في هذا الزمن عن طريق 

الهداية الرباني والذي يشبهُه بترك الناس لعبادة اهلل 

وتوجههم لعبادة االصنام، وهو ما ُيشير إليه من خالل 

كان يعبدها الناس في زمن  ذكره ألسماء اآللهة التي 

نبي اهلل نوح عليه السالم وهي: »يغوث، يعوق، سواع«، 

ه واقعه الُمعاش بذلك الواقع السيء الذي كان  يشّبِ و

يستحضُر  فالشاعر  الــســالم،  عليه  نــوح  قــوم  يعيشه 

شخصية هذا النبي الكريم والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

العصر  هــذا  ظلمات  مــن  لينقذه  الــطــوفــان  بحادثة 

إلــى ركــوب سفينة  الــذي يعيشه، مــن خــالل دعــوتــه 

وعال-   
َ

جــّل  - اهلل  يحمد  نفسه  الوقت  وفــي  النجاة. 

على  الصعود  مــن  نته 
َ

مّك التي  اإليــمــان  نعمِة  على 

من  تيقنه  بعد  المفسدين  وتركه  النجاة  سفينة  ظهر 

استحالة العيش معهم. وقد مثلت شخصية نبي اهلل 

 ، للشاعر الخالص  طريق  وسفينته  السالم  عليه  نوح 

ي  السوداو والمصير  الماحق،  الظلم  من  والمنجاة 

ع إلى غٍد مشرٍق يكون 
ُ
م على الناس، والتطل الذي خّيَ

)٢( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، بورصة الكتب 
ط٢،  ج٢،  العربية،  مصر  ية  جمهور القاهرة-  يع،  والتوز للنشر 

٢0١8م، ص88-8٧
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سفينة  فــي  يــرى  فالشاعر  شــأنــًا.  أعظم  اإلســـالم  فيه 

الظلم  على  بالنصر  المنشود  األمل  السالم  عليه  نوح 

الشاعر لجملة  تكرار  ونلحظ  اإلسالم.  والنجاة بدين 

الكبيرة  الفرحة  خالله  من  كد  أ والــذي  هلل«  »الحمد 

التيارات  تلك  وراء  االنجرار  من  لنجاته  تنتابه  التي 

الفاسدة، وركوبه سفينة الحق. 

ونــلــحــظ- كــذلــك- تــكــرار األفـــعـــال الــمــضــارعــة 

التي   » يستجير يسكن،  يفقد،  يختفي،  »يــبــتــدئ، 

متكاملة  صــورة  عــرض  في  خاللها  من  الشاعُر  أفــاد 

يعيشه  الـــذي  المظلم  للواقع  يــة   بــاالســتــمــرار تتسم 

كيدًا  وتأ وضوحًا  المعاني  هــذه  يزيد  ومما   ، الشاعر

ُه« 
َّ
ظل المرُء  فيه  »يفقُد  في:  والتأخير  التقديم  مجيئ 

يستجير فيه الناس«. «و و

ــاق 
َ

ــّش »ُع بــعــنــوان:  للشاعر  ــرى  أخـ قصيدة  وفــي 

« نجده يقول فيها:  الفجر

ــر ــ ال  
َ

إّن الـــــَفـــــجـــــِر   
َ

نــــــــواِفــــــــذ ــا  ــوهــ ــحــ ــ ــت ــ ــاف ــ ف

ــــــــــت تــــــــــبــــــــــوُح بــــــــــاألســــــــــرار يـــــــــــــَح هــــــــــّبَ

أول فــــــــــي  الـــــــــقـــــــــلـــــــــوِع  وارفــــــــــعــــــــــوهــــــــــا 

الـــــــضـــــــوءِ فـــــــهـــــــذي مــــــــواســــــــُم اإلبــــــحــــــار

ــري ــ ــج ــ ت ــــــــــــــي  ّبِ ر فــــــبــــــاســــــِم  تــــــخــــــافــــــوا  ال 

ـــــــار ــك بــــــاســــــمــــــِه الـــــــَقـــــــّهَ ــ ــ ــل ــ ــ ــف ــ ــ هـــــــــــذه ال

هـــــــــــــــذه أمـــــــــــــــة الـــــــــــــــفـــــــــــــــوارس فــــــــاقــــــــرأ

مـــــــــا يــــــــشــــــــاء الــــــــــــزمــــــــــــاُن مـــــــــن أخــــــبــــــار

ــجــــب الــــلــــيــــث بــــعــــد الــــلــــيــــث يـــجـــري ــ ــن ــ ت

قـــــطـــــار أّيُ  الــــــــلــــــــيــــــــوث  فـــــــقـــــــطـــــــار 
ً
ــا ــ ــ ــوي ــ ــ  ق

ً
فـــــــــــاقـــــــــــرأوا ذكــــــــركــــــــم رخـــــــيـــــــمـــــــا

ــار فــــي الـــضـــحـــى فــــي الـــمـــســـاء فــــي األســــحــ

ــات ــ ــ ــظ ــ ــ ـــــــــــــــــْوا فــــــــــــــإن فـــــــيـــــــه ع وتـــــــــــــــــأّسَ

ــار ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــه يــــــانــــــعــــــات الـ ــ ــ ــن ــ ــ واقـــــــطـــــــفـــــــوا م

ــون ــ ــك ــ ــي يـــنـــفـــخ ال ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ واقــــــــــــــرأوا الـ

!! شــــــــــذاهــــــــــا.. فـــــيـــــا لـــــطـــــيـــــب  الـــــــــقـــــــــرار

واقـــــــــــــــــــرأوا واقـــــــــــــــــــرأوا الـــــــــتـــــــــراث فـــلـــيـــس
اآلبـــــــــــــــار)1) مـــــــن  تــــمــــتــــحــــوا  أن  الـــــــهـــــــدي 

الفجر  قــدوم  يترقبوا  أن  أمته  أبناء  الشاعر  يدعو 

سحب  ــالء  وج النصر  تباشير  لهم  سيحمل  ــذي  ال

إليه  يشير  مــا  وهـــو  عليهم.  خــّيــمــت  الــتــي  ــظــالم  ال

معلنًا  اإلبحار  موسم  بدء  كيده  تأ خالل  من  الشاعر 

صوب  المؤمنين  ستنقل  التي  الحق  سفينة  انطالق 

نبي  شخصية  يستدعي  نجده  وهنا  األمــان.  شاطئ 

اهلل نوحعليه السالم وهو يقود سفينته وسط الطوفان 

العظيم واألمواج العاتية وهو يطمئن المؤمنين بأن هذه 

َل بحفظها ورعاية 
َ

تكّف الذي  باسم اهلل  السفينة تسير 

يتكئ شاعرنا في استدعائه لشخصية نبي  من فيها. و

اهلل- نوحعليه السالم على المصدر الديني المتمثل 

بالقرآن الكريم وباألخص سورة هود التي تناولت هذا 

األمة  بقدرة  الشاعر  يفتخر  و بالتفصيل.  الموضوع 

وفي  الهزيمة،  رمــاد  ونفض  التجدد  على  اإلسالمية 

الوقت نفسه يدعو للتمسك بالتراث اإلسالمي، وسيرة 

كرم- عليه الصالة والسالم-باعتبارهما األمل  نبينا األ

شاطئ  إلــى  بهم  تعبر  التي  النجاة  وسفينة  بالنصر 

األمان كما هو الحال في سفينة نوحعليه السالم التي 

)١( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، بورصة الكتب للنشر 
٢0١8م،  ط٢،  ج١،  العربية،  مصر  ية  جمهور القاهرة-  يع،  والتوز

ص٧5-٧6
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تولى قيادتها نبي اهلل نوحعليه السالم وعَبر بالمؤمنين 

الشاعر ومن خالل استلهامه لهذه  األمان. إن  بّرِ  إلى 

الصبر  إلــى  قومه  أبــنــاء  يدعو  اإلســالمــيــة  الشخصية 

بالشجاعة  والتحلي  األعــداء،  مواجهة  في  والثبات 

والغيرة على الحق، والمضي في طريقه دون خوف أو 

وجل. ومن الُمالحظ غلبة الجمل الطلبية التي تبدأ 

توجيه  في  تكرارها  من  الشاعر  أفاد  والتي  األمر  بفعل 

كيده على ضرورة تمسكهم  خطابه إلى أبناء قومه وتأ

بالسيرة النبوية الشريفة، ونهلهم من التراث اإلسالمي 

العظيم.

المطلب الثاني

نبي اهلل يوسف)عليه السالم(

عليه  يــوســف-  اهلل  نــبــي  شخصية  تــمــثــل         

الشعراء  أغلب  منه  نهَل  الذي  الَثر  المنبع  السالم- 

كثروا من استدعاء هذه الشخصية في  اإلسالميين، وأ

من  لها  لما  الحديث؛  عصرنا  في  وخصوصًا  شعرهم 

رها القرآن الكريم أجمل تصوير في السورة  مواقف صّوَ

التي ُسميت باسم هذه الشخصية المباركة.)١( والتي 

لت بعرض هذه الشخصية على شكل حلقات 
َ

تكّف

ت  مــّرَ معينة  زمنية  فترة  تمثل  حلقة  وكــل  مترابطة، 

دت  جّسَ التي  الحلقات  هذه  الشخصّية،  هذه  بها 

الت والِعبر والتي تضمنت: الجمال  الكثير من الدال

عند  واالحتساب  الصبر  الــبــراءة،  الغربة،  المطلق، 

المقدرة،  عند  العفو  العاقبة،  ُحسن  األمانة،  البالء، 

د.  الحديث،  العربي  الشعر  في  الكريم  القرآن  أثر   : ُينظر  )١(
العربية  ية  الجمهور دمشق-  المعرفة،  دار  شّراد،  عبود  شلتاغ 

ية، ط١، ١٩8٧م، ص١68 السور

تضمنتها-  التي  الِعبر  ومــن  بــاألســبــاب.)٢(  واألخـــذ 

من  هو  وتعالى-  سبحانه  هلل-  اإلخالص  أن  كذلك- 

كبر األسباب لحصول الخير لإلنسان الملتزم ودفع  أ

يأتي بعد الكرب. وهو ما  الفرج دائمًا  الشر عنه، وأن 

نجده في قوله تعالى: حمسَوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرَك ٤ فَإِنَّ َمَع 

ح : مخت - حمتجحس  ۡ ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا ٥ إِنَّ َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا ٦ىجس حجسالشَّ
والمسلم ليس له ملجأ إال اهلل فهو الوحيد القادر على 

دفع الضرر عن المسلم الذي أضاء بصيرته باإليمان 

ت 
َ

ه مهما اشتّد يمتلك اليقين الراسخ   من رحمة رّبِ و

عليه الكروب.  لقد َعَبرت- هذه الشخصية- حاجز 

الحاضر  من  كثيرة  جوانب  لتجسد  الماضي  الزمن 

كان  ولــقــد  واالضــطــهــاد.  بالظلم  الــمــلــيء  المعاصر 

وقفة مع سورة يوسف- عليه  لألستاذ محمود مفلح 

الت  والــدال الِعبر  من  الكثير  منها  استلهم  السالم- 

ليتمكن من مواجهة هذا الواقع المظلم الذي يعيشه.

 ومــن ذلــك قــولــه فــي قــصــيــدة: )ومــقــصــي غرامه 

التقليم(:

َســــــــافــــــــري َحـــــيـــــُثـــــمـــــا تـــــــشـــــــاُء الـــــُغـــــيـــــوم

ــــــــــي َعــــقــــيــــم واهــــــــُطــــــــلــــــــي َمـــــــــــــــــرًة فــــــــــإّنِ

ت عــــــــلــــــــّيَ ِعــــــجــــــاُف َســــــــــنــــــــــواٌت مـــــــــــــــّرَ

ــــــت كـــــروم
َ

حــــــــــْت)3) ِحــــنــــطــــُة وجــــــّف صــــــــــّوَ

أدري لــــــســــــُت   
ً
َحـــــــــــاِئـــــــــــرا وتـــــــوقـــــــفـــــــُت 

َمــــــــْفــــــــُهــــــــوم! وال  غـــــــــامـــــــــٌض  أَنــــــــــــــا  ال   

الشعر  في  اإلســالم  قبل  ما  شخصيات  استدعاء   : ُينظر  )٢(
العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، محمد رافع غالب 

القاضي، ص٢٤
)3( التصّوح هو التشقق في الشعر وتصوحت بمعنى يبست
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ً
ــي لـــــــســـــــُت غــــــــرا ــ ــ ــن ــ ــ ــإن ــ ــ َصــــــارحــــــيــــــنــــــي ف

الـــــَقـــــديـــــم! الـــــَعـــــشـــــيـــــُق   فــــــأَنــــــا مــــثــــلــــِك 

ــاتـــي ــمـ ــلـ ى كـ  ُتــــنــــجــــب الــــــــــــرؤ
ْ

ــــــــــْم تــــــــــزل
َ
ل

(1( ــم!  ــ ــي ــ ــت ــ ــع ــ ــت ــ ال ــا  ــ ــه ــ ــَق ــ ــي ــ رح ــْف  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ ُيـ لـــــــْم 

الذي  زمانه  في  عظيمة  لمحنة  الشاعر  يتعرض 

يعيش فيه تتمثل في تصّوح كل شيء ينبض بالحياة، 

يــتــبــع ذلـــك تــالشــي الــقــيــم االنــســانــيــة والــعــواطــف  و

باتجاه  يسيرون  الناس  وأصبح  السامية،  واألهــداف 

درجــة  إلــى  القويمة  المبادئ  تلك  التــجــاه  كس  معا

تجعل الشاعر يتوقف متسائاًل متهكمًا هل أن هؤالء 

غموضه  بسبب  الملتزمة  أشعاره  من  ينفرون  الناس 

على  يصّرُ  نجده  التساؤالت  هــذه  ووســط  وتعقيده. 

الــوقــوف بــوجــه هــذا الــمــّد الــجــارف الـــذي أخــذ معه 

في  موجودة  كانت  التي  والُمثل  والمبادئ  القيم  كل 

مجتمعه لتسود فيه لغة الغدر والقتل والفساد. 

وقيمه  مــبــادئــه  على  ثباته  على  يــصــّرُ  فالشاعر 

سيكون  أنــه  بل  السلبيات؛  بتلك  تأثره  عــدم  معلنًا 

عنصرًا بارزًا في تغيير تلك المفاهيم السلبية، ونجده 

السالم  عليه  يوسف  اهلل-  نبي  شخصية  يستحضر 

هذه  تناولت  التي  يوسف  لسورة  إشارته  خــالل  من 

يتكلم  فالشاعر  بالتفصيل،  اإلسالمية  الشخصية 

ت  على لسان نبي اهلل يوسف عليه السالم عندما مّرَ

العجاف  سنوات  السبع  االقتصادية-  ــة  األزم بهم- 

عليهم؛  تؤثر  لْم  لكنها  شيء،  كّل  فيها  تصّوح  والتي 

ج٢،  مــفــلــح،  مــحــمــود  ــة،  ــل ــام ــك ال يــة  الــشــعــر األعـــمـــال   )١( 
ص٢6٩-٢٧0.

وتمّرُ  العصيبة.  الفترة  لهذه  متهيئين  كــانــوا  ألنهم 

والصلح  الخير  بعدها  ليأتي  هذه  الجدب  سنوات 

، لقد ربط الشاعر من خالل  الذي عقب الشر والغدر

يعيشه  ــذي  ال الــواقــع  بين  األحـــداث  هــذه  استدعاء 

عليه  يوسف  اهلل  نبي  به  مــّرَ  الــذي  للواقع  ومشابهته 

السالم وصبره واحتسابه وحكمته على ما تعرض له 

من ظروف كثيرة، منها القحط والظلم والغدر وغيرها 

لكنه صبَر بما يمتلك من إيمان راسخ. 

التي  الطلبية  الجمل  تكرار  للنظر  الالفت  ومــن 

خاللها-  من   - الشاعر ر  عّبَ والتي  األمــر  بفعل  تبدأ 

في  انتشرت  التي  السلبية  بالمفاهيم  تأثره  عدم  عن 

والذي  مفهوم«  »غامض،  بين  الطباق  ونلحظ  زمنه. 

وعــدم  أمــتــه  أبــنــاء  تصرفات  مــن  الشاعر  حــيــرة  ــن   بــّيَ

سماعهم له. 

 وفي قصيدة أخرى بعنوان: » أنا« يقول فيها:

عــــــــــودي فــــديــــتــــك فـــــــــاألبـــــــــواُب مــــوصــــدة

خـــــــــــــدود
ُ
خــــــــــــــــــدوٍد وأ

ُ
ودونــــــــهــــــــا ألـــــــــــُف أ

ــا ــًقـ ــِلـ  قـ
ْ

ــــــــْم َيـــــــــزل
َ
ــي ل ــ ــ ــؤال ــ ــ  ُس

َ
عــــــــودي فـــــــــإّن

ــد ــضــمــي ــِر َت ــ ــي ــ  ِمـــــــْن غ
ْ

ــــا يـــــــزل والــــــجــــــرُح لــــّمَ

ــاِر فـــــي أعــــصــــاِبــــَنــــا َضـــــرم ــ ــَن ــ ــل ــ ــل ــ عــــــــودي ف

ـــــــنـــــــا بــــــــيــــــــَن مـــــــقـــــــتـــــــوٍل ومـــــفـــــقـــــود
ّ
وكـــــــل

ــاُن واْنـــطـــلـــقـــت ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــَر الــــبــــحــــُر والـ ــ ــ ــآم ــ ــ ت

ــود« ــ ــي ــ ــول ــ ــن ِمــــــــْن أوكـــــــــــاِر »ه ــ ــي ــ ــراب ــ ــغ ــ ُكــــــــّل ال

 ِمــــــــْن دبـــــٍر
َ

ــي ُقــــــــــّد ــصـ ــيـ ــمـ  َقـ
َ

عــــــــودي فــــــــــإّن

 بــتــهــويــدي!
ٌ

ــول ــغـ ــشـ ــِن مـ ــجـ ــسـ وصــــاحــــُب الـ

ــا ــن ونــــــحــــــُن نــــــركــــــُب ظـــــهـــــَر الـــــنـــــائـــــبـــــاِت ب

ــٍد إلــــــى بــيــد ــ ــيـ ــ ــُر ِمــــــــْن ِبـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــري األعـ ــ ــجـ ــ َتـ
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الملتزُم،  الشعُر  فيه   
َ

ُنِبذ زمن  عن  الشاعر  يتكلم 

السرب، ووسط  الملتزم مغّردًا خارج  الشاعر  وأصبح 

الذي  بنهجه  تمّسكه  الشاعر  يعلن  الضجيج  هــذا 

ارتضاه في أشعاره، هذا النهج الذي ينبع من العقيدة 

يعلن  وهو  الكريم.  القرآن  نبع  من  ويرتوي  اإلسالمية، 

يته اإلسالمية الثاقبة رفضه لالنحرافات  من خالل رؤ

يصفها بالمؤامرة الكبيرة التي  ت بالمجتمع و
َّ
التي حل

تستهدف القضاء على كل شيء يسير على الصراط 

نبي  شخصية  الشاعر  يستدعي  وهنا  المستقيم، 

القميص  حادثة  خالل  من  السالم  عليه  يوسف  اهلل 

مؤامرة  مــن  الــحــادثــة  هــذه  تبع  ومــا  العزيز  زوجــة  مــع 

استهدفت النيل من هذا النبي الكريم عليه السالم، 

 من 
َ

ُقّد لكن وجود القرينة المتمثلة بالقميص الذي 

كدت أن الحق من جانب نبي اهلل يوسف عليه  ُدبر أ

فالشاعر  كــريــن،  الــمــا تدبير  ســوء  وفضحت  الــســالم 

يعرض موقف النبي يوسف عليه السالم الذي يرى 

كبيرة  كبيرًا مع ما يتعرض له من مؤامرات  فيه تشابهًا 

والمبادئ  القيم  والتزامه  الحق،  على  ثباته  بسبب 

التي  الــمــؤامــرات  بسبب  تزعزعه  وعــدم  اإلســالمــيــة، 

ه حتى وأن كلفه األمر السجن. 
َ

ُتحاك ضّد

اإلســالمــيــة  الشخصية  هـــذه  شــاعــرنــا  يستلهم  و

الشاعر  لها  يعرُض  أخرى  حادثة  خالل  من  العظيمة 

في المقطع الثاني من قصيدته قائاًل:

ــم: ــ ــُك ــ
َ
ــُت ل ــلـ ــقـ ــا لـ ــ ــرؤي ــ ــل ــ ُكـــــْنـــــُت أعــــبــــُر ل ـــــــْو 

َ
ل

ــُك: قــــــرآًنــــــا بــــتــــلــــمــــود!)1) ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــم ــ بــــــــاَع ال

الديانة  تعليم  كتاب  وهــو  الــدراســة،  تعني  عبرية  كلمة   )١(

ــم: ــ ــُك ــ
َ
ــُت ل ــلـ ــقـ ــا لـ ــ ــرؤي ــ ــل ــ ُكـــــْنـــــُت أعــــبــــُر ل ـــــــْو 

َ
ل

ــــد ــي ــ ــاق ــ ــن ــعــ ــ ــال ــ ب تــــلــــهــــو  ــَب  ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ــث ــ ــ ال  
َ

إّن

ــم: ــ ــُك ــ
َ
ــُت ل ــلـ ــقـ ــا لـ ــ ــرؤي ــ ــل ــ ُكـــــْنـــــُت أعــــبــــُر ل ـــــــْو 

َ
ل

ــى أبـــــنـــــاِء “دافـــــيـــــد”! ــلـ ــاُء عـ ــ ــض ــ ــف ــ ضـــــــاَق ال

ــــي ــن ــ ــرب ــطــ ــ َنــــــــَعــــــــْم أغـــــــــــــــــّرُِد فــــالــــتــــغــــريــــد ُي
جـــلـــمـــود)2) قـــلـــِب  ــي  فــ عـــاطـــفـــًة  َمــــــــّسَ  إْن 

في  يسود  الذي  الُمعاش  واقعه  الشاعر  يستعرُض 

ماحق.  ظلم  من  يتبعهما  ومــا  والطغيان  الجبروت 

الشرفاء  رقــاب  على  جاثمون  المتسلطين  أن  يجد  و

ــة اإلســالمــيــة، ونــجــده هــنــا يستدعي  ــنــاء األمـ مــن أب

يا  ر رؤ شخصية النبي يوسف عليه السالم عندما فّسَ

االستعداد  من  تمكنوا  يا  الرؤ هذه  خالل  ومن  الملك 

لالزمة االقتصادية التي عصفت بهم آنذاك، والشاعر 

يحّسُ من خالل هذه التجربة بتشابٍه كبيرٍ مع تجربته 

التجربة  هذه  في  يوضح  ولكنه   ، الحاضر العصر  في 

ياه بسبب الظلم  المعاصرة عدم إمكانيته في تعبير رؤ

حرف  تكرار  إلى  يعمد  ونجده  الكبيرين.  والتسلط 

كان يعبر  « والذي اشترط من خالله أنه لو  الشرط »لو

يا لقال أن قرآننا الكريم قد اسُتبِدل بالتلمود من  للرؤ

كرين وهم أنفسهم الذين  قبل أولئك المتسلطين الما

أن  نجد  وبالتالي  والــثــروات،  بالمقدرات  يتحكمون 

ن أنه  الشاعر من خالل هذا االستدعاء الديني قد بّيَ

كانت  ثابٌت على طريق االلتزام ولْن يحيَد عنه مهما 

خالل  مــن  شعره  إشــراقــة  على  وسيحافظ  الــظــروف، 

يتضمن كل ما يتعلق بالشريعة اليهودية   اليهودية و
)٢( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج٢، ص60
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تبنيه لطريق المبادئ والقيم البناءة. 

)غــزة  قصيدة  فــي  مفلح  محمود  األســتــاذ  يــقــول  و

يحانة القلب(: ر

ــا ــ ــًتـ ــ يـ ز ِر  الــــــــمــــــــجــــــــاِز ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــــــوا  تــــــصــــــّبُ ال 

ــاع! ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ كـ الـــــــــــدمـــــــــــاَء  تـــــبـــــيـــــعـــــوا  ال 

ــا الـــضـــحـــايـــا ــهــ ــ ــت ــطــ ــ ــق ــــــغــــــُة األْمــــــــــــــِس أســ
ُ
ل

ــتـــاع)1) ــي الـــمـ ــم( فـ ــ ــُك ــ ــواِع ــ ــوا َعـــــْن )َص ــث ــح ــاب ف

المدينة  هـــذه  غـــزة  مــديــنــة  عــن  الــشــاعــر  يتكلم 

ــالل  ــت الــمــجــاهــدة الــصــابــرة عــلــى مــمــارســات االح

الصهيوني الحاقدة تجاهها، فقد وقف آبائها لوحدهم 

ــوات االحــتــالل  ــ ــم يــواجــهــون ق ــى وهـ ــوغ ــوح ال ــي سـ ف

والصمود  التحدي  صور  أروع  مسطرين  الصهيوني  

وسط حال الذل والهوان التي كانت- والتزال- تسيطر 

على المشهد. 

المتخاذلين  ولئك 
ُ
أ إلــى  خطابه  الشاعر  ويوجه 

االستهانة  وعــدم  الحق،  جانب  بأخذ  إياهم  مطالبًا 

األرض  عن  الدفاع  سبيل  في  سقطت  التي  بالدماء 

غزة-  أهل  قرار  أن  ن  يبّيِ نفسه  الوقت  وفي  والعرض، 

كان حاسمًا في سلوك طريق  على وجه الخصوص- 

نجد  وهنا  المحتلين،  ضــد  والمجاهدة  المقاومة 

عليه  يوسف  اهلل  نبي  شخصية  يستدعي  الشاعر 

ض للغدر من أقرب الناس إليه وهم  السالم عندما تعّرَ

أخوته، وتمكين اهلل- سبحانه وتعالى- له ليكون على 

جديد.  من  بأخوته  يلتقي  و مصر  خزائن  على  أمينا 

النبي  هذا  بها  مّرَ  التي  التجربة  هذه  الشاعر  ويربط 

)١( المصدر السابق، ج٢، ص٢85.

أبناء غزة، فقد غدر  التي يعيشها  التجربة  الكريم مع 

نصرتهم،  عن  وتخاذلوا  أمتهم،  أبناء  من  أخوتهم  بهم 

وتركوهم وحيدين في الميدان يجالدون هذا العدوان 

والفوز  المكافأة  أن  كذلك-   - الشاعر ويرى  الغاشم. 

سبيل  ينبذون  الذين  نصيب  من  ستكون  بالنصر 

يجنحون إلى سبيل الحق. ومن المالحظ  الشيطان و

خاللها  من  أراد  والتي  الناهية«  »ال  ل  الشاعر  تكرار 

الضاللة  طريق  يتركوا  أن  أمته  أبــنــاء  على  كيد  التأ

راية الجهاد ضد  النور المتمثل بإعالء  يلزموا طريق  و

المرابطين  أخوتهم  ودعم  الغاشم  الصهيوني  الكيان 

يقول األستاذ محمود  من أبناء الشعب الفلسطيني. و

مفلح في قصيدة )أشهد(:

مقفله دربَك  وأنَت  الوصوِل  إلى   
ُ

الوصول َكْيَف 

ِســـــــــوى  يـــــــضـــــــيء  ال  ســـــــــراجـــــــــي  وأنــــــــــــــا 

ــه! ــ ــلـ ــ ــَمـ ــ ــْسـ ــ ــَبـ ــ ــٍص ِمـــــــــــْن دمـــــــــــــوِع الـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ بـ

ــِهـــدوا علّي ــا شــهــيــُد الــقــبــلــتــيــِن وأخـــوتـــي َشـ ــ وأن

ــه...  أكــلــُت
ُ

ــْي يــقــول َكـ ــراوَغ  ــمـ وأقــنــعــوا الــذئــَب الـ
(2( ــة!!  ــ ــزلـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ تــــــــلــــــــَك...  وُحــــــِبــــــَكــــــُت 

ــا شــخــصــيــة نــبــي اهلل يــوســف  يــســتــدعــي شــاعــرن

له  ض  تــعــّرَ الـــذي  الموقف  خــالل  مــن  الــســالم  عليه 

في  برميه  وقيامهم  عليه،  أخوته  تآمر  في  والمتمثل 

؛ ليتخلصوا منه بدافع الحسد، واتفاقهم على أن  البئر

كله. ويرى شاعرنا في هذه  أ يشهدوا بأن  الذئب قد 

ض لها نبي اهلل يوسف عليه السالم  الحادثة التي تعّرَ

الشاعر ومن معه من  له   كبيرًا مع ما يتعرض  تشابهًا 

)٢( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج٢، ص٢٩٤.
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هم الحياة وما فيها،  أبناء شعبه المرابطين الذين لم تغّرَ

واتخذوا من الجهاد سبياًل لهم، فالموقف متشابه فقد 

ُترِك هؤالء المرابطون في الظالم لوحدهم وسط تخاذل 

ن  أخوتهم في العقيدة عن مساعدتهم ونصرتهم. ويبّيِ

الشاعر من خالل استدعاء شخصية نبي اهلل يوسف 

إلقاء اللوم على  عليه السالم وحادثة غدر أخوته به و

 َمْن تخاذل عن نصرتهم يلقي 
َ

الذئب وهو منه براء إّن

اللوم على الذئب المتمثل بالكيان الصهيوني، وفي 

حقيقة األمر أن هؤالء المرابطين لو حصلوا على دعم 

الصهيوني  الكيان  تمادى  لما  أمتهم  أبناء  من  كامل 

في ارتكاب المجازر ضدهم.  

ن  بّيِ الــذي  )أنــا(  الضمير  تكرار  هو  نالحظه  ومما 

الشاعر من خالل تكراره عن ألمه ومعاناته بسبب ما 

 . يتعرض له من غدر

المطلب الثالث: نبي اهلل يونس) عليه السالم(	 

من  بــالــعــديــد  العظيمة  الشخصية  هـــذه  مـــرت 

مختلفة،  زمنية  فترات  وعلى  والــحــوادث  المواقف 

من  السالم-  عليه  يونس-  اهلل  نبي  بخروج  أبرزها  بدأ 

مدينته تاركًا قومه بعد تيقنه استحالة قبولهم لدعوته. 

وكان  آخرين،  قومًا  فيه  ليدعو  آخر  مكان  إلى  وتوجه 

الذي  الرباني  للتكليف  واضحة  مخالفة  هذا  قــراره 

المتمثلة  المضنية  رحلته  ذلك  بعد  لتبدأ  به.  نيط 
ُ
أ

 به عندما لجأ إلى سفينة احتبست 
َ

باالبتالء الذي حّل

ليلتقمه  البحر  فــي  لــقــي 
ُ
فــأ عليه  الــقــرعــة  فــجــاءت 

يحفظه في بطنه، وهنا تتجسد  بأمر اهلل- و الحوت- 

صورة تعبر عن صبر يونس- عليه السالم- وتسبيحه 

االلهية  العناية  ذلك  بعد  لتأتيه  بخطئه،  واعترافه  هلل 

البحر  خــارج  الحوت  يقذفه  و بحفظه  تكفلت  التي 

الشخصية  هــذه  لنا  قدمت  لقد  اليابسة.)١(  باتجاه 

الكثير من الِعبر والمواقف التي نحتاجها في حياتنا. 

والتي جعلت كثيرًا من الشعراء اإلسالميين على وجه 

الخصوص يعكفون على استدعائها، واالستفادة من 

عبرها؛ لتجاوز األخطاء التي يمكن أن يقعوا فيها وأبرز 

: الصبر الذي يعتبر مفتاح الفرج، التوجه  تلك الِعبر

والتسبيح  بالدعاء  وتعالى  سبحانه  الخالق-  إلــى 

الوحيد  هو  وتعالى-  سبحانه  اهلل-  ألن  الكرب؛  عند 

التأني  ذلــك  إلــى  يضاف  و  ، الضرر دفــع  على  القادر 

مفلح  محمود  األستاذ  نجد  وهنا  االستعجال.  وعدم 

يستدعي هذه الشخصية العظيمة ليصور لنا الحال 

التي يمّرُ بها بعد أن ضاقت عليه الدنيا.

)حينما  قصيدة  في  مفلح  محمود  األستاذ  يقول 

تتقاطع الكلمات(:

ــِر  ــ ــح ــ ــب ــ ــْظ يـــــــونـــــــَس حـــــــــــوُت ال ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ـــــــــــْم يـ
َ
ل

ـــــــــــْم ُنــــــْبــــــِصــــــْر فــــــي شـــــاطـــــئ »صـــــيـــــدا«
َ
ول

ثــــــــيــــــــابــــــــه »بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــروت«  أْو 

الحوت ببطِن  أمضيَت   
ً
عــامــا ــْم  َك يــونــس«  »يــا 

ــه ــ ــديـ ــ ـــــــبـــــــت لـ  غـــــــّيَ
ً
وَكـــــــــــــــــْم َشـــــــــْمـــــــــَســـــــــا

 أســــــكــــــنــــــَت قــــــــرابــــــــه!؟
ً
وَكـــــــــــــــْم َعـــــــــامـــــــــا

األول لــــــــــــســــــــــــَت  يــــــــــــونــــــــــــس  يـــــــــــــــا 

ــك ــ ــَفـ ــ ــيـ ــ سـ تــــــلــــــقــــــي  ْن 
َ
أ فــــــــــــاحــــــــــــذْر 

الشعر  في  اإلســالم  قبل  ما  شخصيات  استدعاء   : ُينظر  )١(
العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، محمد رافع غالب 

القاضي، ص36-3٧
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حتى ال يبلَغ سيف »غجري« في الظلمة ظهرك
.... نــــصــــابــــه)1) ــي الــــــــــصــــــــــدِر ــ ــ ويــــغــــيــــُب ف

يستدعي الشاعر شخصية نبي اهلل يونس- عليه 

والمحن  االبــتــالء  على  الصبر  تمثل  التي  الــســالم-  

بمشيئة  الحوت  ليبتلعه  البحر  في  رميه  تم  أن  بعد 

الزمن  من  مــدة  الحوت  هــذا  بطن  في  ومكث  إلهية 

ر عيشه بين صراعين أولهما: الرضا بقضاء  وهو يصّوِ

الواقع الذي يعيشه،  اهلل وحكمه أما اآلخر فهو رفض 

ولكنه ال يجرؤ على المقاومة وليس أمامه إال االستغفار 

َل وسيلته للخروج 
َ

والتسبيح هلل- عز وجل- الذي مّث

يلجأ الشاعر إلى استدعاء هذه  من هذه الظلمات. و

الشخصية العظيمة؛ ألنه يرى في الحادثة التي تعرض 

لما  مشابهًا  موقفًا  السالم-  عليه  يونس-  اهلل  نبي  لها 

يرى  فهو   ، الحاضر العصر  في  أمته  أبناء  له  يتعرض 

أن هذا االحتالل الصهيوني يشبه الحوت الذي ابتلع 

ابتلع  قد  كذلك  فهو  السالم-  عليه  يونس-  اهلل  نبي 

فلسطين،  شعب  وبــاألخــص  اإلســالمــيــة  األمــة  أبــنــاء 

أبشع  وارتــكــب  الممارسات،  أشنع  ضدهم  ــارس  وم

هذه  ومن  اإلنسانية،  جبين  لها  يندى  التي  الجرائم 

تعرض  التي  وشاتيال  صبرا  مخيمي  جريمة  الجرائم 

والقتل،  التنكيل  إلى  فيها  الفلسطينيون  الالجئون 

المؤامرة ليست األولى لذلك  وهو يحذرهم بأن هذه 

يجب الحذر من غدرهم، وعدم القاء السالح حتى ال 

يتم الغدر بهم من جديد.

)١( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج١، ص٤0-٤١

ن  ومن المالحظ تكرار حرف الجزم »لْم« والذي بّيَ

الشاعر من خالله استمرار المحنة التي يتعرض لها 

وأبناء أمته، فكما هو معلوم أن لفظ الحوت ليونس- 

عليه السالم- داللة على الفرج وانتهاء الكرب، وهذا 

الفلسطينيين،   مع  يتحقق  لم  الحال  بطبيعة  األمــر 

الصهيوني  االحتالل  بوجود  قائمة  مازالت  فالمحنة 

كذلك  ونلحظ  هــذا.  يومنا  إلى  والمستمرة  ألرضهم 

تكرار النداء »يا« الذي أضاف جّوًا من الحزن والكآبة 

بسبب استمرار االحتالل الصهيوني ألرض فلسطين، 

ونالحظ كذلك تكرار »كم« االستفهامية الذي أراد من 

خالله تسليط الضوء على طول المعاناة التي يعيشها 

أبناء شعبه في ظل هذا االحتالل البغيض.

المطلب الرابع: نبي اهلل موسى ) عليه السالم(	 

تزال-  وال  العظيمة-  الشخصية  هذه  كانت  لقد 

نتيجة  اإلسالميين  الشعراء  من  كثير  اهتمام  موضع 

الشديد  وارتباطها  الكريم،  القرآن  في  ورودهــا  لكثرة 

ُبعثت  الشخصية  هــذه  ألن  اإلســالمــيــة؛  ــة  األم بــواقــع 

عصرنا  حتى  المسلمين  إلــى  أذاهـــم  امتد  قــوم  إلــى 

الحاضر إنهم بنو إسرائيل الذين اتسموا- وال يزالون- 

العظيمة.  الربانية  النعم  ونكران  والخبث  بالمماطلة 

كبيرًة  يمتلك نبي اهلل موسى- عليه السالم- مكانًة  و

َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  وتعالى-  سبحانه  اهلل-  عند 

 ْۚ ا قَالُوا ُ ِممَّ هُ ٱللَّ
َ
أ َِّذيَن َءاَذۡواْ ُموَسٰى َفبَرَّ لَا تَُكونُواْ َكٱل

ۡحَزاب : حمجحمتجحس   وهو المقرب 
َ
ِ وَِجيٗها ٦٩ىجس حجساأل وََكاَن ِعنَد ٱللَّ

 )٢( المباركة:  اآلية  تشير  كما   وتعالى-  سبحانه   منه- 

الهاشمي،  توفيق  عابد  د.  الميزان،  في  فلسطين   : ُينظر  )٢(
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ۡبَنُٰه  َوقَرَّ ۡيَمِن 
َ
ٱلۡأ ورِ  ٱلطُّ َجانِِب  ِمن  حمسَوَنَٰديَۡنُٰه 

َنِجّيٗا ٥٢ىجس حجسَمۡرَيم : جحتجمتجحس . 
لقد جّسدت هذه الشخصية أروع الدروس والعبر 

اهلل.  على  واالتكال  خوف،  بدون  الطغاة  مجابهة  في 

ن 
َ

وتمّك وزبانيته  فرعون  جبروت  وحده-  واجه-  فقد 

والنجاة  هزيمتهم  من  وتعالى-  سبحانه  اهلل-  بقدرة 

البحر  عبر  الهروب  خالل  من  إسرائيل-  بني  بقومه- 

نجَۡيَنُٰكۡم 
َ
فَأ ٱلَۡبۡحَر  بُِكُم  فََرۡقَنا  َوِإۡذ  حمس  بّرِ األمان  إلى 

نُتۡم تَنُظُروَن ٥٠ىجس حجسابلََقَرةِ : مجتجمتجحس.  
َ
ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
َوأ

المباركة  اآليات  الكريم من خالل  القرآن  ن  بّيَ لقد 

التي تناولت شخصية موسى- عليه السالم- حقيقة 

سبحانه  اهلل-  ينجيهم  مـــرة  كــل  فــي  إســرائــيــل  بــنــي 

وتعالى- من ابتالء يحّل عليهم وبداًل من أن يشكروه 

يكفروا بنعمه. وا عن عبادته و
ُ

يرتّد

كان  الكريم  الــقــرآن  في  الشخصية  هــذه  ورود  إن 

الحّقَ  كدت أن  التي أ والمواعظ  العبر  الكثير من  له 

َكُثر الباطُل، فنصر اهلل في النهاية يكون  إن  منتصٌر و

تكون  فخاتمتهم  األشـــرار  وأمــا   ، األخــيــار نصيب  من 

يجب على المسلم الحقيقي عدم   والخذالن. و
ّ

الذل

المصائب  اليأس من رحمة اهلل مهما اشتدت عليه 

الت  والدال المعاني  أن هذه  وبالتالي نجد  والكروب. 

األستاذ  شاعرنا  منه  ــوى  ارت عذًبا   
ً

منهال شكلت  قد 

لًة  محّمَ قصائده  من  الكثير  فجاءت  مفلح  محمود 

بعبق هذا التراث الخالد. 

ط١،  اللبنانية،  العربية  ية  الجمهور بيروت-  الرسالة،  مؤسسة 
١٤٢0ه/٢000م، ص٤٧ 

)جزيرة  قصيدة:  في  مفلح  محمود  األستاذ  يقول 

اإلسالم(:

لــــلــــوراء.. الــــــــرأَس  أدَيـــــــر  أْن  دوَن  وســـــــرُت 

وجـــــــــــاءنـــــــــــي فـــــــــي ســـــــــحـــــــــرِه الــــــــنــــــــداء

ِكــــــهــــــم( )لــــــــقــــــــْد نــــــــجــــــــوَت ِمـــــــــــــْن شــــــرا

... ِ الـــــــَســـــــيـــــــر
ّ

، َغـــــــــــــــذ ِ الـــــــســـــــَيـــــــر
ّ

ـــــــــغـــــــــذ
َ
ف

الـــــــــركـــــــــب.. يــــــفــــــوتــــــك  ْن 
َ
أ َقـــــــــــْبـــــــــــَل 

(1( الـــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــاء..  ويــــــــــــــــصــــــــــــــــدُر 

عليه  موسى-  اهلل  نبي  شخصية  الشاعر  يستلهم 

مدين-  إلى  متجًها  قومه  من  هرب  عندما  السالم- 

الــســالم-.  عليه  شعيب-  اهلل  بنبي  ولقائه  بــســالم- 

الشخصية  لــهــذه  اســتــدعــائــه  فــي  الــشــاعــر  يعتمد  و

بالقرآن الكريم الذي  الديني المتمثل  على المصدَر 

اهلل  نبي  لها  تعرض  التي  الحادثة  هذه  تفاصيل  ن  بّيَ

موسى- عليه السالم- من خالل اآليتين )٢3( و )٢5( 

من سورة القصص. ويرى الشاعر من  استدعائه لهذه 

الذي  الموقف  مع  كبيًرا  تشابًها  العظيمة  الشخصية 

المضادة  التيارات  من  بهروبه  والمتمثل  له  يتعرض 

التي  المنحرفة  المفاهيم  معها  حاملة  اإلســالم  لقيم 

كتسحت هذا العصر وأصبحت سائدة فيه.  ا

المفاهيم  تلك  مــن  الــهــرب  فــي  ينجح  فالشاعر 

ودعاتها  ومــبــادئــه،  اإلســالمــي  النهج  على  الخارجة 

الطلبية  الجملة  تكرار  المالحظ  ومــن  المنحرفين، 

من   
َ

كـــّد أ والــتــي   » السير  
ّ

»غـــِذ ــر  األم بفعل  تبدأ  التي 

كه العزيمة واإلصرار الكبيرين في اإلدبار  خاللها امتال

)١( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج٢، ص55.
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طريق  صــوب  واإلقــبــال  والــضــالل  الباطل  طريق  عن 

. الحق والنور

)ما  قصيدة  فــي  مفلح  محمود  األســتــاذ  يــقــول  و

أطيب النيل مشروبا ومغتسال!(:

ــر ِجـــْئـــُتـــِك أطـــــوي الـــســـهـــَل والــجــبــال يـــا ِمـــصـ

وأســـــتـــــجـــــيـــــُر ِمــــــــــَن الـــــــهـــــــوِل الــــــــــذي نــــزال

ــِل قـــافـــلـــتـــي ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــا أضـــــــاعـــــــْت شـــــــــــراَع الـ

! َبـــــــــدال وال  ا 
ً

نـــــــــــــّد ــا  ــ ــهـ ــ لـ ــُت  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ جـ ومـــــــــا 

لــهــم قــــلــــُت  الــــــُطــــــوِر  بــــــــرُق  الَح  ــا  ــ ــدم ــ ــن ــ وع

َوَصـــــــال َقـــــــــْد  الــــــركــــــَب   
َ

إّن هلِل  الــــحــــمــــُد 

جـــــــزٌع وال  خـــــــــــوٌف  فـــــــال  األمـــــــــــــــاُن  ُهــــــنــــــا 

ــُه نــــزال ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ـــــــحـــــــاُب الــــــــــذي أمـ ُهـــــنـــــا الـــــــّسَ

ُهـــــنـــــا اإلخـــــــــــاء الــــــــــذي غـــــابـــــت مـــعـــالـــمـــه
ــا الــــــــوّد الــــــذي رحــــــال)1) ــنـ ــن ألـــــف عــــــاٍم هـ ــ م

يستدعي الشاعر شخصية نبي اهلل موسى وحادثة 

وصل  أن  ومــا  زوجته  مع  ِمصر  إلــى  مدين  من  رجوعه 

جبل الطور رأى نارًا فذهب إليها ليستدل على الطريق 

الذي  ربه  نــداء  سمع  وهناك  ِمصر  إلى  يوصله  الــذي 

السماوية،  رسالته  حاماًل  فرعون  إلــى  يذهب  أن  أمــره 

منحه  التي  والمعجزات  ــه  رّبِ رسالة  موسى  أخذ  وبعد 

وبين  بينه  المواجهة  وحدثت  فرعون  إلى  ذهب  إياها 

السالم-  عليه  موسى-  بانتصار  انتهت  التي  سحرته 

البحر  وانشقاق  فرعون  من  بهربه  األمر  لينتهي  عليهم 

نبي  والشاعر يرى في رحلة  لفرعون وجنده.  وابتالعه 

اهلل موسىعليه السالم وما تعرض له موقفًا مشابهًا لما 

)١( المصدر السابق، ص١8١.

من  ــَر  ُهــّجِ فالشاعر   ، الحاضر الوقت  في  له  يتعرض 

ل بين عدة 
َ

وطنه بسبب االحتالل الصهيوني له، وتنّق

دول في رحلة طويلة عانى خاللها من األهوال واألذى 

إلى  االرتــحــال  قــرر  ومنها  الشام  بــالد  في  استقر  حتى 

ِمصر ليستقر به المقام فيها، وقد وجد في هذا البلد 

إعادة نشاطه  نه من االستقرار و
َ

المالذ اآلمن الذي مّك

األدبي بعد أن وجد فيه األمان والخير الوفير الذي كان 

التي  األخــوة  كذلك-  ووجــد-  عليه،  العثور  في  يأمل 

كان يفتقدها منذ مدة طويلة، ووجد في شعب ِمصر 

ومن  بــه.  واهتمت  استقبلته  التي  العربية  الحاضنة 

كد من  النافية والتي أ المالحظ تكرار الشاعر ل »ما« 

البلد العربي األصيل، وعدم نكرانه  خاللها وفائه لهذ 

مه له. ونلحظ- كذلك- تكرار اسم 
َ

للجميل الذي قّد

أرض  أن  تكراره  خالل  من  كد  أ والــذي  »هنا«  ــارة  اإلش

والــود  ــوة،  واألخــ  ، والــوفــيــر والخير  األمـــان،  تمثل  مصر 

كذلك- التقديم والتأخير  والتراحم وغيرها. ونلحظ- 

ن من  بّيَ والذي  قافلتي«  النيِل  في »ما أضاعْت شراَع 

خالله رحلته الطويلة والمحفوفة بالمخاطر هذه الرحلة 

 - مصر عاصمة  الــقــاهــرة-  إلــى  بوصوله  انتهت   التي 

يقول األستاذ محمود مفلح في قصيدة  بسالم وأمان. و

:) )عيد آخر

 عـــلـــى َوجـــعـــي
ً

ــوال ــمــ ــحــ ــ ــئـــتـــك م ــُل جـ ــ ــي ــ ــا ن ــ يـ

 أخــــــي هــــــــارون مــــــْن عــضــدي
َ

 ُشــــــــّد
ُ

أقــــــــول

جـــامـــحـــة األرِض  خـــــيـــــوِل  كـــــــّل  ــل  ــ ــي ــ ن يـــــا 
(2( وتـــــــد!  ــى  ــ ــ إل ت 

َ
ُشـــــــــّد َقـــــــْد  ُخـــيـــولـــي   

َّ
إال

)٢( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج٢، ص338
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       يستدعي شاعرننا شخصية نبي اهلل موسىعليه 

السالم عند عودته إلى مصر وتكليفه الرباني بإيصال 

أن  اهلل  من  وطلبه  وقومه،  فرعون  إلى  التوحيد  رسالة 

يكون أخوه هارون سندًا له في هذه الدعوة، وبالفعل 

ونيله  فــرعــون  بتعنت  انتهى  ــر  األم ولكن  تــم  مــا  هــذا 

وزمرته الفاشية ما يستحقون. 

ويرى الشاعر تشابهًا كبيرًا بين رسالته ورسالة نبي 

رسالة  أن  بينهما  الفرق  أن  إال  السالم  موسىعليه  اهلل 

ية. فشاعرنا عندما  موسىعليه السالم هي رسالة سماو

األسمى  هدفه  وجعلها  رسالة  تبنى  مصر  إلى  ذهب 

أنها األرض التي  في هذه الحياة، فهو يرى في مصر 

االحتالل  بطرد  يتكفلون  الــذيــن  األبــطــال  ستنجب 

هذه  زراعـــة  على  يعكف  نجده  لذلك  الصهيوني؛ 

، فــاألرض لْن تنبت  إعــداد العدة لهذا األمــر األرض و

 . واإلصرار والعزيمة  الجهود  بذل  دون  الموعود  زرعها 

العظيمة  الشخصية  لهذه  شاعرنا  توظيف  جاء  وقد 

اإلسالمية  يته  برؤ المرتبطة  الته  ودال مضامينه  لخدمة 

التي أضاءت شعره باألفكار اإلسالمية. ومن المالحظ 

تكرار النداء في جملة )يا نيُل( والذي بين الشاعر من 

ل برسالٍة ثقيلٍة يطمُح في إيصالها إلى  خالله أنه ُمحّمَ

يكون النصر حليفهم  أبناء أمته ليسيروا على نهجها و

في نهاية المطاف.

عليه 	   - عيسى  اهلل  نبي  الــخــامــس:  المطلب 

السالم-

عليهم  أنعم  الذين  الصالحين  اهلل  عباد  من  وهو 

عليه  عيسى-  اهلل  نبي  كــان  وقــد  والــنــبــوة،  بالرسالة 

قــدرة اهلل-  األدلــة على  وأمــه مريم من أعظم  السالم- 

سبحانه وتعالى- التي ال يعجزها شيء.)١(  حمس وََجَعۡلَنا 

َذاِت قََرارٖ  إِلَٰي َرۡبَوةٖ  ۥٓ َءايَٗة َوَءاَوۡيَنُٰهَمآ  ُه مَّ
ُ
ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ

َوَمعِيٖن ٥٠ىجس حجسالُمۡؤِمُنون : مجتجمتجحس . 
وتمثل شخصية نبي اهلل المسيح )٢( معجزة إحياء 

هذه  ارتــبــاط  إلــى  إضــافــة  المرضى،  وشــفــاء  الموتى، 

عظيمًا  رمــزًا  مثل  الــذي  والنقاء  بالُطهر  الشخصية 

هذه  ية.  السماو والمثل  الحق  سبيل  في  للتضحية 

جسد  لقد  الصلب.)3(   
َ

حــّد وصلت  التي  التضحية 

للتضحية  رمـــزًا  الــســالم-  عليه   - المسيح  اهلل  نبي 

يَنْل  لم  الموت  ولكن  للصلب  تعرض  فقد  واالفتداء 

بالمشيئة  السماء  إلــى  ُرفــع  فقد  قومه،  أراد  كما  منه 

إِنَّا  حمسَوقَۡولِِهۡم  تعالى:  قوله  في  نجده  ما  وهــو  اإللهية 

ِ َوَما َقَتلُوهُ  َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَسى ٱۡبَن َمۡرَيَم رَُسوَل ٱللَّ
َِّذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ  َوَما َصلَُبوهُ َوَلِٰكن ُشّبَِه لَُهۡمۚ َوِإنَّ ٱل
ۚ َوَما  ّنِ َّا ٱّتَِباَع ٱلظَّ لَِفي َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِل

َقَتلُوهُ يَقِيَنۢا ١٥٧ىجس حجسالّنَِساء : خمتجمتجحتجحس .
 عودة المسيح إلى األرض تمثل انتشار العدل، 

َ
إّن

نصابه،  إلــى  الحق  إعـــادة  و وانــحــســاره،  الظلم  ونفي 

ي،  : القصة في القرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاو )١( ُينظر
ية  جمهور القاهرة-  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  مصر  نهضة 

مصر العربية، ج٢، ط١، ١٩٩6م، ص١١٧
عليه  عيسى-  اهلل  لنبي  لقب  وهو  المبارك  أي  المسيح   )٢(
القصة   : ينظر الرسل،  من  العزم  أولي  من  واحد  وهو  السالم- 
ي، دار نهضة مصر  في القرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاو
١٩٩6م    ، ج٢  ط١،   ، مصر القاهرة  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

ص١١٧
الحديث،  العربي  الشعر  في  الكريم  الــقــرآن  أثــر   : ُينظر  )3( 

اد، ص١٧٢ د. شلتاغ عبود شّرَ
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يأخذ  ــْم  ل إن  تتم  ــْن  ل الــعــودة  هــذه  الــحــال  وبطبيعة 

المسلمون بأسباب التمكين.)١( 

مساحة  العظيمة  الشخصية  هــذه  احتلت  لقد 

رموز  من  تمثله  ما  بسبب  الشاعر  ديــوان  في  واسعة 

األمل للبشرية وخالصها من الجور واالستبداد. 

وقد وجد الشاعر في هذه الشخصية وما تعرضت 

الواقع  تعبر عن  الت  رموًزا ودال له من صلب وعذاب 

األستاذ  يقول   .
ً

كــامــال تعبيًرا  يعيشونه  الــذي  المرير 

محمود مفلح في قصيدة )الطقس(:

وَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوه

ـــــُهـــــم شـــبـــهـــوه وَمـــــــــا َصـــــــلـــــــُبـــــــوه.... ولـــــِكـــــّنَ

وســـــــــــــــــوَف َيــــــــــعــــــــــوُد إلـــــــيـــــــهـــــــْم َقـــــريـــــبـــــا

ــة الــــمــــمــــطــــرة ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ َكـــــــمـــــــا الـ َيـــــــــعـــــــــوُد 

وَســــــــــــــــــــــــــوَف مـــــــــــــــَع الــــــــفــــــــجــــــــر يــــــأتــــــي

ــــــــــُه الــــــــمــــــــوجــــــــُة الـــــُمـــــبـــــحـــــرة
ُ
ُتــــــــــغــــــــــاِزل

 الـــحـــنـــيـــن
َ

َكــــــــــــــّف  لــــــــــُه الــــــنــــــبــــــُع 
ُ

يـــــــمـــــــّد
(2( الـــَســـنـــابـــل  َبــــعــــَض  الـــحـــقـــُل  ــُه  ــحـ ــنـ ــمـ ويـ

لنا  يستدعي  و يخ  التار أعماق  في  شاعرنا  يغوص 

شخصية  إنها  العظيمة،  شخصياته  مــن  شخصية 

يعتمد  نفسه  الوقت  وفي  السالم  عيسىعليه  اهلل  نبي 

المصدر الديني المتمثل بالقرآن الكريم الذي تناول 

ومنها  الكريمة  آيــاتــه  مــن  بالعديد  الشخصية  هــذه 

يستدعي  فالشاعر  النساء.  ســورة  مــن   )١5٧( اآليـــة: 

ي، سلطان عيسى  الفتيور التراث في شعر محمد   : ُينظر  )١(
العربية  اللغة  قسم  مؤتة-  جامعة   ، ماجستير رسالة   ، الشعار

وآدابها، ٢00٧م، ص3١.
)٢( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج١، ص٢٧5.

الصلب.  بحادثة  ارتباطها  بسبب  الشخصية   هــذه 

ية  كان يحمل رسالة سماو فقد ُصلب المسيح؛ ألنه 

القويمة،  المبادئ  وتبني  للخالق،  الرجوع  إلى  تدعو 

لكن قومه تآمروا عليه وصلبوه وظنوا أنهم قتلوه لكن في 

حقيقة األمر أن اهلل- سبحانه وتعالى رفعه- وسيبعثه 

انتشر  الذي  والدجل  الظلم  على  ليقضي  جديد  من 

الشاعر  ــف  ويــوّظِ والبركة.  الخير  ينشر  و األرض،  في 

المه، ويرى في  وآ قصة الصلب للحديث عن شعبه 

والعذاب  الظلم  من  للبشرية  خالصًا  المسيح  عودة 

إلى  ورجوعهم  الباطل،  وغلبة  الحق،  بسيادة  وأمــاًل 

األمة  حاضنة  إلــى  سترجع  التي  المغتصبة  ديارهم 

ــو بعد حــيــن- لــيــعــّمَ األمـــن والــســالم،  اإلســالمــيــة- ول

يحرص الشاعر من خالل استدعائه  والخير والبركة. و

لهذه الشخصية العظيمة التي تعرضت إلى العذاب 

والتنكيل إلى ربطها بأبناء الشعب الفلسطيني الذي 

يعيشون نفس المعاناة. 

ومن المالحظ تكرار الجمل المنفية »ما قتلوه، ما 

يته اإلسالمية  كد الشاعر من خاللها رؤ صلبوه« التي أ

التي تنبع من القرآن الكريم، وترتوي من آياته المباركة 

ــه، هــذه  ــادئ ــب ــم بـــأن الــســيــادة ســتــكــون لـــإلســـالم ول

 السيادة التي يتبعها انتشار الخير والسالم في أرجاء 

األمة اإلسالمية. 

ومــن الــمــالحــظ تــكــرار األفــعــال الــمــضــارعــة التي 

الصيغة  على  ـــت 
َّ
دل والــتــي  »ســـوف«  بالحرف  تــبــدأ 

كد الشاعر من خاللها عن تفاؤله  التي أ المستقبلية 

التي  الحال  وأن  أعدائهم،  على  المسلمين  بانتصار 

صبرهم،  ص  يمّحِ رباني  اختبار  إال  هي  ما  يعيشونها 
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يته اإلسالمية  رؤ إيمانهم. والشاعر من خالل  يختبر  و

سبحانه  اهلل-  نــصــر  بـــأن  الـــراســـخ  الــيــقــيــن  يمتلك 

على  الثابتين  المسلمين  حليف  سيكون  وتعالى- 

كذلك-  ونلحظ-  المطاف.  نهاية  في  الحق  طريق 

التقديم والتأخير في جملة: »وَسوَف مَع الفجر يأتي« 

الُمرتقب  بالنصر  التباشير  أن  كد من خالله  أ والذي 

سيحملها الفجر قريًبا إلى هؤالء المرابطين.

المطلب السادس: رسول اهلل محمد �	 

متالحقة  أسفاًرا  المجيد  اإلسالمي  يخنا  تار يمثل 

مت 
َ

قّد التي  والفداء  التضحية  ونماذج  بالبطوالت 

 
ُ

الرسول خّطَ  وقد  والمجد،  الرفعة  سبيل  في  الكثير 

صفحات  أولـــى  والـــســـالم-  الــصــالة  عليه  مــحــمــد- 

يخ المجيد بشروعه في تبليغ قومه الرسالة  ذلك التأر

األذى  ذلــك  سبيل  في  وتحمله  اإلســـالم-  الربانية- 

والقسوة والتعنت)١( »وتمثل شخصية الرسول محمد 

صورتها  فــي  اإلســالمــيــة  الشخصية  ــمــوذج  ن  �

أفصح  وهــو  المهداة،  الرحمة  فهو  غــرو  وال  المثلى، 

 ، المنير السراج  وهو  جناًنا،  وأصفاهم  لساًنا  العرب 

. وما زالت شخصية المصطفى- عليه  والبشير النذير

أسرار  بــأروع  المؤمنَة  البصائَر   
ُ

تمّد والسالم-  الصالة 

محمد  فالرسول   )٢( القصيد.«  آيات  وأصدق  الكلم، 

: االتـــجـــاه اإلســـالمـــي فــي شــعــر مــحــمــد بــن علي  ــنــظــر ُي  )١(
يس أحمد سيد،  إدر فنية، مفرح  السنوسي- دراسة تحليلية 
العربية، ط١،  اللغة  كلية  القرى-  أم  ، جامعة  رسالة ماجستير

١٤١8هـ/١٩٩٧م، ص١٤٤.
عبد  صابر  د.  والتطبيق،  النظرية  بين  اإلسالمي  األدب   )٢(

الدايم يونس، ص١0.

� يجسد المثل األعلى، واالنسان الكامل، والبشر 

اإلسالمية  دعــوتــه  أجــل  مــن  جــهــاده  يمّثُل  و الــســوي. 

وتضحيته في سبيلها أنموذًجا يقتدي به المسلمون 

يخ بما  في حياتهم.)3( ولم تحَظ أية شخصية في التار

حظيت به شخصية الرسول الكريم محمد � من 

إعجاٍب واهتماٍم ودراسة. هذه الشخصية التي سطع 

رجاًل  يكفي  يكاد  ال  وصغيرٍ  مظلٍم  غــاٍر  من  نجمها 

اء في جبال مكة، ومن هناك انطلق  واحًدا إنه غار حّرَ

أرجــاء  ت  وغّطَ يخ  التار رت  غّيَ التي  النهضة  شعاع 

المعمورة.)٤( 

كرم محمد � أعمق من  إن شخصية رسولنا األ

أن تصفها كلمات أو عبارات، وقد كانت- وما تزال- 

واإليمان  الخير  معاني  تمثل  التي  الحسنة  الــقــدوة 

وغير  المسلمين  عند  تقدير  محط  وهــي  والبسالة. 

التي  األمة  أسعد  »فما  ســواء.)5(  حد  على  المسلمين 

الدين  مفتاح  اهلل-  رســول  محمد  ها-  نبّيِ عن  ورثــت 

أشقى  مــا  وبالعكس  وثــروتــه؟!  الغيب  وِنــَعــم  والدنيا 

تلك األمة التي لم تتمتع بهذا المفتاح ولم تستخدم 

د.  الـــمـــقـــارن،  ــي  ــالمـ اإلسـ األدب  فـــي  مــقــدمــة   : ــر ــظ ــن ُي  )3(
االنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  مكي،  أحمد  الطاهر 
يــة مــصــر الــعــربــيــة، ط١،  واالجــتــمــاعــيــة، الــقــاهــرة- جــمــهــور

١٤١٤هـ/١٩٩٤م، ص3٢٤.
 ، الفكر دار  خيري،  أحمد  د.  القرآنية،  البوصلة   : ُينظر  )٤(

ية، ط١، ٢003م، ص٤٢٧ ية العربية السور دمشق- الجمهور
، د. محمد أحمد  : قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر )5( ُينظر
القاهرة-  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  مصر  نهضة   ، المسير

ية مصر العربية، ٢00٢م، ص١٩٧. جمهور
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اإلسالميون  الشعراء  استحضر  وقد  السالح؟.)١(  هذا 

من  تحمله  بما  العظيمة  اإلسالمية  الشخصية  هذه 

أوصاف ومواقف.

ــي قــصــيــدتــه  يـــقـــول األســـتـــاذ مــحــمــود مــفــلــح فـ

)شكوى(:

ــــدي ــن ــ َس يـــــا  اهلِل  رســــــــول  يـــــا  ــدي  ــ ــ ـ ــّيِ ــ ــ َسـ ــا  ــ ــ َيـ

ـــــــْم أزد
َ
ــْص ول ــ ــُقـ ــ ــْم أْنـ ــ ــ

َ
ـــــــي عـــلـــى الـــَعـــهـــِد ل إّنِ

 ِمـــــــْن َظـــمـــٍأ
ُ

ــول ــ ــت ــ ــق ــمــ ــ ــــــدي وأَنـــــــــا ال َيــــــا َســــــّيِ

ــرَب يــدي ــ ــ ــيـــاقـــوت ُق َكـــمـــا الـ ــاُء يـــجـــري  ــ ــم ــ وال

ـــــــــــــة اإلســـــــــــــالِم ُمــــْثــــَخــــنــــٌة ّمَ
ُ
َيــــــــا ســـــيـــــدي أ

تـــــعـــــاورْتـــــَهـــــا ِســــــهــــــاُم الـــــــغـــــــْدِر والــــَنــــَكــــد

بـــلـــٍد ِســــــــــوى  ــى  ــ ــق ــ ــل ــ ت ال  تـــــلـــــفـــــّتَ  ــــــــــــى 
َ
أّن

ــلـــد َيـــــــْشـــــــُكـــــــو َمـــــــــــــــــــرارَة أيـــــــــــــــاٍم إلــــــــــى بـ

خــــــنــــــاجــــــر طــــعــــنــــتــــهــــا وهـــــــــــي مـــــــدبـــــــرٌة

ــنـــت فـــــي الـــــصـــــدر لـــــم تــحــد ــعـ ــا طـ ــهـ ــلـ ــثـ ومـ
وأمــــــــتــــــــي أمــــــــــة اإلســـــــــــــــالم واجــــــــــمــــــــــٌة)2)

مــــتــــى ســــيــــبــــزغ فــــجــــر الـــــحـــــق يــــــا ولــــــدي

ــم ــهــ ــ ــوُت أيــــــــن الــــــــفــــــــوارس مــــمــــن كــــــــان صــ

األحـــــد الــــــواحــــــد  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ األرض  يـــــزلـــــزل 

تـــحـــمـــحـــم الــــخــــيــــل تـــــرنـــــو أيــــــــن فــتــيــتــهــا
(3( ــد!  ــجـ تـ ــم  ــ ل الـــخـــيـــل  مـــثـــل  الـــمـــالعـــب   

َ
إّن

يستلهم شاعرنا شخصية الرسول األعظم محمد- 

على  بالسير  التزامه  معلنًا  والــســالم-  الصالة  عليه 

ي،  الندو الحسني  علي  الحسن  أبو  األدب،  في  نظرات   )١(
مكتبة العبيكان، د.ط، د.ت ، ص٧٢.

كتة على الغيظ. )٢( سا
)3( األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، ج١، ص١١8.

 ألمه 
ُ

نهجه، ووفاءه بهذا العهد وفي الوقت نفسه يبّث

إليها األمة اإلسالمية في  الكبير للحال التي وصلت 

سار  الــذي  النهج  عن  تبتعد  وهــي  الحاضر  العصر 

وَمْن  والسالم-  الصالة  عليه  الكريم-  الرسول  عليه 

عنهم(  تعالى  اهلل  )رضــي  الــكــرام  صحابته  من  تبعه 

مما جعل منها أمة مقطعة األوصال، ومثخنة الجراح، 

 حزنها إلى 
َ

بسبب الغدر الذي تعرضت له.  وقد اشتّد

يتساءل  درجة أصبحت فيها غير قادرة على الكالم. و

الظالم  هذا  يكتسح  الــذي  الفجر  قــدوم  عن  الشاعر 

. ومن  الذي تعيشه األمة االسالمية في العصر الحاضر

سيدي«  »يا  النداء  ألسلوب  الشاعر  تكرار  المالحظ 

ــَل حــالــة البعد عن 
َ

كــثــر مــن مــوضــع والـــذي مــّث فــي أ

اللذان يسيطران  والغربة  واأللم  واإلقدام،  البطولة  زمن 

على الواقع الذي يعيشه. فضال عن تكرار االستفهام 

ورغبته  الشاعر  اشتياق  د  جّسَ الذي  أين«  ب«متى، 

الزمن  الــمــاضــي، هــذا  الــزمــن  اســتــدعــاء  فــي  الملحة 

الذي يمثل البطولة والرفعة والتمكين.

ــاذ مــحــمــود مــفــلــح فـــي قــصــيــدة  ــتـ يـــقـــول األسـ  و

أمتي(: )يا 

ئـــكـــة  فــــصــــلــــي يـــــــا مـــال
ُ

هـــــــــَو الـــــــــرســـــــــول

ــرا ــطـ ــعـ ــى الـــــــرســـــــوِل وهـــــاتـــــي ذكــــــــــرُه الـ ــ ــل عــ

ــِد)4)  ألــــقــــاُهــــم تـــالمـــذه ــ ــ ــادي ــ ــ ــن ــ ــ ــص ــ ــ  ال
ُ

ُكـــــــــّل

َخــــطــــرا ْو 
َ
أ اهلِل   

ُ
رســــــــــــول ى 

َ
تـــــــبـــــــّد إذا 

ــــــــَم الــــــــنــــــــاَس آيـــــــــــــاٍت مـــرتـــلـــة
َّ
َمـــــــــــْن عــــــــل

ــرى؟ ــَن ســ ــ ــي ــ ــاَء الــــكــــوِن ِح ــمــ َمــــــْن أضـــــــاَء ســ

)٤( السيد الشريف والشجاع.
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ــة ــلـ ــلـ ــظـ مـ غــــــــــشــــــــــاوات  أزاَح  وَمــــــــــــــــْن 

ــرا ــصــ ــ ــب ــ وال الــــســــمــــَع  ورّدَ  ــوِن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ َعــــــــِن 

ــن ــ ــــــــــَق كــــــــــاإلبــــــــــداِع فـــــــي زمـ
َّ
وَمـــــــــــــْن َتــــــــــأل

ــرا! ــ ــش ــ ــب ــ كـــــــــاَن الــــــظــــــالُم بـــــه َيــــْســــتــــعــــِبــــُد ال

يــــــا أمـــــتـــــي يــــــا شـــــمـــــوخ الــــنــــســــر مـــــعـــــذرًة

مـــفـــتـــخـــرا األمــــــــــــس  أضــــــــــم  أنــــــيــــــت  إذا 

ــه ــمــت ــو بــخــي ــ ــفـ ــ ــي اغـ ــ ــ ــم أذكـــــــــر األمـــــــــس ك ــ ــ ل

ســــحــــرا لــــــــه  أطــــــــال ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع ــت  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بـ وال 

لـــكـــنـــنـــي قـــــد رأيــــــــت الـــــزيـــــف قـــــد خــفــقــت
(1( مــــنــــحــــســــرا!!  ــق  ــ ــحـ ــ الـ ورأيــــــــــت  رايــــــاتــــــه 

عليه  محمد-  الرسول  شخصية  شاعرنا  يستلهم 

جاء  الــذي  والــقــدوة  المعلم  بعده  والــســالم  الــصــالة 

يعيشون  كانوا  زمن  في  لهم  ورحمة  للعالمين  هداية 

عز  خالقهم-  عــن  مدبرين  الــظــالم  جنح  تحت  فيه 

القيادة  والضالل. وبفضل  التيه  إلى  وجل- ومقبلين 

الحكيمة لهذا الرسول العظيم تألقت األمة االسالمية، 

وتبوأت المكانة السامقة التي جعلت منها أمة مؤثرة. 

اإلسالمية  الشخصية  لهذه  استدعائه  من  والشاعر 

القيم  تلك  عن  والبعد  الضعف  حالة  يصور  الفذة 

عهد  فــي  ســائــدة  كــانــت  الــتــي  العظيمة  اإلســالمــيــة 

الرسول محمد- عليه الصالة والسالم- ونلحظ غلبة 

وهب  الذي  »َمــْن«  ب  المتمثل  التقريري  االستفهام 

من  تمثلت  ة  حّيَ يــة  ورؤ خاًصا،  وقًعا  القصيدة  هذه 

على  الشاعر  عكف  التي  النبوية  الفضائل  خــالل 

ج٢،  مــفــلــح،  مــحــمــود  ــة،  ــل ــام ــك ال يــة  الــشــعــر األعـــمـــال   )١( 
ص٧٢-٧3.

كد من خاللها الدور العظيم لهذه الشخصية  ذكرها، وأ

التي يضيق المقام بذكر فضائلها وانجازاتها. ونلحظ 

ن حال الحزن  أيًضا تكرار أسلوب النداء »يا« الذي بّيَ

إليه  آلت  ما  بسبب  نفسيته  يعتريان  اللذين  والكآبة 

عن  وابتعادها   ، الحاضر العصر  في  اإلسالمية  األمــة 

زمن البطولة والمجد.

* * *
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ثبت المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

الحديث،  العربي  الشعر  في  الكريم  القرآن  أثر   * 

ية  د. شلتاغ عبود شّراد، دار المعرفة، دمشق- الجمهور

ية، ط١، ١٩8٧م. العربية السور

 * األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، د. صابر 

ية  جمهور القاهرة-  الشروق،  دار  يونس،  الدايم  عبد 

مصر العربية، ط٢، ١٤٢٢ه/٢00٢م 

* استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي 

العربي،  الفكر  دار  زايــد،  عشري  علي  د.   ، المعاصر

ية مصر العربية، ١٩٩٧م. القاهرة- جمهور

*األعمال الشعرية الكاملة، محمود مفلح، بورصة 

مصر  ية  جمهور الــقــاهــرة-  يــع،  والــتــوز للنشر  الكتب 

العربية، ج١،ج٢، ط٢، ٢0١8م.

 ، الفكر دار  خيري،  أحمد  د.  القرآنية،  البوصلة   *

ية، ط١، ٢003م ية العربية السور دمشق- الجمهور

المصرية  ــة  ــروايـ الـ ــي  ف اإلســالمــيــة  الشخصية   *

خليفة،  سعد  كمال  د.  ونــقــد-،  تحليل  الحديثة- 

العربية  الــمــمــلــكــة  ــاض-  يـ ــر الـ الــعــبــيــكــان،  مكتبة 

السعودية، ط١، ١٤٢8ه/٢00٧م

* فلسطين في الميزان، د. عابد توفيق الهاشمي، 

ية العربية اللبنانية،  مؤسسة الرسالة، بيروت- الجمهور

ط١، ١٤٢0ه/٢000م

سيد  محمد  د.  يــم،  الــكــر الـــقـــرآن  ــي  ف الــقــصــة   *

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  ي،  طنطاو

ية مصر العربية، ج٢، ط١، ١٩٩6م. القاهرة- جمهور

محمد  د.   ، المعاصر اإلســالمــي  الفكر  قضايا   *

يع،  ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز أحمد المسير

ية مصر العربية، ٢00٢م. القاهرة- جمهور

* محاوالت جديدة في النقد اإلسالمي، د. عماد 

ية  الجمهور دمــشــق-   ، كثير ابــن  دار  خليل،  الــديــن 

ية العربية اللبنانية،  ية، بيروت- الجمهور العربية السور

ط١، ١٤٢8هـ/٢00٧م.

* مقدمة في األدب اإلسالمي المقارن، د. الطاهر 

االنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  مكي،  أحمد 

ط١،  العربية،  مصر  ية  جمهور القاهرة-  واالجتماعية، 

١٤١٤ه/١٩٩٤م.

الحسني  علي  الحسن  أبو  األدب،  في  نظرات   *

ي، مكتبة العبيكان، د.ط، د.ت. الندو

الرسائل الجامعية	 

* استدعاء شخصيات ما قبل اإلسالم في الشعر 

محمد  الهجري،  الرابع  القرن  نهاية  حتى  العباسي 

آل  جامعة   ، ماجستير رسالة  القاضي،  غالب  رافــع 

المملكة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  البيت- 

األردنية الهاشمية، ٢0١٤م.

سلطان  ي،  الــفــتــيــور محمد  شعر  فــي  الــتــراث   *  

، جامعة مؤتة- قسم  ، رسالة ماجستير الشعار عيسى 

اللغة العربية وآدابها، ٢00٧م.

* * *


