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الملخص
ـ ّد
العالم ــة د ّ ــد حس ـني فض ــهلل اا ر ــاعر الفقه ــا وفقي ـه الش ــعرا  ،ه ــو الّ ـ
ة
ة
الرســول األع ـ  ،ش ّا الشــاعر
دواوينــه عــو مواــوعات ؛ لفــةي ومنهــا ه ـ رخص ـية ّ
الرســول يکــوا عبــد اا فبســل ،بــهلل رأ فيـه الداعيـة واملبلِّــا الّـ أراد ربـ
يع قــد أ ّا ّ
األمة باا ال بالفرد .واألبعاد الّيت رآها الشاعر ه ه الشخصية الرساليّة الع ي ة ه :
ّ
الرسول اإلنساا ،وه ا
الرسول القدوةّ ،
الرمحةّ ،
الرسول ّ
رسول السالم ،رسول األخالقّ ،
الرســول األع ـ أرــعار السـيّد وتـ ري القـرآا الکــرمي
املقــال يـاول ليـهلل رخصــية ّ
أر ــعاره ،وي ب ـ ّد ع ــو أ ــر الشخص ـية الع ي ــة لرس ــول اا (ص) الواق ــع الـ ـ ُ عاش.
والش ــاعر يع ق ــد أ ّا األم ــة واألجيـ ـال القادم ــة ج ــديراً بـ ـ أا خي ــاروا الرس ــول وق ــدوةة
ّ
ّ
الک ال اإلنساين ،والشاعر حاول مو خالل أرعاره أا يدعو اجليهلل حنو ال واصهلل مع اا
ـّد شلـ عقــد األخ ّـوة بـني أتبــا
تعـال ورسـوله األع ـ  ،وهــو يع قـد أ ّا أخــوة األنبيـا تـ ّ
الرسول حدوداً بهلل خلقه ع ي يُقَ َد به وهو يش ّکهلل
األنبيا والشاعر يقول :ليس خللق ّ
ة
وهلل ة
ومکاا .شنّنا جند أ ّا الشاعر قد خلّص وهلل األبعاد
زماا
منهاجاً جيل الرجو شليه ِّ
الرس ــول ،الّـ ـ ع ــاش الص ــبرا  ،لکنّ ــه بسـ ـريته وأخالق ــه و ـ ّـوه
اإلنس ــانيّة حيـ ـاة ّ
اإلنســاين حـ ّـول هـ ه الصــبرا القاحلــة شلـ َجنّــة يـنع الشــاعر بفيئهــا ،وآالئهــا الدائ ــة.
فقــد اع ــد الباحــا دراسـ ه علــو املــنهس الوصــف وس ســري هـ ه املقالــة علــو املــنهس
الرسـول
الوصف وال بليل  ،حيا تقوم علو اسـ قرا األبيـات الّـيت ت ّ
ـدل علـ رخصـية ّ
* أس اذ مساعد بقس اللغة العربية جبامعة خليس فارس ،بورهر
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(ص) رعر السيّد د ّ د حسني فضهلل اا

األع ـ ومــو ي ليلهــا مــو الناحي ـة األدبي ـة والبالغيــة ودراس ـ ها ومراجع هــا ف ـ الق ـرآا
الكرمي.
الرسول األع
الکلمات الرئيسة :الشعر الديينّ ،

 .1المق ّدمة

(ص) ،د ّ د حسني فضهلل اا.

ف ــو امل ــدائ النبويـ ـة ف ــو م ــو فن ــوا األدو اإلس ــالم  ،وأ ــار الن ــاس نـ ـواز ال ــرو والعا ف ــة
واروو السبر والفنوا ،ومنبه ألواناً مـو الثقافـة الدينيـة واألدبيـة الصـادرة عـو قلـوو م عـة
نيب اإلسالم فـّاد الوجـود ،و ـا
ّ
باحلل والصدق ،مله ة ب لك االق باس الروحية الّيت سکبها ّ
الرســول األع ـ
دور هـ ٌ
ٌ
ـام ال ـ ا اإلســالم ونــر آالف ـاً مــو القصــائد حــول رخص ـية ّ
الشعر القدمي واحلديا ،مع ذلك فإ ّا الشعر اإلسالم املل ـمم املعاصـر يعـاين وثـرياً مـو الغربـة و
ال جاهــهلل ،ومــو الشــعرا املعاصــريو الّـ أنشــد أرــعاراً رــال الشــعر اإلســالم املل ــمم هــو
العالمة السيد د ّ د حسني فضهلل اا ،فإ ّا الکثري مو قصـائده ميکـو أا تصـنّف علـ أ ّاـا مـو
ة
مواوعات ختص عقيدة الشاعر ورعوره الـديين ،ويـرد ذلـك شلـ
الشعر الديين ،مبا ت ض نه مو
ووا الشاعر عـا ديـ ةو ،ين سـل شلـ بيئ ةـة دينيـةة سـوا النجـف األرـرم أم جبـهلل عامـهلل،
وترعــر أســرة عريقـ ةـة بعلومهــا الدينيــة ،ودرس احلــوزات العل ي ـة واه ـ ّ بــالعلوم الديني ـة ـ ا
نــر ت ـ رياً وااــباً للقــرآا الکــرمي أرــعاره ،ومــو اآلي ـات الّــيت أ ّــرت رــعر الشــاعر ه ـ
الرســول
الرســول األع ـ  ،فــال ب ـ ّد قبــهلل معاجلــة «رخص ـية ّ
اآلي ـات الّــيت تــدور حــول رخص ـية ّ
األع ـ رــعر السـيد د ــد حسـني فضــهلل اا» أا نقـرأ هـ ه الشخصـية الع ي ــة مــو خــالل
السرية القرآنيـة مـا يـره
القرآا الکرمي الّ ع ّده الشاعر أصدق سرية وت ريخ ،وهو رأ
الرســول
الرســول األع ـ نــر اآليـات املخ لفــة حــول رخصـية ّ
غريهــا .لـ لك عنــدما نقـرأ سـرية ّ
ومنهــا« :لقــد كــاا لكـ رســول اا أســوة حســنة ملــو كــاا يرجــو اا واليــوم اآلخــر وذكــر اا
كثريا» (األحماو )21 :وأيضاً مو خالل الوصـف القـرآين ـ ه رخصـية الع ي ـة «هـو الّـ
أرســهلل رس ـوله با ــد وديــو احلـ ّـق لي هــره علــو ال ـ ّديو كلّــه َوكفــو بــاا رــهيدا» (الف ـ )28 :
الرسول هو ق ة األخالق بشـهادة القـرآا «شنّـك لعلـ خلـق ع ـي » (القلـ « ،)4 :ومـا أرسـلنا
وّ
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الرســول
ّشال رمحـة للعـاملني» (األنبيـا  )107 :ول ـ ري هـ ه اآليـات الکرميـة يعــا الشـاعر رخصـية ّ
الرســول هــو خليفــة اا األرض أعطــاه اا مجي ـع الصــفات
األع ـ مــو ر ـ جوانبــه مبــا أ ّا ّ
الرس ــول األع ـ والشــاعر م ــو خ ــالل
احل ي ـدة وظه ــرت ه ـ ه الص ــفات الکامل ــة رخص ـية ّ
أرعاره ي ب ّد عو ه ه الصفات ،لـ لك جنـد رـعره الـديين املعـاين واملواـوعات الّـيت تـد ّل
الرســول
الرســول األع ـ ومــو أبرزهــا ه ـ  :رســول الســالم ،رســول األخــالقّ ،
عل ـ رخص ـية ّ
الرس ــول وواقــع العصــر ،واس ـ خدم الشــاعر الص ــور
الرســول اإلنســااّ ،
الرســول القــدوةّ ،
الرمحــةّ ،
الفنيــة أرــعاره لء ـرا مــو املوســيق و ال وويــد املعن ـ  .أمــا ،صــوص املــنهس امل بــع ،فقــد
اع ــد الباحــا دراس ـ ه علــو املــنهس الوصــف وس ســري ه ـ ه املقالــة علــو املــنهس الوصــف
الرسـول األع ـ ومـو ي
وال بليل  ،حيا تقوم علو اس قرا األبيات الّـيت ت ّ
ـدل علـ رخصـية ّ
ة
وبالغية ودراس ها ومراجع ها ف القرآا الكرمي.
ليلها مو ناحي ةة أدبي ةة

 .2أسئلة البحث
ياول الببا اإلجابة عو األسئلة اآلتية:
الرسول األع ؟
 .1ما ه ّ
الصور الّيت ق ّدمها الشاعر لشخصية ّ

 .2ما مد جتلّ آيات القرآا الكرمي

أرعار الشاعر؟

 .3شذا وانت أبيات الشاعر صد لآليات القرآنية ف ا اجلديد الّ

جا به؟

الرســول
 .4شذا وــاا لنــا رســول اا أســوةٌ حســنةٌ ،ف ــا األســوة الّــيت رآهــا الشــاعر اختــاذ ّ
رمماً للبرية؟

 .3فرضيات البحث
 .1نر

أرعار الشاعر أ ر الشخصية الع ي ة لرسول اا (ص) الواقع الـ ُ عاشي

رمم و قدوةٌ بني املسل نيي
 .2رخصية رسول اا ٌ
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 .3ش ّا النيب رمم احلرية الّ

ال ب ّد أا يبق هادياً للمموي

فرق بني أحد مو رسله ،فله ا عل أتبا الرسـهلل ا ـداة ،أا يعيشـوا
 .4ش ّا اا تعال الي ّ
الرسول األع (ص).
واقعه ه ه احلقيقة ،والسيّ ا أتبا عيس ( ) و ّ

 .4ضرورة البحث
وبشـر بـه
النيب (ص) هو خامت األنبيا واملرسلني وهو الّ يـّمو املسـل وا برسـال ه ورخصـي ه ّ
ِ
ـال ِعيســو ابـو مــرَمي يــا بـ ِـين شِسـرائِيهلل شِ ِّين رسـ ُ ِ
ِ
ـني
صـ ِّـدقًا ل َ ــا بَـ ْ َ
ـول اللــه شِلَْـي ُك ْ ُم َ
عيسـ ( ) « َوش ْذ قَـ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
يـ َـد ِمــو ال ــوراةِ ومب ِّشــرا بِرسـ ة
َمحَـ ُـد» (الصــف )6 :ـ ا تکــوا ه ـ ه
ـول يَـ ِْْ ِمـ ْـو بَـ ْعـ ِـد ا ُْــهُ أ ْ
َ ْ َ َ َُ ً َ ُ
َ
الشخصيّة سـبباً للوحـدة بـني املسـل ني أنفسـه مـو ناحيـة واملسـيبيني مـو ناحيـة أخـر  ،وهـو
حباجة ة
مواو حنو ة
ماسة شليه عصرنا احلاار ،والّـ قـام بـدعوة املسـل ني واملسـيبيني حنـو
ه ه الوحدة هو الشاعر املعاصـر والکاتـل والفقيـه واملرجـع الـديين العالمـة السـيّد د ّ ـد حسـني
فض ــهلل اا الّ ـ أنش ــد أر ــعاراً ح ــول ه ـ ه الشخص ـية الع ي ــة وحن ــو اس ـ خرجنا وتناولن ــا ه ـ ا
يق أحد بدراس ه شيراا ح اآلا.
املواو الّ

 .5سوابق البحث
يک ــل ح ـ اآلا مقــال أو و ــاو عــو رــاعرية د ــد حس ـني فضــهلل اا باللغــة الفارس ـية ّشال
أنّنا وجدنا العا العريب و ابني حول رخصي ه األدبية ومها:
الس ـيد د ــد حس ـني فض ــهلل اا ر ــاعراً ،ش اعي ـهلل خلي ـهلل أب ــو ص ـاحل ،ب ـريوت ،دار امل ــال ،
 2003م.

اإلجتـاه الروحـ رــعر السـيد د ــد حسـني فضــهلل اا ،علـ رفعــت مهــد  ،بـريوت ،دار
املال  2004 ،م .وه ا الک او فريد نوعه وترويمنـا هـ ه الدراسـة علـ هـ ا الک ـاو ّشال
ة
الرس ــول
أنّــه تن ــاول موا ــوعات ؛ لفـ ـةً و اب ــه وحن ــو او فين ــا مبوا ــو دـ ـ ّدد وه ــو رخصـ ـية ّ
جة مل ة
األع للوصول شل ن ي ة
وسة.
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 .6لـمحةٌ إلی حياة ّ

« ُولِ َد احة آيـة اا السـيد د ـد حسـني فضـهلل اا النجـف األرـرم سـنة  1354هجريـة
املوافق لسنة  1935ميالدية» (اخلاقاين306 /8 :1956 ،ي األميين« )943 /2 :1964 ،مو
عائلــة آل فضــهلل اا الّــيت تن ســل شلـ اإلمــام احلســو بــو علـ بــو ايب الــل (عليه ــا الســالم)»
العالمــة د ّ ــد حس ـني فضــهلل اا
(مهــد 30 :2006 ،ي ســرور« ،)19 :1992 ،جــا احــة ّ
شل لبناا سنة  1952م مع والده زيارته األول ألقربائه وع ره وـاا حـوا  17عامـاً» (فضـهلل
اا« ،)38 :2006 ،غادر النجف األررم لل رة األخرية بصببة والده سنة  1996م م وجهاً
شلـ لبنــاا ليقـي بـريوت ،منطقــة رأس النبعــة» (ابوصــاحل .)29 :2003 ،وان قــهلل شلـ جـوار
رمحة اا سنة  2010م مس شف ب و بريوت.
انف ـ عل ـ واقــع األم ــة اإلســالمية ب ــاوراً ،وا لــع عل ـ األج ـوا األدبيّ ـة والفکريّـة والسياس ـيّة
السائدة عو ريـق الصـبافة العربيّـة ،ورـار النشـا ات األدبيّـة والشـعرية األوسـا الثقافيـة
النجــف األر ــرم« ،وقــد ب ــدأ ن ـ الش ــعر وع ــره عش ــر ســنوات .ر ــار ت س ـيس احلرو ــة
اإلس ــالمية الع ـراق» (مه ــد  ،)33 :2004 ،ترو ــت قرا ات ــه للثقاف ــات املعاص ــرة أ ـراً ش ـرا
وزودته مبخموا قا أعانه رعره ،ومو الک ل األدبية احلديثـة الّـيت وانـت تصـهلل شلـ
راعري هّ ،
النج ــف ويقرأه ــا األدب ــا والش ــعرا وم ــنه السـ ـيّد« :مّلّف ــات « ــه حسـ ـني» ،و«زوـ ـ مب ــار »
و«العقــاد» و«مصــطف صــادق الرافع ـ » و«أمحــد حســو المي ـات» و«س ـيّد قطــل» و«ج ـ اا
خليهلل ج اا» و«ميخائيهلل نعي ة» وغريه » (ابوصاحل.)58 :2003 ،

 1.6مؤلفاته ونتاجه العلمي والفکري
لسـ ـ احة السـ ـيّد د ّ ــد حسـ ـني فض ــهلل اا عشـ ـرات املّلف ــات اإلس ــالميّة والفقهيّـ ـة والسياسـ ـيّة
دل عل ـ تنـ ّـو معارفــه،
والشــعريّة تربــو عل ـ املئــة ،ش ّا تع ـ ّدد مّلفاتــه ،واخ ـ الم مواــوعا ا ي ـ ّ
وغن ـ قاف ــه ،ويکش ــف ع ــو ص ــفا ذه ــين ،وا ــس جتدي ـد  ،و ــا يکش ــف ع ــو شدار بص ـري
األمة ،ومبا يشـغهلل اه ـام املـرأة والشـباو ،وعالقـة الـديو باحليـاة املعاصـرة ،ومـو أبرزهـا:
بشّوا ّ
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«قض ــايانا عل ـ ـ ا ــو اإلس ــالم»« ،احل ـ ـوار الق ـ ـرآا»« ،خطـ ـوات عل ـ ـ ري ـ ـق اإلس ــالم»،
«حــديا عارــورا »« ،دني ـا امل ـرأة»« ،مــو وح ـ الق ـرآا تفس ـري» ويقــع مخســة وعشــريو
جم اً « ،آفاق احلوار اإلسالم املسيب »  ...باإلاافة شل أربعة دواويو رعر« :يـا ظـالل
اإلس ــالم» رباعيـ ـات ر ــعرية« ،قص ــائد لءس ــالم واحليـ ـاة»« ،علـ ـ ر ــا الوج ــداا»« ،
دروو السبعني».

 2.6نظرة في اآلراء واألفکار األدبية للسيد محمد حسين فضل اهلل
ش ّا للشــاعر مفهوم ـاً خاص ـاً للشــعر ،يقــول فضــهلل اا« :ش ّا الشــعر الب ـ ّد أا ي ــهلل قضــايا العصــر،
وهلل حاجات اجمل ع الفنية،
وحنو النّمو بالشعر ال قرير اخلطايب ،فالشعر شذا ينب اجمل عّ ،
واإلبداعية والفکرية والسياسية ،فإنّه يکوا بالمض وا ،أل ّا الشعر شذا اب عد عـو مضـ وا احليـاة،
يصب ريئاً ال معن له» (فضهلل اا .)12 ،11 :1990 ،وأيضاً يع قد الشاعر أ ّا الشعر العريب
ال جارو الشعرية األخـرية اب عـد عـو أا يکـوا رـعراً عربيـاً  ...ويقـول معـرض نقـده ل ـاهرة
الغ ــوض ل ــد ر ــعرا احلدا ــة« :ش ّا ـ ي ّل ــوا الکل ــة م ــا ت ب ّل ــه الق ـواميس ،والوج ــداا
الشعيب أيضاً ل لك قلت ش ّا اللغة العربية ه لغة الواو  ،والشعر العريب هو رـعر الواـو علـ
أال ي خل عو اإلبدا الفين» (أبو صاحل.)78 :2003 ،
ش ّا د ّد حسني فضهلل اا و ل أرعاره رـکهلل الشـعر ال قليـد أو الع ـود والشـعر احل ّـر
ـت ال جربــة الشــعرية بکـ ّـهلل انف احهـا ،فقــد ونــت أقـرأ الشــعر القــدمي و ــا
ويقـول الشــاعر« :لقــد عش ُ
ونــت أقـرأ الشــعر احلــديا .يّ عنــدما انطلقــت ال جربــة الشــعرية تطــوير رــکهلل الشــعر علـ مــا
يس ـ ّ بالشــعر احلـ ّـر اخل س ـينيّات  ...ونــت أتــابع ال جربــة وقــد رــاروت عــدة جتــارو
جربــا الشــعرا األقــدموا،
الشــعر احلـ ّـر ألنّــين ال أعمــو ب ـ ّا عل ـ الشــعر ي ج ّ ــد األوزاا الّــيت ّ
أل ّا ـ وــانوا ينطلقــوا مس ـ لة الــوزا مــو موس ـيق معيّنـ ةـة عارــت جت ـرب ه الشــعريّة ،وميکــو
للشــعرا اآلخــريو أا يس ـ بد وا أوزان ـاً جدي ـد ًة ،ولکـ ّـين أتصـ ّـور أ ّا مــو الضــرورة أا تبق ـ للشــعر
موسـ ـيقاه» (مه ــد  .)46 :2004 ،و ــا ي ب ــد السـ ـيد د ــد حسـ ـني فض ــهلل اا ع ــو فک ــرة
االل ـمام الشــعر  ،ويقــول« :شنّنــا النري ـد مــو األدي ـل أا يف عــهلل الفکــرة املل ممــة ليکــوا مل مم ـاً فــإ ّا

حسني مه د

97

ذلك ا ّد رسـالة األدو املرتکـمة علـ العفويـة واإلبـدا  ،بـهلل نع قـد أ ّا الرسـالة حـني مت ـ ّد وعـ
األدي ـل وا ـ ريه وفکــره ،ـ ّـول الکي ـاا اإلنســاين شل ـ االل ـمام العفــو الّـ ينســاو مــع الــنفس
بک ـ ّـهلل بس ــا ة وان ــدفا » (فض ــهلل اا« .)105 :1982 ،أن ــا ال أعم ــو مبسـ ـ لة أا تف ــرض علـ ـ
الشاعر ال مامـاً فالشـعر مثـهلل املـا وا ـوا ال تسـ طيع أا تعلّبـه فاخلصوصـية سـوم ـ ّدد للشـاعر
حرو ــه ( »...فضــهلل اا )10 :1990 ،ونفهـ مــو أقوالــه هـ ه أ ّا االل ـمام لـيس قيـداً ،الشــاعر
املل ــمم الّـ ينشــده السـيد شذاً هــو الّـ يعـيش الواقــع اإلســالم بکـ ّـهلل حيثياتــه ويسـ خر منــه
أدبه الرفيع بعد أا يعراه عل الفکر اإلسالم الّ ي له أو ي ر به.
ـيب (ص) ديواني ـ ـه «قص ــائد لءس ــالم
أنش ــد د ّ ــد حس ـ ـني فض ــهلل اا أر ــعاراً ح ــول الن ـ ّ
ـيب (ص) ديوان ــه
واحلي ـاة» و «يـ ـا ظ ــالل اإلس ــالم» ولک ــو أهـ ـ ّ أر ــعاره ح ــول رخص ـيّة الن ـ ّ
«قصائد لءسالم واحليـاة» والشـاعر خصصـه بفصـهلل ـت عنـواا « رحـاو رسـول اا» و
الرسـول األع ـ وشحـدامها ـت عنـواا «يـا
ه ا الفصهلل أنشـد قصـيدتني حـول ميـمات ومالمـ ّ
رســول احليـاة» وهـ 115بي ـاً و األخــر «مــو وحـ املـيالد النبــو » وهـ  100بيـ ة
ت .و
ـيب (ص) ،و حنــو ه ـ ا
ديوانــه «ي ـا ظــالل اإلســالم» أبيـ ٌ
ات م فرق ـةٌ حــول معــار وغــموات النـ ّ
املقال رّومنا عل ه يو الديوانني لک نسـ ن س ن يجـةً مل وسـةً ،واسـ خرجنا منه ـا املواـوعات
الرســول األع ـ ومــو أبرزهــا ه ـ  :رســول الســالم ،رســول األخــالق،
الّــيت تـ ّ
ـدل عل ـ رخصـية ّ
الرس ـ ــول وواق ـ ــع العص ـ ــر .وي ـ ـ ْ ر ـ ــر
الرس ـ ــول اإلنس ـ ــااّ ،
الرس ـ ــول الق ـ ــدوةّ ،
الرس ـ ــول الرمح ـ ــةّ ،
ّ
املواوعات ررحاً وافياً في ا يل :

 .7دراسة شخصية الرسول األعظم (ص) من خالل أشعار الشاعر
 1.7رسول األخالق
ة
خصال هو أع مو اخلُلُق الع ي ! والّ واا القرآا مربّيه فههلل سيکوا خلقه غـري
أّ
الرسول (ص)« :وشنّـك لعلـو خلـق ع ـي »
خلق القرآا؟ قال اا تعال بالنسبة شل خلق ّ
الرسول (ص) «شمنـا بعثـت ألمتّـ مكـارم األخـالق» ( سـ ،
(القل  )4 :وأيضاً رو عو ّ
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الرسول (ص) القرآا جيـد رخصـي ه
 )500 /10 :1372عندما يدرس الشاعر سرية ّ
الرس ــول جان ــل م ــو جوان ــل رخص ـي ه ميثّــهلل الس ــالم،
ق ــة األخ ــالق ودوح ــة اإلح ـ امّ .
فالرسول صـورةٌ
وموعد السل  ،و جانل آخر ميثّهلل ق ة األخالق ،بکهلل ام دادا ا الروحيّةّ ،
مفــردةٌ ال مثي ـهلل ــا الک ــال اإلنســاين املطلــق ،وظــاهرة األخــالق فطــرةٌ فُ ِطــر عليهــا فيقــول
الشاعر:
ِ
الرو ِ و ا ام د بالشُّعا ِ النّها ِر
يا رسول األخالق  ...مت ُّد ّ
ي ن أا يغ ر الکو َا ،وهلل ال َک ِ
مو ُار
لطف ِم َو ُّ
واٌ ،
الضب ّ
َ َُ
ِ
ِ
األاار
ورخا ٌ ترتا ُ ظلِّه ال ّدنيا وجتر عل ا ه ُ
باحلل والنع و فو ـ لصفوه ـ األسب ُار (فضهلل اا.)175 :2000 ،
و ا ٌ يفيض ّ

يک ســل باإلاــافة

الرســول الّـ
ههلل الشــاعر األبيـات حبــرم النــدا (يـا) واملنــاد هــو ّ
يسـ ّ
شل جانل وونه رسوالً ،هويةً جديد ًة ه (رسول األخالق) الّ صار بعداً مشولياً النفس
الرس ــول ،ووجه ــة االم ــداد هـ ـ ال ــرو
والک ــوا ،بواس ــطة الفع ــهلل املض ــار (مت ـ ـ ّد) العائ ــد شلـ ـ ّ

ـار
الرسول (ص) ين شـر وافـة أرجـا العـا و ـا ام ـ ّد النه ُ
اإلنسانية« .يقول الشاعر أ ّا ُخلُ َق ّ
الرس ــول
بالشــعا  ،و ـ ا النهــار رجــا وأمني ـة ،و ي نّ ـ أ ْا يش ـ هلل الکــوا و ــا مشلــت رســالة ّ
ِ
ـف الض ــب الّـ ـ ميـ ـور الک ــوا وص ــوالً شلـ ـ
الع ــاملني ،ولک ــو َ يغ ــر؟ يغ ــر الک ــو َا لط ـ ُ
الط نينــة والرخــا الّـ تسـ ي فيـه الــدنيا ،الّــيت مينبهــا الشــاعر هويـة اإلنســاا امل عــل املثقــهلل
بـا وم ،وجريـاا األاـار علـ الـي الرخـا يـوح بويـة االسـ قرار وا نـا  ،و أيضـاً يغ ـر الکــو َا
ـل و النع ـ  .عنـدما ميـ أل الکـوا بـاللطف والرخـا والسـ ا
الس ا الّ يفـيض ينبوعـه باحل ّ
فــو األســبار الّــيت ســبقها النّهــار والضــب شلـ السـ ا ونقائــه» (مهــد .)188 :2001 ،

وأسـند الشـاعر الفعـهلل ( فـو) لألسـبار ليعطيـه هويـةً جديـدةً وهـ هويـة اإلنسـاا املشـ اق شلـ

العدل واحلرية واجل ال والط نينة.
السّال الّ

يطر هنا هو ما ه ميمة اخللق الرسا ؟ ويقول الشاعر ه ا اجملال:

ِ
ض الوداعةُ عي ِنه والفج ِر
ُخلُ ٌق توم ُ

الش ِ
عي ِ
روق (فضهلل اا.)175 :2000 ،
وا ّ
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الرسـول ،أخـر الشـاعر (الوداعـة) مـو
نر ه ا البيت «ع ة اخللـق الّـ ام ـم بـرو ّ
الرســول ،ووميضــه
معناهــا العــاد لي نبهــا بعــداً اــوئياً .ـ ا يل ــع اللطــف والوداعــة عي ـين ّ
يميهلل ال الم الليا  .ووميض الوداعة الّ خي ـما النـور ي ـاه مـع ال شـبيه الّـ أرـار شليـه
الشـ ِ
الشــاعر (وــالفج ِر عيـ ِ
ـروق) فالشــروق ي خـ هويـة النــائ الّـ أيق ــه انــبال الفجــر
وا ّ
الرسـول ينـري القلـوو بـالکالم الطيـل واللـني و «كل ـة يّبـة كشـجرة يّبـة
بموال ال ل ة وخل ُـق ّ
الرسـول حـدوداً بـهلل خلقـه ع ـي
أصلها ابت وفرعها
السـ ا » (شبـراهي )24 :ي لـيس خللـق ّ
ّ
ة
وهلل ة
ومکاا .هکـ ا ن ـر الشـاعر شليـه
زماا
يُقَ َد به وهو يش ّکهلل منهاجاً جيل الرجو شليه
ِّ
املعانــاة ،و ــا األحاديـا الف ــة ،وشسـ ثارة البغضــا والوقــوم بوجــه اإلميـاا ،الّـ جي ّســده
الرسول» (مهد  ،)189 :2004 ،فيقول:
ّ
رسول اخللُ ِق الع ي  ...هنا حنو نعين ِمو وس ِ
الض ِ
الل
وسات ّ
يا َ ُ
َْ
ُ
ِمو جناو ال يس ي ُ ا الشو ُ  ...فف وحيها جنو ُا اللّيا
وهلل حال
حقود يس ثريُ البغضا
وحدي ٌ
ِّ
وقلل ٌ
ا فظ ٌ ...
ا ِري الر ِ
جال (فضهلل اا.)179 :2000 ،
في ُ
نس ُخلَُقك الس َ
ّ
خال اإلميا َا َع ْسفاً  ...ويَ َ

الرســول رأ الشــاعر ع ـي ٌ واس ـ له الشــاعر ه ـ ا املعن ـ مــو الق ـرآا «وشنـّـك
ش ّا ُخلُـ َـق ّ
الرس ــول «ألا ر ــکو
لعل ــو خل ــق ع ــي » (القل ـ  ،)4 :الش ــاعر حيات ــه ي ــا شل ـ خل ــق ّ
ظ ولکــو
املضــلني تســع إلبعــاد األمــة واجمل ــع عــو ريقهــا املس ـ قي  .فبــديا الضــالل غل ـي ٌ
النفض ـوا م ــو حول ــك»
الرس ــول من ه ـ األخ ــالل «ول ــو كن ــت ف ّــا غل ــيظ القل ــل
ّ
ح ــديا ّ
ـل
الرســول يف ـيض باحلـ ّ
(آل ع ـراا ،)159 :وأيضــا قلــل الضــالل ء ل ـ باحلقــد ،بين ــا قلــل ّ
والنع والسـ ا  ،ووسوسـات الضـالل تسـع شلـ ال شـکيك باإلميـاا ف خالـه ظل ـاً ،م ناسـية
الرسول األع ـ أ ـ ِمـو أ ِّ نـوةر تشعش َـع
اخللق الس الّ أودعه ا ري العباد .ويبق ّ
عل الکوا ومتثّ َهلل الناس به واه د به» (مهد  .)190 :2004 ،ورسول اخللق الع ي عنـد
وهلل ر ة  ،فيقول:
الشاعر هو ال ّ روة مو ّ
يا َ ِ
ِ
حنو ال ٌ
فات شل ال ُّ ر وانف ا ُ
رسول اخللق الع ي  ...هنا ُ
ُّ
س فيمهو جاحنَيها الصبا ُ (فضهلل اا.)179 :2000 ،
َ
أنت ُو ُّهلل ال ر الّيت ُهلل الش َ
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ـوق لل بلي ـق رح ــاو
الشــاعر م ــع قوم ــه ين ــروا شل ـ الق ـ وال ـ ر  ،و أنفســه ر ـ ٌ
الرســول
ـاعر ّ
العليـا واالنف ــا علـ معطيـات الوجــود ،ـ ا نــر البيـت الثــاين «خيا ــل الشـ ُ
بواســطة الض ـ ري (أنــت) وي ـ ْ اخل ـ (وـ ّـهلل) ليش ـري شل ـ و ــال ه ـ ه الشخص ـية الع ي ــة وعــدم
الرســول هويـة السـ و والع ــة
نقصــااا ،شذا مــا أاــام الشــاعر (وـ ّـهلل) شلـ (الـ ر ) فإنـّـه مــن ّ
والرفعة ،وأيّة ذر ه ه ه؟ ش ّاا ال ر الش ّ ا امل عاليـة احلاملـة للشـ س الّـيت اليعلـ مسـ قرها
الرسـ ــول
و مس ـ ـ ودعها ّشال اا .وشذا وـ ــاا اا تعـ ــال سـ ـ ّ
ـخر الش ـ ـ س والق ـ ــر لءنسـ ــاا ،فـ ــإ ّا ّ
ـوره علـ الکــوا ب ســره ،و هـ ه الـ ر
ــهلل الشـ س الّــيت صــارت ــائراً
(الـ ر ) قــد ان شــر نـ ُ
يُ ِط ُّهلل مو جناحيها الصبا » (مهد .)191 :2004 ،

الرسول الرحمة
ّ 2.7

اه ّ القرآا الکرمي اه اماً خاصاً مبواـو الرمحـة ،وحقيقـة القـول ش ّا اإلسـالم هـو ديـو الرمحـة،
وش ّا األنبيـ ـا الـ ـ يو أرس ــله اا تع ــال هـ ـ رس ــهلل الرمح ــة ،والرمح ــة أم ـ ٌـر فرا ــه اا علـ ـ نفس ــه

الرمحة» (انعام )12 :ولقد اس طا الشـاعر أا يعـيش رمحـة اا سـببانه مبـا
«ك ل علو نفسه ّ

ـل اا لعبـاده هـو رمح ـه ولطفـه ورزقـه،
الرسول مو ري وصـفات َخلَ َـق ااُ عليهـا« ،فب ّ
اخ ما ّ
حنل ربّنا .حنبّـه مجالـه وهـو الّـ َخلَ َـق اجل ـال ،شذا ونـا
و او ه ا علينا أا ن عل ويف ّ
حنل اجل يـهلل مجالـه ،حنبـه بقوتـه وهـو الّـ ميلـك القـوة الّـيت ال حـ ّد ـا ،حنبـه لع لـه ولرمح ـه
ّ
حل الشـاعر ا ينطلـق
ولکهلل صفات الک ال واجلالل فيه» (فضهلل اا ،د.ت ،)46 /1 :ش ّا ّ
ة
ِ
ـيب ت خ ـ ُ هوي ـة املطــر والثــورة وال غيــري ،يقــول
مــو ّ
مقومــات أظهر ــا رمحــة اا ،الّــيت رآهــا النـ ّ

الرسول الرمحة:
الشاعر ؛ا باً ّ

القلل حناناً ومتألُ األرض بِّراً
الرمحةُ الّيت ُ
تنبت َ
وحيُك ّ
اق باألريي ِ
ات الع َار تفو ُ ـ والمهر ـ ِعطراً
و ُّم األع َ
فه
اّراً
ِّ
دفع ُ
السل ِ دمعةٌ للي َام ت ل ُحمناً ل َ
م ِ
ِ
احلرو روعةُ ِ
ِ
املشاعَر ُهراً (فضهلل اا.)175 :2000 ،
العدل
وه
اإلنساا تسن ِم ُ
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الرس ــول هــو الرمح ــة،
َج َعـ َـهلل الشــاعر املب ــدأ (وحي ـك) واخل ـ (الرمحــة) ر ـيئاً واح ــداً ،فــوح ّ
والرمحـة هـ وحيـه وأ ّ رمح ةـة هـ هـ ه؟ ش ّاـا الرمحـة الّــيت تثـري القلـوو األمــهلل والرجـا واألمــهلل
الّ يبعثـه الغيـا قلـوو النـاس «وهـو الّـ ين ّـمل الغيـا مـو بعـد مـا قنطـوا وينشـر رمح ـه»
(الشــور  )28 :بعبــارة أخــر الرمحــة وــاملطر و ــا املطــر ييـ األرض بعــد مو ــا ش ّا الرمحــة الّــيت
ة
نبات هو هـ ا؟ هـهلل هـو الث ـر والعشـل؟ شنّـه
الرسول ع قه وحبّه تنبت القلوو ،وأ ّ
يلها ّ
األول يفي ـد مطلــق
احلنــاا والعطــف ،وأيض ـاً ه ـ ه الرمحــة متــأل
َ
األرض بـ ّـراً وحــرم (و) البي ـت ّ
املشاروة النبات والعطا .
ي ابع الشاعر ذوـر ميـمات الرمحـة البيـت الثـاين ويقـول« :الرمحـة تل ُـس الوجـداا ّـم األع ـاق
باألرييّات البکر الّيت أنب ت القلل ل عطّر األرجا بش اها .البيت الثالا ين قهلل الشاعر بالرمحة
ِمــو وحـ القلــل وأع اقــه شلـ حرويـة الرمحــة بـني زمنـني م ناقضـني مهــا :زمــو الســل و زمــو احلــرو.
فالرمحــة الســل (دمعــة للي ــام ) والشــاعر يعط ـ الرمحــة هويّـةً جدي ـد ًة و ه ـ هويّـة األمومــة الّــيت
تکفکف الدمع حالة الي ي  ،وهـ تصـبو (ل ـدفع اـراً) ودفـع الض ّـر يـوح باملسـّولية الع ي ـة امللقـاة
واألم.
عل عاتق الرمحة واألم» (مهد )194 :2004 ،ي فف رأ الشاعر الرمحة ّ
الرسول احلرو (روعة العدل) ف و أرح مو اا تعال ؟ «ولوال فضهلل اللّه علـيك
ورمحة ّ
ملســك مــا أفض ـ فيــه ع ـ او ع ــي » (النــور )14 :فــاا رمحــاا
ورمح ــه ال ـ ّدنيا واآلخــرة ّ
رحي وو لك رسوله الّ ميثّهلل عدله ساحة احلرو رمحة ألعدائه وعفواً عنه وصفباً ع ّ ـا
الرسول ومو معـه «د ّ ـد رسـول اللّـه والّـ يو معـه
اق فوه حبقه ،وهو ما أ ّوده القرآا الکرمي حبق ّ
أر ّدا علو الك ّفار رمحا بينه » (الف .)29 :

الرســول ميـمًة أخــر  ،هــو حقيقــة العالقــة مــع اآلخــريو ،هــّال ال ـ يو
وقــد يکــوا للرمحــة ّ
الرسول وحاد ه بقلبـه وعقلـه وروحـه لينفـ معهـ علـ اا تعـال وعلـ دينـه ،يقـول
ال َا ّ
الشاعر:
ِ
ة
ِ
الرحي
ونت اللِّني
فب ا رمحة مو اا َ ...
السههلل الشعور ّ
َ
ِ
ِ
ظ ِ
للخصوم
لست غلي َ
ونت رمحةً
القلل ،بهلل َ
لست فظ اللِّسااَ ،
َ
وهلل ُخلُ ةق ورةمي (فضهلل اا.)176 :2000 ،
 ...وال َق املسل و َا حولك روة ودي ةع ِّ
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األول يشـري شلـ هـ ه اآليـة الکرميـة «فب ـا رمحــة مــو اللّـه لنــت ـ » (آل ع ـراا)159 :
البيـت ّ
موجــهٌ للرســول مســار ديـد عالق ــه ب تباعــه ،الّـ يو وــاا معهـ لينـاً ســهالً،
«اخلطــاو اإل ـ ّ
بســس آالمه ـ  ،ويع ـيش أفـراحه  ،ي ـاد ه و نـّـه فــرد مــنه يررــده ويشــاوره أمــور دني ـاه
ي ّ
ظ اللس ــاا معهـ ـ  ،وال غل ـ ـيظ
وحيـ ـا “ور ــاوره األَم ــر” (آل ع ـ ـراا )159 :وه ــو لـ ـيس فـ ـ ّ
اللقـل ،و ّشال ملــا جت ّعـوا حولــه ،وناصــروه ،وأحبُـوه ،وأيّـدوه» (مهـد  ،)195 :2004 ،بــهلل هــو
النفضـ وا مـو حولـك» (آل ع ـراا:
ق ة الرمحة ح خلصومه «ولو كنت ف ّا غليظ القلل
ّ
الرسول ليست لل ـّمنني فبسـل «لقـد جـا ك رسـول مـو أنفسـك عميـم عليـه مـا
 )159ورمحة ّ
عنّ حريص عليك باملّمنني رعوم رحي » (ال وبة.)128 :
الرسـول وأخالقـه ،هـّال
البيت األخري يرس صورة اللقا اإلسالم الع ي ظالل رمحـة ّ
نفض ـوا عنــه بــهلل جت ّ ع ـوا حولــه ،ختلّق ـوا ب خالقــه ،وت ـ ّروا بســلووه وآمن ـوا مبــا أنــمل علي ـه
الّـ يو ي ّ
الشاهديو» (آل ع راا.)53 :
الرسول فاكُبنا مع ّ
«ربّنا آمنّا مبا أنملت واتّبعنا ّ

السالم
 3.7رسول ّ

ليس عجيباً أ ّا رسول اا ،هو رسول السالم .واا أرسهلل رسوله ليدعو شل دار السـالم «واللّـه
السالم» (يونس ،)25 :فإذا أوحـ لنبيّـه بشـريع ه و َأم َـرهُ أا ي لهـا للنـاس وافـة،
يدعو شىل دار ّ
األول ،ا اد شل الصرا املل باحملبة واجل ال:
واا رسوله داعية السالم ّ
ِ
رسول
يا َ
بالرو ِ حيا ًة ورمحةً ومجاالً
نبض ُّ
السالم ي ُ
أنت أ لقَهُ لي َنع َ في ِه الکو ُا لطفاً و نع ةً و ظالال
َ
ِ
ِ
ِ
مو جالل الوح الع ي  ،مو الوح الس او ِّ دعوةً واب هاال
الس ْ ِ الطهوِر يض ُّ احلل واخل َري روعة وجالال (فضهلل اا.)169 :2000 ،
مو هدا ّ

الرسـول لـيس رسـوالً
ههلل الشاعر أبياته جب لة شنشـائية (يـا رسـول السـالم) ،رأ الشـاعر ّ
اس ّ
الســالم» (احلشــر:
عاديـاً شنـّـه ي ــهلل ا ويـة الرمحانيـة «هــو اللّــه الّـ ال شلــه ّشال هــو امللــك القـ ّدوس ّ
ـات ،فکيـف وـاا الســالم
ات وعالمـ ٌ
الرســول ،وللسـالم ميـم ٌ
 )23فـاا هـو السـالم الّـ أرسـهلل بـه ّ
الرسو ؟ ه ا السالم ء م ٌ باحلياة والرمحة واجل ـال .البيـت الثـاين أسـند الشـاعر الفعـهلل (أ لـق)
ّ
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فالرسـول صــاحل املبـادرة ،والوجهـة هـ
لل ب ـدأ (أنـت) العائــد للرسـول ليبـ ّدد املصــدر والوجهـةّ ،
الرســول الّـ أرســهلل للعــاملني ،جــا بســالم يهـي و علـ البشــر
الکــوا ،بکــهلل مــا فيـه ومــا ي ويـه .و ّ
الرسـول للسـالم ،وهـو الوصـول
مجيعاً .الفعهلل (ينع ) مسبوق بالم ال عليهلل الّيت تبـ ّني سـبل ش ـالق ّ
بال ّدنيا شل اللطف والس ا والنع وأفيا السـعادة .البيـت الثالـا يبـ ّني الشـعر أ ّا و ّـهلل مـا جـا
الســالم» (ي ـونس:
بــه ّ
الرســول ومــا أ لقــه وــاا ب ـ مر اا ال عــال فــإذا مــا وــاا اا «يــدعو شىل دار ّ
« ،)25فإ ّا ُرسلَه ي لوا لوا املسرية ال ائقة شل ه ا الدار .ا نر أ ّا ه ا السالم مـو الـوح
الرسـول /السـالم دعـوَة
الع ي  ،ه ا الوح هو وح ٌ او  ،ال ينطـق عـو ا ـو  ،بـهلل ميـأل قلـل ّ
الرســول لـيس هــد ً عاديّـاً ،شنـّـه مــو
احلـ ِّـق واب هـ َ
ـال احلقيقــة .نسـ در مــو البيـت األخـري أ ّا هــد ّ
خــالل الس ـ الطهــور مي ـن ه ـ ا ا ــد روحي ـة اإلنســاا األ ـ  ،الّـ ت ـوافر في ـه وـ ّـهلل صــفات
ـل
الرسـول يضـ ّ هـ ا املل قـ احل ِّ
الک ال ليل ق مع القلل الّ ينبض سالماً ورمحة ،فإذا بد ّ
واخلري روعة وسبراً وع ةً وجالالً» (مهد  .)183 :2004 ،وما ذلـك ّشال بفضـهلل الـرو الّـيت
الرسول األع .
مي لکها ه ا ّ
وأيضاً يقول الشاعر:

ة ِ
ِ
ض وحيهُ ِمو اليَنبوِ
سالم يَف ْ
َ
أنت رو ُ السالم  ...أ ّ
ِمو ربي ِع املشاع ِر البيض ،رو ِ النبو ِ
اتِ ،مو ِ
مجال الربي ِع (فضهلل اا.)169 :2000 ،

الرسول بالض ري (أنت) ومو هو؟ ي ْ اخلـ
ههلل الشاعر البيت باملب دأ واخل ليخا ل ّ
اس ّ
الرسـول ب نّـه الـرو  /السـالم .ويسـ ک هلل الشـاعر
(رو ) املضام شل السالم لي ِّ
خصص الشاعر ّ
صورته ب ساعل ،الخيف فيه أ ّا عل اإلنساا أا ي خ وهلل ر ة مـو ينابيعـه األصـلية ،فـإذا مـا
مثّــهلل الرســول رو الســالم ،فــإ ّا أ سـ ة
ـالم بعــده مشــکوٌ بــه ،شذا يفــض وحي ـه مــو الينبــو
ّ
ّ
الرسول وسالمه.
األساس وهو اس ّ

« رأ الشاعر مصدر السالم هو الينابيع امل فجـرة والربيـع ،لکنـه لـيس ربيـع الطبيعـة ،ش ّا فـيض
الســالم مــو القلــل ،يس ـ دع حضــور العوا ــف واملشــاعر الب ـيض مبــا تــوح ول ــة الب ـيض مــو نقــا ة
ة
وجـه السـالم حنـو اإلجتـاه األسـل واألصـوو ،شنّـه
.ورر الشاعر حرم اجل ّـر (مـو) البي ـني لي ّ
وصفا ّ
شجتــاه وح ـ الرســالة ،و ربي ـع املشــاعر الب ـيض امل فجــرة رو النب ـوات ه ـّال األنبي ـا ال ـ يو يل قــوا
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عل ـ هـ ة
ـدم واحـ ةـد وس ـار واحـ ةـد ي ـوح بالعطــا الــدائ  ،و ــا هــو عطــا الربي ـع للکــوا» (مهــد ،
وهدم ،يقول:
روحه ،موع ٌد
ٌ
الرسول َ
 .)184 :2004وللسالم الّ يش ّکهلل ّ
موع ُد السل ِ  :أ ْا تعيش سالم الرو ِ ِ ،
ِ
ا خشو الس ِ
الم
َ َ
ّ
قلوو ِ
ِ
ة
األنام
سکل احلل
ف ُّ
ههلل الصالةُ ينبو َ خري ي ُ
ِ
جفوا ال ّ ِ
ـالم (فضهلل اا.)171 :2000 ،
النور
ض الدعا ُ شرر َ
اق ه ةر ي ُ
ويفي ُ
بعا َ

ـدده الشــاعر مــو خــالل
الســل الّـ جــدير لنــا أا نعيشــه اج ـاً ،وســلوواً رســالياً حـ ّ
موعــد ّ
الســل
األســس اإلمياني ـة ،وأســاليل ال قــو وا ــد  ،شذا َ
أردت أا تع ـيش الســالم والط نينــة و ّ
الســل كافّــة» (البقــرة ،)208 :و ّأول
الّـ يـ مر اا تعــال بــه «يــا أيّهــا الّـ يو آمنـوا ادخلـوا
ّ
ـام الش ــاعر (اخلش ــو ) ل ـ ـ
خط ــوةة ختطوه ــا ه ــو (عيش ــك) ص ــفا وس ــالم ال ــرو  ،وشذا م ــا أا ـ َ
(السالم) ليعطيها هويّةً جديد ًة وه هويّة اإلنساا الماهد واخلارع ا.
ّأمــا الصــورة الثاني ـة الّــيت أخ ـ ها الش ـاعر مــو حل ــة ع ـيش ســالم الــرو ا تعــال خشــوعاً
وتقــو ً  ،فه ـ حل ــة الصــالة وال ّمــهلل .فالصــالةُ عالمــة اخلشــو وال قــو «قــد أفل ـ املّمنــوا،
الّـ ـ يو هـ ـ ص ــال خار ــعوا» (املّمن ــوا )2 ،1 :فاخلش ــو جع ــهلل الص ــالة ـ ّـهلل ،الفع ــهلل
املضار ( ّـهلل) يشـري شلـ احليويـة و الفـر و السـعادة .الشـاعر اليـ ک الصـالة علـ هوي هـا
اإلســالم ،بــهلل مينبهــا هويـة الينبــو  ،ملــاذا؟ أل ّا الينبــو مصــدر خـري وعطــا  ،و شذا مــا تفجــر
ل حباً ي سلهلل شلـ
األودية ،فإنّه جيعهلل األرض تمهو بالسبر واجل ال .ه ه الصالة ينبو يَس ُک ُ
قلوو الناس ،ليف بها عل اا وعل هد رسوله وسالمه.
ـف رــاورة اا عل ـ آالئــه
«عنــدما أهلّــت الصــالة ينبــو خ ـري ،فــاض الــدعا  ،ورفعــت األوـ ّ
«وشا تع ّدوا نع ة اللّه ال صوها» (شبراهي  )34 :والـدعا الّـ يفـيض مـع صـورة ينبـو الصـالة،
ريب ل ـوال دعــاعك » (الفرقــاا )77 :ووي ـف
وهــو الســال الّـ أمــر اا بــه «قــهلل مــا يعب ـ بك ـ ّ
يفـيض الــدعا ؟ شنـّـه يرر ـ شرـراق هــر ،فاحلــال شر ـراق تــوح بالض ـيا النــوراين ،الّـ يرتس ـ
عل ـ وجــه الــداع جــوم اللي ـهلل .شذا مــا أاــام الشــاعر (شر ـراق) ل ـ ( هــر) فإنـّـه قــد َمــنَ َ
اإلرـ ـراق ص ــورًة جديـ ـد ًة هـ ـ ص ــورة الص ــفا اإل ـ ـ ف ــاا يـ ـل املص ــلني وال ــداعني وال ــائبني
وامل طهـ ــريو» (مهـ ــد  .)186 :2004 ،ل ـ ـ لك يشـ ــرق هـ ــر الـ ــدعا  ،ليبعـ ــا نـ ــور ا ـ ــد ،
واإلمياا (جفوا ال الم).
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الرسول اإلنسان
ّ 4.7

فقــد وــاا الرســول شنســاناً محــهلل رســالة اا الّــيت تش ـ هلل وــهلل املعــاين اإلنســانية :مــو رمحـ ةـة وحنـ ة
ـاا،
ّ
ّ
ة
ة
الرسـول علـ و ّـهلل مـا حولــه ،وهـو مـا مثّـهلل س ّـر رخصـي ه .والشـاعر يقــول
وعطـف وسـالم ،أفـاض ّ
ـل اا و ـا يبّـه أحـد ،وعـاش مـع اا و ـا
الرسـول« :فهـو عبـد اا الّـ أح ّ
حول شنسانيّة ّ
يعـش معـه أحـد ،ولـ لك فــإ ّا س ّـره وـاا هنـا ،وعنـدما يکــوا اا س ّـر شنسـاا ،فـإ ّا معنـ ذلــك أ ّا
شنسـاني ه ت بــر و ــا هــو الينبــو متامـاً ،الّـ يعطـ الــر ّ واخلصــل والرخــا  ،وو ــا هـ الشـ س
الّــيت تعط ـ النــور والــدم واحلي ـاة» (مهــد « )204 :2004 ،و ـ ا رأينــا رســول اا وهــو نبيّنــا
وشمامنا ومرردنا قد دخهلل شل قلوو الناس قبهلل أا يدخهلل شل عقـو واح ـو و ّـهلل النـاس بقلـل
بســس وـ ّـهلل آالمه ـ  ،واح ــو آذاا النــاس بکل اتــه احللــوة الرقيقــة ،واح ــو
رحـي فکــاا رقيق ـاً ي ّ
بســس وـ ّـهلل ال عــل الّـ تعيشـونه
حيـاة النــاس حبرصــه علـيه » (فضــهلل اا ،د.ت )528 /1 :ي ّ
«حريص عليك باملّمنني رعوم رحي » (ال وبة.)128 :
ش ّا شنساناً ميلك ه ه الصفات القرآنية الّيت ت هر ع ـ رخصـي ه ،البـ ّد أا يکـوا و ـا رآه
الرسول اإلنساا:
الشاعر الّ خا ل ّ
أنت شنسانُنا األ َ  ...هدانا عل الطري ِق الطوي ِهلل
أنت َ ...
أنت َم ْو َ
َ
ِّرعةُ الس با ُ ع َ ال کب ِري وال ْهلي ِهلل
الش
ك
ب
ر
د
...
الوح
ك
َُ
قولُ َ
َ
ُ
وهلل ة
أفق ي ل رروقَهُ ُو ُّهلل جي ِهلل
ومدا َ اإلنسا ُا
ِّ
لکهلل دلي ِهلل (فضهلل اا.)183 :2000 ،
فع الق ةُ تارخيَه ِّ
أن َ
ت شنسانُنا الّ تر ُ

األول« ،ومـا داللـة هـ ا ال کـرار ّشال ل ويـد الشـاعر
جا الض ري (أنـت) ـال م ّـرات البيـت ّ
علـ ـ ع ــق احلض ــور لرس ــول اا (ص) وم ــد العالق ــة مع ــهّ .الرس ــول األع ـ ـ ه ــو خ ــامت األنبيـ ـا
واملرسلني الّ ميثّهلل ِ
الق ةَ اإلنسانية ،ل لك ت ْ الصـفة األ ـ الّـيت أحلقهـا الشـاعر بـاخل (شنسـاا)
ُ
لي ونـا نف ّکـر حـدود هـ ا السـ ّو الالم نـاه  ،الّـ حـازه ّالرسـول ليکــوا األمـة بک ّـهلل رــريع ها
فــرد واحــد ،و ــا وــاا شب ـراهي اخللي ـهلل «ش ّا شب ـراهي كــاا ّأمــة» (النبــهلل .)120 :واليک ف ـ الشــاعر
بإسناد (شنساننا األ ) شلـ املب ـدأ (أنـت) بـهلل مينبـه هويـة جديـدة هـ ا ـد  ،اإلنسـاا األ ـ
ذا القائد ،املررد والدليهلل ا اد شل الطريق احلق» (مهد .)206 :2004 ،
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البيـت الثــاين ي بـ ّد الشــاعر عــو قــول الرســول ،وأ قـ ة
ـول مــا
ـول هــو هـ ا؟ هــهلل هــو قـ ٌ
ّ
ّ
الرسـول لـيس والمـاً عاديـاً بـهلل وحـ مـو اا
اليفعهلل؟ ي ْ اخل (الوح ) ليب ّني الشاعر أ ّا َ
قول ّ
تعـال «ومـا ينطـق عـو ا ـو  ،شا هـو َشال وحـ يـوحو» (الـنج  ،)4 ،3 :فهـهلل هـ ا القــول
ك؟ «ذلك ءّا أوحو شليك ربّك مو احلك ة» (اإلسرا  )39 :ومو وـاا قولـه وحيـاً وحک ـةً
رّ
سيکوا دربه درو الوح ودرو احلک ة.
ة
فالرسول
البيت الثالا «ح ّدد الشاعر وجهة الدعوة الرسالية فل و أرسهلل وعل أيّة قاعدة؟ ّ
ألمة دوا سواها ،بهلل واا البشري ملو اتق ،
بر مداه املکاين والممين ،ليکوا لفرد دوا آخر ،و ّ
ي ّ
والن ير ملو أعرض ون جبانبه ،ول لك أُوح َ شليه «وما أرسلنا َشال رمحة للعاملني» (األنبيا )107 :
وأوحــت سـريته القرآنيـة للشــاعر ب نـّـه اإلنســاا األ ـ الّـ مــداه اإلنســانية حيـا ي لّـ وـ ُّـهلل جيـ ةهلل
رروق ه ه العدالة اإلنسانية وه ه الرمحة» (مهد .)207 :2004 ،
الرسـول وهـو عبـد اا الّـ (ترف ُـع الق ـةُ تارخيَـه) شلـ أيـو؟
و البيت األخري ي بـد عـو ّ
وملــو؟ جييـل الشــاعر (لکـ ّـهلل دليـهلل) و شســناد الرفــع شلـ (الق ــة) أخرجهــا الشــاعر عــو دالل هــا
الرســول ح ـ اق بســها
املواــوعية ،ووـ ّا (الق ّ ــة) مــا وانــت ل ن ــر أحــداًوـ يرفــع تــاريخ سـرية ّ
وهلل الو السعادة والک ال بديه ورراده.
نوراً يَس ض
ّ
يقول الشاعر ديوانه اآلخر مس ّ بـ (قصائد لءسالم واحلياة):

ِ
احلقهلل  ...يق ِة الصبا ِ الرغي ِد
أنت  ...هنا ...
يا َ
رسول احلياة َ
ِ
هو الورود (فضهلل اا.)61 :2001 ،
س َ
أزهارهُ :ههلل تر فيها ُروا َ النّد َوز َ
فَـَلَ ْ

أاـام (رسـول) شلـ (احليـاة) ،ولکــو شلـ أ ّ رـ يـوح املضــام شليـه؟ «شنّـه ي ـهلل وــهلل
معاين البقا واحليويـة والنضـارة ،فـإذا مـا وـاا املطـر سـبباً للبيـاة فـإ ّا رسـول اا قـد أ ِ
ُرس َـهلل حيـا ًة
للدنيا ،وي ْ الض ري (أنت) املب دأ وقد ح م الشاعر اخل (موجود) ليـوح مـو خـالل اسـ
اإلرارة (هنا) أ ّا للرسول وجهة مکانية ،فهو ليس الس ا وليس بعيداً عو الشـاعر ،ولـيس
أ مکـ ة
ـاا ،شنـّـه ( احلقــهلل) حيـا األزهــار والعشــل والنبــات ،وهــو أيضـاً انــبال الفجــر
ّ
(ويق ة الصبا الرغيد) حيا توح اليق ة بانبعا وقت جديـد ،وقيامـة اإلنسـاا والکائنـات
الس قبال يوم يوح بالسعادة.
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الرســول األع ـ أا يـ ل ّ س أزهــار احلقــهلل ليشـري شلـ مــا
و البيـت الثــاين الشــاعر يريـد مــو ّ
يوحيـه المهــر احلقــهلل مــو نــد يبلّلــه الصــبا  ،وزهــو يع يـه عنــدما تطـ ّـهلل عليـه خيـو الشـ س
الرسول أزهار احلقهلل ،ي ب ّـول القفـر شلـ واحـة ويعـ ّ الرخـا األرض ومـو
األول  .وحني ي ل ّ س ّ
عليها» (مهد  ،)208 :2004 ،فيقول:
تبعا ال هلل مديداً عل خطو ِ البي ِد
القفر واحةٌُ :
فإذا ُ
الس ِ
ِ
وشذا بالرخا  :ي ِ
ود (فضهلل اا.)60 :2001 ،
األرض ،ليطو َ ذور
ض ُو
العهود ُّ
َ
ّ

راهدنا البي ني صورة (املوت واحلياة) القفر /الواحة هـو قبـهلل ّالرسـول /صـبرا قاحلـة ال حيـاة
فيهــا« ،وشذا مــا أخــر ّالرســول النــاس مــو ظل ــات اجلهــهلل شل ـ نــور اإلمي ـاا وال قــو بدعوتــه ،فإنّــه
ـدر
ب خالقــه وسـريته ورمح ــه قــد جعــهلل الصــبرا واحـةً يس نشــق النــاس فيهــا نعـي اجلنــة ،والواحــة مصـ ٌ
للبياة وال الل الّيت التق صر علـ حـدودها ،وشّمنـا مت ـ ّد وام ـداد الرسـالة ل شـ هلل البيـدا ومـو عليهـا،
وال ّهلل الّ تبعثه الواحة مديداً يوح بال ّهلل اإل » (مهد  ،)210 :2004 ،ألنّه بفعهلل الرسـالة
ـف َمـد ال ِّـهلل َولَ ْـو َرـا َ َجلََعلَـهُ َسـاكِنًا» (الفرقـاا )45 :ف ـو دخـهلل الواحـة دخـهلل
«أَ َْ تَـَر شِ َىل َربِّ َ
ك َكْي َ
ظال ظليال» (النسا .)57 :
مطهرة وندخله ّ
ظالً ظليالً « فيها أزوا ّ
البيت الثاين يقول الشاعر ش ّا ام داد ال ّهلل أوح بالرخـا والط نينـة ،والرخـا وـ ام مليئـة
بالعطف واحلناا ،شنّه يض ّ األرض شل صدره ويطـو ذوـر فـ ات ال لـ والفسـاد واجلاهليـة،
ليعيش الناس احلرية وا نا والسعادة وي وروا آال اا.

الرسول القدوة
ّ 5.7

رمم وقدوةٌ و ا قال اا تعـال «لقـد كـاا لكـ رسـول اللّـه أسـوة حسـنة
رخصية رسول اا ٌ
ملــو ك ــاا يرج ــو اللّــه والي ــوم اآلخ ــر وذك ــر اللّــه كث ـريا» (األح ـماو )21 :ف ــإذا و ــاا «لک ـ ّـهلل ّأم ــة
رســول» (ي ـونس )47 :فــإ ّا األمــة الّــيت ين ـ شليهــا الشــاعر رســو ا د ّ ــد (ص) الّـ درســه
وونــت للرســول األع ـ (ص) رخص ـية القــدوة الفري ـدة الّــيت
الشــاعر الق ـرآا الکــرمي دراســة ّ
يـ ورها الشــاعر قــائالً« :حنــو ن صــور النــيب (ص) شنسـاناً خي ــما شنســاني ه معنـ انف احــه علـ
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اا ،الّـ ي ضــو رمح ــه وـ ّـهلل خلقــه .ومــو هنــا فــإ ّا االنف ــا عل ـ اا املعن ـ اإلنســاين
الّـ يعيشــه هــو االن فــا علـ الک ــال املطلــق ،وعلـ الرمحــة املطلقــة ،وعلـ العطــا املطلــق،
ـإين أعــد أ ّا ه ـ ه اإلنســانية املض ـ خة مبببــة اا ه ـ ســر وـ ّـهلل مــا انطلــق بــه النــيب
ول ـ لك فـ ّ
الرسول قدوةٌ اإلنسانية و ا ذور القرآا «يا أيّها النّـاس قـد
(ص)» (مهد ّ )197 :2004 ،
ـاحلق مــو ربّكـ » (النســا  )170 :وقـدوةٌ السـرية وقــدوةٌ احلــرو ،وقــدوة
الرســول بـ ّ
جــا ك ّ
الرسول والّ يو آمنـوا معـه جاهـدوا بـ موا وأنفسـه وأولئـك
السل وقدوةٌ اجلهاد «لكو ّ
ّ
الرســول وــاا قــدوةً احليـاة ولّهــا،
ـ اخلـريات وأولئــك هـ املفلبــوا» (ال وبــة )88 :ويکفـ أ ّا ّ
الرســول فقــد أ ــا اللّــه» (النســا  )80 :وأيضـاً وصــف
وش اع ـه ســبيهلل للنع ــة اإل يـة «مــو يطــع ّ
اإلمــام عل ـ ( ) الرســول (ص) قــائال« :أَرس ـلَه بِ ِّ ِ
ِ
صـ ِـط َفا ِ فَـَرتَـ َـق بِـ ِـه ال ـ َ فاتِ َق،
الض ـيا َوقَد َمــهُ ِ اال ْ
َْ ُ
ّ
ِِ ِ
الضــالل عــو ميـني ومشــال»
الصــعوبة ،وسـ ّـههلل بــه احلمونــة حّـ سـّـر ّ
ـل ،وذلّــهلل بــه ّ
وسـ َـاوَر بــه املُغالـ َ
(الشــريف الراـ  ،د.ت :خطبــة  ،)213ش ّا النــيب اإلنســاا جســد حــدود شنســاني ه ـ ّـو الــرو
ومبشـرا ونـ يرا وداعيـا شىل اللّـه بإذنـه وسـراجا
يب شنّا أرسلنا رـاهدا ّ
فکاا املرسهلل باحلق «يا أيّها النّ ّ
منريا» (األحماو )46 ،45 :والسّال الّـ يطـر هنـا هـو هـهلل جـديٌر للنـاس أا يشـربوا مـو غـري
ـاا و زمـ ة
هـ ا املعـني امل فجــر وــهلل مکـ ة
ـاا؟ شا الشــاعر قــد أدر ذلــك وقــد اسـ وح هـ ه القــدوة
ّ
ّ
الع ي ة فيقول:
سر الر ِ
ورساله
سالة الطُّه ِر  ...شنّا وعينا دعوًة
ْ
َ
أنت ُّ ّ
حراً ي ُّ
وعداله
شد عل الدُّنيا يديه سعادةً
ْ
وجهاداً ّ
ِ
وبشرياً تعيش ُّ ِ
وترع مجالَ ْه
وهلل جناا الطُّه ِر وحيهَ ،
ُ
وهلل سع ِري النّا ِر آي ِه ل ً وجاللَ ْه (فضهلل اا.)181 :2000 ،
ون يراً يش ُّد ُّ

وع ـ الشــاعر الرســول دعــوةً ،حک ـةً وموع ـةً حســنةً ورســالةً وعــاه جهــاداً و «أ جهـ ة
ـاد هــو
ََ
ّ
ُ ّ
ه ا؟ شنّه جهاد اإلسالم ،ه ا اجلهاد القائ عل احلرية ،ونبـ الـ ات والسـع للشـ و بـاجمل ع شلـ
ـاد هويـةً جديـد ًة وهـ هويـة اإلنسـاا
ـاعر اجله َ
أرق درجاتـه ،ويـ ْ الفعـهلل املضـار (يشـ ّد) لي ـن الش ُ
امل ـني ،وويـف يشـ ّد اجلهــاد يديـه علـ الــدنيا؟ ونطــر السـّال بشـ ة
ـکهلل آخــر وهــو :مــا هــدم ّالرســول
مــو اجلهــاد والق ــال؟ تـ ْ احلــال (ســعادة) و(عدالــة) ل واـ ع ليـة الشـ ّد اجلهاديـة علـ الکــوا ومــا
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في ـه ،ف ــا ج ــا ب ــه ّالرس ــول ه ــو لس ــعادة البش ــر وإلقام ــة الع ــدل في ــا بي ـنه  ،واالس ـ جابة شلي ــه تَع ــى
اإلسـ ـ جابة مل ــا فيـ ـه الف ــر واحليـ ـاة» (مه ــد « )199 :2004 ،ي ــا أيّه ــا الّـ ـ يو آمنـ ـوا اسـ ـ جيبوا للّــه
للرســول شذا دعــاك ملــا ييــيك » (األنفــال )24 :والعــدل هــو أرق ـ مــا يط ـ شلي ـه النــاس ويع لــوا
وّ
ل بقيقه «وشذا حك بني النّاس أا ك وا بالعدل» (النسا .)58 :

بــدأ الشــاعر البي ـت الثالــا باحلــال (بش ـرياً) ليش ـري شل ـ صــورة الثــة للرســول القــدوة« ،ه ـ
بشـر
يسـرناه بلسـانك ل ّ
صورة اإلنساا الّ ي هلل البشارة لل ببني .و ا قال اا تعال «فإّمنا ّ
الرســول مــو
بــه املّقــني وتنـ ر بــه قومــا لـ ّدا» فا ــا ي ّسـرناه عائــدة للقــرآا الکــرمي الّـ
ّ
بشــر ّ
خالله امل قني ،مبا ـ مـو ع ـي فضـهلل ومغفـرة ،أل ّاـ آمنـوا بـاا ورسـوله وأ ـاعوا اا ورسـوله.
أسند الشاعر الفعهلل املضار (تعيش) لــ(وهلل) الفاعـهلل املضـام شلـ (جنـاا الطهـر) لي ـن هـ ه
الرسـ ــول» (مهـ ــد ،
الصـ ــورة احلياتي ـ ـة داللـ ــة السـ ــعادة ،والط نينـ ــة واالس ـ ـ قرار ظـ ـ ّـهلل وح ـ ـ ّ
 .)200 :2004والفعــهلل (ترع ـ ) امل عــد شل ـ املفعــول بــه (مجالــه) مي ـن (مجــال الطهــر) هوي ـة
املسّول والقائد الّ يه ّ بشّوا أفراده.

نــر نوعـاً مــو ال قابــهلل ب ـني صــورة ا ّلرســول القــدوة وبشـري لل ق ـني ونـ ير ملــو ي ــهلل العــداوة
واحلقــد نفســه «وأن ـ ر النّــاس يــوم ي ـ تيه الع ـ او» (شب ـراهي  )44 :فاإلن ـ ار للقــوم «الل ـ ّد»
الرســول منــه معــرض شن ـ اره ،أل ّا
يس بضــر ذهــو الشــاعر الغضــل اإل ـ الّـ ح ـ ر ّ
الق ـرآا ذوــر بــه أوثــر مــو موقــع «وأن ـ ره يــوم اآلزفــة شذ القلــوو لــد احلنــاجر كــاظ ني»
(غافر.)17 :
(وهلل سعري النار) «يش ّد
(وهلل جناا الطهر) تعيش وح النيب البشري ،فإ ّا ّ
وشذا وانت ّ
الرســول القــدوة وــهلل مــو نــاوأه وناصــبه العــدا ووقــف ــرق دعوتــه بــا ،ح ـ
اآليـات الّــيت أنـ ر ّ
ولووــاا أقــرو املق ـربني شلي ـه .ش ّا ه ـ ه الصــور الشــعريّة األربــع ت کامــهلل مــع اآلي ـات القرآنيّ ـة ،فلقــد
املبشــر واملن ـ ر ،مــو خــالل الــدالالت الّــيت
الرســول القــدوة اإلنســانيّة واجلهاديّـة و ّ
اسـ وح الشــاعر ّ
وعاهـا ع ــق اآليـات الکرميـة ومشولي هـا» (مهــد  .)201 :2004 ،واليک فـ الشــاعر بـ لك
الرســول األع ـ و ســوة جي ـل عل ـ أف ـراد البشــر االق ــدا بــا،
ولــه ،فقــد حــاول أا ي ـ ور س ـرية ّ
واالس بيا مو اجها واالس لهام مو خطاها أل ّاا أرق جتر ةبة شنساني ةة رائدةة.
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ديوانه املس ّ بقصائد لءسالم و احلياة يقول:

فات شل َج ِال ِل املسا
بهت  ...وعينا  ...ال ٌ
وسجا اللي ُهلل  ...فان َ
َ
آنك البکر  ...و ِ
اض احليا
روح َ
حامالً يديك قر َ
ك شن ف ُ
ِ
صوتك احلبي ِ
ل النائ
ات ...
َ
ي مر النسي ُ  ...وانسابت اآلي ُ
او وما ِ
اخللق ِمو تُر ة
اس ولُّک  ...لو عقْل  ...مبدأَ ِ ْ
أيّها الن ُ
الفروق أاعف ِمو أا ت جن عل ري ِق السوا ِ
شا ه
َ
ُ
ّ
الرو َ بال قو فإا الصبا َ لألتقيا ِ (فضهلل اا.)69 ،68 :2001 ،
ف خنقوها  ...ونضِّروا ّ

شذا ما (سجا الليهلل) وسجو الليهلل قد يکوا س اراً ل الم اجلههلل ،وشذا ما هجعت عيـوا النـاس
الرســول قــدوة مســلکه،
مجعيـاً ،و تقــدر علـ النهــوض ســعياً مــو أجــهلل حقهــا املغ صــل ،وــاا ّ
الرسـول يعـين عـدم غفل ـه عـو املطالبـة بـاحلق،
وسريته وجهاده وحياته وتعا يه مـع النـاس« .وان بـاه ّ
ومحلــه لک ابــه البکــر ميثّــهلل دعــوة النــاس شل ـ مــا ي ض ـ نه قرآنــه ،وحــثه عل ـ ــا ص ـوته النــا ق
الرســول؟ ومـاذا ــهلل نفبــات النسـي لل سـ عني؟ «هـو الّـ خلقكـ
بـوح قرآنــه ،و ينطـق ّ
مــو ت ـراو يّ مــو نطفــة يّ مــو علقــة» (غــافر )67 :فــال فــرق ب ـني عـ ة
ـريب و أعج ـ ة  ،وأب ـيض
وأسود ،وذو ةر وأنث  ،فاخللق ولّه عيال اا «يـا أيّهـا النّـاس شنّـا خلقنـاك مـو ذكـر وأنثـو وجعلنـاك
رــعوبا وقبائــهلل ل عــارفوا ش ّا أكــرمك عنــد اا أتقــاك » (احلج ـرات ،)13 :فــإذا َع َقـ َـهلل النــاس ه ـ ه
الفــروق وجــدوا أ ّاــا (أاـ ِ
ِ
الس ـوا ِ ) ومبــدأ اإلنســانية ورــريعة اا
ُ
ـعف مــو أا ت جن ـ عل ـ ري ـق ّ
تعـال الّــيت ال متيـم بـني فـ ة
ـرد وآخــر ّشال علـ أســاس ال قــو  ،وهــو مــا جعــهلل الشــاعر يطلــل علـ
الرس ــول خن ــق هـ ـ ه الف ــروق ،وعـ ـيش ال ق ــو ألنّــه ق ــة ال فاا ــهلل» (مه ــد :2004 ،
لس ــاا ّ
الصب بقريل» (هود:
الصب أليس ّ
 .)202وهک ا يطهلل الصبا  ،موعد امل قني «ش ّا موعده ّ
وبراً وعدالً و احاً.
 )81وميأل النفوس حبّاً ّ
خطوةً خطوةً  ...وأنت تقود الرول للنور  ...لألماين ال ِواا ِ
َ
دة الش ا ِ
ورأينا َ  ...ال ُّ ر  ...تصر ال ل  ...بسو ِ العقي ِ
ّ
ُ َ
ولَ سنا  ...والف وحات و ّفيك  ...ت ب بيعةَ اخليال ِ
َ
َ
ُ
َ
ِ
احنا  ...بالشِّفا (فضهلل اا.)73 ،72 ،68 :2001 ،
أنت تارخينُا و َ
َ
أنت هدانا  ...ف ّ
عهد جر َ
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النيب (ص) وقائ ةـد وهـو أمـام النـاس ويهـد ويقـود النـاس شلـ النـور وهـو الصـرا املسـ قي
و ّ
الرســول األع ـ ق ــة الصــفات احل يـدة ولهــا وأصــببت هـ ه الق ــة
وشلـ األمــاين الطــاهرة و ّ
ـيب (ص) تارخينــا وم ــا ه ــو دور ال ــاريخ
أســوة وق ــدوة للن ــاس وي ـاولوا للوصــول شليه ــا ،وه ـ ا الن ـ ّ
لءنساا؟ ال اريخ سرا ريقنا ويهدينا شل الصواو.
حصــهلل رحل ــه س ـريًة خلّـ َـدها
الرســول ،وي ـّوو وقــد ّ
لقــد اس ـ طا الس ـيد أا يببــر ميّ ّ
و او اا ب حرم مو نور وتربيةً روحيةً خالصةَ الثقة باا تعال  ،لکو السّال هـو :شذا وانـت
أبيـ ـات الش ــاعر ص ــد لآليـ ـات القرآنيـ ـة ف ــا اجلديـ ـد الّـ ـ ج ــا ب ــه؟ وم ــا ج ــدو نصوص ــه
الش ــعرية؟ هن ــا يه ّ ن ــا أا ن ب ـ ـ ّد ع ــو أ ــر الشخص ـ ـية الع ي ــة لرس ــول اا (ص) الواق ــع
الرسول وواقع العصر.
الـ ُ عاش ،مو خالل مببا ّ

الرسول وواقع العصر
ّ 6.7
ِ
الرسول قوالً وع الً «فااُ يک ل رمح ه ملو تبعـه ال
الشاعر أ ّا ااَ قدو ل رمح ه ملو ي بع ّ
يع ُ
ُ
ملو ين شليه ان ا الکل ة ،وال ملـو ينطلـق معـه بعيـداً عـو حالـة االتبـا » (فضـهلل اا ،د.ت:
 )70 /2ه ه احلالة الّيت تعين أا يکوا رسـول اا دائـ احلضـور حياتنـا ،أل ّا نسـياا جترب ـه
الرسـول ،الّـ
الرسالية ،يعين ايا املاا واحلاار واملس قبهلل .لقد انطلق الشـاعر ،مـو سـرية ّ
ع ـ ّده رم ـماً لألح ـرار ليس ـ وح واقــع األمــة وآفــاق تطلعا ــا ،ليطـ ّـهلل عل ـ اجلي ـهلل الّـ أراده قويّـاً
يلهل ساحات الصرا .
النبي رمز الحرية
ّ 1.6.7

ـوة حسـنةٌ ،ف ـا األسـوة الّـيت رآهـا الشـاعر اختـاذ ّالرسـول رمـماً للبريـة؟
شذا واا لنا رسـول اا أس ٌ
وما الدعوات الّيت أ لقها ليبد حياةً عميمةً يسودها العدل و السالم والرخا ؟ يقول:
حرر ندائ مو حي ةاة  ...؛نوقَِة األصدا ِ
نيب األحرا ِر ِّ ...
يا ّ
حروم مغ وسةٌ بدمائ
النور َدم  ...شا جنوا ...
ٌ
وازرِ َ
ِ
الد  ...فجراً ُمعطراً األجوا ِ (فضهلل اا.)67 :2001 ،
ُمدين باحلياة  ...تبد ْ مس َ
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ش ّا النــيب د ّ ــد (ص) يّخ ـ مــو خــالل شاــافة املنــاد « :نــيب» األحـرار هوي ـة الرمــم .وه ـ ا
عســف
يش ـري شل ـ القضــايا الّــيت يعيشــها الشــاعر حياتــه وواقعــه ،وه ـ حي ـاةٌ مثقل ـةٌ بقي ـود ال ّ
وال ل واالس بداد ،وخنق األصـوات الثـائرة .ويـ ْ فعـهلل األمـر (ح ّـرر) وامل عـد شلـ املفعـول بـه
(ندائ ) ملن الندا هوية اإلنساا املقيدِ ،
وم يّرره؟ مو (حياة ؛نوقة األصـداد) فاحلريـّة جتعـهلل
اإلنســاا ي ــنفس ا ـوا الطلــق ،بين ــا األســر يض ـيق الفضــا وخينــق (األصــدا ) ف خ ـ ّ األصــدا
بعد األسر ال يو اليقووا عل الصرا والکالم.
«وهــو ي مــهلل مــو رســول اا (ص) أا ي ـمر نــور اإلمي ـاا ،وا ــد وال قــو دمــه ،ليصــب
(مـ ّدين) املـوح باحلاجـة شلـ
ه ا ال ّدم مـداداً للعطـر والعطـا  .ويبـدأ البيـت الثالـا بفعـهلل األمـر ُ
وشالم ي ــا الشــاعر؟ ش ّا اجلــار واجملــرور (باحليـاة) يشـ ّکالا داللــة احلاجــة ،فبيـاة
املســاعدةَ ،
الرســول (؛نوقــة األصــدا ) وه ـ مــو أ ــر الــوالدة (حيّ ـة) (تبــد ) م ـيالد
الشــاعر قبــهلل والدة ّ
النــيب (ص) والفعــهلل املضــار يـوح ،لــق مــا يکــو موجــوداً فاالبــدا ا تعــال  .ومــاذا تبــد
الرسول الشاعر با؟ ي ْ احلـال (فجـراً) وهـو داللـة النـور بعـد ال ـالم ،واحلريـة
احلياة الّيت أم ّد ّ
بعــد االس ـ بعاد والقيـد ،واحلي ـاة بعــد املــوت ،واألمــهلل بعــد الي ـ س» (مهــد .)219 :2004 ،
و ا ش ّا النيب رمم احلرية الّ ال ب ّد أا يبق هادياً للممو.

ـدو الــداع شلـ اجلهــهلل ،والبغـ والضــالل مقابــهلل النــور
ســع الشــاعر ألا يواـ صــورة العـ ّ
الرســول ،و ري ـر اإلســالم للنــدا ات املخنوقــة األصــدا وذلــك باملقارنــة ب ـني واقــع
امل ثّــهلل بــنهس ّ
العدو وندا الرسالة ،يقول:
ّ
فرق الطّري ِق  ...عو البغ  ...ب عراق أم ةة ع يا ِ
وعل م ِ
ّ
َ
ََ
ُ
يس ثري ال الم واحلِْقد  ...والشر  ....ليطو با يل الندا ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
اعداً  ...وماز َال صارخاً بالدُّعا ِ
غري أا النّدا  ...مازال ر ِ
َ
َ
الئع األاوا ِ
ِ
فه
...
ر
و
الن
شل
ا
و
عود
...
اجلاهلوا
ها
ّ
أيّ
ُ
اإلسالم ِ ...مو جاهلي ةة جوفا ِ (فضهلل اا.)68 :2001 ،
حرروا رأيک  ...يِّرْرُو
ِّ
ُ

يبـدأ الشـاعر أبياتــه بداللـة مکانيـة (وعلـ مفـرق الطريـق) واملفــرق يـوح ب قـا ع الطريـق،
الرسول واإلسالم فيعو البغ وال ل ويس ثري ال الم ليخر
فإذا سارت ّ
األمة غري ريق ّ
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النــاس مــو النــور شل ـ ال ل ــات ،ولکــو الس ـّال هنــا ه ـو ومــو احملـ ِّـرر؟ «شنـّـه املســل األع ـ ،
م أولي ـا اا
رســول اا الّ ـ يب ـ ّدد ال ــالم ،فــإذا مــا (عــو البغ ـ ) ـ ّـر الش ـيطاا ليخـ ّـو َ
والناس ،ولقود الرول شل ال ل والقهر واالس بداد فـ(البغ ) ليس بغياً عادياً ،شنّه بغ الکفر
الرسـول ،وشذا مـا وـاا البغـ (يسـ ثري ال ـالم) ليخـر النـاس مـو
مقابهلل اإلمياا الّ جا بـه ّ
النور شل ال ل ات ،ولي أل قلوب باألحقاد والشرور ،ساعياً شل ِ
خنق الندا اإل  ،وش فا
ج وت ــه» (مه ــد  ،)222 :2004 ،ف ــإ ّا ن ــدا الرس ــالة (م ــازال راع ــداً) (ص ــارخاً بال ــدعا )
«يريـدوا أا يطفئـوا نــور اللّـه بـ فواهه ويـ إ اللّـه شّال أا يـ ّ نــوره ولـوكره الكـافروا» (ال وبــة)32 :
ف الم الکفر يقابله نور اإلمياا ويبق ندا الداع الرسا (عور شل النـور) «قيـهلل ارجعـوا ورا كـ
فال سـوا نـورا» (احلديـد« )13 :واتّبعـوا النّـور الّـ أنـمل معـه» (األعـرام )157 :وال ـاس النــور
(حرروا) وصوالً شل العدالة واحلق (يّررو اإلسالم) ءـثالً
و قيقه سبيهلل شل احلرية الفکرية العقلية ِّ
برسوله ،وم يّرره ؟ (مو اجلاهلية جوفا ) متثلها سلطة املس ع ر والبغ .
 2.6.7أخوة األنبياء

ّد الشاعر أرعاره عو ميالد األنبيا الـ يو أرسـله اا بالبينـات والـبال املبـني ،وشا
الرسول مبـا أنـمل شليـه مـو
واا اا تعال اليفرق بني أحد مو رسله ،ورسوله واملّمنوا «آمو ّ
ربّه واملّمنـوا ك ّـهلل آمـو باللّـه ومالئك ـه وك بـه ورسـله النف ّـرق بـني أحـد مـو رسـله وقـالوا عنـا
وأ عنــا» (البقــرة ) 285 :فعل ـ أتبــا الرســهلل ا ــداة ،أا يعيش ـوا واقعه ـ ه ـ ه الروحي ـة
الع ي ة ،والسيّ ا السائريو علـ درو املسـي وا ـاد البشـري «وشذ قـال عيسـو ابـو مـرمي
ومبشرا برسول ي ْ مو
شين رسول اا شليك مص ّدقا ملا بني يد ّ مو الّوراة ّ
يا بين شسرائيهلل ّ
بعد ا ه أمحد» (الصف ) 6 :وهو ما أراده الشاعر واقع حياته ،حيا يقول:
ما بني مي ِ
الد املسي ِ وهجرِة ا اد البش ِري
َ
ِ
ِ
اخلوم الکب ِري
منارس األديا َا
ة
ا
ي
احل
ع ْشنا َ ُ
أمحد يلهواا عل املص ِري
وو ّمنا عي َس و ُ
ش فيه م ِع النُّسوِر
ِّ
الدي ُو حق واحلياةُ تعي ُ
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وي ُّهلل شسالم اخلط ِ
ا قاعـدةَ األموِر
ُ ُ
أمحد ُهد عيس َوبُشر للدُّهورِ
ش ُ
ويعي ُ
ِ
الصدوِر (فضهلل اا.)337 :2001 ،
ض باإلجني ِهلل والقرآا ينبو ُ ُّ
ويفي ُ

ش ّا اإلخ الفات الّيت يعيشها النـاس ،تروـت نفـس الشـاعر وروحـه األسـ واحلـما ،فل ـاذا
الررد مـو الغـ ّ » (البقـرة)256 :
اخلوم ءارسة رعائر الديو؟ «ال شكراه ال ّديو قد ّ
تبني ّ
وملاذا االف ا عل األنبيا وه أخوة ودينه واح ٌد؟ «سـنّة مـو قـد أرسـلنا قبلـك مـو رسـلنا وال
حق وصرا اا املس قي .
جتد لسنّ نا ويال» (اإلسرا  ،)77 :فالديو ّ

الرسـول األع ـ ؟
الرسـول األع ـ ويـف عـاش أتبــا املسـي و ّ
مـا بـني مـيالد املسـي وهجـرة ّ
الش ــاعر جييـ ـل :عش ــنا احليـ ـاة من ــارس األديـ ـاا اخل ــوم الکبـ ـري ،أ عش ــنا من ــا الرع ــل
واخلش ـية مــو تنــاز أتبــا األنبي ـا وق ــا وحــروب  ،وي نــاول الشــاعر البي ـت الثالــا صــورة
(عيس ) و(أمحد) األخويو ديو اا.
الــديو حـ ّـق «هــو الّـ أرســهلل رس ـوله با ــد وديــو احلـ ّـق» (الف ـ  )28 :فــإذا مــا انطلــق
اخلائفوا املرجفوا مع الديو يعودوا اعفا وصاروا نسـوراً ـي و علـ الفضـا وتشـ خ فيـه.
خوة املق ــديو باألنبيـا ووحداني ـة
وشذا مــا وــاا اإلســالم دي ـو اا فــإ ّا (شســالم اخلطـ ) ي ـوح بـ ّ
مصريه والـدعوة شلـ الکل ـة السـوا «قـهلل يـا أهـهلل الك ـاو تعـالوا شىل كل ـة سـوا بيننـا وبيـنك
ّأال نعبــد ّشال اللّــه» (آل ع ـراا .)64 :و القلــوو بــد عيسـ وأمحــد تَـ َف ُّجـٌـر لينــابيع األخـ ّـوة
واحملبــة والس ـ ا بــوح اإلجني ـهلل والق ـرآا ،ومثَـ ُـهلل د ّ ـ ةـد والســائريو عل ـ اجــه «ذلــك مــثله
الّــوراة ومــثله اإلجنيــهلل كــمر أخــر رــط ه فــازره فاس ـ غلظ فاس ـ و علــو ســوقه» (الف ـ :
.)29

لقـد قـرأ الشــاعر السـرية القـرآا الکــرمي ،وفه هـا شجابــة حلاجــات عصـره وواقعــه و دياتــه،
عل مس و ال شريع وعل مس و الدعوة ،أل ّا رسالة النيب (ص) ال ع ر ا ،وهو ما يّّوـده
الشــاعر« :ش ّا املاا ـ عنــدما يکــوا رســالة اا فهــو ل ـيس ماا ـياً شّمنــا هــو حقيقــة ،أل ّا هنــا
أرـيا ال ــاريخ ال ميکــو أا يلغيهــا ال ــاريخ وال ميکــو أا ياصــرها ال ــاريخ أل ّاــا تنطلــق مــو
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ال ــاريخ وشّمنــا مــو ع ــق احلقيقــة» (فضــهلل اا ،د.ت )393 /1 :فاحلقيقــة ه ـ الس ـرية القرآني ـة
فالرســول
الّــيت ال لــبس فيهــا ،وه ـ الّــيت الت ـمال ت بـ ّـر ر ـّ منــاح احلي ـاة وقضــايا الکــواّ ،
الّ أرسهلل للنـاس وافـةً ،البـ ّد وأا يعـيش م طلبـات هـّال النـاس الـ يو يعيشـوا الرمحـة وا نـا
الرسول.
والعدل رحاو ّ
الرســول ينســاو راــا الشــاعر ،فريتق ـ
فعل ـ هــد ّ
للنيب ومق ةد باألنبيا :
وهلل ا
مل قياً مع ّ
دل ّ

آفــاق الــدنيا ،ن يجــة ه ـ ا ا ــد ،

يا َ ِ
رسول اا حسيب أنّين ع َ ذورا َ أناج األنبيا َ
النبيّو َا هنا املل َق رساالتك ييَو َا الصفا َ
وعل هدي َ
كي ُ
الراا جناوانا صباحاً ومسا َ
نساو ّ
ِ
حنو عل الد ْرو الّيت عرفَنا ويف جت ُاز الس ا َ
وهنا ُ
لله َد مألَ الدُّنيا شنطالقاً وارتقا َ (فضهلل اا.)364 :2001 ،
ن ّال َ وياناً ُ

الرسول مناسـبة ملناجـاة األنبيـا ولّهـ  ،ويّّوـد علـ مبـدأ ال ـو
ش ّا الشاعر يّخ مو ذور ّ
الرس ــول
واالل ق ــا م ــع و ـ ّـهلل النبي ــني ،مّمن ـاً أ ّا ـ يي ـوا ص ــفا دع ــوة الن ــيب د ّ ــد (ص)« .وم ــا ّ
املکلّ ــف بـ ـ مر السـ ـ ا  ،ووحيه ــا ّشال ه ـ ة
ـاد لصـ ـرا اا ،وهـ ـ ه الدالل ــة ت خـ ـ ها (ال ــدرو) الّــيت
اس ـ له ها الش ــاعر واألم ــة .وي ـ ْ الفع ــهلل (نـ ـ ّال ) خي ـ ع ــو حالن ــا ،ف ن ــت رس ــول اا الرم ــم
واألسوة .ومـاذا نـ ّال ؟ (ويانـاً للهـد ) ش ّا ا ـد يعـد شحساسـاً باإلميـاا ،ووحيـاً مـو اا،
جســده الشــاعر وأعطــاه حيـماً مکانيـاً ف ــا هــو؟ ش ّا رســول اا (ص) صــار (ويانـاً للهــد )
فقـد ّ
ـود ،وهــو مــا
فهــو رســالة اا ت بــر عل ـ أراــه بإيا اتــه ولهــا .والب ـ ّد أا تش ـ هلل الرســالةُ الوجـ َ
يوحيه الفعهلل املاا (مأل) وفاعله ا ـد  ،واالمـ ال داللـة الفـيض والشـ ول ،وعـدم النقصـاا،
فالرســول مبعــو للنــاس وله ـ بش ـرياً ون ـ يراً» (مهــد  .)239 :2004 ،وشذا مــا وــاا خــامت
ّ
األنبي ـا فــإ ّا هــداه (مــأل) الــدنيا .ومــاذا (مألهــا)؟ ش ّا ال يي ـم (شنطالق ـاً) يب ـ ّني غ ــوض الفعــهلل
(مأل) مبـا يوحيـه مـو حريـة وهدايـة و(ارتقـا ) وهـو داللـة السـ و ،والعلـو والع ـة ومعرفـة أسـرار
الس ا ودرو رساالت األنبيا و صرا اا املس قي .
ّ
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(ص) رعر السيّد د ّ د حسني فضهلل اا

 .8النتيجة
نس ن س مو ه ا املقال مايل :
الرسـول رخصـيةً
الرسـول وأا يقـ ّدم رخصـية ّ
 .1لقـد اسـ طا السـيّد الشـاعر أا يببـر ميّ ّ
يقـف عنـد ح ة
ـدود معين ةـة
بکهلل م اهر الع ة واإلبدا  ،و ا أرادها القرآا الکـرمي ،الّـ
توح
ّ
ه الشخصية الفريـدة ،بـهلل أرادهـا أا ت بـر رـرايني احليـاة ل نـبض وحيـاً يسـ وح النـاس منـه
ويفية العيش والدعوة وأساليل ومناهس العالقات اإلنسانية والکونيةي
 .2الشــاعر يقــول علـ األمــة واألجيـال الالحقــة أا ت ثــهلل بالرســول األع ـ وقــدوةة وأســوةة
ّ
الک ــال اإلنســاين ،والشــاعر حــاول مــو خــالل رــعره توجي ـه اجلي ـهلل حنــو اإلعــداد الروح ـ ،
مس له اً حالة العالقة مع اا تعال ورسوله األع ي

 .3أبي ـات الشــاعر صــد لآلي ـات القرآني ـة واس ـ خدم الشــاعر أبياتــه مــو آي ـات الق ـرآا

الکرمي مباررة أو مفهوماًي
 .4موا ــو أخ ــوة األنبيـ ـا ـ ـ ّد الش ــاعر ع ــو األنبيـ ـا الـ ـ يو أرس ــله اا بالبين ــات
والبال املبني ،وشا وـاا اا تعـال ال يفـرق بـني أحـد مـو رسـله ،فعلـ أتبـا الرسـهلل ا ـداة ،أا
يعيشوا واقعه ه ه احلقيقةي
 .5اس خدم الشاعر ارعاره ال شبيهات واإلس عارات ونر فيها فصاحة وبالغـة مجيلـة،
واس فاد مو ال وصيفات بياا آرائه.
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