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ُص البْحث:  ُمَلخَّ
يعّد شخص الرسولsأعظم الشخصيات التي وّظفها الشعراء يف قصائدهم؛ 
نظًرا ملكانتها العظيمة يف قلوب املسلمني واألّمة اإلسالمّية، فقد تغنّى به الكثري من 
الشعراء ومدحوه بأروع القصائد وأمجلها، وعملوا عىل إبراز خصاله ومناقبه احلميدة 
ودوره الفعال يف نرش الدعوة اإلسالمّية، أمثال: حسان بن ثابت، زهري بن أيب ُسلمى، 

البوصريي، أمحد شوقي، عبد املجيد فرغيل وغريهم. . . 
الدينّية  الشخصية  هذه  هلذه  كبريًة  عنايًة  فرغيل  املجيد  عبد  الشاعر  أوىل  وقد 
اهلجرة  وحي  من  "أصداء  قصيدته  بنية  هيكلة  يف  أساسيًّا  حموًرا  وجعلها  العظيمة، 
واحلّق،  والبطولة،  والشجاعة  لإلسالم،  ورمًزا  معه"،  والذين  اهلل  رسول  حممد 
واخلري، واألّمة اإلسالمّية، بوصفه رسواًل من عند اهلل، وخاتم األنبياء، وقائًدا عظياًم 
كان له الفضل يف القضاء عىل الرشك، ونرش الدعوة اإلسالمّية يف بقاع األرض هليكلة 

رصح األّمة اإلسالمّية، وزعزعة العقيدة الوثنّية وتدمريها. 
الشاعر إىل  التي جلأ  املستدعاة  الشخصيات  أبرز  الرسولsمن  وتعّد شخصية 
استحضارها خلدمة رؤاه املعارصة، إذ وّظفها بطريقة فنّية فريدة، ومحلها جمموعة من 
أبعاد جتربته املعارصة، وجعلها وسيلة تعبري وإحياء، بغية إثارة وجدان املتلقي ولفت 

انتباهه إىل أهم مرحلة من مراحل السرية النبوّية الرشيفة. 
  لذا سنحاول يف هذه الدراسة استنطاق اُلبنى الداللّية والرمزّية املضفاة عىل تيمة 
الفنّية، وحتديد سامهتا وصورها  بنيتها  إىل طريقة هيكلة  والتعرف   "s" شخصيته 

اجلاملّية داخل بنية اخلطاب الشعرّي. 
الكلامت املفتاحية: عبد املجيد فرغيل؛ الشخصية؛ الرسولs؛ القصيدة النبوّية 

الرشيفة. 
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Abstract: 

The character of the prophet, may the prayers and peace of 
Allah be upon him and his family, is considered as the greatest 
character poets employ in their poems. As there is a great niche 
of him in the hearts of Muslims and the Islamic nation, as many 
poets celebrate his features , praise him in most wonderful and 
most beautiful poems , and highlight his good qualities ,virtues and 
his effective role in spreading the Islamic call. They are Hassan bin 
Thabit, Zuhair bin Abi Salma, Al-Boisari , Ahmed Shawqi, Abdul Ma١
jeed Farghali and others. 

The poet Abd al-Majid Farghali paid great attention to this re١
ligious character, and made it an essential focus in creating the 
structure of his poem “Echoes from the inspiration of migration , 
Muhammad is the prophet of Allah and those with him,” as a sym١
bol of Islam, courage, heroism, truth, goodness, and the Islamic 
nation. As a Messenger from Allah to be the Seal of the Prophets 
and a great leader, he was credited with eliminating polytheism 
and spreading the Islamic call to all parts of the world to establish 
the Islamic nation pillars and to shake and destroy the pagan be١
lief. The personality of the Messenger, may the prayers and peace 
of Allah be upon him and his family, is one of the most prominent 
genuine personalities a poet resorts to offering a contemporary 
vision in a unique artistic way and portrays it with a set of dimen١
sions from his contemporary experience. The means of expression 
and revelation are tackled to stir the conscience of the recipient 
and draw his attention to the most important stage of the honora١
ble Prophetic chronicle. 
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Consequently , in this study, it is to investigate the semantic and 
symbolic structures attached to the theme of his personality , to 
identify the method of forming its artistic structure and to analyze 
its features and aesthetic images. 

Keywords: Abdul Majeed Farghali. character. Messenger, Aha-
lalbayt poetry. Noble  migration of the prophet. 
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املقدمة: 

تعّد الشخصية من أهم التقنيات التي تشّكل بنية الرسد، والعنرص األكثر غموًضا 
فيها، إذ إهّنا أداة فنّية يبتدعها الكاتب، ويرسم مالحمها ومعاملها بطريقة مميزة وجيعلها 
كائنًا ينبض باحلياة ويقدمها للقارئ، عىل أهّنا كائن ورقّي فريد داخل العمل األديّب، 
تفرض سيطرهتا داخل بنية اخلطاب الرسّدي، وحتاكي الواقع بكّل سلبّياته وإجيابياته. 

عىل  املضفاة  والرمزية  الداللّية  اُلبنى  استنطاق  الدراسة  هذه  يف  سنحاول  لذا 
شخصيته s والتعرف إىل طريقة هيكلتها، وذلك بطرح اإلشكاليات اآلتية: 

- مِلَ استدعى عبد املجيد فرغيل شخصية  الرسولs يف قصيدة    "أصداء من 
وحي اهلجرة حممد رسول اهلل والذين معه"؟ 

- وكيف تمَّ توَظيف الشخصية داخل بنية خطاب القصيدة؟
- وما السامت الداللّية والرمزّية التي أضفاها عىل الشخصية؟

فضاًل عن الطبيعة املعرفيَّة خلطاب هذه اإلشكاليَّة، آثرنا أن نعتمد يف هذا البحث 
؛  ة طوًرا، وباإلجراء النقديِّ اجلاميِلِّ مقاربًة داللّيًة تسرتفد بفواعل السيميائيَّة الرسديَّ
، أطواًرا أخرى، بغية الكشف عن اآللّية التي تشتغل وفقها شخصية  النسقيِّ والسياقيِّ
s داخل بنّية القصيدة، وذلك من طريق استقراء بنية هذه الشخصية، واستنطاق 

بناها الداللّية والرمزية واستكناه عنارصها الفنّية من الناحية اجلامليَّة، واألسلوبيَّة. 

 ، والورقيُّ  ، البرشيُّ )املستويات:   :)personnage(الشخصّية 1-مفهوم 
 :) واللغويُّ

الروائّية  الشخصية  بدراسة  النقدّية  واالجتاهات  األدبّية  املدارس  اهتمت   
وحتليلها، وانقسمت إىل ثالث ُفرق: 
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1-1 - الفرقة األوىل: 

أضفت هذه الفرقة عىل الشخصية بعًدا واقعيًّا، وتعامل معها عىل أهّنا إنسان له 
ذاته وتطلعاته بوصفها "كائنًا برشّيا من حلم ودم يعيش يف مكان وزمان معينني "1 وأّن 
تطابق األشخاص األحياء كذات فردّية كاملة التكوين، هلا جوهرها السيكولوجّي 
وحياهتا التي تعيشها، بحكم "قدرهتا عىل محل اآلخرين عىل تعرية طرف من أنفسهم 
كان جمهواًل إىل ذلك احلني، فإهنًا تكشف لكّل واحد من الناس مظهًرا من كينونته 
التي ما كانت لتكشف فيه لوال االتصال الذي حدث عرب ذلك الوضع بعينه"2، فهي 
قادرة عىل كشف خبايا اإلنسان املجهولة وذلك بتقمص األدوار املختلفة التي يلبسها 

الروائّي هلا؛ نظًرا  لالمتيازات الفنّية التي تتمتع هبا داخل بنية النص الرسدّي. 

األمر الذي جعل الكثري "من القّراء حيسبون الشخصية الكائن فعاًل وحًقا من 
ثم  ومن  بذاته،  قائاًم  واقعّي"3،  وجود  ذا  برشّيًا  كائنًا  أي  حقيقًيا،  شخًصا  الورق 
والشخصية  التخيلّية  الشخصية  بني  واخللط  الرسدّية  اخلديعة  رشك  يف  أوقعوهم 

اإلنسانّية الواقعّية إىل درجة املطابقة. 

وقد الحظ تودوروف )Tzvetan Todorov( سوء هذا التأويل عند النقاد 
كائنات ورقّية ال وجود هلا  لسانّيًة بوصفها  الشخصية قضيًة  القدامى، وعّد قضية 
إىل مدى  فنّية حمّددة حتيل  لغاية  املؤلف  يبدعه  فهي حمض خيال  الكلامت4،  خارج 

براعته يف خلقها. 

1-	- الفريق الثاين: 

 أفرغ هذا الفريق الشخصية من كّل حمتوى داليّل، وتوّقف عند وظيفتها النحوّية، 
فهو  القصيّص  البناء  من  مدلوله  يكتسب  مفرغ  ووعاء  أجوف  "هيكل  أهّنا  ورأى 
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الذي يمّده هبويته" 5فهي عبارة عن مورفيم حيتاج إىل الداللة ليكتمل، وهذه الداللة 
وترتاكم  والعالمات،  واألوصاف  النعوت  تتواتر  وإناّم  واحدة،  دفعة  حتصل  ال 
واملدلول،  الدال  طريق  عن  يكتسب  الذي  مدلوهلا  وإعطائها  وإنتاجها،  لتشييدها 
أدبيًّا  مفهوًما  ليس  الشخصية  مفهوم  أّن  "اإلعالن  إىل حد  فيليب هامون  ويذهب 
حمًضا، وإناّم هو مرتبط أساًسا بالوظيفة النحوّية التي تقوم هبا الشخصية داخل النص 

أّما وظيفتها األدبّية فتأيت حني حيتكم الناقد إىل املقاييس الثقافّية واجلاملّية"6. 

تكتسب من  الذي  الرسدّي  بنية اخلطاب  تتجىّل عرب  فالشخصية وحدة داللّية 
خالله وظيفتها األدبّية وبعدها اجلاميّل، فهي بمنزلة الفاعل يف العبارة الرسدّية؛ نظًرا 
إهّنا جمرد عنرص من  الشخيّص للشخصية	،  الفاعل واالسم  املطابقة بني  إلمكانّية 

مكونات الرسد مثلها مثل بنية الزمن واملكان و املكونات الرسدّية األخرى. 

1-	- الفريق الثالث: 

تتحقق  "ال  لغوّية  وعالمة  لسانيًّا  عنرًصا  الشخصية  الفريق  هذا  يعّد   
فاعليتها إالّ من خالل قراءهتا داخل نسق عن طريق مجلة من الروابط الشكلّية 
فيه،  ويتحكم  ويشيده  النص  يقّدمه  لغوّي  كائن  إهّنا   ،8" اللغوّية  والتقنيات 
يتجّسد  نصيًّا  كائنًا  بوصفه  والسامت  العالمات  من  جمموعة  بواسطة  ويظهره 
تنحو  الرسدّي  العمل  "يف  الشخصية  أصبحت  إذ  الورق،  عىل  وفنيًّا  تشكيليًّا 
عىل  تنهض  أمست  الشخصية،  إىل  اجلديدة  النظرة  بأّن  ذلك  ا،  لغويًّ منًحى 
أجل  ومن  األخرى،  الرسدّية  واملكونات  اللغة  وبني  بينها  املطلقة  التسوية 
يشء  كّل  وقبل  أوالً  وأهّنا  ورق:  من  كائن  جمرد  الشخصية  ُعّدت  ربام  ذلك، 
 .9" اللغة  ألفاظ  خارج  يشء  يوجد  أْن  ينبغي  ال  بحيث  لسانيايت،   مكون 
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  أّي ال وجود للشخصية خارج اللغة فهي كائن ورقّي خال من الصبغة احلسيَّة 
والوجود الواقعّي وليس له هوية الكائن البرشّي وذاته املنفردة، إّنام هو من إفراز 

خيال املبدع. 

زالت  ما  الشخصية  ملصطلح  املفهومّية  احلمولة  أّن  نستخلص  ممّا سبق  انطالًقا 
يف  سامهت  التي  النقدّية  املحاوالت  ورغم  الغموض،  بعض  يكتنفها  مستعصّية 
االجّتاه  فذهب  وتناقضت،  الدراسات  هذه  تضاربت  وقد  وجوهها،  بعض  كشف 
التقليدّي إىل عد الشخصية كائنًا إنسانيًّا من حلم ودم له صورته الواقعّية، وجوهره 
السيكولوجّي اخلاص به، األمر الذي جعلهم يولوهنا كّل األمهية، ويغالون يف رسم 
مالحمها املادّية واملعنوّية، وبربوز املنهج البنيوّي تغريت نظرة النقاد إىل الشخصية، 
الكلّية  فمنهم من عّدها عالمًة لسانّيًة، ورتبًة نحوّيًة ال ُتكتسب داللتها وصورهتا 
إالّ عند بلوغ النص هنايته ومن ثم تستويف وظيفتها األدبّية، فيام ذهب اجّتاه آخر إىل 
عد الشخصية عالمًة لغوّيًة، وكائنًا ورقيًّا ال وجود له خارج اللغة، لذا جيب عدم 

االهتامم هبا، والنظر إليها عىل أهّنا عنرص من مكونات الرسد. 

النقاد، ويستعىص عليهم،  يغري  الشخصية جمرد مرشوع  تظّل  وبناء عىل ذلك 
ألهّنا عامل معقد هلا هويتها وكينونتها داخل النص األديّب، وخاصة حني يضفي عليها 
األديب روح عرصه، ويلبسها حلة العفوية، ويغوص هبا يف عمق التجربة اإلنسانّية، 

حماكًيا الواقع بكّل ترسباته جاعاًل منها كائنًا ختييليًّا واقعيًّا مبتدًعا ال مثيل له. 
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 :sتعريف شخصية الرسول-	

 هو حمّمد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب، 
الذي يرجع يف نسبه الرّشيف إىل سّيدنا إسامعيل بن إبراهيمc، وقد ولد يف قريش 
بمّكة املكّرمة،  وأّمه:  آمنة بنت وهب،  ومرضعته حليمة السعدّية، وقد نشأ النّبي 
أيب  املطلب، وعمه  عبد  يد جده  وتربى عىل  بيت جاٍه وعّز ورشف،  الكريمsيف 
طالب، وملا كرب وأصبح عمره أربعني عاًما اصطفاه اهلل بالنبوة  وأمره بتبليغ الّرسالة، 
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وقد ظّل النّبيs يدعو النّاس إىل عبادة اهلل وتوحيده حّتى انتقل إىل الرفيق األعىل 
الكريمة  حياته  رسالته.10وكانت  تبليغ  وأتّم   اإلسالمية  األّمة  دعائم  أقام  أن  بعد 

زاخرًة بالعطاء. 

 :"sشخصية "الرسول -	 

استحرض عبد املجيد فرغيل يف قصيدته "أصداء من وحي اهلجرة حممد رسول 
والثبات،  والشجاعة،  للقوة،  رمزًا  الرسولsبوصفه  شخص  معه"   والذين  اهلل 
العظيمة،  سريته  عرب  اإلنسانّية  عظامء  من  عظياًم  وجعله  األخالق،  ونبل  والصرب، 
املسلمني، والذاكرة  التاريخ اإلسالمّي ويف قلوب  إذ سّجل حضوره يف صفحات 
اإلنسانّية، فام كان من الشاعر إالّ  أن يقوم باستدعاء ملمح تارخيّي حاسم أسهم  يف 
sليذكر  بناء دعائم األمة اإلسالمّية ليورد بعًضا من سرية الرسول الكريم حممد 
حادثة هجرته من مكة  إىل املدينة املنورة التي تكّللت بانتصار احلّق عىل الباطل، إذ 
شحنها بالدالالت اإلحيائّية اإلجيابّية واشتغل عىل إبراز مدى فرادة وبطولة وشجاعة 

الرسولsوتارخيه النضايّل يف سبيل إعالء كلمة احلّق، ونرش الدعوة اإلسالمّية. 

وأتــــــو بكــــّل بالغة مل تلـــــجم نـــثروا الآللئ بني زهر األنجم  

والـــنور يسطع من هالل حمــــرم بلغاء فكر يف النهى محلوا السـنا  

فـــي سيـــــرة املختــار قل وترنـم بشـــراك ذكرى هجرة ميمــونة  

طرقــت عىل وتر اخلليـل وجرهم صغــــها كام تبغي عقود بالغـة  

حالال: وال لسوى العروبة تنتمي11.  ليست مـــوشاة بغري بيــــــــاهنا  

من  لوًنا  معاملها  عىل  فأضفى  ضاّلته،   sالرسول شخصية  يف  الشاعر  وجد  وقد 
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القداسة،  سمة  ُيضفي  أن  ينس  ومل  العظيمة،  بصورهتا  وأظهرها  والعظمة  اإلنسانّية 
والصالح؛ نظًرا جلمعه احلسنيني: رشف النبوة ورفعتها، وقوة الشخصية وحسن خلقها. 

نزلـــت لعـــــــاملها هبــــــدى حــــاكم أ حممد  يا نـور كــــــــــــّل رشيــعة  

قد أخرجت للناس مـــن حلك عمي أنت املـــالذ لعــــــــامل وألمـــــــــة  

للنـــــور يقشــــــع كّل ليـــــــل مظلم أنت املبـــّوأ بالرســــــالة مقعــــدا  

أحممـــد اهلــــادي سلمــــت فأقدم	1.  فجر النبـــوة أنت شمــــس ضيائه  

املثىل  والقيادة  للدعوة  نموذجّية  الرسولsشخصية  شخصية  أّن  بنّي  وهبذا 
املثالّية  الصورة  حقيقة  أمام  ووضعنا  والتوحيد،  واهلداية  للنبوة  رمًزا  وجعلها 
للرسولs، بوصفه مثاالً حًيا لإلنسان العريّب، واألمة اإلسالمّية، واهلوية العربّية. 

لقد اختار الشاعر ملعانيه الشعرّية هذا األلق الشعرّي؛ وذلك عن طريق اقتحام 
الرشيفة  النبوّية  اهلجرة  زمن  وهي  أال  اإلسالمي،  التاريخ  من  مرشقة  زمنّية  حقبة 
وإسقاطها عىل حارضنا بغية مراجعة التاريخ والتامهي مع واقعنا املرير، والتلميح 
اإلسالمي  والدين  اهلل  بحبل  بالتمسك  وذلك  النرص،  وحتقيق  تغيريه  إمكانّية  إىل 
قائًدا حكياًم، خملًصا حازًما،  والقيادة  اإلمارة  توىّل  فقد  احلسنة،  باألسوة  واالقتداء 
ومهاًما، يتصّف بالطموح والقوة، ال يكتفي باإلنجازات البسيطة، وإناّم يسعى إىل 
نرصة دينه، وخدمة وطنه وتطويره لتخليصه من براثن اجلهل والعبودية والدمار، 

ونرش املحبة واإلخاء والعدل واألمن بني أفراد جمتمعه. 

رســـــــــــالة كربى وقصد أكـــــــرم والوجهـــــة املزجاة يثرب مهجرا  

والديــــن يزهر يف ثراهــــــا واألقوم لبلوغ أرض تــــــــورق الدنيا بـها  
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نور الكتـــــــــاب هدى وخري معـلم ومـــــىض املكلف باهلداية حـاماًل  

مل خيــــــــش بطشــة غاضب متجهم وعــــــىل الغـــــــــــــايف بــربد نبيه  

ثقــــــة: ودوما  ذاك خلق املسلـــم	1 مــــــأل اليقيــــــن  فـــؤاده ويمينه  

ويف ضوء هذه الرؤية نجده استحرض جمموعًة من الوقائع التي حدثت يف أثناء 
هجرة الرسولsومسريته البطولّية، وهي: 

 .sاتفاق قريش عىل قتل الرسول

 .sتوّجه القتلة إىل بيت الرسول

أمر اهلل تعاىل رسوله باخلروج من بيته والتوجه إىل املدينة املنورة. 

خروج الرسولsمن بيته لياًل ورمي الرتاب عىل رؤوس القتلة. 

اختيار الرسولsرفيًقا له يف هجرته وخروجهام من مكة املكرمة وسريمها عرب 
الشعاب واجلبال، واألودية، والوعار. 

اختيار مالك بن أريقط دلياًل هلام يف الصحراء. 

وشعور  هبام،  قريش  كفار  وحلاق  ثور  بغار  الكريمsوصاحبه  النبي  اختباء 
الذي  وهو  معهام  اهلل  بأن  له  الرسول  وطمأنة  املوقف،  هول  من  باخلوف  صاحبه 

سيحميهام وحيفظهام من مكر قريش. 

فشل قريش باللحاق برسول اهللsوالقبض عليه، ومواصلة الرسول وصاحبه 
الوجهة إىل املدينة املنورة واختيارمها طريًقا خمالفة للطرق املعهودة. 

القبض  ناقة وفشله يف  مئة  بغية احلصول عىل غنيمة  حلاق رساقة بن مالك هبام 
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عليهام ودخوله يف اإلسالم، ووعد الرسول له بنيل سواري كرسى. 

وصول الرسولsوصاحبه إىل املدينة املنورة واستقبال أهل املدينة املنورة هلام 
بالتهليل والتكبري. 

ترك الناقة ختتار موقع بناء املسجد، واختيار الرسولsمنزل أخواله بني النجار 
للنزول عندهم. 

اإلخاء بني املهاجرين واألنصار، والطلب من األنصار إيواء املهاجرين. 

وضع الرسولsدعائم األمة اإلسالمية ونرش اإلسالم يف بقاع األرض. 

النص  أرس  يف  يقع  مل  فرغيل  املجيد  عبد  أّن  نستخلص  املنظور  هذا  وفق  وعىل 
التارخيّي حني استحرض هذه الوقائع يف القصيدة، وإّنام سعى إىل صناعة جو آخر من 
اللحظات وأحرجها يف حياة  إىل أصعب  بالتعرض  الشعرّي، وذلك  خالل ختييله 
الرسولs، وهي هجرته من بلده ووطنه مكة وابتعاده وتغربه عنها عىل الرغم أهّنا 

أحب البلدان عىل قلبه. 

 األمر الذي يكشف رؤية عبد املجيد فرغيل املعارصة املغايرة للتاريخ بقراءة فنّية 
جديدة تتناسب مع واقعنا وحارضنا املعيش، بغية لفت انتباه القارئ إىل أمهية هذا 
احلدث، والتعريف بشخصّية الرسولsبطريقة فنّية جديدة ال تتنافر مع التاريخ. 

وممّا جتدر اإلشارة إليه أن الشاعر قد افتخر بشجاعة النبي )عليه أفضل الصالة 
والسالم( وبسالته، وأبرزه يف صورة البطل املقدام والعامل الورع، الواثق بحامية اهلل 
الثبات والصمود يف  لنا يف  له، فهو مل يكن شجاعًا فحسب، بل كان قدوًة  ونرصه 
والقيادة   الشجاعة واحلكمة  التاريخ ألحد من رضوب  مل يسّجل  إذ  الباطل،  وجه 
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بناء  استطاع  الذي  فهو   ،sالكريم للرسول  ُسّجل  مثلام  وصورها  مصادرها  يف 
دعائم األمة اإلسالمّية يف مدة زمنّية قياسّية، ونرش اإلسالم يف مجيع بقاع األرض، 
واالرتقاء بقيم املجتمع املسلم إىل أعىل درجات السمو من عدل، ومساواة، وإيثار، 

وأّخوة، بعيًدا عن الكراهّية  واألحقاد، والعدواة، والبغضاء، والشحناء، والفتن. 

من أرض يثرب واحلطيم وزمزم ولتعطنا درس البطــولة والفدى  

يف كّل أرض باهلدى واألنــــــعم ولترشق الدنيــــــا ألّمة أمحـــــــد  

تنساب من فيض الغامم املفعــــم وليغمر األرض ســــحائــــــــب  

بإخوة اإلسالم باليــد والفـــــــم14 وليشمل احلب الشعوب تضامنا  

وقد أضفى الشاعر عبد املجيد فرغيل عىل شخص الرسولsمالمح الصالح 
والتقى، ومحله بعًدا إنسانيًّا وآخر عقائدّيًا وأيديولوجّيًا، وجعله نموذًجا للقائد القوي 
املطيع ألوامر اهلل، الفقيه بأمور الدين والدنيا، واملتحدي جلميع الصعاب، وصورة 
ورمًزا  الدعوة،  أجل  من  وروحه  ماله  وهب  الذي  واملضحي  املثابر  لإلنسان  حّية 

للتضحّية والفداء والكفاح بإضفاء هالة   من التقدير واإلعجاب عىل شخصّيته. 

أثناء  الرسولsيف  هلا  تعرض  التي  واملتاعب  املعاناة  الضوء عىل  ونجده سّلط 
هجرته بداية بــ: 

حماولة قريش سفك دمه وقتله يف بيته املبارك. 

تكبده عناء السفر واهلجرة يف الليل وهو يف العقد اخلامس من عمره. 

 حتمله قساوة الطبيعة من ارتفاع درجات احلرارة يف النهار، وبرودة اجلو يف الليل. 

 سريه بني اجلبال والوعار واألودية والفيايف الوعرة ملراوغة كفار قريش. 
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 اختبائه مع صاحبه يف غار ثور امليلء بالعقارب واألفاعي عند حلاق كفار قريش 
هبام للحفاظ عىل حياهتام وسالمتهام. 

الرسولsعىل  عىل  القبض  يف  الفاشلة  وحماولته  هبام  مالك  بن  رساقة  حلاق   
الرغم من تعّثر حصانه وعدم قدرته عىل التقدم إليهام. 

 تغربه عن موطنه )مكة املكرمة(، وابتعاده عن قبيلته وأقاربه وكّل ذلك يف سبيل 
تبليغ الرسالة ونرصة احلّق، ونرش اإلسالم يف مجيع بقاع العامل. 

لذا نجد عبد املجيد فرغيل قد وّفق توفيًقا كبرًيا يف رسم مالمح هجرة الرسول
sومعاناته وتصوير أحداثها بطريقة فنّية متميزة، إذ استحرض ليلة اهلجرة وصّور 
األسباب  أحد  وجعلها  أيديولوجيًّا،  بعًدا  ومحلها  سلبّية  بصورة  قريش  كفار  فئة 
الرئيسة املسامهة يف بيان نظامها الوثنّي، ومل يقف عتد هذا األمر بل راح ُيشيد ببناء 

 .sالرصح اإلسالمّي الذي ثّبت أركانه رسولنا الكريم

  بل راح يذكر حماوالت األعداء التي تكّللت بالفشل؛ وذلك عن طريق استدعاء 
حادثة حماولة كفار قريش قتل الرسولsالتي كان مصريها الفشل، للخروج من 
فرغيل( هذه  املجيد  الشاعر)عبد  إذ صّور  الشعري،  املتخيل  فنّية  إىل  التأريخ  دائرة 
احلادثة  بطريقة تراجيدّية إلضفاء نوع من الواقعّية، وإبراز مدى خبث كفار قريش 
دفع  بذلك  حماواًل  املحمدّية،  الدعوة  عىل  القضاء  يف  مبتغاهم  لنيل  ووضاعتهم 

األحداث  والوقائع إىل األمام، و التعانق بصفة غري مبارشة مع قصة هذه احلادثة. 

وسيوفهم عطشى املراشف للدم يف ليلٍة ركـــــب اجلناة أديمهـــــــــا 

وتسللوا يف جنــح ليل َأْسَحــــِم مجعوا لباطلهم جيـــوش ضــــاللةٍ 
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بسيوفهـــم وعىل ثـــــراها ترمتي ظنوا بأن الشمس ُيمـــــحق نورها 

ثأًرا آلهلة فقــــــــيل له أسلــــــم قالوا: سنقتل يف الظالم حمـــــــمًدا 

وإن اختفى حينًا بلــــــيٍل أدهم15        شمس احلقيقة لن يموت ضياؤها 

للخداع  رمًزا  الفئة  هذه  وجعل  وفنيًّا،  تارخييًّا  بعًدا  عليها  أضفى  فقد  وهبذا 
واخليانة والغدر، ومحلها مالمح الوصولّية واالنتهازّية، وذلك باختزال إنسانّيتها، 
وحتويلها إىل جمرد فئة سلبّية استغاللّية هدفها تدمري اإلسالم وإضعاف املسلمني، 
عن طريق استغالل حادثة حماولة قتل الرسولs، لذا وضعنا الشاعر أمام هيكلة 
الرصح الوثنّي للكفار وسعيهم الستعادة دعائم السيادة القبلّية، والتمكني للباطل 

باالستقرار يف اجلزيرة العربّية. 

للكفر  ورمًزا  الطاغوت،  وتبعة  والظالم  الضالل  جيوش  بوصفهم  وذلك 
واإلحلاد والرشك استعملوا مكرهم وخبثهم وحقدهم ونفوذهم من أجل نرصة 
إىل  هجرته  يف  تسّبب  الذي  األمر  عليه،  بالرسولsوالقضاء  واإلطاحة  آهلتهم، 
املدينة املنورة، وتغربه عن بلده مكة املكرمة عىل الرغم أهّنا أحب البلدان إىل قلبه. 

ووجد عبد املجيد فرغيل يف تيمة" كفار قريش" املالمح الداللّية التي تتناسب 
التي  السلبّية  الشحنات  من  جمموعة  حتميلها  خالل  من  وذلك  الفنّية؛  رؤيته  مع 
معادية،  بصورة  وتوظيفها  والعقائدّي،  والسيايّس   التارخيّي  بعدها  مع  تتوافق 
بوصفها  القوى،  موازين  تغيري  يف  رئيسيًّا  وسبًبا  والدمار،  للرّش  مصدًرا  وجعلها 
العقل املفكر هلذه اجلريمة الشنعاء، وذلك من طريق تدبريها املكائد واملؤامرات 
والتمهيد  املسلمني،  مع  السياسّية  األوضاع  وتأزيم  الكفر،  راية  إعالء  أجل  من 
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مع  القبائل  تكتل  عامل  وفق  عىل  مبارشة،  غري  بصورة  القبلّية  السيادة  الستعادة 
مهمتهم  وإنجاح  اإلجرامي،  خمططهم  لتنفيذ  املقاتلني  بكبار  واالستعانة  بعضها، 

 .sالشيطانّية بقتل الرسول

و نجد أّن )عبد املجيد فرغيل( جّرد هذه الفئة من مجيع األخالق السامية، والقيم 
املثىل وجعلها فئة ماكرة وخمادعة وخبيثة لذلك انتخب احلقيقة ملضامينه الشعرّية؛ كون 
الفئة الضالة هلا باع يف نسج املؤامرات واملكائد، وهي تنبض بكراهّية اإلسالم  هذه 
واملسلمني، ومتحيزة ملعتقدها الوثنّي وملذاهتا الشيطانّية، متعطشة لسفك دماء نبيها 
القصيدة  يف  الرشيرة  أعامهلم  توظيف  عىل  الشاعر  عمل  لذلك  تدمريه،  عىل  ومرصة 

بوصفها رمزًا للخيانة، والغدر واخلداع، متاشًيا بذلك مع التاريخ وحماكاة له. 

حاول  فقد  وعرب،  دروس  هو  بل  مضت  أحداث  جمرد  ليس  التاريخ  أّن  وبام 
)عبد املجيد فرغيل( اإلفادة منه، وإسقاط املايض عىل احلارض، ووضعنا أمام حقيقة 
اهلجرة النبوّية الرشيفة ودورها الفعال يف قيام الدولة اإلسالمّية، وتنبيهنا عىل خطر 
الكفر واإلحلاد، وإحالتنا إىل الدور الفعال الذي قام به الرسولsيف سبيل إعالء 

كلمة احلّق ونرش الدعوة اإلسالمّية. 

فهو  الشعرّي  املتخيل  بنية  الرسولsعرب  االعتداد بشخص  وذلك من خالل 
املتخيلة  الفنّية  لنا مالحمه  الشاعر  مثلنا األعىل يف الصرب والشجاعة، وبذلك  رسم 
األخالق،  ونبل  النورانّية  سمة  عليها  مضفًيا  الداخلّية،  مكوناته  راصًدا  املبتدعة، 
التي أضاءت دجى  البرشّية وشمسها  نور  بوصفه  بفضلها علينا،  متساميًّا  والقوة، 
ذهنّيته،  من  الوثنّي  املعتقد  فكرة  وأزاحت  ظلامته،  من  العامل   وأخرجت  الظالم، 
بالقضاء عىل عبادة األصنام يف شبه اجلزيرة العربّية، وأنارت درب كّل شخص ضال 

إىل طريق احلّق واهلدى. 
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نزلـــــــت لعــــــــــاملها هبدي حمكم أ حممـــــد يا نــــور كـــــّل رشيعة  

قد أخرجت للناس من حلك عمي أنت املالذ لعــــــامل وألّمـــــــــــة  

للنـــــــــور يقشــــع كّل ليل مظلـم  أنت املـــــبوأ بالرســـــــالة مقعًدا  

أ حممد الـــــــــهادي سلمت فأقدم فجر النبوة أنت شمـــــس ضيائه  

يصلون منك وال " مناة" بمــخدم	1 ُت والعّزى" وال عّبادها   ما " الالَّ

وذلك عن طريق تشكيل ثنائّية الضد: الرسولs/ كفار قريش لتوليد املفارقات 
اإلسالمّية  األّمة  لبنية  والتأسيس  املتصارعني،  الطرفني  بني  اهلوة  وتعميق  الداللّية 
والوطن عىل املستوى الفكرّي والوجدايّن، إلثبات مدى خطورة الرشك واإلحلاد عىل 
األّمة اإلسالمّية، وإبراز مدى قوة الصدام األيديولوجّي بني قوى اخلري وقوى الرش، 
عن طريق إقامة جمموعة  من املفارقات الطردّية بني قطّبي النص: الرسولs/ كفار 

قريش، واجلدول اآليت يوّضح ذلك: 
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sكفار قريشالرسول
احلضارة 

العلم 
العقيدة اإلسالمّية 

النور
السالم 
املحبة 
العدل
 احلّق 
احلرّية 
اخلري 
احلياة 

التواضع 
اإلصالح يف األرض 

اإليامن
التوحيد

القوة

الالحضارة 
اجلهل 
الوثنّية

الظالم 
احلرب 

الكراهية 
اجلور 

الباطل 
 االضطهاد

الرّش
املوت 
الغرور 

اإلفساد يف األرض 
الكفر
الرشك

الضعف

وكّل هذه الدالالت املوحّية موظفة برباعة، تعكس طابع الطرفني املتصارعني: 
شخصية  تصبح  حيث  الفنّية،  صورهتام  مع  وتتالءم  قريش،  كفار   /sالرسول
الرسولsرمًزا للتوحيد، واإلسالم، وذلك من خالل إثبات وجودها وحضورها 
عرب بنية املتخيل الشعرّي كذات فاعلة، ومؤثرة يف حياة أّمته، كياهنا يتعمق عرب بنية 
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النص للتأطري هلوية األّمة اإلسالمّية وأصالتها، وباملقابل تربز مدى هشاشة املعتقد 
الوثنّي ووضاعة كفار قريش، وضعفهم أمام احلّق، وأمام شخص الرسولsالذي 
أيدهيم  والفرار من بني  االغتيايّل،  إفشال خمططهم  له  الرمحن  بفضل عناية  استطاع 
عىل  الرتاب  رمي  بعد  املنورة،  املدينة  إىل  قدًما  وامليض  بابه  عتبة  عىل  نائمون  وهم 

وجوه القتلة املكلفني بقتله وسفك دمه. 

شاهت وجوه الرابضني بمجثم قم من فراشــــــك يا حممـــــد آمنًا 

واخرج بليل للمنال األعظــــم انثر تراب األرض فوق رؤوسهم 

ِم؟	1   ركب العناية رغم يقظى النُّوَّ القوم لن يصلوا إليك أمـــــا ترى 

حادثة  يستحرض  فرغيل(  املجيد  )عبد  الشاعر  نجد  بل  هنا  األمر  يتوقف  وال 
مطاردة  كفار قريش له، التي تكّللت بالفشل؛ نظًرا حلامية اهلل تعاىل له وعنايته به، 
ذكّية،  بطريقة  وتوظيفها  مالك(  بن  )رساقة  شخصية  استدعاء  خالل  من  وذلك 
تتناسب مع رؤيته الفنّية، وذلك دون الرتكيز      عىل شكلها اخلارجّي، واالكتفاء 
البحث،  يف  وبراعته  األثر  تتبع  يف  ذكائه  بمدى  توحي  التي  املعنوّية  صفاهتا  بإبراز 
إذ استطاع من دون غريه اللحاق بالرسولsوحماولته اإلمساك به من أجل الظفر 

باجلائزة التي توعدت قريش بدفعها ملن يمسك بشخصه الكريم. 

يعـــــــدو بكـــــــّل جسارة فليقــــدم مــــــن يا تــــرى هـــــذا رساقة إّنه 

هو والــــجواد: وإن يعـــــــــد فليغنم هــــو إن أراد بنـــــا األذاة فهـالك 

فارجع بغنمــــــــــك للهدى ولتسلم ال يـــا ســـراقة ال سبــــيل لنيلنـــا 

َتغنَِم	1 كرسى  سوار  قال  عدت:  ن   فيقول ما لـــي من جــزاء يرجتــى      
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      وقد اختذ عبد املجيد فرغيل من هذه الشخصية أبعاًدا أيديولوجّية نظًرا ملحتواها 
الداليّل الذي حييل إىل اجلسارة، واحلذاقة، واملهارة، بجعلها رمًزا للطموح والطمع 
الدنيوّي،  مبتغاها  نيل  يف  استامتتها  مدى  إبراز  خالل  من  وذلك  إسالمها،  قبل 
واهنزامها أمام قوة اهلل تعاىل، وبسالة الرسولsالذي استطاع بحنكته ردعه ورّده إىل 

جادة الصواب، بعد الدعاء له باهلداية والتنبؤ له بامتالك سوار كرسى وبلوغ مناه. 

بناء عىل ما سبق يتشكل لنا هذا املربع السيميائي املبنّي عىل جمموعة من التقابالت 
مبدأ  عىل  مؤسسة  خمتلفة  دالالت  ذات  عالقات  وفق  بعض  مع  بعضها  املرتبطة 

اإلثبات والنفي. 

يف ضوء هذه الرؤية تتكاثف امللفوظات عرب بنية اخلطاب الشعري لتطرح فكرة 
الوطن املنشود برؤية جديدة، وتبّئر هليكلة رصح نظامه وبناء املكان الذي تتشكل 

فيه بؤرة الرصاع والصدام بني األيديولوجّيات: 

 .sالرسول

كفار قريش. 
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القوى  زمام  يف  املتحكم  واملعتدي،  الظامل،  بصورة  قريش  كفار  صورة  تظهر 
ا،  واقتصاديًّ ا  ماديًّ واملهيمن  ا،  عدديًّ املتفوق   ،sالرسول هجرة  قبل  األيديولوجّية 
فيام يظهر الرسولsبصورة الرسول الثائر واملتمرد ضّد املعتقدات الوثنّية والتقاليد 
البالّية، احلامل لرسالة اإلسالم السامية، املجرد من كّل عّدة، وأّنه الصابر املحتسب، 
وعىل الرغم من ذلك فقد تّم االعتداء عليه، وعىل أهله وأصحابه بتضييق اخلناق 
عليهم، وشّن  حرب هوجاء ضّدهم بحجة نرصة اآلهلة، ويف حقيقتها حرب ضّد 
والتحكم  القبلّية  السيادة  زمام  السيطرة عىل  منها  اهلدف  اإلسالمّي،  والدين  احلّق 

بقبائل شبه اجلزيرة العربّية. 

وبام أّن العني الشعرّية احلاذقة ال متلك وهي جتوس معرتك احلياة، إاّل أن تعرّي 
الواقع وتكشف سلبّياته وتعايش األحداث والوقائع بطريقة فنّية مميزة، إذ يكشف 
الرسولsوأهله  التي حيكت ضّد  املؤامرة اخلبيثة  أبعاد  املجيد فرغيل( عن  )عبد 
اإلسالمّية  األمة  أوارص  هدم  يف  قريش  لعبته  الذي  السلبّي  والدور  وأصحابه 
ودعائمها، وذلك بتعذيب صحابته، وإضعاف بعدهم العقائدّي، وطمس هويتهم 

وديانتهم اإلسالمّية. 
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عالقات املربع السيميائي: 

بناًء عىل ما سبق نلحظ أّن )عبد املجيد فرغيل( استطاع عرب بنية اخلطاب الشعري، 
الرسولs" وكفار قريش   " الدائر بني  اإليديولوجّي  الرصاع  بيان مدى خطورة 
يف أقىص درجاته، فاحًتا بذلك الباب عىل عامل جديد يتمّيز بالصبغة الدينّية، والبعد 
العقائدّي يتمركز فيه السلم واألمن واملحبة  واملساواة والعدل، وقد كان من قبل 
عامًلا يسوده اجلهل، والظلم واالضطهاد  والقهر وخيتزن كّل أنواع الكراهّية واحلقد 
إىل  األعداء  سعى  وقد  اإلسالمّية،  والعقيدة  وأصحابه  اهللsوأهله  رسول  نحو 
امتالك الريادة  والسيادة القبلّية  بقمع حقوق الرسول الكريمsوأهله، وأصحابه 
وإخضاعهم   باحلياة  وحّقهم  ممتلكاهتم  وهنب  واستعبادهم  تعذيبهم،  خالل  من 

ملذهبهم الوثنّي املبني عىل  الباطل. 

 وبذلك تصبح مكة فضاء للرشك والكفر، تسعى فيه الذات املعادية إىل دحض 
العقيدة اإلسالمّية والقضاء عليها، واالستيالء عىل ممتلكات املسلمني، من خالل 
القبائل،  يد  عىل  وتفريقه  دمه،  وسفك   sرسوهلم بقتل  املسلمني  شوكة  إضعاف 
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لرضب دعائم الدين اإلسالمّي وهزم صحابته والسيطرة عليهم، والتحكم فيهم. 

بناًء عىل ما سبق نستخلص أّن الشاعر )عبد املجيد فرغيل( وضعنا أمام شخصية 
مقّدسة متعالية تنتمي إىل الرسل واألنبياء، وجعل حياهتا وبقاءها سبًبا رئيًسا لقيام 
الدولة اإلسالمّية وارتقائها بوصفه صورًة حّيًة للقائد املثايّل ذي الروح اإلسالمّية 
تبليغ  الباطل املنرصف إىل  الثائر ضّد  العادل  القوّي،  والوطنّية، ونموذًجا للحاكم 

الرسالة وخدمة دينه. 

ويمكن أن نفرّس عناية الشاعر )عبد املجيد فرغيل( هبذه الشخصّية الدينّية واملقّدسة 
رغبة يف تضمني تاريخ نضاله امللحمّي عىل احلارض الذي هو بحاجة إىل شخصيات 

قيادّية قوّية مثله إلعادة بناء أجماد األمة العربّية واإلسالمّية وسيادهتا للعامل. 

لذا نجده استحرض هذه الشخصية العظيمة شخصية الرسول الكريم حممدsالتي 
نالت حمبة كّل من اّتبعها، وقد عّرج  الشاعر عىل مرحلة اهلجرة النبوّية وبدايات قيام الدولة 
اإلسالمية، التي عمل عىل بنائها وهيكلة دعائمها بعد مكوثه باملدينة املنورة، ومن ثم 
تغري كفة موازين القوى وانتهاء زمن اخلضوع واالستبداد للكفار، واقرتاب سقوطه، إذ 
استطاعت هذه الشخصية بفضل إيامهنا، وارتباطها برهّبا، وحنكتها وحكمتها السياسّية 
وحسن ختطيطها، ويف غضون سنوات إرساء دعائم الدولة اإلسالمّية، واستعادة القيم 

اإلسالمّية من طريق إحلاق هزائم ال حتىص  يف صفوف اجليش املعادي. 

وعىل الرغم  من كّل املصاعب والظروف القاسية التي واجهته يف طريق اهلجرة 
النبوّية، إالّ أّن الرسول الكريمsاستطاع التغلب عىل مجيع املحن والعقبات التي 
والصمود،  والتضحّية،  والوفاء،  اإلخالص،  صور  كّل  بذلك  جمّسًدا  واجهته، 

والوطنّية يف أرقى درجاهتا. 

وقد وّفق )عبد املجيد فرغيل( يف إظهار اجلانب املرشق لشخصّية الرسول الكريم
اإلنسايّن  البعد  ومحلها  متميزة،  فنّية  رؤية  وفق  وعىل  هيكلتها  عىل  عمل  إذ   ،s
بإضفاء  اإلسالمّية وذلك  الدعوة  الكبري يف نرش  الدور  هلا  كان  و  واأليديولوجّي، 
والبداهة،  والذكاء  والتضحّية،  كالشجاعة،  عليه:  اإلجيابّية  املالمح  من  جمموعة 
الظلم  ضّد  الثائر  العريّب  واإلنسان  لإلسالم  رمًزا  بجعلها  واملروءة  والشهامة، 
صاحب النخوة اإلسالمّية والروح القومّية  وذلك من خالل بلورة انتامئها الوطنّي، 

الفتقار احلارض إىل شخصيات وطنّية مثلها. 

من  جمموعة  واستحرض  املرشقة  اللحظات  تلك  فرغيل  املجيد  عبد  استعاد  لقد 
الشخصيات التي سامهت يف إيصال " الرسولs" إىل وجهته أمثال: 

مالك بن أريقط، الذي اختذ عبد املجيد فرغيل من شخصيته أبعاًدا أيدولوجّية 
نظًرا ملحتواها الداليّل الذي حييل إىل اخلربة اجلغرافية التي تقيض إىل معرفة الطرق، 
بتامهيها داخل بنّية املتخيل الشعرّي، وحماكاهتا بطريقة تبعث عىل االحرتافّية، وترتقي 
 ،sإىل مرتبة الدالئيّل املحرتف الذي كان له الدور البارز يف إنجاح هجرة الرسول
ومتيزه  وشعاهبا،  وطرقها  الصحراء  بخبايا  ومعرفته  ومهارته  حلذاقته  نظًرا  وهذا 
باحلسِّ األمنّي واحلذر الشديدين اللذين كان َيتمتَّع هبام، واتصافه بالذكاء واألمانة 

واحلنكة اجلغرافّية املتقدة. 

ِم كدليل سمٍت حاذق متوسِّ وملالك بن أريقط رس الرسى  

ودبيب نمل فالته املستعصم	1 َخرَبَ الطريق شعابه ووهــِاده  

براعة هذه  إبراز مدى  الشخصية  استدعاء هذه  فرغيل من خالل  استطاع  وقد 
الشخصية يف معرفة أرسار الصحراء وتعايشها مع حادثة اهلجرة، ومسامهتها الفعالة 

sالداللة الرمزيّة لشخصّية الرسول
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وقد وّفق )عبد املجيد فرغيل( يف إظهار اجلانب املرشق لشخصّية الرسول الكريم
اإلنسايّن  البعد  ومحلها  متميزة،  فنّية  رؤية  وفق  وعىل  هيكلتها  عىل  عمل  إذ   ،s
بإضفاء  اإلسالمّية وذلك  الدعوة  الكبري يف نرش  الدور  هلا  كان  و  واأليديولوجّي، 
والبداهة،  والذكاء  والتضحّية،  كالشجاعة،  عليه:  اإلجيابّية  املالمح  من  جمموعة 
الظلم  ضّد  الثائر  العريّب  واإلنسان  لإلسالم  رمًزا  بجعلها  واملروءة  والشهامة، 
صاحب النخوة اإلسالمّية والروح القومّية  وذلك من خالل بلورة انتامئها الوطنّي، 

الفتقار احلارض إىل شخصيات وطنّية مثلها. 

من  جمموعة  واستحرض  املرشقة  اللحظات  تلك  فرغيل  املجيد  عبد  استعاد  لقد 
الشخصيات التي سامهت يف إيصال " الرسولs" إىل وجهته أمثال: 

مالك بن أريقط، الذي اختذ عبد املجيد فرغيل من شخصيته أبعاًدا أيدولوجّية 
نظًرا ملحتواها الداليّل الذي حييل إىل اخلربة اجلغرافية التي تقيض إىل معرفة الطرق، 
بتامهيها داخل بنّية املتخيل الشعرّي، وحماكاهتا بطريقة تبعث عىل االحرتافّية، وترتقي 
 ،sإىل مرتبة الدالئيّل املحرتف الذي كان له الدور البارز يف إنجاح هجرة الرسول
ومتيزه  وشعاهبا،  وطرقها  الصحراء  بخبايا  ومعرفته  ومهارته  حلذاقته  نظًرا  وهذا 
باحلسِّ األمنّي واحلذر الشديدين اللذين كان َيتمتَّع هبام، واتصافه بالذكاء واألمانة 

واحلنكة اجلغرافّية املتقدة. 

ِم كدليل سمٍت حاذق متوسِّ وملالك بن أريقط رس الرسى  

ودبيب نمل فالته املستعصم	1 َخرَبَ الطريق شعابه ووهــِاده  

براعة هذه  إبراز مدى  الشخصية  استدعاء هذه  فرغيل من خالل  استطاع  وقد 
الشخصية يف معرفة أرسار الصحراء وتعايشها مع حادثة اهلجرة، ومسامهتها الفعالة 

sالداللة الرمزيّة لشخصّية الرسول
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املعتاد  تغيري االجتاه  بّر األمان وذلك من خالل  إىل  الرسولs، وإيصاله  إنقاذ  يف 
السري فيه نحو يثرب واختيار السري يف طريق طويلة ووعرة مل تعهدها قريش من قبل 
ومل ترس فيها، وتوفيقه يف مهمته املوكلة إليه، بإيصال الرسول وصاحبه إىل وجهتهام 

" املدينة املنورة"، بعد سفر طويل. 

للذكاء،  رمًزا  وجعلها  مساعدة،  كشخصية  فرغيل  املجيد  عبد  استحرضها 
بصورة  توظيفها  خالل  من  وذلك  والقوة،  والبداهة،  واخلربة،  واملعرفة  واحلذاقة، 
هذه  متيز  مدى  وتربز  املصطفى،  احلبيب  سرية  من  املرشق  املايض  تعكس  إجيابّية 

الشخصية بالصدق واإلخالص. 

بناًء عىل ما سبق نلحظ أّن )عبد املجيد فرغيل( قد وّفق توفيًقا كبرًيا يف توظيف 
شخصية الرسولsوالتعايل هبا عرب بنية النص، والتعبري عن أبعاد جتربته املعارصة 
القومّية  والروح  التحررّية  الرؤّية  صاحب  الثائر  العريب  اإلنسان  مستوى  وتصوير 
املتطلعة إىل ختليص البرشّية من ضالالت الرشك و قوى الرّش القريشّية وجاهلّيتها 
ومعتقداهتا الوثنّية، ونرش التوحيد يف بقاع األرض، وذلك ببيان مدى أمهّية حدث 
القيم  عىل  املنفتحة  املثىل،  الرسولsالقيادّية  شخصية  تكوين  يف  النبوّية  اهلجرة 
والقائد  القوّي  احلاكم  إىل  احلارض  الفتقار  الوطنّي،  انتامئها  وبلورة  اإلسالمّية، 
متمردة،  إىل شخصيات  الواقع  املايض وحاجة  إطار متجيد  املحنك من جهة، ويف 

وقوية تقف بوجه الطغاة والظاملني. 
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اخلامتة: 
ة اجلديدة، لكنّه   لقد أثار هذا البحث جمموعة من القناعات، واحلدوس النقديَّ
وتنوعها  القصيدة  غنى  وبنّي  الرسولsوبطولته،  عظمة  مدى  نحو  خطابه  وّجه 

بالبنى الفنّية هلذه الشخصية العظيمة. 
وممّا ال شّك فيه ثمة تضارب حول مفهوم الشخصية، فلقد تعّددت الدراسات 
وذهب االجتاه التقليدّي إىل عد الشخصية كائنًا إنسانيًّا، فيام أبرز املنهج البنيوّي أّن 
الشخصية عالمة لسانّية، فيام ذهب اجتاه آخر إىل عد الشخصية عالمة لغوّية، وكائنًا 

ورقيًّا ال وجود له خارج اللغة. 
وقد عمد عبد املجيد فرغيل يف قصيدة "أصداء من وحي اهلجرة حممد رسول اهلل 
والذين معه" لعبد املجيد فرغيل إىل استحضار شخصية الرسولsبصورة حقيقّية  
وأضفى عليها أبعادا رمزّية خمتلفة، وصّورها تصويًرا حيًّا لإلنسان املثابر، واملضحي 
والصمود  للقوة  ورمًزا  اإلسالمّية،  الدعوة  أجل  من  وروحه  ماله  وهب  الذي 
والصرب والفداء والكفاح  بوصفه شخصية دينّية مقدسة، متمسكة بمعتقدها الدينّي 
عىل الرغم من تعّدد املحن، مضحيًة بنفسها وماهلا      من أجل إعالء كلمة احلّق، 
عليها  وأضفى  الوطنّية.  والقومّية  اإلسالمّية  باألّمة  اسمها  ربط  خالل  من  وذلك 
هالة من التقدير واإلعجاب، ومن ثّم جاءت صورة الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
لنبيه  بالدالالت واإلحياءات تعكس مدى عشق الشاعر )عبد املجيد فرغيل(  غنية 

حممد عليه أفضل الصالة والسالم، وارتباطه الوثيق به وحمبته له. 
لقد كشفت الرؤى الشعرّية مدى رشاسة الرصاع األيديولوجي العقائدّي القائم 
مدى  ببيان  وذلك  اإلسالمّية،  األّمة  عىل  خطورته  ومدى  اإلسالم،  الوثنّية/  بني 
كراهية كفار قريش للدين اإلسالمّي، وحقدهم  عىل الرسولsالذي غرّي موازين 
قواهم، وحطم قيود جاهلّيتهم، هبيكلة عامل إسالمّي يتميز بالصبغة الدينّية، والبعد 

العقائدّي، الذي ينامز باألخاء، والتوحيد، والسالم، واملحبة واملساواة، والعدل.
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