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 الشاعر عبد الرحيم محمود

عربي من فلسطين ، ولد في بلدة عنبتا قضاء طولكرم ، وهو شاعر وطني عذب األسلوب ، استشهد في معركة شاعر 

 .م 2441الشجرة قرب مدينة الناصرة في فلسطين عام 

 

 

يتحدث الشاعر في هذه األبيات عن الجهاد أنه السبيل الوحيد في تحرير األوطان ، واختاره سبيالً لموته على أرض 

 .فلسطين

 

 

 الشهيد

 سأحمل روحي على راحتي          وألقي بها في مهاوي الردى 

 .يقول الشاعر بأني نويت أن أموت في سبيل هللا كي أكون شهيدا في سبيله

 .يدي: راحتي  -

 أرمي: ألقي  -

 .جمع هاوية ، وهي الهالك: مهاوي  -

 .الموت: الردى  -



 

 فإما حياة تسر الصديق         وإما ممات يغيظ العدى 

الحياة قسمان إما أن نعيش حياة جميلة كلها سرور وفرح ، وإما أن نموت ونحن نقاتل األعداء ، ألننا ال : ول يق

 .نستطيع أن نعيش في ذل وهوان

 يقهر: يغيظ  -

 .جمع عدو: العدى  -

 ونفس الشريف لها غايتان          ورود المنايا ونيل المنى 

نيل المنى أي : والثاني . الشهادة في سبيل هللا : فان ، األول إن نفس اإلنسان الذي يحب وطنه لها هد: يقول 

 .والتي يتحقق فيها كل األمنيات الحياة الجميلة التي تخلو من الذل

 .الذهاب إلى : ورود  -

 .جمع منية وهي الموت: المنايا  -

 . جمع األمنية وهي ما يتمناه اإلنسان: المنى  -

 وما العيش ال عشت إن لم أكن         مخوف الجناب حرام الحمى 

ليس هناك عيش دون أن يكون لدي ّ ما أخاف عليه من عرض وأهل  ، وما أحميه من حرمات  :يقول 

 .وممتلكات 

 .أي خائفاً على جنبي ومن هم بجنبي : مخوف الجناب  -

  .أي محّرما األرض والممتلكات من االغتصاب: حرام الحمى-

 لعمرك إني أرى مصرعي        ولكن أغذ إليه الخطى 

 

 .أقسم أني أرى موتي وهالكي قريباً ولكنني أسرع خطواتي إليه شوقاً إلى لقاء هللا تعالى بالشهادة : يقول 

  .أداة للقسم: لعمرك  -

 .هالكي وموتي: مصرعي  -

  .أسرع: أغـُذُّ  -

 .المشيجمع خطوة وهي المسافة بين القدمين عند : الخـُطى  -

 لعمرك هذا ممات الرجال         ومن رام موتا شريفا فذا 



 . يقسم الشاعر بان الشهادة هي طريق موت الرجال ، ومن طلب موتاً شريفاً وسامياً فهذا هو الطريق  

 .طلب: رام   -   

  .بمعنى هذا : فذا   -   

 بقلبي سأرمي وجوه العداة         وقلبي حديد وناري لظى 

داللة على القوة ) نا سأرمي األعداء بقلبي ، فقلبي قاس ٍ كالحديد ، وناري التي بين يدي مشتعلة متأججة أ: يقول 

 ( .والباس 

  .األعداء: العداة  -

  .مشتعلة متأججة: لظى -

 وأحمي حياضي بحد الحسام        فيعلم قومي بأني الفتى 

كه ، حتى يعلم قومي أنني الفتى الذي أدافع عن دافع وأحمي وطني ودياري بقوة السيف الذي أمتلأس:يقول 

 .ارضي ووطني 

  .جمع حوض ويقصد به دياري ووطني : حياضي  -

 .قوة : حد  -

 .السيف : الحسام  -
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