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ملخص:
ن�صو�ص  من  مناذج  على  ال�صوء  اإلقاء  الدرا�صة  هذه  تروم 
و�صايا �صهداء فل�صطني التي كتبوها بدمائهم؛ ليعربوا بكلماتهم عما 

يجي�ص يف اأنف�صهم من م�صاعر واأحا�صي�ص.
ال�صمات  وتناول  ومكانتها،  الو�صية،  مفهوم  الباحث  عالج 
الفنية للو�صايا واأهمها: اللغة والأ�صلوب، ف�صاًل عن ال�صورة الفنية. 
ويف �صبيل حتقيق هدف الدرا�صة ا�صتعان الباحث باملنهج التحليلي 
الفني؛ ل�صتكناه ن�صو�ص الو�صايا، وفتح مغاليقها؛ لإبراز مالحمها 

وخ�صائ�صها الفنية.
ن�صو�ص  بها  متيزت  فنية  �صمات  ثمة  اأن  اإىل  الدرا�صة  انتهت 
والتاأثر  وب�صاطتها،  اللغة  �صهولة  اإىل  امليل  منها:  ال�صهداء  و�صايا 
الفنية،  ال�صورة  ل�صتخدام  واجلنوح  والأدبي،  الديني  باملوروث 

واللتزام بالت�صكيل البنائي للو�صية.
الكلمات املفتاحية، و�صايا، �صهداء، فل�صطني، ال�صمات الفنية.

The Commandments of the Martyrs of Palestine

(A Critical Study)

Abstract:

This study aimed to shed light on the samples 
of the texts of the commandments of the martyrs of 
Palestine, which they wrote with their blood to express 
their feelings and sensations.

Researcher treated the concept of the 
commandment, and its place, tackling the technical 
features of the commandments, including language 
and style, as well as the technical picture.

In order to achieve the goal of the study the 
researcher used the analytical technical approach; 
to analyze the texts of Commandments, revealing 
the secrets; to highlight the technical features and 
characteristics.

The study concluded that there are technical 
attributes characterized the texts of the commandments 
of the martyrs, including the tendency to simplicity 
and ease of language, and influence by religious and 
literary heritage, and delinquency to use the technical 
picture, and a commitment to structural composition 
to the commandment.

Keywords: commandments, martyrs of Palestine, 
the intellectual implications, technical features.

املقدمة:
بال�صتعمار  املعا�رص  تاريخه  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  ابُتلي 

املقد�صات،  وَدّن�ص  الأر�ص،  اغت�صب  الذي  ال�صهيوين  ال�صتيطاين 
اأهل البالد وعّذبهم، واأ�صكنهم املالجئ واملخيمات، و�رصدهم  وقتل 
املمار�صات  اأب�صع  بحقهم  واقرتف  وال�صتات،  الغربة  بالد  يف 
اأ�صاليب التعذيب والتنكيل،  القمعية الالاإن�صانية، وتفنن يف ممار�صة 
�صالبة بالغة  اآثاراً  َوّلد  التع�صفية؛ الأمر الذي  والإجراءات العتقالية 
ال�صالح  وحمل  فثار،  الفل�صطيني،  ال�صعب  اأبناء  نفو�ص  يف  اخلطورة 
وانتف�ص  واأمته،  اأر�صه  عن  دفاعًا  امل�صتعمر  املحتل  ملقاومة 
�صالحًا  ج�صده  من  واتخذ  وحريته،  ه  حقَّ لينال  مباركة؛  انتفا�صات 

للمقاومة.
هي:  عامة  ظاهرة  وال�صت�صهاد  اجلهاد  ميدان  يف  برزت  وقد 
اأن يكتب  ا�صت�صهاده  َمْن يتوقع  اأو  ا�صت�صهاده،  ال�صهيد قبيل  اأن يعمد 
و�صيته بخط يده، فغدت تلك الو�صايا �صجال ً خالداً يتزود مبدلولته 
اأجل  من  حياتهم  �صوا  كرَّ الذين  املقاومني  �صيما  ل  الأمة،  اأبناء 
ق�صيتهم ال�صامية، ويطمحون لال�صت�صهاد يف �صبيل ق�صيتهم العادلة، 
الو�صايا ناراً على الحتالل ل تخبو �صعلتها، ول تهمد  وباتت تلك 

َجذوتها.
من هذا املنطلق جاءت هذه الدرا�صة؛ لت�صّلط ال�صوء على اأهم 
وعظامهم،  بدمائهم  خّطوها  التي  الو�صايا  لهذه  الفنية  ال�صمات 
وال�صت�صهاد،  باجلهاد  اإميان  من  �صدورهم  يف  يعتمل  ما  وحملت 

وع�صق للحرية واحلياة.
لعل �صبب تركيز الباحث على اختيار و�صايا �صهداء فل�صطني 
مادة  متثل  بو�صفها  الو�صايا؛  تلك  لقيمة  تقديره  هو  لبحثه  مادة 
البارزة،  مالحمها  وجت�صيد  ال�صهداء،  �صخ�صية  لتحليل  خ�صبة 
ف�صاًل عن  واجلهاد.  لال�صت�صهاد  بواعثهم  الك�صف عن  على  وقدرتها 
اأن الباحث مل يعرث يف اأثناء اطالعه على اأدبيات الدرا�صة على درا�صة 
علمية متكاملة تناولت و�صايا ال�صهداء، واأدركت مراميها، وحددت 

ق�صاياها امل�صمونية، و�صماتها الفنية. 
�صلكت الدرا�صة يف مقاربتها لو�صايا ال�صهداء املنهج التحليلي 
الفني؛ لإميان الباحث بقدرته على ا�صتقراء ن�صو�ص الو�صايا، و�صرب 
على  املنهج  هذا  قدرة  عن  ف�صاًل  اأ�رصارها،  عن  والك�صف  اأغوارها، 

ة. اإبراز ال�صمات الفنية للن�صو�ص، ولتجنبه الأحكام التقوميية اْلَفجَّ
الو�صايا  تلك  من  منتقاة  مناذج  ا�صتقراء  عند  الدرا�صة  وقفت 
اأ�صحابها  �صاغها  �صامية،  اإن�صانية  م�صامني  على  حتتوي  التي 
التعبري،  وح�صن  وو�صوحها،  العبارة  بجمال  يت�صم  اأدبي  باأ�صلوب 
واكتفت  ال�صعرية،  ال�صهداء  و�صايا  ا�صتبعدت  وقد  ال�صياغة،  وجودة 
الو�صايا  ُتدِخل  مل  اأنها  اإىل  بالإ�صافة  النرثية،  الو�صايا  بدرا�صة 
بو�صفها  العالم؛  و�صائل  يف  �صفاهًا  ُتْلقي  التي  املكتوبة  امل�صورة 

تاأخذ طابعا اإعالميًا، وتهدف اإىل بعث ر�صائل �صيا�صية.
تعريف الو�صية لغة: يرى ابن منظور اأن ملفردة الو�صية معاين 
اإليه)1(،  ُعهد  الرجل وو�صاه مبعنى  اأو�صى  العهد، فيقال  عدة منها: 
والو�صية ا�صطالحًا: فن تعبريي، يتم من خالله نقل ُخال�صة خربات 
املو�صي يف �صوؤون احلياة اأو �صاأن من �صوؤونها؛ ليفيد منها يف ت�صور 

روؤيته ومذهبه يف احلياة من جميع مناحيها: حلوها ومرها)2(.
احلي  ال�صهيد  �صطره  ما  الدرا�صة:  هذه  يف  بالو�صية  ويق�صد 
توقعه  قبل  اأو  ا�صت�صهاده،  قبل  يده  بخط  و�صّيٍة  من  الفل�صطيني 
التي  عن جتاربه وخرباته  دوافعه، معرباً  فيها  ال�صت�صهاد، م�صوراً 
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اأدبي  باأ�صلوب  واأمته،  ذويه  اإىل  اإياها  موجهًا  حياته  يف  اكت�صبها 
موؤثر. 

من  وا�صعًا  حيزاً  الو�صايا  �صغلت  وقيمتها:  الو�صية  اأهمية 
غنية  قيمة  ذا  اأدبيًا  فنًا  بو�صفها  العربي؛  الأدب  النرثي يف  الرتاث 
يف م�صامينه وقيمه اجلمالية، وتعد الو�صايا بعامة خال�صة الوعي 
اإحدى املكونات الأ�صا�صية يف  الإن�صاين، وقمة الإبداع البياين وهي 
بناء الوعي الإ�صالمي، وت�صييد النموذج الإن�صاين الذي يليق بر�صالة 

خري اأمة اأخرجت للنا�ص)3(.
وتنبع اأهمية و�صايا �صهداء فل�صطني املكتوبة من كونها توؤدي 
دوراً مهمًا يف تعزيز النتماء للهوية الوطنية، اإىل جانب وظيفتها يف 
توجيه الن�صء لالقتداء باملجاهدين الذين يبذلون اأرواحهم رخي�صة 
يف مقاومة املحتلني، ف�صاًل عن غر�ص القيم اخللقية لدى الن�صء من 
�صرب واحتمال لالأذى، و�صجاعة، وت�صحية وفداء لوطنه واأهله واأمته.
اأي�صًا؛ لكونها حتتوي  وتتجلى اأهمية و�صايا �صهداء فل�صطني 
اأن  العربية والإ�صالمية، توؤكد  على درو�ٍص لأبناء فل�صطني والأمتنْي 
امل�صتقبل لل�صعوب املكافحة املقاومة، ولي�ص للمتخاذلني، اإىل جانب 
اأن هذه الو�صايا ت�صهم يف الرتقاء وال�صمو بالذائقة الأدبية للمتلقني 
اإىل م�صتوى معاي�صة هذه الن�صو�ص اجلميلة، وتذوقها مبا تتمتع به 

من اأ�صاليب بالغية نا�صعة.

السمات الفنية لوصايا الشهداء:
يقت�صي  العامة  الفنية  ال�صمات  على  الكالم  اأن  الباحث  يرى 
اإليها من جهة اللغة والأ�صلوب، وال�صورة الفنية، وفيما ياأتي  النظر 
�صمات  الو�صايا من  ير�صده يف هذه  اأن  الباحث  ا�صتطاع  بيان ملا 

فنية منها: 

أوالً – اللغة واألسلوب: 

 متثل اللغة اأحد عنا�رص الإبداع الأدبـي، وهي اأداة الأديب يف 
اللغة قيمتها  اإىل متلقيه، وت�صتمد  اأحا�صي�صه، ونقل م�صاعره  ت�صوير 
العمل  منها  يت�صكل  التي  اخلام  املادة  بو�صفها  النقدي؛  الدر�ص  يف 
له  مقدمًة  اخلطاب  م�صاحبة  عند  تتوقف  ل  فاللغة  بعامة،  الأدبـي 
وتولد  اخلا�صة،  �صماته  ت�صكل  التي  هي  بل  اخلا�صة،  لبنيته  مراآة 
قيمته الفنية واجلمالية)4(. ومن اأبرز خ�صائ�ص مفردات لغة و�صايا 

ال�صهداء ما ياأتي:
أ الب�صاطة والو�صوح والي�رس: فقد عرب ال�صهيد عن اأفكاره من 	.

اإىل الرمزية؛ ويرجع ذلك اإىل و�صوح  اأو جلوء  اأو تعمية  غري مواربة 
اأن و�صاياه  ف�صاًل عن  املعي�ص،  للواقع  الو�صية  وا�صتلهام  الأهداف 
كانت موجهة اإىل اجلماهري ال�صعبية. فال�صهيد املو�صي يدرك متامًا 
باأي�رص  املتلقني  اإىل  الذاتية  جتربته  اإي�صال  و�صيته  من  يروم  اأنه 
اللينة  ال�صل�صة  املفردات  انتقاء  اإىل  مييل  و�صيته  يف  فكان  طريق، 
والرتاكيب الب�صيطة ال�صهلة، فتاأتي لغته اأقرب ما تكون اإىل الأ�صلوب 
املتلقي  يحتاج  ما  ونادراً  واخلا�ص،  العام  يفهمه  الذي  العادي 
وكان  ما،  مفردة  دللة  عن  للك�صف  املعجم  ا�صتعمال  اإىل  املثقف 
ال�صهداء  و�صايا  يف  اللفظة  به  تت�صم  ما  اأبرز  واملبا�رصة  الو�صوح 

بعامة؛ الأمر الذي جعلها تنقل جتاربهم ب�صورة وا�صحة جلية.
يكاد املتلقي يجد مثل هذه ال�صهولة يف الألفاظ، والو�صوح يف 
املفردات يف و�صايا ال�صهداء جمعاء، فاإذا ما حتدث ال�صهيد املو�صي 

لينة  األفاظ  ل�صتعمال  يجنح  فاإنه  واجلهاد،  ال�صهادة  م�صمون  عن 
اأبو نحل  ال�صهيد �صهيل نعمان  اأمثلة ذلك و�صيٌة كتبها  رقيقة، ومن 
بخطه، يقول: )اأكتب و�صيتي هذه؛ وكاأين على جناح طائر اأطري يف 
اأرجاء وطني احلبيب فل�صطني الذي ترعرعت، واأنا اأع�صق ن�صيم ترابه 
وهوائه و�صمائه، واأع�صق روائح بياراته واأزقة خميماته، اأع�صق قد�صه 

وم�صاجده()5(.
يلم�ص املتلقي يف هذه الفقرة جماًل فنيًا، مرده اإىل مفرداتها 
ال�صهلة، واألفاظها الرقيقة اللينة التي ل تعقيد فيها ول غمو�ص، فهي 
وناقلة  للحقائق،  للمتلقي، ومقررة  تو�صيلها  املراد  للمعاين  حاملة 

لتجربة ال�صهيد املو�صي الذاتية. 
الإيجاز وتكثيف اللغة: نه�ص اأ�صلوب و�صايا ال�صهداء على 	.أ

الإيجاز وتركيز املعنى وتكثيف اللغة، فيجنح الأ�صلوب يف ن�صو�ص 
الو�صايا لالإيجاز على م�صتوى العبارات التي جاءت مكثفة وق�صرية 
الكلم  جوامع  اأو  الق�رص  باإيجاز  تكون  ما  اأ�صبه  وغدت  ومتال�صقة، 
الكثرية  املعاين  تاأدية  َيعني:  الذي  الإيجاز  �صماتها  اأظهر  من  التي 
بالألفاظ القليلة)6(، ومن الأمثلة الدالة على �صمة الإيجاز العباراُت 
الأتية: )القيادات زائلة وال�صعوب باقية()7(،)لن�صتمر يف الهجوم()8(، 
)ل يهم املقاتل حني ي�صحي اأن يرى حلظة النت�صار()9(، )اإن الأمة 
لي�صوا  تنهزم" ،"اأولدي  اأن  املوت ل ميكن  تتفنن يف �صناعة  التي 
اأنا واأنت فمن ي�صحي؟( اأعز علّي من اهلل والوطن()10(،)اإن مل ن�صحِّ 

12(،)اإنها  عزائمنا()  من  تنالوا  فلن  اأج�صادنا  من  نلتم  لو  )11(،)اإنكم 

اأن دين اهلل  َمْن يظن  ميتة واحدة، فلتكن يف �صبيل اهلل()13(، )واهٌم 
ُين�رص بغري جهاد()14(.

األفاظ هذه العبارات �صهلة، ومفرداتها وا�صحة معربة  جاءت 
على  ونقمة  للجهاد  ع�صق  اأحا�صي�ص  من  املو�صي  به  ي�صعر  عما 
الإيجاز  هذا  اإىل  ال�صبيل  وكان  مقاومته،  على  وت�صميم  املحتل، 

الكلمات اجلامعة التي تت�صم بالإيجاز والتكثيف والإيحاء.
املقاتل  يهم  )ل  املاأثورة:  املغربي  دلل  ال�صهيدة  فمقولة 
غنية،  دللية  النت�صار( حتمل طاقات  يرى حلظة  اأن  ي�صحي  حني 
النت�صار،  حتى  املقاومة  ملوا�صلة  املنا�صلني  دعوة  فيها  تكمن 
وقد حتولت هذه الكلمات اجلامعة ذات امل�صمون الوطني اإىل اأغنية 
�صعبية ترتدد على �صفاه اجلماهري، فهي ت�صور الإن�صان الفل�صطيني 
حلظة  يرى  اأن  اأجل  من  اجلهاد  موا�صلة  على  الإ�رصار  اإىل  داعيًا 
الن�رص  تنحقق  )قاتلوا…  املقاتلني:  دعوة  نف�ص  النت�صار،)...اإنها 
املبني(، وحتى ال�صهيد الذي ي�صقط على الرثى الفل�صطيني اأو �صاحة 
ن�صمع �صوته جملجاًل  العامل،  اأي مكان من  الفل�صطيني يف  الن�صال 
النت�صار  اأن يرى حلظة  اأجل  القتال… من  بال�صتمرار يف  ينادي 

بعيني رفيقه()15(. 
دين  اأن  يظن  من  )واهٌم  مرم�ص:  حممود  ال�صهيد  عبارة  اأما 
ر�صالة  فهي  ثرة،  اإيحائية  بدللت  فتكتنز  جهاد(،  بغري  ُين�رص  اهلل 
لأولئك املتقاع�صني واملتخاذلني عن ن�رصة الأق�صى ودر�ص لأولئك 
املهرولني للتطبيع مع اإ�رصائيل، من يظن اأن دين اهلل ُين�رص بغري جهاد 
ول دم ول اأ�صالء، فاأولئك واهمون، ول يعرفون طبيعة هذا الدين؛ لذا 
�صيجعل ال�صهيد من ج�صده قنبلة يفجر بها اأج�صاد ال�صهاينة؛ انتقامًا 
لكل قطرة دم �صالت على تراب بيت املقد�ص وم�رصى نبينا حممد- 
�صلى اهلل عليه و�صلم - وانتقاما لأبناء فل�صطني ون�صائها و�صيوخها 
واأطفالها. وتك�صف هذه الكلمة اجلامعة عن اإ�صاءة خافتة اإىل اأن الرد 
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على هذه اجلرائم الب�صعة ل يكون بال�صتجداء والتو�صل، اأو ال�صت�صالم 
ل�رصوط العدو، بل باجلهاد وتقدمي الت�صحيات، وافتداء هذه الأر�ص 

املقد�صة بالدماء الطاهرة الزكية.
من 	.أ لالألفاظ  ما  املو�صي  ال�صهيد  عرف  اللغوي:  املعجم 

قيمة بو�صفها اأداته يف التعبري والت�صوير؛ فكان يحتفي باملفردات 
يف  ترتدد  الألفاظ  من  جمموعة  اأخذت  اإذ  الإيحائية،  الطاقات  ذات 
ذا  لغويًا  معجمًا  املفردات  هذه  و�صكلت  غريها،  من  اأكرث  و�صاياه 

مقا�صد دللية خا�صة .
يف  ترتدد  التي  الكلمات  قائمة  اللغوي:  باملعجم  ويق�صد 
الو�صايا ب�صورة متكررة، ومن خالل ال�صتقراء لو�صايا ال�صهداء وجد 
الباحث جمموعة من الألفاظ ا�صطفت يف حماور ميكن تق�صيمها اإىل 
حقول دللية عدة، تنتمي يف جمملها اإىل حقل ال�صت�صهاد واملقاومة. 
 – اخللود   – )ال�صت�صهاد  مثل:  اجلهاد  على  يدل  ما  فمنها 
– الثاأر  – يف �صبيل اهلل- احلق  – النار- املقاومة- الوطن  اجلنة 
– النتقام – الرواح –احلور العني – نربا�ص – قب�ص (. ومنها ما 
يدل على الأماكن الفل�صطينية: ) القد�ص– امل�صجد الأق�صى– امل�صجد 
البراهيمي– غزة – فل�صطني – اخلليل - خانيون�ص- رفح – اخلليل 
– بيت املقد�ص– جنني – بي�صان – �صخنني – عرابة – النا�رصة- 
 – قنابل   – �صظايا  واأدواته)  املوت  على  يدل  ما  ومنها  قبية(. 
براميل- بارود – نار – جحيم – جرائم – فظائع – املوت– الدم 
 – ال�رصائيلي  – امل�صتوطنون– ال�صعب  –اليهود  احلياة  القتل-   -
اأ�صماء  على  يدل  ما  ومنها   .) ممار�صات   – �صهيون  بني  جمازر- 
الأعالم من ال�صهداء من مثل:)�صالح �صحادة – يحيى عيا�ص – اإميان 

حجو –حممد الدرة، اأبو الهنود، اإبراهيم املقادمة، وغريهم(.
فاملعاين والألفاظ التي �صيغت بها الو�صايا تك�صف للمتلقي 
عن م�صاعر وجدانية مليئة باملرارة والأمل، ومليئة بالثورة والتمرد 
بالوطن،  الذات  عالقة  خالل  من  حتققت  وقد  املعي�ص،  الواقع  على 
حتى اأ�صبحت اأحزانه ل تفارقه، ونتيجة لهذا ال�صعور �صاعت يف لغة 

الو�صايا األفاظ عربت عن هذه املعاناة. 
لنا  تبدو  قوية،  عالقة  واملقاومة  باجلهاد  ال�صهيد  عالقة  اإن 
ولذلك  لها،  وحبه  بها  �صغفه  فيها  نرى  التي  و�صاياه  يف  وا�صحة 
اأغلب و�صاياه ومو�صوعاتها املختلفة، ولو تتبعنا  نراها ماثلة يف 
و�صايا ال�صهداء لوجدنا هناك �صبكة كبرية من الألفاظ التي ت�صور 
من  النتقام  يف  رغبة  من  فيها  وما  واملقاومني  املجاهدين  حياة 
املحتلني، وقد عربت عن دللتها الوا�صحة، مبا حتمله هذه اللفاظ 

من جمال ودللت مليئة باحلياة. 
توجيه 	.أ على  قائمة  وهي  الطلبية،  الإن�صائية  الأ�صاليب 

المر  اأفعال  على  بالّتكاء  اأي�صًا  و�رصيح  مبا�رص  ب�صكل  املطالب 
حتقيق  يف  ي�صاهم  اأ�صلوبًا  لكونه  النداء  اأ�صلوب  واعتماد  والنهي، 
الطلب، ومن ذلك و�صية ال�صهيد بهاء عليان الذي اأكرث من ا�صتخدام 
مليئة  خطابية،  وعظية  نربة  يحمالن  اللذين  والأمر  النهي  اأ�صلوبّي 
بالتوتر والنفعال، وهذان الأ�صلوبان يتاآزران يف نقل جتربة ال�صهيد 
معناهما  عن  ويخرجان  واملقاومة،  اجلهاد  يف  الذاتية  املو�صي 
لأبناء  والن�صح  والتوجيه  الإر�صاد  اأهمها  اأخرى  اإىل معان  احلقيقي 
�صعبه: )ل تزرعوا احلقد يف  اأبناء  اأمته ووطنه، يقول فيها خماطبًا 
اأجل وطنه ولي�ص من  اتركوه يكت�صف وطنه، وميوت من  ابني،  قلب 

ما  على  احزنوا  ا�صت�صهادي،  على  حتزنوا  ل  ملوتي،  النتقام  اأجل 
�صَيجِري لكم من بعدي، ل تبحثوا عما كتبته قبل ا�صت�صهادي، ابحثوا 
تعدوه  الأرقام،  من  رقمًا  مني  جتعلوا  ل  ا�صت�صهادي،  وراء  ما  عن 

اليوم، وتن�صوه غداً( )16(.
اإىل حتريك  ال�صتفهام، فله وظيفة تعبريية ترمي  اأ�صلوب  اأما 
والتدبر؛  والتاأمل  التفكري  من  مزيد  اإىل  ودفعه  له،  املو�صى  همة 
للحق رجال  )وهل  احلوراين:  فوؤاد  ال�صهيد  يقول  احلقيقة،  لكت�صاف 

اإن مل نكن نحن رجاله؟()17(. 
فقد اأدى ال�صتفهام الذي خرج عن معناه احلقيقي اإىل معنى 
النفي والتعجب دوراً مهمًا يف )يف خلق لون من احليوية واحلركة يف 
التعبري، و�صحذ الهمم وا�صتنها�ص عزائم الرجال املجاهدين لتحرير 
الوطن من دن�ص املحتلني، ف�صاًل عن خلق لون من احليوية واحلركة 
اإىل  اأدى ال�صتفهام الذي خرج عن معناه احلقيقي  التعبري. وقد  يف 

النفي( وهل للحق رجال اإن مل نكن نحن رجاله؟ 
أ بها 	. التي متيزت  البارزة  الأ�صلوبية  ال�صمات  التكرار: ومن 

و�صايا ال�صهداء التكرار، وهو اإحدى الو�صائل اللغوية التي توؤدي دوراً 
تعبرييًا يف الو�صية، فتكرار لفظة اأو عبارة يوحى ب�صكل اأَويّل ب�صيطرة 
اأو �صعوره،  ال�صهيد املو�صي  العن�رص املكرر، واإحلاحه على فكر  هذا 
َوِمن َثمَّ فهو ل يفتاأ ينبثق يف اأفق روؤياه من حلظة اإىل اأخرى، فلفظتا 
)اأو�صيكم(، و)�صاحموين( من اأكرث الألفاظ دورانًا على اأقالم ال�صهداء، 
اإذ ل تكاد تخلو منهما و�صية من و�صايا ال�صهداء، بل اإنهما يتكرران 
لغوية،  لزمة  يغدوان  يكادا  حتى  مرة،  غري  الواحدة  الو�صية  يف 
النف�صي،  للبعد  م�صوغًا  للفعلني  العائد  التكرار  هذا  يكون  اأن  وميكن 
معينًا على الك�صف عن خباياه واأ�رصاره، فتكرارهم لهذين الفعلني مل 
يكن عبثيًا، واإمنا حماولة منهم للتاأثري يف نف�صياتهم، وا�صتمالتهم 
على  التكرار  ظاهرة  توزيع  املقام  هذا  يف  ويح�صن  نظرهم.  لوجهة 
التكرار  وم�صتوى  الإفرادي،  التكرار  م�صتوى  هما:  اأ�صا�صني  حمورين 

الرتكيبي، و�صتتم درا�صتهما على النحو الآتي:
م�صتوى التكرار الإفرادي: ومن امثلة هذا اللون من التكرار . 1

تردد لفظة )�رصاب( يف اجلملة الواحدة يف و�صية ال�صهيد اأحمد حممد 
منه،  بال جدوى  العدو  مع  التفاو�ص  اأْن  اإىل  لي�صري  مرة؛  اإ�صليم غري 
وما  احلياة  هي  )فال�صهادة  يقول:  منه،  مرجوة  ثمرة  ل  اأمر  وهو 
جمٍل  يف  م�صوغًا  التكرار  جاء  �رصاب...)18(.  �رصاٌب  �رصاٌب  دونها 
يعرب  عميق  نف�صي  تاأثري  ذو  نغمي  اإيقاع  عنها  تولد  ي�صرية،  �صهلة 
ال�صهيد  التي تربط بني  ال�صادقة، وامل�صاعر املخل�صة  العواطف  عن 
وم�صلحة الوطن. اإن تكرار مثل هذه الألفاظ ي�صكل ملمحًا بارزاً من 
لبنات  من  اأ�صا�صية  ولبنة  ال�صهداء،  لو�صايا  اللغوي  املعجم  مالمح 

بناء الو�صية. 
لفظ:  مثل  من  ال�صهداء  و�صايا  يف  �صاعت  اأخرى  األفاظ  وثمة 
)قادمون(، ففي و�صية لل�صهيد اأجمد دروي�ص تتكرر لفظة )قادمون(
ظنكم  خاب  لقد  لل�صهاينة:  )اأقول  فيها:  ال�صهيد  يقول  مرة،  غري 
وخ�صاأمت فاملجاهدون قادمون لكم من كل مكان.. من بني احلقول 
قادمون .. من جبال فل�صطني قادمون ..من بني اأنقا�ص خميم جنني 
قادمون .. من نابل�ص من القد�ص ومن اخلليل وغزة ها�صم قادمون...(
غر�صه  الدليل،  هدفه  له  )قادمون(،  ملفردة  هنا  فالتكرار   ،)19(

املحتل  �صد  واملقاومة  اجلهاد  على  الت�صميم  تاأكيد  وهو  البالغي، 
لنيل احلرية والكرامة وال�صتقالل برغم كل �صيء.
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م�صتوى التكرار الرتكيبي: وكما كرر ال�صهداء اللفظ الواحد . 2
تكرار  ويتج�صد  مرة،  غري  واحدة  عبارات  كرروا  فقد  و�صاياهم،  يف 
العبارة ذلك يف قول ال�صهيد جمال نا�رص يف و�صيته التي يقول فيها: 
)َمْن منا ل يغ�صب، ول يعرتيه �صعور النتقام عند �صريه يف جنازات 
ال�صهداء خا�صة جنازات نابل�ص اجلماعية؟! َمْن منا ل يغ�صب ويحب 
على  واأبنائهم  وزوجاتهم  ال�صهداء  اأمهات  م�صاهدة  عند  النتقام 
اأخرياً  هدمت  التي  البيوت  اأ�صحاب  مع  ي�صعر  ل  منا  َوَمْن  التلفاز؟! 
َوَمْن منا ل يغ�صب عند قتل  يف خانيون�ص ورفح ومتاجر اخلليل؟! 

الأطفال وقطع الأ�صجار وق�صف املدن؟! َوَمْن ، َوَمْن ، َوَمْن ؟! ()20(. 
ال�صهيد املو�صي عبارة )من منا ل يغ�صب( ثالث مرات  ردد 
تركيبي،  تكرار  �صورة  يف  جاءت  وقد  واحد،  موقف  يف  متتالية 
�صمن  اجلملة  اأجزاء  ربط  يف  وظيفتها  تتجلى  لغوية؛  لزمة  وكاأنه 
ال�صهيد،  عند  انفعالية  نف�صية  حالة  ويعك�ص  واحدة،  فكرية  دائرة 
وكاأن  ظاهرها،  يف  والتحري�ص  احل�ص  ب�صيغة  العبارات  وجاءت 
ال�صهيد يحر�ص ال�صباب على الغ�صب الذي يحفزهم على ال�صت�صهاد 
الآمنني،  الفل�صطينيني  بحق  ال�صهاينة  اقرتفها  التي  اجلرائم  ب�صبب 
الإنكاري  اأ�صلوب ال�صتفهام  الدللية  الإمكانات  ال�صهيد  ا�صتثمر  وقد 
الذي يفيد النفي املمزوج مب�صاعر التوتر والنفعال واملثري لعاطفة 
النتقام من العدو ب�صبب جرائمه الب�صعة بحق الفل�صطينيني املدنيني 
العزل. ف�صاًل عن تكرار ا�صم ال�صتفهام )من( الذي ي�صي بتكرر جرائم 

املحتل وتعددها.
باأ�صلوب  حل�ص  اأ�صامة  ال�صهيد  ي�صتعني  اآخر  مو�صع  ويف 
ال�صتفهام يف التعبري عن جتربته ال�صعورية، اإذ فيقول: )اإْن مل اأحرتْق 
اأنا، ومل حترتق اأنت، فمن ذا الذي �صي�صيئ لالأق�صى ال�رصاج)21(، ففي 
عن  خرج  ا�صتفهام  ال�رصاج(  لالأق�صى  �صي�صيئ  الذي  ذا  )فمن  قوله: 
معناه احلقيقي؛ ليفيد النفي املمزوج بالتعجب والده�صة، وا�صتخدام 
اأنا( وما يت�صل به من حجة منطقية؛  اأحرتق  ال�رصط:)اإْن مل  اأ�صلوب 

لإقناع املتلقي، فبدون احرتاق ل يوجد �صياء.
لفظة  مثل  ال�صهداء  و�صايا  يف  اأخرى  األفاظ  �صاعت  فقد 
بداأها  الذي  اجلبارين  موؤيد  ال�صهيد  ذلك و�صية  )�صاحموين(، ومثال 
ل  اأبي...،  يا  ت�صاحمني  رب  يا  اأمي،  يا  ت�صاحميني  رب  )يا  بقوله: 
فال�صهيد  فل�صطني..()22(.  راأ�ص  ورافع  �صهيد  ابنك  اأمي  يا  تزعلي 
مرات  ثالث  )�صاحميني(  عبارة  بتكرار  و�صيته  ي�صتهل  املو�صي 
دللية  حمولة  ذات  لفظة  )�صاحميني(،  ولفظة  ومتوالية،  مفردة 
اإن�صانية ل تن�صب يتولد من حولها كثري من املعاين والإيحاءات من 
املخل�صة  الرعاية  ومعاين  والرقة  وال�صفقة  واحلنان  العطف  معاين 

لالأمهات والآباء. 
وقد اأدى تكرار اأداة النداء )يا( وهو توجيه الدعوة للمخاطب، 
يف  فاعاًل  دوراً  املتكلم  يريده  ما  و�صماع  الإ�صغاء،  على  وتنبيه 
)يا(،  النداء  اأداة  ا�صتخدم  اإذ  العبارة،  يف  املو�صيقي  اجلانب  حتقيق 
وهي للقريب والبعيد، ولكنه جعل اأمه واأباه مبثابة الإن�صان القريب، 
تقريب  يف  الرغبة  عن  وتعبرياً  النف�ص،  من  املخاطب  بقرب  اإ�صعاراً 
ب�صحنات  املخاطب  ومّد  وذويه،  ال�صهيد  بني  التوا�صلية  امل�صافة 
نف�صية قوامها  اأجواء  العاطفي، وو�صعه �صمن  بالقرب  الإ�صعار  من 
الو�صية  يف  َيِرُد  ما  ليكون  املو�صية؛  اجلهة  من  القرب  ا�صت�صعار 

مقبوًل. 
الإيقاع  داًل فاعاًل لإثراء  ي�صكل  العبارات  اإن تكرار مثل هذه 

النغمي يف ن�ص الو�صية؛ ويرمي اإىل زيادة تاأكيد املعنى وتر�صيخه 
يف اأذهان املتلقني، واإحداث امل�صاركة الوجدانية بني الذات املو�صية 
واملتلقني، لتحريك م�صاعر النتقام من املحتلني ال�صهاينة لديهم، 

ودفعهم اإىل �صلوك درب اجلهاد واملقاومة.
ال�صهداء،  و�صايا  اأ�صاليب  يف  التنوع  هذا  من  الرغم  وعلى 
على  الإن�صائية  اجلمل  غلبة  يكت�صف  الو�صايا  لهذه  القارئ  فاإن 
اأ�صلوبية ل تكاد تنفك عن الو�صايا  اجلمل اخلربية، وهي خ�صي�صة 
الطلب  واأ�صاليب  بعامة،  الإن�صاء  اأ�صاليب  على  اأ�صا�صًا  تعتمد  التي 

بخا�صة)23(.
التاأثر باملوروث العربي الإ�صالمي: ومن ال�صمات الأ�صلوبية 	.أ

يف و�صايا ال�صهداء تاأثرها باملوروث العربي الإ�صالمي، اإذ غالبًا ما 
القراآنية، والأحاديث  الآيات  ال�صهداء و�صاياهم مبجموعة من  يعزز 
التي  الكلم  والأغاين، وجوامع  والأنا�صيد  العربية،  والأ�صعار  النبوية 
حت�ص على اجلهاد يف �صبيل اهلل، وال�صرب على البتالء، واأكرب الظن 
اأن  اّطلعوا على الرتاث العربي الإ�صالمي، ذلك  ال�صهداء  اأن كثرياً من 
من  قليل  غري  عدداً  واأن  وجدانهم،  يف  متاأ�صلة  الإ�صالمية  الثقافة 
لوعي  يف  ا�صتقرت  قد  و�صوره  ومعانيه  وعباراته  املوروث  األفاظ 
اأقالمهم،  على  والعبارات  الكلمات  جرت  اإذا  حتى  احلي،  ال�صهيد 
روافد  تنوعت  وقد  انثياًل،  تعبرياتهم  اإىل  وانثالت  اإليهم،  تدافعت 

تاأثرهم بلغة املوروث العربي واأ�صاليبه وطرقه على النحو الآتي:
من . 1 اأ�صياًل  م�صدراً  الكرمي  القراآن  ي�صكل  الكرمي:  القراآن 

الفيا�ص  الرّث  معينه  من  ال�صهداء  نهل  حيث  ال�صهداء،  لغة  م�صادر 
يف  القراآين  ال�صاهد  اإبراز  على  ال�صهيد  حر�ص  فقد  و�صورهم،  لغتهم 
�صياق اإقناعي تاأثريي؛ ليعطي و�صيته طابعًا دينيًا، واإ�صعاراً بقدا�صة 
قراآين،  ن�ّص  من  تخلو  و�صاياهم  من  و�صية  تكاد  ل  حتى  ق�صيته، 
اأ�صلوبية مهمة، ويق�صد  وذلك عن طريق القتبا�ص الذي يعد ظاهرة 
به:) اأن ي�صمن الكالم �صيئًا من القراآن واحلديث، ول ينبه عليه للعلم 
على  ي�صاعد  بو�صفه  املو�صي،  اإليه  ذهب  ما  تاأكيد  بهدف  به()24(؛ 
فهم الن�صو�ص، واحلكم عليها، وحتديد ميوله واجتاهاته، وقد ات�صع 
النبوي  واحلديث  الكرمي،  القراآن  من  ال�صهداء  و�صايا  يف  القتبا�ص 

ال�رصيف، واتخذ اأ�صاليب خمتلفة يف اإيراد الن�ص القراآين. 
يلحظ املتاأمل يف و�صايا ال�صهداء اأنهم مل يرتكوا ن�صًا قراآنيًا 
اإّل وا�صتعانوا به يف حنايا  يتحدث على معاين اجلهاد وال�صت�صهاد 
و�صاياهم، وجاء اقتبا�صهم من القراآن الكرمي على �رصبني: اأولهما: 
دون  مبعناها  اإيرادها  وثانيهما:  ولفظها،  ب�صيغتها  الآيات  اإيراد 

الن�ص عليها. و�صيتم التطرق اإىل ذلك بالتف�صيل.
واللفظ  بال�صيغة  القتبا�ص  فيه  فيتمثل  الأول:  ال�رسب  اأما 
ب�صورة مبا�رصة و�رصيحة، وهذا الأمر هو الأكرث ح�صوراً، وهو يغطي 
امل�صامني الفكرية جميعها التي عاجلتها و�صايا ال�صهداء، ومنها اأن 
ال�صهداء كانوا ي�صتخدمون العبارات امل�صعرة باأن الن�ص املدرج لحقًا 
وردت  وقد  قائل،  )عز من  تعاىل،  يقول  مثل:  الكرمي  القراآن  من  هو 
اأمثلة  ومن  ال�صهداء،  و�صايا  يف  القراآنية  القتبا�صات  من  جمموعة 
ذلك ما ورد يف و�صية لل�صهيد مهدي حامد عقل)25(. )قال تعاىل يف 
َ ا�صرتى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَْنُف�َصُهْم َواأَْمَواَلُهْم ِباأَنَّ  حمكم التنزيل: {اإنَّ اللَّ
ِ َفَيْقُتلُوَن َوُيْقَتلُوَن...}) التوبة :  َة  ُيَقاِتلُوَن يِف �َصِبيِل اللَّ نَّ َلُهُم اْلَ
ى} ) طه:83 - 84(. 111 (. وقال تعاىل:{َوَعِجْلُت اإَِلْيَك َربِّ ِلرَتْ�صَ
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الو�صية قد  القراآين يف ختام فقرة  الن�ص  ا�صتح�صار  اأن  يبدو 
حقق وظيفة بنائية تعبريية، فهو يتغيا اأن يجعل خامتة فقرته هي 

اآخر ما ي�صمعه القارئ؛ ليظل هذا الن�ص حمفوراً يف وعيه واإدراكه. 
دون  �صياق و�صيته  القراآين �صمن  الن�ص  املو�صي  اأدخل  وقد 
طرح  لقد  تعاىل(،  )قال  بجملة  م�صبوق  قراآين  ن�ص  اأنه  اإىل  الإ�صارة 
كان  اإذ  الكرمي،  القراآن  من  �صحته  على  ودلل  معينًا،  اأمراً  املو�صي 
اأعطى  الذي  يتحدث عن جزاء املجاهدين املتقني يف الآخرة؛ الأمر 
اأمام حقيقة ل زيف  اأنه  املتلقي  ي�صعر  ال�صدق، حتى  و�صيته �صفة 
فيها، فقد اأورد املو�صي الن�ص القراآين املقتب�ص يف ال�صياق املو�صوع 
له اأ�صاًل، واأخرجه اإىل �صياق جديد يتماهى مع الن�ص احلقيقي الذي 

اأراده املو�صي. 
يت�صم  كان  القراآنية  للن�صو�ص  املو�صي  ال�صهيد  ا�صتلهام  اإن 
باأ�صلوب فني متقن، فهو ي�صتدعي من الن�صو�ص القراآنية ما يتوافق 

مع اأ�صلوبه الب�صيط ال�صهل يف �صياغة العبارات والرتاكيب واجلمل.
املو�صي  حر�ص  اإذ  باملعنى،  القتبا�ص  هو  الأخري:  وال�رسب 
الو�صية، دون  اأثناء معاين ن�صو�ص  القراآن يف  اقتبا�ص معاين  على 
ا�صتق�صاء  معها  ي�صعب  درجة  اإىل  اإليها،  الإ�صارة  اأو  عليها  التنبيه 
موا�صعها اإل ملن تي�رص له حفظ القراآن، ومن الأمثلة على ذلك قول 
اإن  باأنني  اأُعلمكم  الآن  )واأنا  ال�صهيدة هنادي جرادات يف و�صيتها: 
َمن ي�صريون على هذا  اأنا وكل  �صاأجد ما وعدين اهلل تعاىل  �صاء اهلل 

الطريق... جناٍت َوَعَدنا اهلل بها، خملدون فيها اإن �صاء اهلل( )26(.
ل  اأنها  يكت�صف  الو�صية،  من  الّن�ص  هذا  فكرة  يتاأمل يف  من 
تبتعد كثرياّ عن فكرة واردة يف القراآن الكرمي وهو قوله تعاىل:{َوَعَد 
ِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِري ِمن َتْ اٍت َتْ ُ امْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َجنَّ اللَّ
َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز  ِ اأَْكَبُ  َن اللَّ َواٌن مِّ اِت َعْدٍن َوِر�صْ َبًة يِف َجنَّ َوَم�َصاِكَن َطيِّ

اْلَعِظيم})التوبة :72(.
ليكون  و�صيته؛  ن�ص  يف  القراآين  الن�ص  املو�صي  ا�صتح�رص 
عونًا له وحجة، وح�صًا على �صحذ الهمم ملقاومة املحتل الغا�صب، 
وانتظار اجلزاء الطيب للمجاهدين، ودلياًل على �صحة راأيه واإقناعه 

لالآخرين.
واملكثفة،  املرتاكمة  القراآنية  الآيات  املو�صي  ا�صتح�صار  اإن 
الذي يتحدث فيه املو�صي يتنا�صب  ال�صياق  اأن  لهو دليل قوي على 
مع ما ق�صده من خالل حديثه على ظلم املعتدين، وقدرة اهلل على 
النتقام منهم، واأن جزاء ال�صهداء هو اجلنة، ويف القتبا�ص ما ي�صري 
القراآن  من  باآيات  روؤيته  �صحة  على  برهن  املو�صي  اأن  اإىل  اأي�صًا 
توافق روؤيته لالإن�صان الظامل، وقدرة اهلل على النتقام منه، والواقع 
متنا�صبًا ومن�صجمًا مع  القراآنية جاء  للن�صو�ص  ال�صهيد  اقتبا�ص  اأن 

معاين و�صاياهم، ومت�صاًل باأفكارها، ل ينف�صل عنها.
بالكثري . 2 ال�صهداء  و�صايا  حفلت  ال�رسيف:  النبوي  احلديث 

من الإحالت اإىل الأحاديث النبوية ال�رصيفة، وقد ورد القتبا�ص من 
احلديث على نوعني:

بطريقة  و�صيغته  بلفظه  النبوي  بالن�ص  ال�صت�صهاد  اأحدهما: 
اإىل احلديث بعبارة م�صعرة باأنه قول  مبا�رصة �رصيحة، حيث ي�صار 
الر�صول- عليه ال�صالة وال�صالم –. ومن الأمثلة على اقتبا�ص احلديث 
فوؤاد  حممد  خالد  لل�صهيد  و�صية  يف  ورد  ما  بن�صه  كاماًل  ال�رصيف 
اأبو ع�صكر يقول فيها:)...عليك ال�صالة يا حبيبي يا ر�صول اهلل، واأنت 

تقول:)من مل يغز ومل حتدثه نف�صه بالغزو مات ميتة جاهلية( )27(. 
للر�صول-  حديثًا  و�صيته  حنايا  يف  املو�صي  ال�صهيد  وظف 
يغز ومل يحدث  )من مات ومل   : فيه  – يقول  وال�صالم  ال�صالة  عليه 
للحديث  ال�صتدعاء  وهذا  نفاق()28(،  من  �صعبة  على  مات  نف�صه  به 
النبوية،  ال�صنة  من  ومتكنه  املو�صي  معرفة  على  يدل  ال�رصيف 
الذي ب�صدد  ال�رصيفة ما يتنا�صب واملوقف  واختياره من الأحاديث 
تاأثرياً يف  لها  قّوى معنى و�صيته، وجعل  الذي  الأمر  عنه؛  احلديث 
املتلقني. ويف و�صية لل�صهيد خالد احلزقي يقول فيها: )�صدق ر�صوله 
خ�رصاء،  جنة  يف  اجلنة  بباب  نهر  على)بارق(  يقول:)ال�صهداء  اإذ 

يخرج عليهم رزقهم بكرة وع�صيًا( )29(.
ال�صالة  للر�صول-عليه  حديثًا  و�صيته  يف  ال�صهيد  ا�صتوحى 
ِة  نَّ ِة، َوَيْظَهُر ِبَباِب اجْلَ نَّ َهَداُء َعَلى َباِرِق َنْهٍر ِبَباِب اجْلَ وال�صالم– :)ال�صُّ
ا()30(،  َوَع�ِصيًّ ُبْكَرًة  ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  ِرْزُقُهْم  َعَلْيِهْم  َيْخُرُج  اَء،  َخ�رْصَ ٍة  ُقبَّ يِف 
اأدرج املو�صي احلديث ال�رصيف يف جممل كالمه؛ ملا فيه من تقوية 
وملالءمة  الو�صية،  هذه  يف  نواياه  �صدق  على  وللتدليل  للمعنى، 

معنى احلديث ملا يريد اأن يتحدث عنه.
اإىل م�صمون احلديث  والآخر: وفيه يكتفي املو�صي بالإ�صارة 
ذكر  اأو  منه  كلمة  اأو  عبارة  يذكر  اأن  بدون  العام،  وحمتواه  النبوي 

عبارات احلديث ال�رصيف.
التي  و�صيته  يف  حبي�صة  ماهر  ال�صهيد  اأورده  ما  ذلك  ومن 
يقول فيها: )وددت لو اأن يل اأرواحًا كثرية لكي اأنتقم املرة تلو املرة 
وللحرم  الأق�صى،  للم�صجد  كثرية  واإهانات  كثرية  على جمازر  واأرد 

البراهيمي، ولل�صعب الفل�صطيني()31(، 
ال�صالة  -عليه  الر�صول  حديث  اإىل  و�صيته  يف  ال�صهيد  ينظر 
وال�صالم-الذي يقول فيه: )والذي نف�صي بيده لول اأن رجاًل يكرهون 
اأن يتخلفوا بعدي، ول اأجد ما اأحملهم ما تخلفت لوددت اأين اأقتل يف 
�صبيل اهلل، ثم اأحيا، ثم اأقتل، ثم اأحيا، ثم اأقتل، ثم اأحيا، ثم اأقتل()32(. 
ا�صتح�رص ال�صهيد املو�صي معنى قول الر�صول – �صلى اهلل عليه 
اإذ عمد اإىل توليد معان وتراكيب  و�صلم-ال�صابق يف حنايا و�صيته، 
اأن  من احلديث؛ لتدعيم الفكرة التي يود طرحها، وهو بذلك يحاول 

يقنع املتلقي ب�صحة مذهبه، و�صواب راأيه.
ي�صتاأن�ص  عقائديا  خطابًا  و�صاياهم  من  ال�صهداء  جعل  هكذا 
باملوروث القائم على اأ�صول عقائدية اإ�صالمية من ن�صو�ص قراآنية، 
تاأثر  على  و�صاهداً  دلياًل  اأعطي  الذي  الأمر  نبوية �رصيفة؛  واأحاديث 
هوؤلء ال�صهداء بالثقافة الدينية ل �صيما م�صدر الت�رصيع الأول وهو 

القراآن، وم�صدر الت�رصيع الثاين وهو احلديث النبوي ال�رصيف.
من . 3 كثري  ت�صمني  اإىل  ال�صهداء  َعَمَد  ال�صعري:  املوروث 

تتماهى  التي  النرثية  و�صاياهم  ن�صيج  يف  ال�صعرية  الأبيات 
ي�صمن  اأن  الدرا�صة:  هذه  يف  به  ويق�صد  لها،  العامة  وامل�صامني 
واأغاين  اأنا�صيد  اأو  ال�صعر،  من  اأبياتًا  اأو  بيتًا  ن�صه  املو�صي  ال�صهيد 

�صعبية وطنية واإ�صالمية)33(، وقد ورد ذلك الت�صمني على �صورتني:
اأو  تام،  �صعري  بيت  اأو  تامة،  �صعرية  اأبيات  نقل  اإحداهما: 
الأمثلة  اإىل ن�صو�ص و�صاياهم، ومن  ال�صعر  بيت من  �صطر  ت�صمني 
على اإدراج اأبيات �صعرية تامة ما اأورده ال�صهيد حممد عادل �صامية 

يف و�صيته)34(:
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الأن���وف �ص���م  امل���وت  اإىل  كم���ا تخ���رج الأ�ص���د م���ن غاب�����هاخرجن���ا 
باب�������ه�ا ن�صي������ر عل���ى �صف���رات ال�صي������وف م����ن  املني��������ة  وناأت���ي 
ركبن����ا املناي��������ا حن��������ان�ا ب�ه�ا�صي������������عل�م اأع���داوؤن����ا اأن�������������ا

ا�صتدعى ال�صهيد هذه الأبيات من ق�صيدة م�صهورة لل�صاعر ال�صهيد حممد حممود الزبريي)35(، واأدرجها يف ن�ص و�صيته؛ لي�صتغني عن 
جمل كثرية؛ ملا تت�صمنه هذه الأبيات من تكثيف املعنى، وتاأكيد لأفكار ال�صهيد املو�صي.

وقد اأجرى ال�صهيد على تلك الأبيات بع�ص التغيريات الب�صيطة يف املفردات مع احلفاظ على الن�ص الأ�صلي؛ لتتنا�صب مع حالته الذاتية، 
وواقع اأمته املعي�ص، وذلك يف مثل مفردة )ن�صري( التي غدت )منر(، وجملة )�صتعلم اأمتــــنا( التي اأ�صبحت عند ال�صهيد )�صيعلم اأعداوؤنا(. 

اإن التحوير الذي قام به ال�صهيد جاء خلدمة الن�ص امل�صمن، وجعله م�صايراً للدللة التي يريدها؛ ليقدم روؤيته الذاتية من خاللها، اأما 
ت�صمني بيت مفرد من ال�صعر، فقد اأورده ال�صهيد خالد ح�صن العابد يف و�صيته من �صعر لالإمام ال�صافعي-ر�صي اهلل عنه- يقول فيه)36(:

�صديق �صدوق �صادق الوعد من�صفا�صالم على الدنيا اإذا مل يكن بها
ا�صتح�رص املو�صي بيتًا مفرداً على ل�صان الإمام ال�صافعي-ر�صي اهلل عنه-؛ ليدلل على قدرته على ا�صتدعاء معنى قريب للمعنى الذي 
اأراد تو�صيحه �صمن و�صيته، وهو بيان حقيقة الدنيا الزائلة، وندرة الأخالء ال�صادقني، ولعل ال�صهيد يعرب هنا عن جتربة ذاتية عاناها وذاق 

مرارتها. 
اأما ال�صهيد موؤيد اجلبارين فقد ختم و�صيته ببيت من ال�صعر يقول فيه:)ل بد للقيد اأن ينك�رص ولليل اأن ينجلي( )37(، وهذا القول ماأخوذ 

من بيت م�صهور لل�صاعر اأبي القا�صم ال�صابي من ق�صيدة يقول فيها )38(:
ولب�����د للقي���������د اأن ينك�ص�����رول ب������د للي�������ل اأن ينجل���ي

�صمن ال�صهيد بيتًا واحداً من ال�صعر؛ ليدلل على �صحة الأفكار واملعاين التي يطرحها، كما اأن ورود ال�صطر الثاين بهذه ال�صورة عند 
ال�صهيد، قد جاء عفويًا غري مق�صود، ل�صيما اأن الو�صية ُكتبت على عجل.

ويف و�صية ال�صهيد خالد ح�صن العابد قال فيها: )واهلل اإن القلب ليحزن، ويتقطر من اأجلكم، واإنه ليعز عليَّ اأن اأفارقكم...()39(، يبدو اأن 
ال�صهيد قد نظر يف و�صيته اإىل قول املتنبي )40(:

وجدانن���ا كل �ص���يء بعدكم عدُميا َم���ْن يعز علين���ا اأن نفارقهم
اإن ت�صمني مثل هذا البيت ينم على اإدراك املو�صي ما لل�صعر من قوة تعبري عن مكنونات النف�ص يف جمل خمت�رصة ومكثفة تغني عن 

كثري من النرث. 
ومن اأمثلة ت�صمني ال�صعر باملعنى ما ورد يف و�صية ال�صهيد حممد جالل �صالح:)اإىل اأمي احلنون( واإىل اأبي احلنون: ل تبكوا اإذا �ُصقطت 
ممدداً على اأي جنب كان يف اهلل م�رصعي()41( يف هذه العبارة ا�صتدعاء ل�صطرين من بيتني من ال�صعر ل�صاعرين خمتلفني، فقول ال�صهيد: )ل 

تبكوا اإذا �صقطت ممدداً(، ماأخوذ من قول ال�صاعر)42(: 
اأماه ق���د اأزف الرحي����������ل فهيئ���ي كفن الردى
�����������َدًدا َذا �َصَق�ْطُت ُمَ اأُم�َ��اُه َل َتب�ْ�ِكْي َعَل�����َيّ اإِ

 اأما قوله: )على اأي جنب كان يف اهلل م�رصعي(، فهو م�صتقى من قول ال�صحابي ال�صهيد خبيب بن عدي)43(:
على اأّي جنٍب كان يف الل م�رسعيفل�ص���ُت اأبايل ح���ني اأقتل م�صلماً

اإن ا�صتح�صار ال�صهيد املو�صي لهذين البيتني من ال�صعر اللذين ي�صوران موقف ال�صت�صهاد واجلهاد والت�صحية يف �صبيل اهلل والوطن 
يجعل املتلقي يدرك اأن قول ال�صعر يوؤدي الغاية املطلوبة، ويخت�رص جزءاً كبرياً من الأفكار واملعاين مبا يتنا�صب مع الروؤية ال�صاملة للن�ص. 
ويف و�صية لل�صهيد )ابو الهنود( يقول فيها: )يا اأبناء �صعبي احلبيب: الثبات الثبات، وال�صرب ال�صرب، مزيداً من الت�صحيات مزيداً من 

اللتفاف حول راية اجلهاد، فمن طلب احل�صناء مل يغلها املهر)44(.
فال�صهيد )ابو الهنود( يف حديثه عن بذل الأرواح رخي�صة يف �صبيل الوطن ي�صتلهم بيت �صعر م�صهور لل�صاعر اأبي فرا�ص احلمداين الذي 

يقول فيه)45(:
ومن يخطب احل�صناء مل يغلها املهرتهون علينا يف املعايل نفو�صنا

اإن ا�صتدعاء ال�صهيد �صطر البيت هنا يحمل دللت غنية على معاين الإ�رصار على ا�صتمرار الثورة واجلهاد؛ لتحرير الر�ص واملقد�صات 
اأراد حترير الر�ص وتطهريها، فعليه اأن يحمل روحه على راحته، ويبذلها رخي�صة يف �صبيل فل�صطني،  ولنيل احلرية وال�صتقالل، واأن من 
وهذا ال�صطر من ال�صعر جاء منا�صبًا ملا طرحه ال�صهيد من اأفكار ومدعمًا لها، ف�صاًل عن دوره يف تعميق معنى الو�صية وتقويته، وزيادة ثرائه 
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واإيحائه؛ الأمر الذي جعل من هذا ال�صطر كاأنه قطعة من الو�صية.
يلحظ القارئ اأن ما جاء من ت�صمنٍي لالأ�صعار العربية، اإمنا يقت�رص على تلك الأ�صعار التي تدور حول اجلهاد وال�صت�صهاد، وما يت�صل 

به من مقا�صد ومفاهيم تتعلق بالق�صايا العربية الإ�صالمية. 
ومن األوان ت�صمني الرتاث ال�صعري يف الو�صايا ا�صتدعاء الأنا�صيد والأغاين الدينية والوطنية التي �صغلت حيزاً وا�صعًا يف و�صايا ال�صهداء؛ 
ملا توؤديه من دور حما�صي وت�صجيعي يف حياة ال�صعب الفل�صطيني وثوراته وانتفا�صاته، وهي تهدف اإىل رفع الروح املعنوية والثورية لدى 
الإن�صان الفل�صطيني الذي يواجه املحتل باأب�صط الأدوات، ف�صاًل عن زرع مفهوم الثورة ومواجهة العدو؛ )فالكثري من الأ�صخا�ص كانت تدفعهم 
هذه الأنا�صيد اإىل امل�صاركة بفعاليات النتفا�صة اأو حتى تغيري يف روؤيتهم جتاه هذه الفعاليات التي تقوم بها �رصائح املجتمع... واأن كلمات 
الأنا�صيد كانت تر�صخ يف عقول من عاي�صوا النتفا�صة واأذهانهم العالقة ما بني الإن�صان ووطنه واأر�صه وحتديه للمحتل الذي يحاول اأن 

ي�صلب هذه الأر�ص( )46(.
ومن الأمثلة على ت�صمني الأنا�صيد ما ورد يف و�صية ال�صهيد اأحمد حممد �صليم التي �صمن فيها البيتني الأخريين من ق�صيدة وطنية 

لل�صاعر يو�صف اأبو هاللة )47(:
ارتياح����يكْفك����ْف دموَع����َك لي�����س ف����ي احل����رَّى  عبات����ك 
�ص��دق���� اإن  �صبي�ل����ي  ����َت حمّب�����تي فاحم�ْل �صالح�يه����ذا 

يجد املتلقي ثمة ت�صابهًا وتالقيًا بني ما يريد ال�صهيد املو�صي اأن يعرب عنه من معاٍن، وروؤية ال�صاعر للواقع وامل�صتقبل التي تتمثل يف 
دعوة الإن�صان الباكي على �صياع فل�صطني اإىل ترك احلزن والبكاء والأ�صى، واللتفات اإىل اجلهاد واملقاومة، والندفاع نحو احلياة املفعمة 
�صيحميه  والقلوب،  النفو�ص  يف  خالداً  ظل  طاملا  ي�صيع  لن  الوطن  واأن  والبقاء،  احلياة  اأ�صا�ص  هما  والتفاوؤل  الأمل  لأن  والتفاوؤل؛  بالأمل 

املجاهدون باأج�صادهم ويفدونه باأرواحهم. 
يلحظ املتلقي التنا�صب بني ال�صعر والنرث يف املعنى، فاملو�صي اأدرج هذين البيتني يف و�صيته؛ لي�صتغني عن جمل كثرية؛ ملا يت�صمنه 
ال�صعر من معان مكثفة، لقد اأكد املو�صي معانيه ال�صابقة التي طرحها ببيتني من ال�صعر يحمالن فكرة اأغنت النرث كثرياً، واأبعدته عن ال�صاأم 

والرتابة.
اأما ال�صهيد طارق دوف�ص ف�صمن مطلع و�صيته باأبيات من ال�صعر، غدت اأن�صودة ملحنة ترددها األ�صنة اجلماهري، وهى قوله )48(:

�رساب�����ه���اي���ا حب���ذا الن���ات واقرتابه���ا وب���ارد  طيب���ة 
عل���ي اإن لقيته���ا ����رسا به���اواليه���ود يه���ود قد دن���ا عذابها

وهذه الأن�صودة ماأخوذة من �صعر لل�صهيد ال�صحابي جعفر بن اأبي طالب، يقول فيها)49(:
�رسابه����اي���ا حب����ذا الن����ة واقرتاب�ه���ا وب����ارد  طيب����ة 
اأن�صاب�ه���اوال���روم روم ق���د دن���ا عذاب�ها بعي���دة  كاف����رة 

ب�ه���ا ا لقيته���ا �رسا ذ عل���ّي اإ
يدرك املتلقي اأن ال�صهيد يف و�صيته قد َحّور يف كلمات البيت الثاين من الق�صيدة الأ�صلية؛ ف�صاًل عن حذفه �صطراً من املقطعة؛ لتتناغم 

مع الواقع املعي�ص يف ظل الحتالل ال�صهيوين، فقال: )واليهود يهود( وهذا ي�صي بال�رصاع املحتدم بني العرب وال�صهاينة. 
و�صحر  كلماتها  جلمال  اإليها؛  ال�صتماع  على  املتلقي  ت�صجع  و�صاياهم  يف  ال�صهداء  ا�صتدعاها  التي  الوطنية  الأنا�صيد  هذه  مثل  اإن 
اإيقاعها، اإنها حتاكي الق�صية الفل�صطينية، وتنقل نب�صها، وتوجه اجلمهور اإىل مغت�صب الأر�ص، ومنتهك احلرمات، اإنها ال�صوت الذي يبعث 

احلما�صة يف نفو�ص اأبناء ال�صعب، ومينحهم الأمل يف التحرير والنت�صار. 
ال�صعرية  الن�صو�ص  تلك  م�صامني  بني  وثيق  تعالق  وجود  والأنا�صيد  لالأ�صعار  و�صاياهم  يف  ال�صهداء  ا�صتدعاء  يف  املتلقي  ويلم�ص 

والأنا�صيد والأبعاد الوطنية والقومية يف اخلطاب الثقايف العربي.
الأقوال والعبارات املاأثورة: تعد الأقوال والعبارات املاأثورة من الروافد الرتاثية التي غذت الن�صيج اللغوي لو�صايا ال�صهداء، ويق�صد . 4

بها: تلك الأقوال التي تن�صب اإىل اأ�صخا�ص موؤثرين ي�صتمع اإليهم الآخرون، ويتمتعون ب�صاأن عظيم يف ميدان اجلهاد وال�صت�صهاد من: �صحابة 
اأقوالهم طابعها  اأكرث اقناعًا وتاأثرياً، وقد اتخذت  وقادة وعلماء وجماهدين؛ بغر�ص تقوية الفكرة التي ق�صدها ال�صهيد حتى يكون كالمه 
املتميز يف الثبات على مر الأجيال، وقد ُعني ال�صهداء يف و�صاياهم بت�صمني مثل تلك الأقوال املاأثورة؛ ملا تنطوي عليه من دللت ثّرة 

تعادل واقعهم املعا�رص، وملا تك�صف من مواقف هم بحاجة اإىل ا�صتح�صارها من اأجل �صحذ الهمم، واأخذ العظة والعربة منها. 
ومن اأ�صحاب جوامع الكلم الذين ورد ذكرهم يف و�صايا ال�صهداء: بالل بن رباح، وابن القيم اجلوزية، والإمام ح�صن البنا، وال�صهيد 

جمال عبد النا�رص، وال�صهيد عبد اهلل عزام، وال�صهيد اإبراهيم املقادمة. 
ومن الأمثلة على ت�صمني املقولت املاأثورة ما ورد يف و�صية لل�صهيد اأجمد)حممد دروي�ص( التي يقول فيها: )واإين واهلِل ذاهب للقاء 
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الأحبة حممداً - �صلى اهلل عليه و�صلم- و�صحبه وجنده()50(،
ا�صتدعى ال�صهيد يف و�صيته مقولة لل�صحابي اجلليل بالل بن 
اأن  تبكي بجواره وقت  – حني كانت زوجه  اهلل عنه  رباح- ر�صي 
الأحبة،  نلقى  غًدا  تبكي،  )ل  زوجه:  فقال خماطبًا  الوفاة،  ح�رصته 

حممداً و�صحبه()51(.
جاء ا�صتح�صار ال�صهيد ملقولة ال�صحابي بالل؛ لتدعيم روؤيته 
وتقويتها من جهة، وملا تت�صمنه من اإحياء ملقولة �صالفة يف ن�ص 
وقد  اأخرى،  جهة  من  القدمي،  الن�ص  معاين  كل  فيه  متثلت  جديد، 
ا�صتح�رصها  وقد  منه؛  جزءاً  غدت  حتى  الو�صية؛  ن�ص  يف  تداخلت 
يف  والفداء  اجلهاد  ومو�صوع  لتتنا�صب  التغيري؛  بع�ص  مع  ال�صهيد 

�صبيل اهلل ور�صوله.
خطاب  يف  املاأثورة  املقولت  لت�صمني  املتمعنة  القراءة  اإن 
زوا يف ا�صتدعاءاتهم  و�صايا ال�صهداء، تهدي اإىل القول باأن ال�صهداء رَكّ
اأن  لل�صخ�صيات الرتاثية والوطنية واجلهادية على كل ما من �صاأنه 
ي�صاهم يف جت�صيد الواقع ال�صيا�صي، وت�صوير التجارب ال�صعورية التي 
حتمل  التي  الرتاثية  النماذج  على  ركزوا  كما  و�صعبهم،  يعي�صونها 

دللت فكرية تت�صابه مع املعتقدات والأفكار التي يعتنقونها.
توظيفًا م�صمونيًا  ُوظفت  الرتاثية،  املقولت  اأن هذه  والواقع 
ا�صتدعائها  من  الهدف  اإن  بل  الو�صايا،  ن�صو�ص  حنايا  يف  وفنيًا 
جاء ليكون دلياًل على توكيد الفكرة وتثبيتها، وهي تعد بذلك ملمحًا 
دللته  الن�ص  فيها  يحمل  التي  الرتاثي  الن�ص  ا�صتخدام  مالمح  من 

الرتاثية واجلمالية على حد �صواء.

ثانياً – الصورة الفنية:

متثل ال�صورة عن�رصاً بارزاً ومهمًا من عنا�رص التعبري الفني، 
النف�ص  يف  ي�صتثري  ن�صقًا  يتخذ  الذي  اللغوي  )التعبري  بها:  يق�صد 
مدركات ح�صية م�صتخدمًا يف ذلك كل و�صائل تاأثري اللغة من عبارات 
وربط  خا�ص،  جر�ص  ذات  وكلمات  وجمازات  وت�صبيهات  حقيقية 
ٍل بينها، وت�صاد، وجتان�ص، وما اإىل ذلك)52(، وقد تعددت  جمل، َوَف�صْ
الت�صبيه  ف�صملت  وتنوعت،  ال�صهداء  و�صايا  يف  ال�صورة  بناء  اأدوات 

وال�صتعارة يف مقابل تراجع وا�صح للكناية. 
البيانية  بال�صور  غنية  جندها  ال�صهداء  و�صايا  اإىل  بالنظر 
)ما  الغول:  ال�صهيد حممد  ر�صمها  التي  ال�صورة  ذلك  مثال  املتنوعة 
اأجمل اأن اأكون الرد لتكون عظامي �صظايا تفجر الأعداء! لي�ص حبًا يف 
القتل، ولكن لنحيا كما يحيا النا�ص، فنحن ل نغني اأغنية املوت بل 

نتلو اأنا�صيد احلياة، ومنوت لتحيا الأجيال من بعدنا(. )53(
من  عدداً  املتلقي  يكت�صف  الو�صية  من  ال�صابق  الن�ص  ففي 
عبارة  يف  البليغ  الت�صبيه  مثل:  اللغوية  والعالقات  الفنية  الأدوات 
املوت(،  )اأغنية  نظري:  املكنية  وال�صتعارات  �صظايا(،  )عظامي 
واأ�صلوب  الوا�صحة بني املوت واحلياة،  )اأنا�صيد احلياة(، واملطابقة 
وقد  وال�صت�صهاد،  اجلهاد  امل�صحون بدللت غنية عن حب  التعجب 
املفهوم  من  امل�صتوحاة  املوت  فل�صفة  عن  و�صيته  يف  ال�صهيد  عرب 

الإ�صالمي يف كون ال�صت�صهاد حياة م�صتمرة لالآخرين.
اجلزئية،  ال�صور  عنا�رص  اللوحة  هذه  ر�صم  يف  تاآزرت  لقد 
فمنها ما بني على عن�رص اللون مثل اللون الأحمر الذي يتدفق من 
تفجر الأج�صاد ال�صهداء، ومنها ما ارتكز بناوؤها على عن�رص ال�صوت 

احلياة(.  )واأنا�صيد  املوت(،  )واأغاين  التفجر،  �صوت  مثل:  واحلركة 
ومثل هذه ال�صور تعمق املعنى، وتزيده اإيحاء وثراء. 

أ ر�صمها 	. التي  الت�صبيهية  ال�صور  ومن  الت�صبيهية:  ال�صورة 
ال�صهداء للتعبري عن اأفكارهم وجتاربهم الوجدانية ما ورد يف و�صية 
يف  تتفنن  التي  الأمة  )اإن  فيها:  يقول  التي  احلوراين  فوؤاد  ال�صهيد 
�صناعة املوت ل ميكن اأن تنهزم(، وهل للحق رجال اإن مل نكن نحن 

رجاله، املوؤمُن بال �صجاعة كال�صجر بال ثمر()54(.
الت�صبيهية: )املوؤمن بال �صجاعة كال�صجر بال ثمر(؛  فال�صورة 
جاءت؛ لتعمق املعنى وتزيده غنى ودللت وا�صعة. وقد انتزع ال�صهيد 
وجهاد  والن�صال،  املقاومة  َجّو  من  وجزئياتها  �صوره  مفردات 
الجتماعي  امل�صهد  ومن  وال�صتقالل،  احلرية  نيل  اأجل  من  ال�صعب 
يف  والزروع  والثمار  الأ�صجار  حيث  ال�صهيد،  يعي�صه  الذي  الرعوي 

الريف والقرى. 
اإىل  يتحول  الذي  اجل�صد  املوحدة �صورُة  الثيمية  ال�صور  ومن 
�صظايا وبراكني وقنابل يف وجه املحتل الغا�صب؛ انتقامًا وثاأراً لكل 
قطرة دم �صالت ظلمًا على تراب الوطن الغايل، ومثال هذه ال�صور: 
)اجل�صد �صظايا وقنابل ب�رصية، ونريان وبراكني(؛ الأمر الذي زاد من 
اإيجاز األفاظ ال�صورة وقلتها مع الرتكيز على معانيها وُبعد مراميها. 

وميكن تق�صيم ال�صورة الفنية يف و�صايا ال�صهداء ثالثة اأنواع:
وقد وردت ال�صور الت�صبيهية التي وظفها ال�صهداء يف و�صاياهم 
يف عبارات وجمل اأ�صبه ما تكون بجوامع الكلم التي يعتمد اأكرثها 

على الت�صبيه باأركانه واأنواعه و�صوره الكثرية .
ا�صتعملوا  قد  ال�صهداء  اأن  يجد  الفنية  ال�صور  يف  املتاأمل  لعل 
بال�صهادة  البيانية  ال�صورة  ارتباط  عن  املعربة  البليغة  الت�صبيهات 
والت�صحية، وواقع ال�صهداء الجتماعي، اإنه ارتباط وثيق ال�صلة بني 

املقاومة ومقارعة املحتل ب�صبب ممار�صاته الب�صعة. 
ر�صمها 	.أ التي  البيانية  ال�صور  ومن  ال�صتعارية:  ال�صورة 

ال�صهداء للتعبري عن اأفكارهم وجتاربهم الوجدانية ما ورد يف و�صية 
يف  تتفنن  التي  الأمة  )اإن  فيها:  يقول  التي  احلوراين  فوؤاد  ال�صهيد 

�صناعة املوت ل ميكن اأن تنهزم()55(. 
من  الأعداء  على  الن�رص  بحتمية  املوؤمن  ال�صهيد  �صورة  تظل 
ال�صتعارية  ال�صورة  مثل  تردادها  على  ال�صهداء  عكف  التي  ال�صور 
ال�صور  يتو�صل  املو�صي  فال�صهيد  املوت(،  )�صناعة  املكنية: 
عن  للتعبري  والتج�صيد  التج�صيم  على  املبنية  املكنية  ال�صتعارية 
جتربته الإن�صانية، فال�صورة هنا حتيل املجرد واقعًا ملمو�صًا، وهذه 
ال�صور مرتعة بفيو�ص من الدللة التي جت�صد املعنى، وتخلع احلياة 

عليه. 
تتجلى براعة ال�صهيد يف ر�صم ال�صور ال�صتعارية املكنية التي 
عن�رص  ا�صتثمار  طريق  عن  املعنوية  املدركات  على  احلياة  تخلع 
التج�صيم، مثل و�صية ال�صهيد ه�صام حمد التي جاء فيها: )اإن املعركة 
الك�صيح على  النتظار  تقفوا يف طوابري  مفرو�صة على اجلميع، فال 

اأبواب غد ل متلكون منه �صوى الإذعان()56(.
 تو�صل ال�صهيد �صوره الفنية للتعبري عن حتمية اجلهاد، وترك 
التقاع�ص وال�صت�صالم، ويبدو اأن البنية الرتكيبية يف العبارات التي 
الك�صيح(،  النتظار  )طوابري  املكنية:  ال�صتعارة  �صورة  يف  جاءت 
)اأبواب غد(، )ل متلكون منه �صوى الإذعان( - حتمل �صحنات دللية 
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غنية، اأراد املو�صي الرتكيز عليها وبيانها، فالعبارة غنية ب�صحنات 
متنوعة من الدللت التي ت�صي بالإح�صا�ص بالثورة واجلهاد، والأمل 

يف غد يب�رص باحلرية واحلياة.
ير�صم ال�صهيد اأ�صامة حل�ص �صورة بيانية لل�صهيد يو�صح فيها 
مالحمه واأبعاد �صخ�صيته فيقول: )اإن مل اأحرتق اأنا، ومل حترتق اأنت 
احرتق  )اإن مل  ف�صورة  ال�رصاج)57(،  لالأق�صى  �صي�صيئ  الذي  ذا  فمن 
املنا�صلني  �صبه  اإذ  مكنية،  ا�صتعارية  �صورة  اأنت(  حترتق  ومل  اأنا، 
ب�صمعة حترتق؛ لت�صيء ال�صبيل لغريها، وهي �صورة توحي بالفداء 
بزيت  ال�صهداء  دم  �صبه  اأخرى  ا�صتعارية  �صورة  ويف  والت�صحية، 
ال�رصاج الذي ي�صيء م�صابيح احلرية، وهذه ال�صورة توحي للمتلقني 
بحتمية بذل الت�صحيات يف �صبيل الوطن؛ لإ�صاءة الطريق لالأجيال 

القادمة. 

يتجلى يف هذه ال�صورة الفنية اأي�صًا البعد الديني امل�صتوحى 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلََّم- الذي يتحدث فيه عن بيت  - �صَ ِبيِّ من حديث النَّ
اَلًة  َفاإِنَّ �صَ ِفيِه،  لُّوا  َف�صَ ائُتوُه   ، ْح�رَصِ َوامْلَ  ، ْن�رَصِ امْلَ )اأَْر�ُص   :... املقد�ص 
َل اإَِلْيِه،  اَلٍة ِفيَما �ِصَواُه، َقاَلْت: اأََراأَْيَت َمْن مَلْ ُيِطْق اأَْن َيَتَحمَّ ِفيِه َكاأَْلِف �صَ
ُج ِفيِه، َفاإِنَّ َمْن اأَْهَدى َلُه َكاَن َكَمْن  َلْيِه َزْيًتا ُي�رْصَ ِتَيُه َقاَل: َفْلُيْهِد اإِ اأَْو َياأْ

لَّى ِفيه()58(. �صَ
لقد تاآزرت الأدوات الفنية والعالقات اللغوية يف نقل جتربة 
املو�صي، وتعميق املعنى واملق�صد الذي يرمي اإليه ال�صهيد املو�صي 
يف و�صيته، وهو دعوته ملواجهة ما يعانيه الفل�صطينيون من ماآ�ص 

بالثورة والحرتاق والت�صحية بكل ما ميلكون؛ لنيل احلرية.
الفنية  ال�صورة  هذه  مثل  اأن  يدرك  الذكي  القارئ  ولعل 
ال�صاعر  ر�صمها  �صورة  من  املو�صي  ال�صهيد  ذهن  اإىل  ت�رصبت  قد 

الفل�صطيني اأبو �صلمى )ل�صخ�صية الفل�صطيني امل�رصد(، اإذ يقول)59(:

مي���الأُ الدُّني���ا وَيه���دي ُكلُّ َرْكِبنح���ُن اإن مل نحرتق فكيف ال�ّصنا

قد  ال�صابق  ال�صعري  البيت  من  ال�صور  هذه  مثل  ا�صتيحاء  اإن 
غنية،  فيه معاين  وبثت  ال�صياق،  اأغنت  وا�صعة  الو�صية دللت  منح 
وطاقات اإيحائية خ�صبة، واأبانت عن قدرة ال�صاعر على التعبري عن 
النكبة  اأثناء  �صعبه يف  ومع  بذاته،  عا�صها  �صعورية �صادقة،  جتربة 

وبعد وقوعها، فجمع يف جتربته بني البعدين الذاتي والإن�صاين.
و�صايا 	.أ يف  الكنائية  ال�صور  جاءت  الكنائية:  ال�صور 

ال�صهداء �صنينة مقارنة بنظائرها من اأدوات ت�صكيل ال�صورة، يقول 
ال�صهيد حممود �صامل يف و�صيته: )اأبي ل حتزن وارفع راأ�صك عاليًا؛ 
لأن ولدك مات �صهيداً يف �صبيل اهلل()60(، فرفع الراأ�ص كناية عن العزة 

والكرامة والفتخار. 
)اأيها  م�صعود:  مريفت  ال�صهيدة  تقول  اأخرى  و�صية  ويف 
املقاومة  نهج  عنك،  عرفته  الذي  نهجك  على  ابَق  املرابط،  ال�صعب 
اجلهاد  درب  عن  كناية  ال�صوكة(  )ذات  فنهج  ال�صوكة()61(،  وذات 
التي تلحق ال�رصر والأذى  الدرب  القوة والباأ�ص،  وال�صت�صهاد، درب 
يف العدو؛ لتكبح جماحه، وتك�رص باأ�صه وقوته، وقد حققت ال�صورة 
الكنائية للمتلقي متعة ك�صف املعنى امل�صترت، وك�صف حالِة ال�صهيد 

ِالّنف�صيَّة، ف�صاركه املتلقي يف متعته بتجربته الذاتية. 
اإن ال�صورة الكنائية يف اأي عمل اأدبي تقوم على الإيحاء؛ )لأن 
اأو  اأو الدللة املبا�رصة احلقيقية ثم ي�صل القارئ  اأوًل املعنى  هناك 
ال�صامع اإىل معنى املعنى اأي الدللة املت�صلة، وهي الأعمق والأبعد 
فعرّب  واملوقف()62(،  ال�صعورية  التجربة  ب�صياق  يت�صل  فيما  غوراً 
ال�صهيد بو�صاطة اأ�صلوب الت�صوير الكنائي عن كل ما يعرتي كوامنه 
الداخلية، جت�صد ذلك يف اإبراز �رصف ال�صت�صهاد يف �صبيل اهلل والوطن، 
وهذا ما جّمل ن�صو�صه واأ�صفى عليها قيمًا دللية اأ�صلوبية �صيطرت 

على فكر قارئها.
ج�صد ال�صهداء يف و�صاياهم لوحات وم�صاهد متكاملة لذواتهم 
يف  فال�صهيد  احلي،  لل�صهيد  مثاًل  اأو  اأمنوذجًا  لتكون  املقاومة؛ 
نذر حياته  اإن�صان  �صهيداً،  لكي يكون  ي�صعي  اإن�صان عادي  لوحاتهم 
اإن�صان حمل روحه على راحته،  ت�صحية وفداًء لوطنه واأهله واأمته، 
لوحة  را�صمًا  حبي�صي  حممد  ال�صهيد  يقول  حياة،  عنده  فال�صهادة 
متكاملة املالمح لل�صهيد احلي: )منذ ولدت ووعيت على هذه الدنيا، 

واأنا اأ�صمع واأ�صاهد املجازر تلو املجازر �صد �صعبنا الأعزل على اأيدي 
اليهود الغا�صبني، وقد �رصفني اهلل باأن اأحمل لواء اجلهاد واملقاومة، 
ر�صالة  �صهادتي  لتكون  �صبيله؛  يف  �صهيداً  يتقبلني  اأن  اهلل  واأ�صاأل 

انتقام لدماء �صهداء جمازر كفر قا�صم ودير يا�صني وقبية...()63(.
والب�رص؛  ال�صمع  عن�رصي  الفني  بنائها  يف  ال�صورة  تو�صلت 
لتاأكيد جرائم املحتلني ووح�صيتهم التي كانت حافزاً لطلب ال�صهادة 
والت�صحية، واأ�صهم اأ�صلوب ا�صتدعاء الأمكنة الفل�صطينية التي �صهدت 
الوطن  �صاحة  امتداد  على  العزل  املدنيني  بحق  ال�صهاينة  جمازر 
الت�صبيهية  ال�صورة  اإعطاء بعد تاريخي نف�صي عميق، ف�صاًل عن  يف 
البليغة يف قولة: )لتكون �صهادتي ر�صالة انتقام لدماء ال�صهداء( التي 

اأ�صهمت يف ا�صتكمال معامل اللوحة الكلية.
يف  امل�صمون  جانب  على  ال�صهداء  تركيز  من  الرغم  وعلى 
بالغية  جمالية  جوانب  من  تخُل  مل  الو�صايا  تلك  فاإن  و�صاياهم، 
ت�صمن خلطابهم م�صتويات من املقبولية وال�صتجابة لدى املتلقني؛ 
لذا عمد ال�صهداء اإىل التو�صل بو�صائل التعبري الفني لت�صوير معانيهم 

واأفكارهم ومن بينها الثنائيات الدللية.
اأّن  يلحظ  ال�صهداء  و�صايا  يتاأمل  من  الدللية:  الثنائيات 
وتوؤدي  تكوينها،  يف  مهّمًا  حّيزاً  اأخذت  قد  الّدللّية  الّثنائّيات 
الثنائيات دوراً اأ�صا�صيًا يف اإي�صال الفكرة التي يروم املبدع اإي�صالها 
اإىل املتلقي، اإىل جانب ما تف�صيه من جمالية على الن�ص النرثي، اإذ 
ي�صكالن  متقابلني  م�صهدين  من  مبنية  ر�صم �صور  اإىل  ال�صهيد  يعمد 
ب�صكل لفت يف عموم  املو�صى  ال�صهيد  ا�صتعان  وقد  ثنائية دللية، 
وبنائها  �صوره  لت�صكيل  تعبريية؛  واآليات  باأدوات  ال�صهداء  و�صايا 
دلليًا،  متقابلة  لوحات  خالل  من  وذلك  الدللية،  الثنائيات  منها 
قول  ذلك  ومثال  مت�صادة،  عنا�رص  بني  املقابلة  تقنية  م�صتخدمًا 
اأ�صامة حممد حل�ص يف و�صيته: )اإن قطرات الدم التي ت�صيل  ال�صهيد 
اإّن حياتكم ودنياكم  من ال�صهيد تقول للنا�ص يف كل زمان ومكان: 
وراءها  اجلري  ت�صتحق  ل  النا�ص  اأيها  هذه  دنياكم  جيفة،  هذه 
وليغرب  خجاًل،  الدنيا  احلياة  حمبو  فليتواَر  ولذا  عليها؛  والتناف�ص 
وكرا�صيهم،  وم�صاحلهم  ذواتهم  اإل يف  يفكرون  ل  الذين  اأولئك  عنا 
اإّن الذي يحملون اأرواحهم على اأكفهم ويقدمون دماءهم رخي�صة يف 
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لأوطانهم ومقد�صاتهم؛ هم وحدهم من يجب  فداًء  تعاىل  اهلل  �صبيل 
عليكم اأن ت�صريوا على خطاهم، واأن تتلم�صوا دربهم()64(.

الت�صاد  تقنية  على  ال�صابقة  ال�صورة  ر�صم  يف  ال�صهيد  اعتمد 
يقف  متناق�صتني،  حالتني  بني  التناق�ص  اإبراز  على  تقوم  التي 
الطرف الأول فيها حمبو احلياة الدنيا، اأولئك الذين ل يفكرون اإل يف 
ذواتهم وم�صاحلهم، اأما الطرف الثاين للمقابلة، فهم الذين يحملون 
اأرواحهم على اأكفهم، ويقدمون دماءهم رخي�صة يف �صبيل اهلل تعاىل 

فداًء لأوطانهم ومقد�صاتهم. 
ل �صك يف اأن مثل هذه الثنائيات الدللية التي اأنتجها ال�صياق 
اللغوي ترثي اخلطاب، وجتعله قادراً على التاأثري يف الذات املتلقية، 
وتخلق فيها نوعًا من الإثارة النف�صية، وحتفزها اإىل تقدمي الأرواح 
الأر�ص املقد�صة من  الوطن؛ ولإنقاذ هذه  رخي�صة يف �صبيل حترير 

براثن املحتلني ال�صهاينة والعمل على عودتها اإىل وطنها الأم. 

خامتة:
ك�صفت الدرا�صة احلالية عن مكانة الو�صية وقيمتها؛ بو�صفها 
فنًا اأدبيًا من فنون النرث العربي، ينقل فيها املو�صي خال�صة جتربته 
ذويه  اإىل  �صوؤونها  من  �صاأن  يف  كلها  احلياة  يف  تاأمالته  وع�صارة 
ن�صو�ص  بها  ات�صمت  التي  الفنية  ال�صمات  واأن  منها.  يفيدوا  لعلهم 
و�صايا ال�صهداء متعددة، منها: اإظهار عناية ال�صهداء بانتقاء املفردات 
والعبارات التي تتماهى مع م�صامينهم، واجلنوح لب�صاطة الأ�صلوب 
ا�صتخدام  اإىل  الديني والأدبي، وامليل  وو�صوحه، والتاأثر باملوروث 
الذي  للو�صية  البنائي  بالت�صكيل  الفنية املوحية، واللتزام  ال�صورة 

جاء متما�صكًا ومن�صجمًا مع م�صامني الو�صايا و�صياغتها. 
يف  امل�صمون  جانب  على  ال�صهداء  تركيز  من  الرغم  وعلى 
بالغية  جمالية  جوانب  من  تخُل  مل  الو�صايا  تلك  فاإن  و�صاياهم، 
ت�صمن خلطابهم م�صتويات من املقبولية وال�صتجابة لدى املتلقني؛ 
لذا عمد ال�صهداء اإىل التو�صل بو�صائل التعبري الفني لت�صوير معانيهم 

واأفكارهم ومن بينها الثنائيات الدللية.
الفني  التعبري  اأن امل�صتوى الفني لعنا�رص  الدرا�صة  واأو�صحت 
ال�صهيد  كان  فاإذا  متفاوتة،  بدرجات  جاء  قد  ال�صهداء  و�صايا  يف 
املو�صي قد حالفه التوفيق يف كثري من اأدواته التعبريية، فاإنه يف 
مواطن اأخرى من و�صاياه قد مال يف خطابه املقاوم اىل ا�صتخدام 
التعبري املوحي املوؤثر، وجنح  اللغة اخلطابية املبا�رصة، وناأى عن 
اإىل احلّد من تنامي  اأف�صى  الذي  لال�صتطراد وو�صائل الإطالة؛ الأمر 

العمل النرثي، وت�صاعده يف بنية فنية حمكمة.

اهلوامش:
ابن منظور، ل�صان العرب مادة )و�صى(.. 1

التمر، على ح�صني، الو�صايا يف ع�رص �صدر ال�صالم، جملة جامعه تكريت . 2
للعلوم، املجلد)20(، العدد)1(،2012 

حموي، زهري، من اأدب الو�صايا، وزارة الوقاف الكويت، ط اأوىل، 2012، . 3
�ص13 .

ال�صعافني، اإبراهيم، لغة ال�صفينة: الأقنعة واملرايا، ط1، دار ال�رصوق للن�رص، . 4
عمان– الأردن، 1996– �ص-67 

من و�صية ال�صهيد �صهيل نعمان اأبو نحل، ا�صت�صهد بتاريخ11 /6/2002م.. 5

املجمع . 6 مطبعة  وتطورها،  البالغية  امل�صطلحات  معجم  اأحمد،  مطلوب، 
العلمي العراقي، 1983 – 1987، ج2 ، �ص361 .

من و�صية ال�صهيد اأبو يو�صف النجار وقد حتولت اجلملة اإىل اأ�صبه ما تكون . 7
بالو�صية. يف فردان ببريوت1973.

من و�صية ال�صهيد خليل الوزير يف ر�صالة وجهها لقيادة النتفا�صة العام . 8
ا�صت�صهد بتاريخ 1988، حتولت ملا ي�صبه الو�صية .

من و�صية ال�صهيدة دلل املغربي ا�صت�صهدت بتاريخ 2 / 4 / 1978 .. 9

من و�صية ال�صهيد �صليمان طحاينة، ا�صت�صهد بتاريخ 5 /11 /1998. 10

من و�صية ال�صهيد �صالح �صاكر، ا�صت�صهد بتاريخ 22 /1 / 1995 . 11

من و�صية ال�صهيد على جعارة ا�صت�صهد بتاريخ 29 /1 /2004.. 12

من و�صية ال�صهيد اأحمد حممد اإ�صليم ا�صت�صهد بتاريخ 11 / 2 / 2003 .. 13

من و�صية ال�صهيد حممود مرم�ص، ا�صت�صهد بتاريخ 18 / 5 / 2001 .. 14

15 .http://alqudslana. الفل�صطيني  الفولكلور  يف  املقاومة  �رصحان،  منر، 
com

من و�صية ال�صهيد بهاء عليان ا�صت�صهد بتاريخ 13 / 10 / 2015. 16

و�صالح . 17 �صامل،  وحممود  احلوراين،  فوؤاد  ال�صهداء:  و�صايا  ذلك:  مثال  انظر: 
�صاكر.

من و�صية ال�صهيد اأحمد حممد اإ�صليم ا�صت�صهد بتاريخ 11 / 2 / 2003 .. 18

من و�صية ال�صهيد اأجمد دروي�ص. ا�صت�صهد بتاريخ 13 / 5 / 2002. 19

من و�صية ال�صهيد جمال نا�رص ا�صت�صهد بتاريخ29 /4 /2001.. 20

من و�صية ال�صهيد اأ�صامة حل�ص ا�صت�صهد بتاريخ 7/11 /2007. 21

من و�صية ال�صهيد موؤيد اجلبارين ا�صت�صهد بتاريخ 15 / 07 / 2015. 22

اخل�صائ�ص . 23 فن  قراءة  البالغة،  نهج  يف  الو�صايا  اأدب  مزاحم:  مطرحني، 
الأ�صلوبية، جملة القاد�صية للعلوم الإن�صانية عدد4/2011 �ص199.

انظر: القزويني، اخلطيب، الإي�صاح يف علوم البالغة، �رصح وتعليق وتنقيح . 24
 )1975،  4 ط  اللبناين،  الكتاب  دار  بريوت،  خفاجي)  املنعم  عبد  حممد 

�ص439.

من و�صية ال�صهيد مهدي حامد عقل، وانظر: )اآل عمران: 169(،)التوبة: 38 . 25
- 41(،)العنكبوت:69(. 

من و�صية ال�صهيد هنادي َجرادات ا�صت�صهد بتاريخ 4 / 10 / 30. 26

27 . /  1/  6 بتاريخ  ا�صت�صهد  ع�صكر  اأبو  فوؤاد  حممد  خالد  ال�صهيد  و�صية  من 
. 2009

م�صلم: �صحيح م�صلم ب�رصح النووي على باب ذم من مات ومل يغز ومل يحدث . 28
نف�صه بالغزو، ) القاهرة، دار ال�صالم ، 1996( حديث رقم 1910.

من و�صية ال�صهيد خالد احلزقي ا�صت�صهد بتاريخ 7 / 3/ 2004.. 29

القادر . 30 اأحمد، حتقيق حممد عبد  الإمام  ، م�صند  اأحمد بن حنبل  ابن حنبل، 
عطا، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 2008 (، حديث رقم 1640. 

من و�صية ال�صهيد ماهر حبي�صه، ا�صت�صهد بتاريخ 2 /12 /2001.. 31

البخاري، �صحيح البخاري كتاب التمني باب ما جاء يف التمني ومن متنى . 32
ال�صهادة حديث رقم6799 ،

انظر: القزويني، اخلطيب، الإي�صاح يف علوم البالغة، �ص440 . . 33



257

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

م، . 34  2008  9  /  18 بتاريخ  ا�صت�صهد  �صامية،  عادل  حممد  ال�صهيد  و�صية 
و�صية  حل�ص،  حممد  اأ�صامة  ال�صهيد  و�صية  هالل  اأبو  حممد  اأحمد  وانظر: 
ال�صهيد حممد بن رم�صان اأبو �صمالة ا�صت�صهد بتاريخ 24 / 10 / 2007 م، 

وانظر و�صية ال�صهيد عمر عطية اأبو عكر 

وثائر . 35 �صاعر   ،1910 �صنة  ولد  الزبريي،  حممود  حممد  لل�صهيد  و�صية  من 
و�صيا�صي ميني ولد ب�صنعاء، قال ق�صيدته عند خروجه من ال�صجن، اغتيل 

�صنة1965م.

ال�صافعي، )حممد بن اإدري�ص(، ديوان الإمام ال�صافعي، حتقيق حممد عفيف . 36
الزعبي ،) بريوت ، دار اجليل، 1398 هـ( ، �ص 85 . 

من و�صية ال�صهيد موؤيد اجلبارين ا�صت�صهد بتاريخ 15/ 7 / 2015. 37

ب�صج، . 38 اأحمد ح�صن  ال�صابني حتقيق  القا�صم  اأبو  ديوان  القا�صم،  اأبو  ال�صابي، 
)بريوت، دار الكتب العلمية ، 2005 ( �ص 54

من و�صية ال�صهيد خالد ح�صن العابد ا�صت�صهد بتاريخ 13 / 1 / 2009. 39

املتنبي: �رصح ديوان املتنبي : عبد الرحمن الربقوقي ، )بريوت، دار الكتاب . 40
العربي، د. ط ، ( ج4، �ص87

من و�صية ال�صهيد حممد جالل �صالح ا�صت�صهد بتاريخ 24 / 10 / 2007. 41

42 .falga.ahlamontada.net .اأنا�صيد اإ�صالمية

يد . 43 ا�صت�صهد على  اإىل دينه،  داعية  خبيب بن عدي: �صحابي جليل، وقارئ 
الكفار، انظر ترجمته، ابن ه�صام ال�صرية النبوية، ال�صرية النبوية ابن ه�صام، 
الأن�صاري، �صرية النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، حتقيق حممد حميي الدين عبد 

احلميد، )القاهرة، دار الفكر، ١٩٨١م( ج 2 /174. 

من و�صية ال�صهيد ابو الهنود، ا�صت�صهد بتاريخ29 / 8 / 2001 م. 44

45 . ،( الدويهي  خليل  �رصح  احلمداين،  فرا�ص  اأبي  ديوان  فرا�ص،  اأبو  احلمداين، 
بريوت، دار الكتاب العربي، ط 2، 1944( �ص 34 

ذوقان، لبابة ، الأنا�صيد الوطنية كانت )ُجرمًا( يعاقب عليه الحتالل! جملة . 46
العودة، العدد 63/ 2012م 

يو�صف اأبو هاللة �صاعر يف مدينة َمعان يف جنوب الأردن، عام1948 م، . 47
www.marefa. .من اأبرز واأ�صدق �صعراء الدعوة الإ�صالمية يف هذا الع�رص

org/index.php

من و�صية ال�صهيد طارق دوف�ص ا�صت�صهد بتاريخ 27 /4 / 2002 .. 48

النبوية، . 49 ال�صرية  ه�صام  ابن  ترجمته،  انظر  الها�صمي،  طالب  اأبي  بن  جعفر 
و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صرية  الأن�صاري،  ه�صام،  ابن  النبوية  ال�صرية 
 2  :  .1981 القاهرة،  الفكر،  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق 

. 100/

من و�صية ال�صهيد اأجمد )حممد دروي�ص( ا�صت�صهد بتاريخ 13/10 /2002.. 50

الذهبي، . 51 انظر:   ، وال�صالم-  ال�صالة  عليه  الر�صول-  موؤذن  رباح،  بن  بالل 
�صري اأعالم النبالء، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت ، 2001 ، 1 / 360 – 384 .

الفكر . 52 دار  )القاهرة،  نقدية،  بالغية  روؤية  البياين،  التعبري  �صفيع،  ال�صيد، 
العربي ، ، ط1، 1995 (، �ص32.

من و�صية ال�صهيد حممد الغول، ا�صت�صهد بتاريخ 18 /6 /2002.. 53

من و�صية ال�صهيد فوؤاد احلوراين ا�صت�صهد بتاريخ 9 /3 /2002.. 54

من و�صية ال�صهيد فوؤاد احلوراين ا�صت�صهد بتاريخ 9 /3 /2002.. 55

من و�صية ال�صهيد ه�صام حمد ا�صت�صهد بتاريخ 11 /11 /1994.. 56

من و�صية ال�صهيد اأ�صامة حل�ص ا�صت�صهد بتاريخ 7/11 /2007. 57

رواه ابن ماجة برقم 1407 . . 58

اأبو �صلمى، �صاعر فل�صطيني ولد يف مدينة طولكرم �صنة 1907 مـ ، كنيته: . 59
اأبو �صلمى، لقبه: زيتونة فل�صطني؛ وذلك للت�صاقه بق�صية فل�صطني .له عدة 

دواوين هي ) امل�رصد ( تويف يف دم�صق 19980 م

من و�صية ال�صهيد حممود �صامل، ا�صت�صهد بتاريخ 14 /3 /2004.. 60

61 . .6/11/2006 بتاريخ  ا�صت�صهد  م�صعود،  مريفت  ال�صهيدة  و�صية  من 
ا�صتوحى هذه الكناية من قوله تعاىل: )وتودون اأن غري ذات ال�صوكة تكون 

لكم() الأنفال : 7 (. 

الداية، فايز، جماليات الأ�صلوب ال�صورة الفنية يف الأدب العربي ،) دم�صق، . 62
دار الفكر ، ط 2 ، 1990( �ص141.

من و�صية ال�صهيد حممد حبي�صي ا�صت�صهد بتاريخ، 9 /9 /2001.. 63

من و�صية ال�صهيد اأ�صامة حممد حل�ص ا�صت�صهد بتاريخ 17 / 11 / 2007 .. 64

املصادر واملراجع:

أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية :

البخاري، حممد بن اإ�صماعيل، �صحيح البخاري كتاب التمني باب ما جاء . 1
يف التمني ومن متنى ال�صهادة حديث رقم6799

تاية، ح�صان حممد، القطوف الندية يف �رصح الأربعني النووية، )غزة، مكتبة . 2
من�صور، ط اأوىل،2016(

احلمداين، اأبو فرا�ص، ديوان اأبي فرا�ص احلمداين، �رصح خليل الدويهي)،بريوت، . 3
، دار الكتاب العربي، ط 2، 1944( .

حموي، زهري، من اأدب الو�صايا، وزارة الوقاف الكويت، ط اأوىل، 2012، . 4
�ص13 .

ابن حنبل، اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد، م�صند الإمام اأحمد، حتقيق حممد عبد . 5
القادر عطا، )بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1، 2008(، حديث رقم 1640.

الداية، فايز، جماليات الأ�صلوب ال�صورة الفنية يف الأدب العربي، ) دم�صق، . 6
دار الفكر ، ط 2 ، 1990( �ص141.

بريوت، . 7 الر�صالة،  موؤ�ص�صة  النبالء،  اأعالم  �صري  اأحمد،  بن  حممد  الذهبي، 
.  384 –  360  / 1  ،2001

ال�رصوق . 8 دار  واملرايا) عمان– ،  الأقنعة  ال�صفينة:  لغة  اإبراهيم،  ال�صعافني، 
للن�رص، ط1، 1996(.

�صنن ابن ماجه، ابن ماجة اأبو عبد اهلل حممد، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي . 9
النا�رص: دار اإحياء الكتب العربية وفي�صل عي�صى البابي احللبي، 2010 م

الفكر . 10 دار  )القاهرة،  نقدية،  بالغية  روؤية  البياين،  التعبري  �صفيع،  ال�صيد، 
العربي، ط1، 1995(.

ب�صج، . 11 اأحمد ح�صن  ال�صابي، حتقيق  القا�صم  اأبو  ديوان  القا�صم،  اأبو  ال�صابي، 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 2005 ( 

ال�صافعي، حتقيق حممد عفيف . 12 الإمام  ديوان  اإدري�ص،  بن  ال�صافعي، حممد 
الزعبي،)بريوت، دار اجليل، 1398 هـ(.



258

د. عبد الرحيم حمدان العبد حمدانوصايا شهداء فلسطني (دراسة نقدية)

القزويني، اخلطيب، الإي�صاح يف علوم البالغة، �رصح وتعليق وتنقيح حممد . 13
عبد املنعم خفاجي،( بريوت دار الكتاب اللبناين، لبنان، ط 4 ،1975 م(.

املتنبي: �رصح ديوان املتنبي، عبد الرحمن الربقوقي، )بريوت، دار الكتاب . 14
العربي، د. ت ( .

النووي، باب ذم من مات ومل يغز ومل يحدث . 15 م�صلم: �صحيح م�صلم ب�رصح 
نف�صه بالغزو، حديث رقم 1910 ، دار ال�صالم القاهرة ، 1996م. 

املجمع . 16 مطبعة  وتطورها،  البالغية  امل�صطلحات  معجم  اأحمد،  مطلوب، 
العلمي العراقي، 1983 – 1987.

17 . ،  ، دار �صادر  ) بريوت،  العرب،  ل�صان  الدين مب مكرم،  ابن منظور، جمال 
ط3 ، 1993(.

حممد . 18 حتقيق  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صرية  الأن�صاري،  ه�صام،  ابن 
حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، دار الفكر، 1981(.

ثالثاً- الدوريات:
التمر، على ح�صني، الو�صايا يف ع�رص �صدر ال�صالم ، جملة جامعه تكريت . 1

للعلوم ، املجلد)20(، العدد)1(،2012

ذوقان، لبابة ، الأنا�صيد الوطنية كانت )ُجرمًا( يعاقب عليه الحتالل! جملة . 2
العودة ، العدد 63/ 2012م

ت�رصين . 3  04 الثالثاء  عمان،  الغد،  جريد  �صهيد،  و�صية  جميل،  اأحمد  عزم، 
الأول)اأكتوبر(، 2016

اخل�صائ�ص . 4 فن  قراءة  البالغة،  نهج  يف  الو�صايا  اأدب  مزاحم:  مطرحني، 
الأ�صلوبية، جملة القاد�صية للعلوم الإن�صانية عدد4/2011 �ص199.

رابعاً - مواقع الشبكة العنكبوتية:
�رصحان، منر، املقاومة يف الفولكلور الفل�صطيني، موؤ�ص�صة القد�ص للثقافة، . 1

ن�رص بتاريخ27 /07 /2010 

www.israj.net/vb/showthread.php?t=9121

2 .https://www.paldf.net/forum/index.php صبكة فل�صطني للحوار�

3 .shuhadaa-pal.org/category/wasaya/ فل�صطني ذاكرة ال�صهداء

4 .https://palinfo.com/162547 املركز الفل�صطيني لالإعالم

5 .www.almuhja.com/ موؤ�ص�صة مهجة القد�ص

6 .www.dd- ال�صنة  عن  الدفاع  �صبكة  فل�صطني،  �صهداء  و�صايا  من  مناذج 
 sunnah.net ›


