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 المياإلس ألدبفن يف قصيدة " فلسطني تناديكم" حسب تصوير االااللتزام و 

 :إ عدإد

 د. بنت عبد الرزاق طاهر

 يجرياين -عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية، جامعة أأمحد بلو، زاراي

 ملخَّص املقاةل:

ّن الشعر العريب النيجريي هو العمل الفّّن اذلي كتبه املبدعون النيجرييون، تصو  ا مة خصوصة الأ يرا حليااإ

  لسطنيالالزتام والفن يف قصيدة " ف  احلياة الإسالمية مهنا، وعليه، تأأيت هذه املقاةل بعنوان:"

 لأدبيةعبارة عن دراسة مظاهر العقيدة الإسالمية واخلصائص ا" تناديمك"حسب تصوير الأدب الإساليم

ات  لآدب مبا حيمهل من خصائص وممزي ا  يف قصيدة " فلسطني تناديمك"، ملا متزيت به القصيدة من

 هذه حثة يفوعنارص جتعهل أأدب ادلعوة واجلهاد والتعبري عن العقيدة واحلياة والكون. وقد انهتجت البا

براز مظاهر العقيدة وصفات ابرزة يف الامنذج اخملتار  ورقة هذا تناول الة. وت املقاةل املهنج الوصفي والتحلييل لإ

نسان ، ياة الإ بدًءا ابملقدمة، مث تعريف العقيدة لغة واصطالحا، العقيدة يف ح املوضوع يف أأربعة حماور، 

لزتاهما ابلأدب الإساليم،  فاخلامتة. وتعريف الفن لغة واصطالحا، ، مث دراسة وحتليلية للقصيدة حسب اإ

ABSTRACT: 

Nigerian Arabic Poetry is a work of arts written by Nigerian Poets, it’s a portrayal of the life of the nation 

especially Islamic life. So, this article is titled “The commitment and Art in the poem Palestine Calls You 

according to the portrayal of Islamic literature”. It is the study of the manifestation of the Islamic faith and 

literal characteristics in the poem. The poem was characterized by features and elements of advocacy, Jihad, 

expression of faith, life and the universe. In this article, the researcher produced descriptive and analytical 
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methods to highlight the manifestations of the faith and prominent recipes in the selected models. The paper 

addresses this issue in four stages starting with the Introduction, Definition of the creed in language and 

convention, Definition of arts in language and convention, The creed in human life, Analysis and study of the 

poem according to its commitment to Islamic literature. 

 املقدمة: 

دنا محمد ونبينا املبعوث ِّ
 بسم هللا الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين سي 

 للعاملين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.وبعد:
ً
 رحمة

يًقا، حتى ال ربي؛ ارتبط اإلسالم بهذه ع –ليه السالم ع -القرآن الكريم نزل باللغة العربية، وألن النبي  ا وثِّ
ً
باط اللغة ارتِّ

 من غير إسالٍم، وكان هذا ُبْعًدا آخر ُيضاف إلى العربية وآدابها.
ٌ
 يتخيل إسالٌم من غير عربيٍة، وال عربية

عالقة وثيقة بينه وبين األدب  –إن  لألدب العربي النيجيري صلة قديمة بالعقيدة اإلسالمية، إذ لم يعرف دين البشرية 

ةكما عرف ذلك ا وعة البياني  ة الر   ، وذروةإلسالم، ألن معجزة هذا الدين هي معجزة أدبية، تمثلت في القرآن الكريم، قم 

ه اإلسالم منذ لحظة نزوله على دور الكلمة في بناء اإلنسان وعلى أثرها ف  ي تكويناالرتقاء الفني التعبيري، و بذلك نب 

 القيم واألفكار والرساالت. املشاعر واألحاسيس، وفي صياغة وجدان الناس،  ونشر

؛ أي: هو مرتبط بالعقيدة اإلسالمية؛ يصدر عنها، ويغترف من نبعها، والعقيد ا أدب عقديٌّ
ً
ة إن األدب اإلسالمي إذ

ها،  اإلسالمية مفهوم شامل للكون والحياة واإلنسان، تشمل كلَّ صغيرة وكبيرة، وتنعكس على أنشطة اإلنسان جميعِّ

ِّ فهي ليسْت مقصورة على 
ر كامل شامل لكل  ل ذلك، بل هي تصوُّ

َ
 الشعائر الدينية: من صوم، وصالة، وجهاد، وما شاك

ِّ أمٍر من أمور اإلنسان.
 شأٍن من شؤون الحياة، وكل 

العالقة التي بين العقيدة الدينية والشعر عالقة القربي الحميمة. فالعقيدة هي املحضن األول لألدب، واألديب األول 

والشعر أعرق األجناس األدبية قاطبة،  نشأ في العقيدة في آداب األمم كافة من يونانية ورومية هو الكاهن نفسه، 

 (1)وهندية وصينية. واألمر نفسه في اآلداب األوروبية املنشقة عن الالتينية من إنجليزية وفرنسية واملانية.



فن يف قصيدة " فلسطني تناديمك" الالالزتام و  د. بنت عبد الرزاق طاهر

 تصوير الأدب الإساليم حسب

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

338 

نشأته و ال يخرج عن هذه القاعدة، ألن أوليته  وهكذا األمر عند األمم األخرى، إذا نظرنا إلى الشعر العربي فإننا نجده

مرتبطتان بالكهانة والسحر، وبلوغه ونضوجه متصالن بعالم الشياطين، وكل من الكهانة والسحر والشيطنة أجزاء 

 (2.)من العقيدة الوثنية

قيدة، وليس هناك فنان معروف لم يصدر عن عويرجع بعض الدارسين أن الفن نشأ في أحضان العقيدة الدينية، 

خ والعقيدة هي التعبير القديم عما نسميه اليوم باأليدلوجية، فاأليدلوجية عقيدة ارتبطت في أذهاننا خالل التاري

  ((3)بالعقيدة الدينية.

والدين اإلسالمي عقيدة راسخة هدفها سعادة الناس في الدارين، وحل مشاكلهم وتوجيههم لكل خير، وإذا كان شأن 

ينطق من عقيدته، وإذا كانت عقيدته إسالمية،فإن اإلسالم سوف يدفعه من الصميم نحو األديب امللتزم، فإنه 

 محاربة الواقع الفاسد ويحمله التبعات إذا قصر عن ذلك.

 معنى العقيدة لغة واصطالحا: 

 ان ربهأما معنى العقيدة اصطالحا فهي "ما يدين به اإلنس (4)معنى العقيدة لغة من عقد الش يء، أي ربطه وشده بقوة،

وجمعها عقائد، والعقيدة اإلسالمية مجموعة من األمور الدينية التي تجب على املسلم أن يصدق بها قلبه، وتطمئن 

ا ال عقيدة".  (5)إليها نفسه، وتكون يقيًنا عنده ال يمازجه شك وال يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنًّ

 العقيدة في حياة اإلنسان: 

ا من أساس يقوم عليه، والدين اإلسالمي بناء متكامل يشمل جميع حياة املسلم منذ ال بد لكل بنا ا كان أو معنويًّ ء ماديًّ

والدته وحتى مماته ثم ما يصير إليه بعد موته، وهذا البناء الضخم يقوم على أساس متين هو العقيدة اإلسالمية التي 

يَن تتخذ من وحدانية الخالق منطلًقا لها كما قال تعالى:  ِّ
َ
َعامل

ْ
ِّ ال

ِّ َرب 
َّ
ي ّلِلِّ ي َوَمْحَياَي َوَمَماتِّ ُسكِّ

ُ
ي َون تِّ

َ
نَّ َصال ْل إِّ

ُ
رِّيَك  -}ق

َ
 ش

َ
ال

يَن{ مِّ ْسلِّ
ُ ْ
ُل امل وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
ْرُت َوأ مِّ

ُ
َك أ لِّ

َ
ذ ُه َوبِّ

َ
 (6)ل
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ة. موحدالعقيدة مرتبطة دائما بعقيدة معينة، ألن فيه ميال غريزيا إلى عقيدة ما، سماوية موحدة كانت أو أرضية غير 

 (7)ي ذاته عقيدة، ألنه يضع الطبيعة أو اإلنسان مكان األلوهية.ف –على حد تعبير عبد الباسط بدر  –بل إن اإللحاد 

نسان إلى الحياة ومفاهيمها في شتى امليادين وحتى عواطفه   أحاسيسهو وللعقيدة أثر مهما في حياة اإلنسان. إنَّ نظرة االِّ

خالقي واالجتماعي، وتوجيه طاقاكلها تدور حول مـحور العقيدة ال
َ
ته نحو تي يتبناها، والتي تسهم في بنائه الفكري واال

البناء والتغيير.وخير مثال على هذا، تحول حياة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوثنية إلى اإلسالم 

م قهم عن قول الشعر في أول اسالمهوانقالب سلوكهم من السلبية إلى اإليجابية وتغير تصوراتهم تبعا لذلك. فما توف

، وما أدهشهم من روعة األسلوب القرآني  وإعجازِّ نظمه، ثم انطالقهم  بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي 

 وتماديهم فيه مع الفارق املوضوعي والفني إال أثر العقيدة االسالمية الجديدة.

 معنى الفن لغة واصطالحا:

:" ن املعاجم اللغوية القديمة والحديثة، فقد جاء في معجم لسان العرب، فقد عرفها بأنهاجاءت كلمة فن في الكثير م

 (8)واحد الفنون أي األنواع، كما عرف الفن على أنه الحال، وهو الضرب من الش يء، وجمعه فنون وأفنان".

سائل التي تحققها، ويتم وقد جاء في معجم الوسيط أن الفن هو "التطبيق العملي للنظريات العملية باستخدام الو 

اكتساب الفن بالدراسة والتموين عليه، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة ما. كما جاء 

قي أنه مجموعة الوسائل التي يستخدمها الفرد إلثارة املشاعر والعواطف، بما فيها عاطفة الجمال، كالتصوير واملوسي

لتزيين ها الذوق ومواهب اإلنسان، وبالتالي فإن املعاني اللغوية للفن تشتمل على أنه هو اوالشعر، كما أنه مهارة يحكم

ن الفن أو الزينة، وهو األسلوب الجميل، واملهارة في الش يء وإتقانه، ويربط هذا املعني الفن بالصنعة واملنفعة. كما أ

 (9)هو اإلبداع وخلق أشياء ممتعة، واإلتيان بكل ما هو جديد".
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ن لغة الضرب من الش يء أو النوع أو الحال. واصطالحا هو تطبيق الفنان معارفه على ما يتناوله من صور والف

ب. الطبيعة فيرفع به إلى مثل أعلى تحقيقا لفكرة أو عاطفة يقصد بها التعبير عن الجمال األكمل تلذذا للعقل والقل

 (11)وهذا التعريف قريب من تعريف سويد للفن: (10)

فن أو العمل الفني يقصد بها أي عمل أو إنتاج أنتجه " كلمة ال

اإلنسان، فصاغة صياغة أعادت تنظيم مادته وتشكيل 

 عناصره، حتي اتخذت هيئة ال تتخذها في وجودها الطبيعي".

 (12)وعرف محمد قطب الفن قائال:

" الفن في أشكاله املختلفة هو محاولة البشر 

من  لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه في حسهم

 حقائق الوجود، في صورة جميلة موحية مؤثرة"

 (13)وقد لخص هذا التعريف في مكان آخر يقول: إن الفن هو التعبير الجميل املوحي عن هذه الحياة.

 إن االختالف الذي بين هذه التعريفات للفن إنما هو اختالف لفظي، اذ يمكن أن يستنبط منها حقيقة ثابتة عن الفن

ة قبل ، وال سيما الشعر. فالفن على املستوى الكلى هادف إلى تحقيق املنفعة الجمالية واملتعة الفنيبأشكاله املختلفة

 (14)وللشعر بصفته فنا عناصر يتجلى فيها، وضح ذلك عبارة محمد قطب التالية: كل ش يء.

 إال "وإذا ال حظنا املراحل الثالث التي يمر خاللها اإلنتاج الفني، وال يتم

نفعال الفني ) العاطفة( بالتجربة الجديد ) الفكرة( ثم بها، وهي اال 

استبطان هذا االنفعال في داخل النفس حتي يمتزج بأعماقها ويعطيها 

من لونه ويأخذ من ألوانها ) الخيال( ثم ارتداد التجربة إلى الخارج في 

 صورة "الخراز" أو التعبير ) األسلوب(".
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ي هي الحالة التي تتشيع فيها العاطفة الت -2لتجربة الشعورية. الفكرة أو ا -1 وفي هذا القول نرى عناصر الشعر أربعة:

 ألسلوب أي األداء الفني.ا -4هو اللغة الطبيعية ألداء االنفعاالت.  الخيال الذي -3نفس الشاعر وتؤثر فيه تأثيرا قويا. 

هو روح اإلنسان. فاإلنسان عبر الدين والفن من خصوصيات اإلنسان وحده دون سائر املخلوقات؛ فنبعهما واحد 

تاريخه الطويل منذ أن كان يعيش في الكهوف، يبحث عن اإلله، ويتصوره في فنونه ونقوشه التي اكتشفها علماء 

 من األهرامات واملع
ً
 بالدين. ....بدءا

ً
 وثيقا

ً
صرية، ابد املاآلثار. بل إن اآلثار الفنية الخالدة لإلنسان ارتبطت ارتباطا

 بمعاب
ً
 إلى الكنائس واملساجد .مرورا

ً
 د البوذية والهندوسية وصوال

ته هذا، فقصة التقاء الفن بالدين قصة ضاربة في أعماق التاريخ، وفي مجال األدب، فارتبط الشعر بالعقيدة منذ والد

وظل متأثرا بها في مراحل تطويره، وأصبح في تكوينه األساس ي في حاجة إلى تصوراتها، وتأثرت مواقف الشاعر 

الغاية توجيهاتها، كما تأثرت بها رؤيته للقضايا وحكمه عليها. بل ان اختيار الشاعر ملوضوعاته وطريقة معالجته لها و ب

 (15)التي ينشد أجلها، كل هذا وذلك يتأثر من قريب أو بعيد بعقيدته والتصورات التي تمليها عليه عقيدته.

 .العقيدة والفن في قصيدة "فلسطين تناديكم"

ما العقيدة االسالمية كان يظهر في أشعار معظم الشعراء املسلمين ظهورا قويا سواء كان موضوعيا وفنيا. وأفإن أثر 

من حيث املوضوع فقد ألغى اإلسالم تلك االغراض الشعرية التي ال تتفق مع روح العقيدة اإلسالمية. أما من حيث 

ي في نفوس القوم، فتجنب الشعراء والعرب وقتئذ الحوش الفن، فإن الجمال التعبيري القرآني قد ترك آثاره هو اآلخر 

 وسهل.
 من الكلمات واملستغلق من األلفاظ واستخدموا مكانها ما عذب وسلس، ومارق 

التيتحدث فيها الشاعر عن قضية فلسطين وواجب  (16)فلنبدأ استعراض األمثلة بقصيدة " فلسطين تناديكم"

ن جذور كا رثة فلسطين وتطورها وكيف احتلها اليهود الظلمة مع ذكر فعلتهم النكيرة املسلمين تجاهها، كما تحدث بي 

وحربهم املرير ضد  الفلسطينيين املسلمين األبرياء. وألقى الضوء على مكانة فلسطين والقدس في اإلسالم وحاجة 

 ر ذلك.املسلمين إليها مبينا أنها أرض الرساالت واألنبياء ومهوى كثير من أبطال العرب املسلمين وغي
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 لسطين ما أصل هذا الخطرف -1

ـــــــــــــــرجال فما زادنـــــــسـألت الـــ -2 ــــيــ  ــ

ـــ -3 ـــيــــــــــــمزق فـــــــــــــــأشـعب يـ ـــــهأرضــــ ـ  ـــ

ــــــــ -4 ع دومـــــــــــــــــــيــ ــــا إلضــــجـو  ــــعافـ ـــ ـــــ ـــــهــ ـــ  ــــ

ــــــــــحاصر قسـيـــ -5 ـــــركيـــــ ــ ـــعــــرا لتـ ــــــــــهـــــ  ـ

ـــ -6 ـــــن الضريـــــــ ـــ ـــــ ـــــذاق مــ ــــألوا ـ ــ ــــنـ ـــ ـــــ  ـهــ

ـــفلسطين أمــ -7 ـــــ ــ ــــــرك عند الرجـ ــ  اــ

موف -8  لسطين ما سر  هــــــذا الص 

ــــلسـطين مــــــــــا سر  هذا اف -9 ـــ ــ  ـالثبــ

 و الحق يعلو ويقوى علـــــــــىه -10

ــــالء ويـردي  ـــ ــ ــ ـــهز البـ ـــ ـــلبشـا يـــــــ ـــ  ــــر؟ـ

ــــؤالي و  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــال الــ إهللاسـ ـــــــ ــ ـــــرـ ـــــ  ـــحيــ

ــــام ال ـــــ ــــــريدا أمــ ـــــ  ــر؟ــــنظويحيا شـ

ـــم ولكــــــــــــــــن  تجويعــــــــــــــه ـــــــ ــــ ـــرــــا ظـفـ  ــــــ

ــــــطــــالخـــ مـامأا ويبقــــــــــــــــي أبــــــــــــــــي   ـــرــ ــ  ـ

ــــــن الذل كـل ا ـــ ـــــ ـــ ـــ  ور لصويلقـي مــ

 ل يــــحي الشعور ويذكــــى الشـرر 

 الضرر؟د رغم العـذاب ورغم 

 ت حتي نفضت غبـار الحذر؟

 (17)جحافل شر  بـكــــــل  العصر

لك بدأ الشاعر بنداء فلسطين نداء رأفة وشفقة، وتألم متعجبا من أصل الخطورة التي نكبت بها والتي تهز البالد وته

للتجويع والحصار العباد، يتألم الشاعر بتأملهم لكونهم ممزقين و مشردين في األرض بعد غصب بالدهم ما عر ضهم 

ى وتذوق ألوان من الضر والذل. ثم اقترح الشاعر، على مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أن يتعامل بجدويتعاطف عل

 هذه القضية حتي تتحرر فلسطين، وبالحرية تحيا األمم حياة كريمة.

إذا جاء، يعلو كل باطل وإن و في البيت العاشر ذكرهم الشاعر بأن فضل هللا وجزاءه ونصره لهم، ذلك أن الحق 

ته إلى رد  األمور كلها إلى هللا  سبحانه تعددت الفرق املناوئة. وهكذا نرى الشاعر متأثر بالعقيدة اإلسالمية التي أد 

يَن آَمنُ  ذِّ
َّ
َنا َوال

َ
َننُصُر ُرُسل

َ
نَّ ال يوتعالى، وأن النصر من هللا قريب. وهذا يوافق قول هللا تعالى: }إِّ َحَيا وا فِّ

ْ
َيا َوَيْومَ  ةِّ ال

ْ
ن  الدُّ

َهاُد {
ْ
ش
َ ْ
 .(18)َيُقوُم األ
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فعاطفة الشاعر صادقة وواضحة في وصفه لحالة الفلسطينيين ويشتعل صدره حزنا حينما رأى ما يعانون منه من 

أنواع الضر والذل والتشريد والحصار وما يذوقونه من ضروب العذاب والتجويع. فناداهم نداء رأفة ورحمة ومذكرا 

 أن هللا عالم الغيب والشهادة سينصرهم، ويجزيهم يوم القيامة بالجنة.إياهم 

والجمال التعبيري القرآني قد ترك آثار في نفس الشاعر، حيث استخدم الشاعر األلفاظ اإلسالمية كـ)اسم الجاللة 

ول الجمال، ومنها قهلل، ويحيي، والعذاب، والحق(. وفي استعمال األلفاظ الدقيقة ما يثريه العامل الصوتي من تذوق 

 املضاعف الثالثي ملا له من شدة وقوة تعبيرا عن العذاب الشديد الذي يواجهأمة فلسطين. –الشاعر " يهز البالد" يهز  

 شاهد بـــــــــــــالحزن هـدر الدمــــاءن -11

ـــ -12 ـــ ــ  نتهىـجازر )شـارون( هـــــــــــــل تمــ

ــــم -13 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــذابـ ــ ــــــحه ال تـ ــــفرق بــــ ـــ ـــ ــــــيـــــ ـــ ـــــــ  ــ

ـــ -14 ــ ــــــإذا مـ ـــ ــــــــــا أديـــــ ــــــ ـــــــــــــن عــ  ــــــهلى فعلـ

 لى رحمــة هللا قتلـى جنـينإ -15

ــــــــــتيال وصبرا ويـافاو  -16  مـوتي شـــــ

 ــــرامـاؤكم سـوف تروي التـــــــد -17

 تستنهض القـوم كي يعلـمواو  -18

 ــوى الشـر ال تدعمي ظالـماق -19

ـــت -20 ـــ ــ  آصرتمو كي تذلوا الضعيـ

ــــــ -21 ا آلثـاستلقـ ــــمكــــــــــــــــــــــون غي  ـــ ـــمـ  ــــ

ـــــوارع مثل  ــ ــ ـــكل الشـ ـــ ـــــ ـــ ــــنهــال بـــ ــ  ــرـ

ــــــــر؟و هـل وقــف آالمهــا   منتظـ

 ـرــــــــــن شيخ مسن  وطفــل فتــــــــــــ

ــــــــدر ــ  تــمادى خسيســا كفأر هــ

ــــــونابـــــــــــــلس متــم  لصد النكـــــــ  رـ

ة فزتـــــــــــم بـنــيل الوط ـــــــــــوغــــــــز  ـــرـــ  ـ

ـــر ـــ  ب فــينبــت منه حماة الـــوكـ

ـــــر()يفك  ال ـــ ـــ  قــيود غـالظ جســ

ـــــذي يأتــ ـــ ـــــنـــــــع الــ ـــــــمــفذلك صـ  رــــ

 ــــــــــف آصاركـم فوق ظن الفكر

 (19)وتمحـون يوما كمحو األثـــر

استمر الشاعر بوصف هذا العذاب والضرر مبينا ما شهده العالم من قتل شعب الفلسطيني وهدر دمائهم التي 

الشوارع كالنهر، قتل ال يستثنى فيه منه الشيخ وال الطفل وال النساء. ثم ذكر الشاعر قتلى وشهداء كنابلس،  تجرت في
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وشتيل، وصبرا ويافا. وغزة وما إليها من مدن فلسطين داعًيا أن يرحمهم من هللا، ويفك قيودهم، ويضعف قوات 

اينة الظلمة سيلقون غيا ويهلكون يوما وال يرى لهم الحتالل، ويجعل مخططاتهم هباء منثورا. وأعقب قوله بأن الصه

 أي أثر نتيجة آثامهم وجورهم وتأمرهم إلذالل الضعفاء املسلمين.

ن فلسطين ويذكرهم أنهم في ( أهالي مد16-15فاملقطوعة تسير عليها الروح اإلسالمية، يحمس الشاعر في البيت )

 رحمة هللا خالدون، هذا ما وعدنا هللا سبحانه وتعال
َ
ْت ُوُجوُهُهْم ف يَن اْبَيضَّ ذِّ

َّ
ا ال مَّ

َ
ي َرْح ى في قوله:}َوأ ِّ فِّ

 
يَها َمةِّ اّلِل  ُهْم فِّ

ُدوَن { الِّ
َ
ول هللا ق. ويدعوهم الشاعر إلى استباق بقتل اليهود بإيمانهم حتي يأتي هللا بالنصر والغلب، وهذا يوافق (19)خ

 
َّ َ
 َومل

َ
ة َجنَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ن ت

َ
ْبُتْم أ ْم َحسِّ

َ
 تعالى: }أ

َ
ن ق  مِّ

ْ
ْوا

َ
ل
َ
يَن خ ذِّ

َّ
ُل ال

َ
ث م مَّ

ُ
ك تِّ

ْ
ما َيأ

ُ
ك ْتهُ  ْبلِّ سَّ َساء َوالضَّ مَّ

ْ
َبأ
ْ
ى َيُقوَل ُم ال  َحتَّ

ْ
وا

ُ
زِّل
ْ
اء َوُزل رَّ

رِّيٌب {
َ
ِّ ق

 
ْصَر اّلِل

َ
نَّ ن ال إِّ

َ
ِّ أ

 
ْصُر اّلِل

َ
 َمَعُه َمَتى ن

ْ
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َو ال

ُ
ُسول  .(20)الرَّ

( أن الصهاينة سيلقون غيا آلثامهم للشعب الفلسطيني وأنهم سيهلكون ويمحون حتي ال يرى لهم 21وقوله في البيت )

 أي أثر. وهذا من التعاليم اإلسالمية القرآنية كل من أساء إلى هللا واتبع ما أمره القلب من الشهوات وغير ذلك

 يقعون فيه. سيحاسبه هللا بعذاب أليم. " غيا" هو واد في جهنم أي

 يخيف الشياطين قـذف الحجــر

 بـمقــــــــــــــــــــــــــالعه يـــــــــــــــــــــوم كـــــــــر  وفــــــــــــــــــــر  

ــــدحــر ـــ ـــــ ــــــتجعل )جالوتهم( ينـ ـــ ـــــ ـــ  سـ

ــــــبر ـــ ــــــــل فيما غــــ ـــ ــ  كما أهلكوا الرســ

 رونهم( يــــــســتعــــــــــــــــرفيصالك )شا

 ويلقــون جيرانهم فـــــــــــــــــــــــي سقــــــــــــــــــــر

ـــر ـــــ ــ ــــــــهيدا إذا ما انتحـ ـــــ ـــ ـــ  يـموت شــــ

 إذا كان ماء الــــــــــــورى يــعتكـــــــــــــــــــر؟

 رمـاة الحجـارة ال تضعفــوا -22 

 أأتبـاع داوود فــــــــــــــــــــــــي رميــــه -23

ـــم -24 ـــ ـــــ ـــ  ثالثة أحــجار صبـيانكــ

ـــم -25 ــــــمانكـــ  أبــيدوا اليــهود بـإيـ

 لظى االنتفاضة ال تخمـــدي -26

 يريــون تأمـين أجوائهــم -27

 هممقـاومكم ضـد عدوانــ -28

 أخي كيف يصفو لهم ماؤهــم -29
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ـــــر ــــــي -30 (21)تــحرك للـخطب حتى الخفـ ـــــــيل كل الزبــ ـــ ــلغ الســـ ـــ ـــــ ــ  إذا بـ

ويف وفي هذه األبيات السابقة ينادي الشاعر الفلسطينيين الصبيان بأن ال يتوقفوا عن رميهم الحجارة ملا فيها من تخ

ت عدادهم الشياطين وقهر العدو كما قهر النبي داوود عليه السالم جا
 
لوت، وأن يهلكوا اليهود بإيمانهم مهما قل

وعددهم، قويت شوكة العدو الذي يملك القنابل، وليعلموا أن هالك اليهود جزاء وردة فعل ملا قدموا من قتلهم 

األنبياء، ونقضهم العهد وما إلى ذلك. فقد أرادو ألنفسهم األمان ولغيرهم الخوف ودس الفتن بين الشعوب، وبدأ 

 .ر بالحث على املقاومة ونيل الشهادة ضد هؤالء اليهود الذين أرادوا الصفاء ألنفسهم وتعكير أجواء األخرينالشاع

وت، تأثر الشاعر في هذه األبيات بالعقيدة اإلسالمية في انتقاء ألفاظ األبيات من آووا كشياطين، النبي داوود، جال

آن: آن في قصة النبي داوود مع جالوت. قال هللا تعالى في القر اليهود، الرسل، السقر، املوت، شهيدا. وتأثيره بالقر 

 
َّ
 َوَعل

َ
َمة

ْ
ك حِّ

ْ
َك َوال

ْ
ل
ُ ْ
ُ امل

 
اُه اّلِل

َ
وَت َوآت

ُ
َتَل َداُووُد َجال

َ
ِّ َوق

 
نِّ اّلِل

ْ
ذ إِّ َهَزُموُهم بِّ

َ
اَمُه مِّ }ف

َ
ا َيش  .(22)ُء...... {مَّ

مر   ت تبـقي طويال حديث الـس 

 فهل فاح باملوت بــعض الزهر؟

 على الناس أن قـــد مهرعلوا 

 فلبوا بـــما يفـعل املقـتـدر

 يشارف يا قـوم حــرف الحفر

ة صنع القــــدر؟  ـن أن  البلي 

 لـديهم مشـيئتنا تـحتقـــر

؟  ل مثل كـالم النبي األبــــر 

 لديه وال يعتــني بــاآلخـر؟

ــــعجز  -31  ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــال)فآيات( مـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ة الباســ

ت البـنت صف العـدى -32  لقد هز 

 فـفــــــــــــــــــي ذاك درس ملــن يدعـــــــــــي -33

ــــــم -34 ـــ ـــ ـــــ ـــا تناديكـــ ـــ ــــطين دومـــ ـــــــ ـــــ  فلســـ

ــــــىوإنــــــــــــــــــــــــــي أرى شعبـها باألســــــــــــ -35  ـــ

ــــ -36 ــــدهيـــــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــواهنا مشـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  أنفغر أفــ

ـــا -37 ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــبر أعداؤنــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــماذا تجــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  لـــ

ـــ -38 ــــغثاء السـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــنا كـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــيوأكثرتــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

د كـــــــــــــــــل بمــــــــــــــــا -39  لـــــــــــــــــــــــمــاذا تفـــــــــــــــــــــــــر 
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ــــــــــــــــا ضعـاف الـــــــــــــــــــــــــــورى -40 (23)وأنا سنسحـق مثل الحشـر؟
 
 أنزعم أن

ْمن بتضحيات عظيمة وبذ
ُ
لك أصبحن حديث السمر. يقول الشاعر فلسطين بدأ الشاعر في ذكر الباسالت الالئي ق

حن املسلوبة تناديكم وتنظر منكم أن تلبوا نداءها وأن شعبها يشارف على املوت. ثم يتساءل الشاعر، إلى متى نظل ون

ي ال نسند البلية إلى هللا من دون أن نقاوم االحتالل، في حين أننا أكثر منهم عددا، وشبه كثرة املسلمين السيل الذ

 من وال يغني من جوع... و دعا إلى التوحيد وعدم التفرغ وأن ال نزعم أننا ضعفاء سوف نسحق كالحشر.يس

عليه السالم  –ومن األلفاظ التي تأثر بها الشاعر لفظة معجزة، وهي من ألفاظ اإلسالمية القرآنية، وهي معجزة داوود 

له، فواجه جالوت ومعه عصاة وخمسة حجارة وت فأذن وكان داوود من الجيش فطلب من امللك أن يقاتل جال –

مقالعة نحو جالوت فقتله بحجر، وانتصر جيش  –عليه السالم  –ومقالعة، فسخر منه جالوت، فوجه داوود 

ضالوت على جيش جالوت.  قال هللا تعالى: ..... وقول الشاعر "بنداء فلسطين" يعني على جميع املسلمين بالتعاون 

مِّ والتعاضد وفق قوله تعالى
ْ
ث ى اإلِّ

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
 ت
َ
ْقَوى َوال ِّ َوالتَّ

بر 
ْ
ى ال

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
 : }...َوت

ْ
 إِّ ُعْدَوانِّ وَ  َوال

َ  اّلِل 
ْ
ُقوا يُد اتَّ دِّ

َ
َ ش

 
نَّ اّلِل

ابِّ {
َ
ق عِّ

ْ
ْت (24)ال ِّ

ب 
َ
ْم َوُيث

ُ
َ َينُصْرك

َّ
نُصُروا اّلِل

َ
نت يَن آَمُنوا إِّ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
 . وقوله أيضا: }َيا أ

ُ
َداَمك

ْ
ق
َ
 .(25) {ْم  أ

ـــر ـــودة الــمنتصــــ ــ ـــ ـــ ــــعودكم عــــ  بـــــــ

 فيتزعزع الســالب املستقــــــــــــــــــــــر  

 ومســجدها رغم سقـم وضــــــــــر  

ـــر ـــــــ ــ  دأهل الخنا والجنــاة الفجـ

 ومعراج صاحب أحلى الســير

 فكان إليها السرى والســـفـــــــــــــــر

ـــرفلم ــ ـــ ـــ ــ ــــــــهـا عمـ ــ ــ  لم مـا انفك فيـ

ـــذر ـــــ ـــــ ـــــ ـــها نســتميت وال نعتـ ـــــــ ـــــ ـــ  لـــ

 تــنبـأ )زعلول( فـــــــــــــــــــــــــــــــــي قـولـــــــــــــــــــــه -41 

ـــ -42 ـــ ـــــدقفها جــ ـــ ـــــ ـــ ـــــرس العائديــن يـ ـــ  ـ

 إلــى القدس سيروا هي امللتقـى -43

ــــــن فســاد اليـــهو -44 ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  لتطهيرها مـ

 لـنذكر إســــــــــــــــــــــــــــراء خير الــورى -45

 لـــــــــــــقـد بــارك هللا فـــــــــــــــــــــي أرضها -46

 وقــــــــــــــــــــــد سـلموهــــــــــــا )لفاروقنا( -47

ـــــنا -48 ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــي تصلــح إال لـ ـــــــ ــــــمـا هــــ ـــــــ  فـــ
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ـــــر ـــ ــ ــ ـــها الدخــيل -49 (26)فــإن التعنت ال  يســتمــ ـــ ـــــــ ـــــ ــ  ومهما تعنت فيـ

ود العرب إلى فلسطين" برجوع بين لنا الشاعر في هذه األبيات ما في كتاب الشيخ مصطفى زغلول سنوس ي "سيع

 الفلسطينيين إلى بالدهم منتصرين، وأنهم سيطهرون القدس من فساد اليهود ويحتلونها مرة ثانية حتي نذكر نبي هللا

وجهاد سيدنا عمر رض ى هللا عنه نحو البلد الذي ملسو هيلع هللا ىلص يعقوب امللقب بإسرائيل، ونتذكر اإلسراء واملعراج للرسول 

 قق للمسلمين. بورك حوله وأن النصر سيتح

رسول. تأثر الشاعر بالعقيدة من خالل األلفاظ التالية:الجهاد، القدس، النبي، اسم الجاللة هللا، يعقوب، املعراج، ال

المية. وفي هذه األبيات تأثر الشاعر بقصة " االسراء واملعراج" في العقيدة اإلسالمية و بعض األحداث التاريخية واإلس

ْسجِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ماأسراء بالرسول وذلك في قوله تعالى عند 
َ ْ
َن امل ِّ

 م 
ً
ْيال

َ
هِّ ل َعْبدِّ ْسَرى بِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
َحرَ }ُسْبَحاَن ال

ْ
ى ادِّ ال

َ
ل دِّ امِّ إِّ ْسجِّ

َ ْ
مل

يُر { يُع الَبصِّ مِّ
ُه ُهَو السَّ َناإ ِّنَّ ْن آَياتِّ َيُه مِّ رِّ

ُ
ُهل ِّن

َ
َنا َحْول

ْ
ي َباَرك ذِّ

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ
 .(27)األ

ـــصرـــــــــــــال البل رمز الــــــــــــــــــــــــجهاد مث  ـــ

ــــي تبــدد شمل الز  ـــــ ـــ ـــ ــــــــــمــفـقــم كـــــ ـــرـ ـــ ـــــ  ـ

ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــغيظ الــ ــــــيـــــــ ـــــرياح و ـ ــ ـــرال ينكسـ ـــــ  ــ

ـــرـــــــكـــــــــــــــــــــما كنت تـخش ى زعيما أسـ  ــ

ــــــــف فهل ذاك درس  ـــــ ـــمن يعتــبــ  رلــ

ــــــرجـال بـ ـــــــ ـــــاد الـــــ ـــ ــ ـــــمـــــــجهـ ــــ ــ ـــرــال كـثـ ـــــــ  ـــــ

ـــ ـــــــ ـــــ ــــنفـس خــيـ ـــ ـــــ ـــ ــــــــــاـــــــــــر مفـــ خـــــــــــــــــــــر ـــ  يد 

ـــ ــــى عهدنا وهــ ـــ ـــــ ـــ ــــــعلـــ ـــ ــــــالـــــو ـــــــ  ر ينفطــ

ـــ ــــــــمآسـي ونـحيا بــــ ـــــ ـــ ـــ ـــربــهــ ـفضلـــالــ ـــ ـــــ  ـ

ـــــــــــرســــــــــــــــــــــــول أتانا بــــــــ  (28)ـــرـــــوجه أغــــــ

ـــأحـييك يـــ -50  ـــ ـــ ـــــا عــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــات النضا ــــــرفـ

ــــ -51 ـــ ــ ــــــعـ ـــ ـــــــ ـــــ  همواحقـاد ـيهودـــــرفت الــ

ــــ -52 ــ ــــــــــنا جبستبقـ ـــــ ـــ ـــر ــال ـــــي لـــ ــ ــــــــياسـ ـــ  اــــ

ـــــخش ى طليقـار  -53 ـــــ  ئيس البواسل تـ

د بــين الصفـــــــحصارك وحـــ -54
 
ــــــــــــــــــ  ــوـ

ــــــ -55 ـــ  ـــــدائي إلـى النــاس أن يدعموانـ

ـــ -56 ـــلقـد بــ ــــــذلوا خيرا ما يملكــ ـــ ــــــ  ـــون ــ

ــــ فلســطين ال -57 ـــحزني إنـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــتـــ ـــ ـــــنــاــ ـــ  ـ

ـــىس -58 ـــ ـــــــ ــ ــ  يندمل الـجرح يوما وننسـ

ـــس -59 ـــ ـــ ـــالم علــــ ـــ ـــــــ ـــــى أشــ  ـياءاألنبــ ـــرفــ
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ويوضح الشاعر حركات املجاهد ياسر عرفات ومقاومته ضد اليهود ويحييه ويمدحه على تبديد شملهم وتنكيس 

قواهم ببسالته وجهاده املرير من دون االكتراث بالحصار الناتج من عدوانهم. ثم ينادي الشاعر املسلمين وخاصة 

بدعم جهود وحركات الفلسطينيين املستميتين، باملاديات الوافرة واملساعدات الظافرة ألنهم  العالم اإلسالمي

 محتاجون إلى الدعم املادي. وأخيرا يقول: إن جرح املجاهدين الفلسطينيين سيندمل واملآس ي ستنس ى واملوتى بال شك

 .ملسو هيلع هللا ىلص. ثم الصالة على أشرف األنبياء محمد شهداء وتحيا حياة ال ضير بعدها. وسيتم لنا النصر عن قريب، إن شاء هللا

ا في نادي الشاعر املسلمين خاصة العالم اإلسالمي على الجهاد، وهذ ومن تأثيرات العقيدة في األبيات األخير السابقة

{55البيت  ِّ
 

يلِّ اّلِل ي َسبِّ ْم فِّ هِّ نُفسِّ
َ
ْم َوأ هِّ ْمَوالِّ

َ
أ  بِّ

ْ
قول الرسول الكريم:" لا . ومصدق(29)، مصدقا لقوله هللا تعالى:}...َوَجاَهُدوا

؟ قال: " إيمان باهلل ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: سئل: أي العمل أفضلملسو هيلع هللا ىلص عن أبي هريرة رض ي اللهعنه أن النبي 

لنبي . رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رض ى هللا عنه أن ا(30)الجهاد في سبيل هللا. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور"

 .رواه الترمذي (  31)هللا على عونهم: املجاهد في سبيل هللا...."قال: ثالثة حق  على ملسو هيلع هللا ىلص 

وبدعة فنية في هذه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا حب لشخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد ختم الشاعر هذه قصيدة بالصالة على النبي محمد 

 ملسو هيلع هللا ىلص.الديار النيجيرية متولدة من هذا حب النبي

 الخاتمة:

 هي رابطة فريدة تسمو على الروابط العنصرية والقومية ورابطة العقيدة في اإلسالم أسمى الروابط وأصلحها، ألنها

ى ذلك، واالقتصادية، إنها ليست رابطة النسب والدم، وال األرض والوطن، وال القوم والعشيرة، وال اللون واللغة وما إل

لعاملين. إنها الرابطة التي تجمع كل الناس في كل عصر ومكان، وتشدهم جميعا برباط واحد وهو اإليمان باهلل رب ا

}......
ْ
وا

ُ
ق َفرَّ

َ
 ت
َ
 َوال

ً
يعا ِّ َجمِّ

 
َحْبلِّ اّلِل  بِّ

ْ
ُموا ي بين املؤمنين، إذ هما ركيزتا . فاإليمان باهلل والتآخ(32)وقال تعالى: }َواْعَتصِّ

الل التماسك االجتماعي والجهادي والحصول على النصر. وأما الفرقة واالختالف بين أبناء األمة فهما من مظاهر االنح

 حطاط. واالن
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نخلص من ذلك إلى أن معتقد الشاعر ذو تأثير واضح على إنتاجه األدبي ألنه جزء أساس ي من اإلطار العالم املكون 

نتقاء التجربته الشعورية. وأن هذا التأثير بدأ منذ والدة األدب في أحضان العقيدة، فأثر اإلسالم واضح في قصيدته في 

 ية وتوظيف املعان العقيدة الدينية. وتعرض لقضايا وطنية، وقضايا الساعةألفاظها وفي استخدامه األفكار اإلسالم

عن  اإلسراء واملعراج وقصة داوود ملسو هيلع هللا ىلص مثل: اإلرهاب، والعوملة، والحروب، وقضايا إسالمية مثل: قصة النبي محمد 

 ية.ا بعقيدته اإلسالمنبي هللا وجالوت، واملسجد األقص ى. مما يدل على أنه شاعر وجداني، يتعامل مع األحداث ومتأثر 

 الهوامش:

 .28، ص: م1980. دار املنارة جدة، الطبعة األولى مقدمة لنظرية األدب االسالميعبد الباسط بدر، - 

 من البحث. 12، و4،3م، ص: 1970ت الطبعة األولى، ، دار العربية بيرواألدب في خدمة الحياة والعقيدةعبدهللا حمد العويشق،  -2

 .38لعربي، الطبعة: الثالثة، صـ: يل، الشعر العربي املعاصر قضايا وظواهره الفنية واملعنوية، دار الفكر اعز الدين إسماع -3

لع عليه بتاريخ تعريف العقيدة اإلسالمية وبيان أهميتها(، 16-21-2013د. عبد هللا بن محمد السحيم ) -4
 
-07-2018، شبكة األلوكة، اط

26. 

ه 1405ان، الطبعة األولى ، الناشر مكتبة دار الزمعقيدة التوحيد القرآن الكريمليل ملكاوي، محمد أحمد محمد عبد القادرخ -5

 . بتصر ف.21-20م. ص: 1985

 .162 -163سورة األنعام، اآلية،  -6

  .22املرجع السابق، عبد الباسط بدر، ص:  -7

إبراهيم،  عامر أحمد حيدر، مراجعة: عبد املنعم خليل تحقيق وتعلق: ،، لسان العربجمال الدين أبو الفضل بن مكرم ابن منظوم - 8 
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 22املرجع السابق، عبدالباسط بدر. ص:  -15 

ى أبوبكر، وهو من شعراء النيجيريا،  و فحال من فحول الشعر العربي في نيجيريا. يعمل حاليا مدرسا م -16  بِّ
َ
ل
َ
ن قصائد الشاعر عيس ى أ

 ورن.للغة العربية في جامعة إل
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