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 َنحُْن ِإْسالُمنحا عحِظيٌم عحِظيٌم.. قصيدة لألستاذ حممود مفلح

 
هذه القصيدة تُعّد من روائع الشعر اإلسالمي احلديث.. كيفح ال! ومبدُعها هو العلحم الشعرّي 

 اخلاصة يف الشعر اإلسالمي..األستاذ حممود مفلح، صاحب البصمة اجملدِّدة 
 

وهي قصيدة عن عظحمة املؤمن، وتفاؤله، ومشوخه ومسّوه يف كل الظروف. مشحونة ابألخِيلة 
البديعة املتدفقة، وابإلخالص الذي يتميز به الشعر اإلسالمي؛ ذلك اإلخالص الذي يتعّدى 

يكُمن سر التأثري  العاطفة الصادقة بني البشر إىل عالقة العبد برب السماء. ويف اإلخالص
 عن الكاتب.

 
وقد مِسعناها ُمؤّداًة، ألكثر ِمن ُمنشد... وَنن هنا نعرضها لكم كاملة، راجني للقّراء 

 االستمتاع، وللشعراء السَّري إلكمال ُخطى هذا الشاعر وهذا الشعر:
 

طُورُ    فِيهِ    نَْحنُ         الزََّمانُ    َهَذا  ُيِضيءُ   يََدْيَنا  فِي  َواْلُعْنَوانُ     السُّ

 اْلبَيَانُ      َفلِْلُخلُودِ     نَطَْقَنا    أَوْ         نَْخطُو   َفلِْلَمَكاِرمِ    َخطَْونَا  إِنْ 

َحائِبَ   َعلَّمَ  َمنْ  نَْحنُ   اْلُغْدَرانُ    ُعْرِسَها  فِي  َفَتَهاَدتْ         ُجوًدا  السَّ

ْلَفة          َوإَِخاء          َوَعْزم        طُُموح        أَْبَجِديَّاتَُنا
ُ
 َوأََمانُ          َوأ
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 األَْديَانُ     إِْسالَمَنا    تَُدانِي    ال        َعِظيم      َعِظيم     إِْسالُمَنا   نَْحنُ 

 طُْغيَانُ        ُدُروُبُهمْ       َوِسَوانَا        نَْهًجا   اْلَعَدالَةِ   ِسَوى  َعَرْفَنا  َما

•    •    •    • 

ِريقِ  فِي َكبَا إِنْ 
 اْلِحَصانُ    الطََّريقَ    يَْنَهبُ   َفَغًدا        ِحَصان    يَْوًما الطَّ

َماءِ   فِي الصَّيفِ  َوْقَدةُ  رِ    َولََدى        َحِريق    الد ِ
ْ
 اْلُبْرَكانُ     يَْزفِرُ     الثَّأ

انُ     تَْبَقى   ُسُجون     ال        َشْعبًا    اْلَعِقيَدةُ    تَْصُقلُ    ِعْنَدَما  َوالَسجَّ

 الَهَوانُ     َهَذا   اإِلْسالمِ    َوَعُدوُّ         َعبِيًدا     نَُكونَ      أاَلَّ     َعلََّمْتَنا

ُيوثُ  أَْرِضيَ  فِي إِنَّ 
ُّ
 اْلِعْقبَانُ         لََها       َوِمَداَراتَُنا        الضََّواِري  الل

 ُشْطآنُ     َمالَه    اْلَمد ِ     َكاِسحُ         َمْوج    لِمَّاتِ اْلمُ   َساَعةِ  فِي نَْحنُ 

•    •    •    • 

ِفيَنةُ   تَاَهتِ   تَُكنْ   إِنْ   الرُّبَّانُ     اْلَفَتى    َجاَءَها   لََقدْ فَ         يَْوًما   السَّ

 األَْوطَانُ        تُْشِرقُ       َوبَِعْيَنْيهِ         ُوُجوًدا   اْلُوُجودُ    َصاَغهُ   ُمْسلِم  

 اللََّمَعانُ     يَِزيُنهُ     ِسيف      ِمْثلَ         تََراَءى    َحتَّى   اآليَاتُ    َصَقلَْتهُ 

َ   يَتَِّقي  اْلِميَزاُن!    ُيْنَصبُ    فِيهِ    َمْوقًِفا        يَْخَشى   الرَِّعيَّةِ    فِي  ّللاَّ

 اْلُقْرآنُ         نِْبَراُسَنا       َولََدْيَنا        َعلَْيَنا   تَطُولَ    لَنْ    اللَّْيلِ   ظُْلَمةُ 

 اْلِحَسانُ     اْلِوَضاءُ     َناأَيَّامُ    فِيهِ         األََمانِي   فِيهِ    اْلَحيَاةِ   نَْبضُ   فِيهِ 

 َواْلُخْسَرانُ     الضَّاللُ     َوِسَواهُ         َونَْصر      َهْدي     َوفِيهِ    ِعز     فِيهِ 

 طَيََرانُ    َوال   يَْقَوى   َجَناح    ال        َمِهيًضا   يَظَلَّ   أَنْ   ُيِريُدونَ   َكمْ 

 لَِسانُ    ال  لَُه..  َمْنِطق    ال  َوْهوَ         هُ ِسَوا   يَُقولَ    أَنْ   ُيِريُدونَ   َكمْ 

  َهلْ  ِشْعِري لَْيتَ         اْلَمَثانِي!  اْغتِيَالَ  َحاَولُوا َحاَولُوا
ُ
 اإِليَماُن؟!! ُيْطَفأ

•    •    •    • 

 اْلَجبَانُ   اْلَجبَانَ   اْلَمْسرحَ   َوَعال        َزَمانًا  اْلَحيَاةِ   َمْسَرحِ   َعنْ  َغابَ 

 َوُدَخانُ     ِشْقوة     اْلَكْونُ    َوإَِذا        َوَقتِيل       َقاتِل       النَّاسُ      َفإَِذا

ِ    بََشائِرُ    َجاَءتْ   ثُمَّ   اْلُفْرَسانُ       بَِخْيلَِها     َوأَطَلَّتْ         تَْتَرى   ّللاَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِ     ِرَسالةُ    يََدْيَنا   فِي  َواإِلْحَسانُ    اإِليَمانُ    َوفِيَنا   سِ         لِلنَّا    ّللاَّ

 ظَْمآنُ      َرْملََنا     إِنَّ     َمطًَرا،        َوِجْئَنا  اْلَجَفافِ   ِمنَ   َرَحْلَنا  َقدْ 

 األَْحَزانُ      بَِصْمتَِها     َغاَدَرْتَنا        َحتَّى   اْلُحْزنِ    َمَضايِقَ   َوَعبَْرنَا

 األَْوثَانُ      بِكِْبِرَها     َوتََداَعتْ         ُزُيوف    ِريقِ الطَّ   َعلَى  َوتاَلَشتْ 

•    •    •    • 

 األَْبَدانُ    َجِحيِمَها  فِي  َرَسَفتْ         َحتىَّ   اْلَجِريَمةِ   فِي  اْلَغْربُ  َسَقطَ 

َها      َوالنََّهاَراتُ         َوَخْمر    ِجْنس    اْلَكثِيفُ   َفالظَّالمُ 
ُّ
 َغَثيَانُ        ُكل

 نِْسَوانُ     ِمْثلُُهمْ     َما    َوِرَجال          ِرَجال       ِمْثلُُهنَّ      َما    َونَِساء  

 األَْدَرانُ    تَْنِطقِ    إِنْ   َفاْسأَلُوُهمْ         اْلَمَخاِزي ُصُنوفُ  بِِهمْ  َواْسَتبَدَّتْ 

 اْلِعْقبَانُ      َمَجالَِها    فِي    ُهمُ فَ         َعجِيبًا  ِعْشًقا  اْلُموبَِقاتِ  َعِشُقوا

 اإِلْنَسانُ    ِمْثلَِها   َعنْ   َويَْنُبو  سِ         النَّفْ    فِي  اْلَغَثاثَةَ   تَْبَعثُ   ُصَور  

بَاعُ     فِيِهمُ    َفَسَدتْ   ثُْعبَانُ          َوَهِذه        ثُْعلُبَان          َفَهَذا    الط ِ
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