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 شخصية الصحابة في شعر صدر اإلسالم 

Personality of the Prophet’s (SAW) Companions in the 

Poetry of Early Stage of Islam 

 مـحمد إسـماعيل بن عبد السالمابو الدكتور. *

Abstract 

The literature represents the nation’s treasure of poetry and 
prose and its original heritage. It is the outcome of minds believe fully in 
its right to develop along with other nations. Poetry is one of the fields 
of heritage which observe human activity in the Arab environment and 
records the nation’s deeds everywhere by its pure tongue. 

For all these reasons it is concluded  that the poetry which was 

generated with the advent of Islam especially the poetry of the prophet’s 

honorable companions who represented the first generation in Islam 

who were imparted education in Prophet’s school. This subject of 

research appealed to know their ideas in their poetry. In this regard, 

poetical works of poets of the early stage of Islam was started. 

The research consists of a preface, two objects of research and a 

conclusion. 

In the first object of research it has been  discussed the 
introduction of the Prophet’s companion’s personality, concerning 
linguistically, technical and conceptual views, their attitude, and the 
nature of his role in the call for Islam, their role in learning Holy Qur’an 
by heart, Islam and honorable Prophet’s attitude towards poetry and 
poets.  

 
Whereas the second object of research is, it has been discussed the 

sensual ideology aspect in one topic such as, Jihad. 

 
 األستاذ الـمساعد، قسم اللغۃ العربيۃ وآدابها،الجامعۃ الوطنيۃ للغات الحديثۃ، اسالم آباد
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على ســــــيد املرســــــلين و احم الن يين م مد الحمد هلل رب العاملين والصــــــالال والســــــالم 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد!

فإن األدب يمثل ذ يرال األمۃ وحراثها األصــيل، و و يصــيلۃ لعآون آمن  إلل انيمان 

ب آها في الرقي والســـــــــــمو بين األمم ومن ذلش ال راذ الصـــــــــــعر، ال   رصـــــــــــد ير ۃ ان ســـــــــــان في 

إلل أصـــــآاعها، بما انعبع  عليه من فصـــــايۃ لســـــا ها،  امل يط العربي وســـــجل ألســـــيار األمۃ في

ولكل   ا فآد التســـــــــم  دراســـــــــۃ الصـــــــــعر ال   حولد في انســـــــــالم الســـــــــيما فيما يتعل  باشـــــــــعار 

الصــــــــــــحابۃ ال رام من رغان الدعوال ومير م، ال   مثلوا الرعيل األون من الرغان في العصــــــــــــر 

 ي   ا املوضــوإ ى ى معرفۃ ما قالوا انســالمي مادال الب  ، من حالمي  مدرســۃ النبوال، وقد شــد

شــــخصــــية الصــــحابة في شــــعر صــــدر وما قيل ب آهم من األشــــعارذ ول ا ا  رت موضــــوإ ب     

ن دواورين الصــــــــعراب ما يتعل  ملها ةصــــــــعراب صــــــــدر الدولۃ انســــــــالميۃ اإلســــــــالم َآصــــــــيي
َ
ح
َ
  وأ  ت أ

ن واللســــان، والســــيما ومير م من الصــــعراب انســــالميين ال ين وا بوا الدعوال وناصــــرو ا بالســــنا

 ُيآَتدى بهم في  ثير من أمورنا الدينيۃ والدنيورۃذ أن  ؤالب الرغان أسوحنا ةعد الرسون 

وقد اشـــتمل الب   على حمهيد، مب ثين و احمۃ، حناول  في املب   األون التعررش ةيـــخصـــيۃ 

 ومكانۃ الصــحابي، وطبيعۃ دوره بالدعوال ى ى ه
ف
 وميهوما

ف
 ودور م في الصــحابي لغۃ واصــعاليا

 ييظ الآرآن وموقش انسالم من الصعر، ودور الرسون ال ررم من الصعر والصعرابذ

 وفي امل ب  الثا ي حكلم  عن الجانب العآد  الحسي  في م ور وايد  و الجهادذ

ً
ً
 واصطالحا

ً
ًالـمبحث األول: الشخصية لغة

بها سـواد ان سـان وميره لليـخصـيۃ في اللغۃ العربيۃ عدال معان، فعند الييروآ آباد ي يراد 

ذ وعنــد ابن دررــدي فآــد يراد بــه إلــل عــــــــــــي ب وقعــ  عليــه العين منــه وال يكون ىال (1)حراه من ةعــد

 ذ (2)غثۃ
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وعند ابن منظوري فكلمۃ شخصيۃ مصتآۃ من شخص، واليخص  و إلل غسم له ارحياإ 

 أ   
ف
رج وظهور واملراد به اثبات ال ات فاستعير لها ليظ اليخص وشخص ييخص شخوصا

 ىال غسم له شخوص وارحياإ
ف
 ذ  (3)من موضع ى ى ميره، قان الخعابي ال يسمن شخصا

 ف سب، (4)و  لش عند غميل
ف
 ييورا

ف
، ىما غبور عبد النوري فيؤ د أ ها في واقعها ليس   صاطا

، بـــــل يي مجموإ منتظم من املؤ الت اليعررـــــۃ إلـــــالوراثـــــۃ، وال ر يـــــب 
ف
 اغتمـــــاعيـــــا

ف
أو انـــــدمـــــاغـــــا

 ذ(5)رات امل تسبۃ من البيئۃ وال ربيۃالعضو ، واملها

واليخصيۃ عند علماب االغتماإي تصكل نيسي   اص بافراد مجتمع معين يتجلى في نمط من 

الحيــاال ين ــــــــــــم االفراد ســــــــــــلو هم الج يي على منوالــه، أو  و الــ   يع ر عن اليرد بآولــهي )انــا(  

 بـــ لـــش ا ى ييـــاحـــه العآليـــۃ والعـــاطييـــۃ واالدرا يـــۃ، والجســــــــــــم
ف
يـــۃ من ييـــ  يي مويـــدال مصــــــــــــيرا

 ومستمرالذ

وقــد عرفهــا ررتصــــــــــــــارد النــدرودي أ هــا تصــــــــــــير ى ى اســــــــــــتــدالن نظر  يتم عن طرر  ماليظــۃ 

 فيمــا يم ن ان يمثــل النظــام الكــامن لالبنيــۃ 
ف
االســــــــــــتجــابــات الســــــــــــيكولوغيــۃ، والتي ير منعآيــا

 ذ(6)والعمليات ال   قد ييسر السلوك

مير الثــابتــۃ واملســــــــــــتمرال للتعور فــالت ون أن ولآــد إلــان من املهــام الصــــــــــــعبــۃ وذات االةعــاد 

ي دد العلماب النيسـانيون واالغتماعيون معا ي واحـحۃ )لليـخصـيۃ( فآد حوصـل أيد م و و 

العالم )البورت( ى ى ح ديد ما يآرب من الخمســـــــــين مع ن احا  ا   ا الليظ في اســـــــــتاداماحه 

ي صــــــــنيين رأيســــــــييني أولهما املاتليۃذ ىال أنه اســــــــتعاإ أن يصــــــــنش   ا التصــــــــتي  من املعا ي ف

املع ن ال   يتا ه ليظ اليــــــخصــــــيۃ  تعبير عن املظهر الســــــعاي الخاراي وثان هما املع ن ال   

يتا ه   ا الليظ  تعبير عن )غو ر( اال ســــــــــــان أو طبيعته الدا ليۃذ  احان الوغهتان للنظر 

 ذ(7)ى ى اليخصيۃ بيلهما ملبۃ الخالف

ع ن األون ما يآوله واطســــــــــــن من )ىن اليــــــــــــخصــــــــــــيۃ يي ومن التعرريات الت  حن و مناى امل

غميع أنواإ النصــــــا  الت  نعحظها عند اليرد عن طرر  ماليظته ماليظۃ فعليۃ  ارغيۃ لي رال 

 تععي مع ن مير م دود  
ف
طورلۃ إلافيۃ من ال من تســــــــــــمف لنا بالتعرف ي  التعرفذ ويي مالبا

 ررش بأثنينيومهما إلان الحان فان علماب النيس قد يصروا   ه التعا
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 التاثير ال   ي ر ه اليرد على اال ررنذ -أ

مجموعــــۃ عــــادات التي ير والصــــــــــــعور والعمــــل بمــــا ف هــــا االحجــــا ــــات العآليــــۃ واالوالإ  -ب

 ذ (8)واملست بات وامل رو ات واللياقات والآابليات

وتعرف اليــــــــــــخصــــــــــــيــــۃ في ضــــــــــــوب )الجو ر( العبيعــــۃ الــــدا ليــــۃ  مــــا عرفهــــا )بر س( يي إلــــل 

االستعدادات والنزعات وامليون والصهوات والغراأ  اليعررۃ البيولوغيۃ عند اليرد، و  لش إلل 

 ذ(9)ما ا تسبه من استعداد وميون 

ىن غملۃ من العوامل حد ل في ح ديد امليهوم االصـعاليي لليـخصـيۃ في م اولۃ ح ديده 

وحآاليد ســــــــــــلو يـۃ في نص ابداعي، وذلش لوغود اســــــــــــباب اغتماعيۃ وآمانيۃ ومكانيۃ وانما  

و  رات بيئيۃ م تســــــــــــبۃ فاملاليظۃ التجرر يۃ حبين لنا أن الآيم الت  يتعل  بها أفراد ال صــــــــــــر، 

فت دد سلو هم وحضيي على شخصيتهم طاةعها حاتلش من فرد ى ى آ ر إلل اال تالف أو ةعض 

ا اليرد يي اال تالف   ا ىذا لم حمض في انمر ى ى اقصاه، فنآون ىن   ه الآيمۃ الت  يتعل  به

 ذ (10)الت  حصنع شخصيته

و  ـــ ا نرى أن املعـــا ي االصــــــــــــعالييـــۃ ذات الـــدالالت املعرفيـــۃ الخـــاصـــــــــــــــۃ حصــــــــــــنع ميهوم 

)اليــــخصــــيۃ( في اطر متعددال يم ن من  اللها حناولها وح ليلها، ب ي  يكون ثمۃ فر  شــــاســــع 

 فكلمۃ شخصيۃ مصتآۃ من شخص، واليخص  و إلل غسم
ف
له  بيلها وبين أصل الكلمۃ لغورا

ارحياإ وظهور واملراد به اثبات ال ات فاســــتعير لها ليظ اليــــخص وشــــخص ييــــخص بيت تين 

 أ   رج من موضــع ى ى ميرهذ وعلى   ا نجد أن انســالم يكون اليــخصــيۃ انســالميۃ 
ف
شــخوصــا

 
ف
بالعآيدال انسالميۃ، ف ها حتكون عآليته وبها نيسها حتكون نيسيته  وىن غعل انسالم مآياسا

 يجعل عند ان سان عآليۃ ىسالميۃذ و ما اللتان حجعالن ميولهما لجميع األف
ف
 وواقعيا

ف
كار عمليا

 
ف
إللها على أســـــــــاد انســـــــــالم، فيكون ان ســـــــــان يينئ   به ه العآليۃ و  ه النيســـــــــيۃ شـــــــــخصـــــــــيۃ

، ألن إلل من يي ر على أساد انسالم، ورجعل 
ف
 أو غا ال

ف
ىسالميۃ، بصرف النظر عن إلونه عاملا

 لإلس
ف
 ذ(11)الم يكون شخصيۃ ىسالميۃ واه حبعا

 بأن إلل فرد منا عالم ويده، وحبآل وراب ذلش شــخصــيۃ 
ف
فاليــخصــيۃ االســالميۃ تععي حصــورا

عــامــۃ يلتآي ف هــا أبنــاب األمــۃ الوايــدالذ ومهمــا حاتلش بنــا البيئــات واألوضـــــــــــــاإ واملــ ا ــب، حظــل 
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ف
، ال عآيدال األمۃ راسـخۃ فينا أردنا أو لم نرد، ون ن على مدى أربعۃ عصـر قرنا

ف
 وايدا

ف
 نتلو  تابا

تعرف الدنيا ميره له مثل ســـــــــــلعانه الناف  على ضـــــــــــمير أمته والتاثير املعل  على وغدانه العامذ 

 ما ال يعرف التاررخ شــخصــيۃ فرضــ  ســلو ها وســنتها على األغيان من أبناب أمته،  يــخصــيۃ 

ا الخلش منــا عن ، ييظــ  األمــۃ أقوالــه وأفعــالــه ســــــــــــنــۃ مل زمــۃ، يتلآــا ــنبينــا املبعوذ فينــا 

 من يـدرون أو ال يـدرون
ف
ذويصــــــــــــ  علينــا مع ذلـش، أن نميز اليوم مالمف إلليــۃ (12)الســــــــــــلش حلآــاأيــا

غامعۃ لليـــــــــخصـــــــــيۃ انســـــــــالميۃ قيمها ومثلها، وســـــــــمتها وســـــــــلو ها، وعآليتها ومن جها، ونظر ها 

ۃ  ما العامۃ ى ى الكون وموقيها من الحياالذ وفي الح  ىن العهد قد ةعد باليـــــخصـــــيۃ انســـــالمي

 التســـــــاإ 
ف
حجل  في الصـــــــحابۃ حالمي  مدرســـــــۃ النبوال، وطرأ عل ها ما طرأ من عناصـــــــر شـــــــتن، اثرا

نعـــا  الــدولــۃ انســــــــــــالميـــۃذ ومــا حلآـــ  من ميراذ شــــــــــــعوبهـــا ةعـــد اليتو  ال  رى في الآرن األون 

 لل جرالذ

و الصـــــــــــــــۃ التعرريــــات  ســــــــــــتعيع أن نآون ى هــــا حجمع على الجوانــــب العآليــــۃ والعــــاطييــــۃ 

 يۃ والجسميۃ من يي  يي مويدال مستمرالذ وبما أن الصحابي  و م ور دراستنا فكان واالدرا

 البد لنا أن نت آ  في مع ن اليخصيۃ وفي مع ن الصحابيذ

ًمفهوم الصحابي

ذ وقد اطلآ  ليظۃ ي اصــــــــعال  في انســــــــالم أطل  بوغه  اص على صــــــــحابۃ الن   الصــــــــحابي

آمنا ما واشــــــ رإلوا معه في م واحه، ثم تعددت   الصــــــحابي أون األمر على ال ين احصــــــلوا بالن  

 به  التعرريات بمرور الســــــــــــنين، فه ا العســــــــــــآال ي يؤ د أن الصــــــــــــحابيي َمن  لآي الن    
ف
مؤمنا

ومات على انســــــالم، فيد ل فيمن لآيه َمن  طال  مجالســــــته له أو قصــــــرت، رآه روايۃ، ولو لم 

 ذ(13)يجالسه، ومن لم يره لعارض إلالعمر

أما انمام أيمد بن علي الحافظ باســـــناده عن ســـــعيد بن املســـــيب فانه يرى أن الصـــــحابي 

 ذ(14)سنۃ أو سنتين وم ا معه م وال أو م وحين  وي َمن  أقام مع رسون ه  

 أو  وررى انمام أيمد بن ينبل أّن أصــــــــــحاب رســــــــــون ه 
ف
 أو يوما

ف
إلل من صــــــــــحبه شــــــــــهرا

مـۃ، أ هم ال يســــــــــــتعملون  ـ ه التســــــــــــميــۃ ىال فيمن   رت ســـــــــــــاعـۃ أو رآهذ ومع  ـ ا فآــد حآرر ل  

صــحبته وال يجيزون ذلش ىال فيمن   رذ صــحبته، ال على من لآيه ســاعۃ أو مهــين معه  عل، 
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 بم اياه 
ف
 م إلورا

ف
ذ ولآد آثرنا ذ ر من ورد ذ ره في الصـــــــعر بوصـــــــيه صـــــــحابيا

ف
أو ســـــــمع منه يديثا

 للب  ذ
ف
 الياضلۃ ميدانا

ًمكانة الصحابي

أو اقر ا  كانۃ عاليۃ بين املؤمنين ذلش أن ةعض أقوالهم الت  رضـــــــــــي  علها الن   للصـــــــــــحابۃ م

 تعد في الســـــــنۃ املعهرال ورندب األ   بها والعمل بمآتضـــــــا ا فهم ال ين ســـــــمعوا أقوان الن   

أو شــــا دوه  وشــــا دوا أفعالهذ وأســــاد الحدي   و ما ث   صــــحته مما نآلوه عن قون الن   

( وىذا ث   عن ذ والحدي(15)من افعاله
ف
  ال   يتصـــــــــل ىســـــــــناده ى ى الصـــــــــحابۃ يســـــــــمن )مســـــــــندا

 للســــــــنۃ الآورمۃ
ف
ذ الت  يجب على (16)الصــــــــحابي عمل يواف  ســــــــّنۃ صــــــــحي ۃ إلان عمله شــــــــا دا

، وقد غعلتهم صــــــلتهم بالن   
ف
وما إلان لهم من شــــــأن في حوطيد انســــــالم  املؤمنين احباعها داأما

ن، وســــــــــــب الصــــــــــــحابي وايتآار م غررمۃ ال تغتير م ل حآدير املؤمنين من   صــــــــــــأت   ا الدي

ويعاقب من يسب الصحابۃ بالجلد، ومن اصّر على سبهم إلان غ اؤه الآتلذ والصحابۃ طبآات 

على رأســها الخلياب االربعۃ الراشــدون ب ســب حرحيب حول هم الخالفۃ وا ى غانب الخلياب االربعۃ 

مثوا م الجنۃ )العصـــرال امل صـــري لهم  و م ايياب أن ســـتۃ آ رون من الصـــحابۃ أ د لهم الن   

بالجنۃ( ومن  ؤالب حتألش طبآۃ  اصـــۃ من الصـــحابۃذ و ناك طبآات أ رى حتياوت في املرحبۃ 

فملهم املهــــاغرون الــــ ين  ــــاغروا ى ى  بتيــــاوت أنواإ األعمــــان الت  اشــــــــــــ ر ــــ  ف هــــا مع الن   

صــــــــــرحه ةعد ال جرال  والبدررون املدينۃ  واألنصــــــــــار، و م أ ل املدينۃ ال ين بدأ اشــــــــــ را هم في ن

 ذ(17)ال ين شهدوا م وال بدر وسوا م

ًالصحابة والدعوة

على مئۃ وعصــــــــــــررن الش صــــــــــــحابي، ول ن البد أن يكون  ور رد عدد صــــــــــــحابۃ رســــــــــــون ه 

لبعضـــــــــــهم دور بارآ في ةعض غوانب الحياال ا  ر من ســـــــــــوا م ممن قد يمتاآون في نوا  أ رىذ 

دي  رضــــــــــــين ه عنه بوصــــــــــــيه داعيۃ ورغل ىيمان ومواقش فيي بدب الدعوال برآ أبو ب ر الصــــــــــــ

ذ  ما امتاآ سعيد بن آرد رضين ه عنه بالدعوال واحا ت دار األرقم (18)وباذله للمان للرسون 

 للعمـل  وإلـان عثمـان بن مظعون املســــــــــــؤون عن املهـاغررن ى ى الح صـــــــــــــۃ في 
ف
بن أبي األرقم مآرا

جموعـــۃ الثـــانيـــۃذ وعنـــدمـــا أســــــــــــلم يم ال بن عبـــد املجموعـــۃ األو ى وغعير بن أبي طـــالـــب في امل

املعلب، وعمر بن الخعاب إلانا دعامۃ للمســــــــــــلمينذ وإلان إلل من علي بن ابي طالب، وال بير بن 
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العوام، وســــــــــــعد بن ابي وقاص، وطعحۃ بن عبيد ه في مآتبل الصــــــــــــباب ولم ي ن الآتان قد 

 لهم دور فرض ل ا لم ح رآ االبعان ةصــــــــــــكل غلي في   ه املريلۃ، وانما 
ف
إلان املســــــــــــلمون غميعا

ذ وفي املدينۃ ظهر مصــــــــــــعب بن عمير 
ف
،  ما ان ةعضــــــــــــهم إلان ال ي ان مســــــــــــتضــــــــــــعيا

ف
وايد حآرربا

الداعيۃ االون  ناك، وال   عرف باســــــم املآر ،  ما برآ ابو امامۃ اســــــعد بن آراره ال   ن ن 

  من الخ رج عنده مصــعب بن عمير وإلان دور الصــحاب بيعۃ العآبۃ امثان عبادال بن الصــام

وابو الهيثم بن الت هان من االود، ومن ا ل بيعۃ العآبۃ الثانيۃ ال راب بن معرور، وســــــــــــعد بن 

 عمن عرف وارحيع اســـــــــمه وعندما  اغر 
ف
عبادال، وســـــــــعد بن ال بير، وعبد ه بن روايۃ فضـــــــــال

وعندما  ارحيع ذ ر  الد بن آرد ابي ايوب االنصار  ال   ن ن عنده رسون ه  رسون ه 

يرســل الســرايا ويســير معه الع وات يدرد االرض، ويع رض عير  فرض الآتان بدأ رســون ه 

قريش ورتي  مع الآباأل، وإلان اعتماده على املهاغررن من دون االنصــــــــــــار ف رآ دور يم ال ابن 

عبــد املعلــب، وعبيــدال بن الحــارذ، وســــــــــــعــد بن ابي وقــاص، وابي ســــــــــــلمــۃ عبــد ه بن االســـــــــــــد 

اما من االنصــــــــار فكان ســــــــعد بن عبادال ال    املا ومي، وعبد ه بن جحش، وآرد بن يارثۃ،

ذ وفي   ه املدال مات عثمان بن مظعون من (19)على املدينۃ في اثناب ميابه اســـتاليه الرســـون 

املهاغررن، واســــــــــــعد ابن آرارال، وال راب بن معرور وعندما يدث  م وال بدر برآ دور علي بن ابي 

ملعارك الت   اضــــــــــــها املســــــــــــلمون مع طالب ويم ال بن عبد املعلبذ و ســــــــــــتعيع ان نآون ي ىن ا

، إلان  ح ر   على مجموعۃ من الرغان االشـــداب ال ين يلتيون يون رســـون ه  رســـون ه 

 لـه امثـاني أبي ب ر الصـــــــــــــدي ، وعمر بن الخعـاب وابي عبيـدال بن الجرا ، وعبـد 
ف
ويعـدون ارإلـانـا

ســــــــــعد بن عبادال، الريمن بن عوف، وســــــــــعد بن ابي وقاص من املهاغررن، وســــــــــعد بن معاذ، و 

 وأسيد بن يضير من األنصار رضي  ه علهمذ   

ًدور الصحابة في حفظ القرآن

الآرآن  الم ه اويى به ى ى رســـــوله املصـــــعيل ال   ا تاره لتبليت آ ر رســـــاالحه ى ى الناد 

إلـافـۃ وإلـان الرســــــــــــون يـأمر ب تـابـۃ إلـل مـا ينزن منـه وقـ  ن ولـه، واحاـ  لـ لـش غمـاعـۃ من  رام 

مثل عثمان وعلي وآرد بن ثاب  وأبّي بن  عب رضــــــي  ه علهم، وميــــــين  ثير من  تبۃ الكاحبين 

 على 
ف
 لم يعّولوا على  تابته فآط، وانما عولوا اوال

ف
الصحابۃ ي تبونه النيسهمذ على أ هم غميعا

 عن الرســـــون 
ف
االمي، ال   إلان ي يظه ورتلوه على املســـــلمينذ وســـــاروا  ييظه وا  ه شـــــيا ا

 على ســــــــــــنتــه يت 
ف
ذ ون ن يين ذ ر (20)يظونــه ورتلونــه آنــاب الليــل واطراف اللهــار مرحلين لــه حرحيال
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ىنما نظهار  مكانۃ الصــــــــــــحابي وفضــــــــــــله ودوره في الدعوال ى ى ه والنجدال ومصـــــــــــــايبۃ الن   

 مصداقيۃ الصعر في ذ ر  ؤالب الرغان واالشادال بهم وح يان فضاألهمذ

ًدور الشعر في الدعوة اإلسالمية

ر دوره في عصر صدر انسالم ف رك في النيود الحماسۃ والناوال، وإلان له دور أدى الصع

 بير في الدعوال انســــــــــــالميۃ و  لش أدى دوره الحربي والســــــــــــيافــــــــــــي  والدي   والعآلي والنيســــــــــــي  

   ا الوغود 
ف
واالغتماعي في معارك الدعوال انســـــــالميۃ الت  أث   املســـــــلمون ف ها وغود م م ررا

 
ف
 في قوال في معر ت  األي اب وب   قررظــۃ  في معر ــۃ بــدر ومه زا

ف
بــاال تبـــار في معر ــۃ أيــد ومعـــادا

 نيســــــيۃ اســــــتادم ف ها ســــــال  
ف
اللتين أ  ت ف هما املعر ۃ ف ها أســــــاليب متعددال اذ إلان  يروبا

االشـــاعات ويملۃ املنافآون، وســـال  الصـــعر ويملۃ شـــعراب الكافررن، متصـــاعدال   ه الحروب 

 ذ(21)اال  ر ف ها للسنان مع اللسانا ى معارك سا نۃ إلان الدور 

وأســــــــــــهم الصــــــــــــعراب مع الآرآن ال ررم والحـدي  النبو  في الجهـاد اذ قاموا ب ملـۃ اعالميـۃ في 

مواغهۃ الحرب النيسيۃ ع س  شجاعۃ املسلمين وبالب م بالآتانذ ل لش لم ي ن من طبيعۃ 

الرســـون واملصـــر ين  االمور ان ي رك الصـــعر بمع ن عن االيداذ ةعد ان حعورت الخصـــومۃ بين

للصــــــــعراب في مســــــــتوى   ه املالياال غاب  آ  ه صــــــــورال املالياال بال الم فكان ا تيار الرســــــــون 

 لآوال املواغهۃ  (22)قوله ي  لصـــــــــعرك اشـــــــــد عل هم من وقع الســـــــــهام في م ش الظالم 
ف
 امينا

ف
تعبيرا

   ا السال  على الصعراب بما 
ف
 الثره في العرب موآعا

ف
يتي  وموا بهم فكان ةسال  البيان وادراإلا

يســــــــــــان و عب لل جاب بااليام واملثالب وإلان ابن روايۃ لل جاب بال ير ول لش غاب في االما ي ي 

ثالثۃ ر ط من قريشي عبد ه بن ال بعر  وأبو ســــــييان بن الحارذ بن  )إلان ي جو الرســــــون 

و عب بن عبد املعلب وعمرو بن العاص فكان ي جو م ثالثۃ من االنصـــــــــــاري يســـــــــــان بن ثاب  

مــالــش وعبــد ه بن روايــۃ فكــان يســـــــــــــان و عــب يعــارضـــــــــــــا هم بمثــل قولهم في الوقــايع واأليــام 

ويعيرا هم باملثالب وإلان عبد ه يعير م بال ير فكان في ذلش ال مان أشــــــــــــد الآون عل هم قون 

يســان و عب وأ ون الآون عل هم قون ابن روايۃ فلما أســلموا وفآهوا إلان أشــد الآون عل هم 

 ذ(23)ن ابن روايۃ(قو 

و  ــ ا وغــدت قوحــان في الحروبي الآوال العســــــــــــ ررــۃ ليتف البالد والآوال األدبيــۃ ليتف النيود 

بايب الينون ىل ها واقربها ى ى سـجيتها فكان الصـعر لغۃ النيود ليتف مغاليآها والآرآن ال ررم 
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وا م و تش والحدي  لتعآب رواســـب النيود باآالۃ صـــدكها، و صـــش أســـرار ال هود وحينيد دعا

استار املنافآين واظهار نوايا م، وابراآ التعاون بين قوى النيا  وال هود وقريش وحوغيه الرسون 

 
ف
 بايات م  مات ابان املعارك او قبلها وفي  هايتها فاح ا

ف
في  الن ذلش ى ى املن م الســــــــــــليم مؤردا

اب اآاب ذلش إلله بصــــــــــــره على مكونات قلوب املنافآين و يايا ال هود، ولآد إلان موقش الصــــــــــــعر 

ح يـان دور رغـان العصــــــــــــر في رفع شـــــــــــــأن  ـ ا الـدين بكـل مـا اوحوا من مآـدرال ومـا ســــــــــــخروه من 

 ذ(24)طاقا هم الت  يسّر ا ه تعا ى لهم مما إلان قد مّيز شخصيۃ الصحابي بوضو 

ًموقف اإلسالم من الشعر

ال االســـــــــالم إلان النظام الآبلي الويدال الســـــــــياســـــــــيۃ لدى العرب و و نظام يتناقض مع دعو 

الت  صــــــــــــــديـــ  بويـــدانيـــۃ ه واال وال اال ســــــــــــــانيـــۃ، في اطـــار ـــا بتـــ ورـــب إلـــل اليوار  الآبليـــۃ 

دعوحه على ويدانيۃ ه في م ۃ وعا ل من قريش  والجنسـيۃ واللسـانيۃ ومن ثم ر   الرسـون 

ذ وإلان الصــــعر لحمۃ   ه العصــــ يۃ وســــدا ا ومن  نا غاب حناقضــــه مع دعوال االســــالم (25)ال ثير

 نا إلان ال م والتو ين لصــــــأنه وما ان اســــــتآر املآام باالســــــالم في املدينۃ واســــــلم الصــــــعراب  ومن

واســــــــــــتمــالــ  العآيــدال انســــــــــــالميــۃ بــالتعبي  ى ى دولــۃ عــا  في ريــابهــا املســــــــــــلمون في ا وال على 

ا تالف في الجنس والآبيلۃ واللسان ويل  الرو  انسالميۃ م ل الآبيلۃ والجنسيۃ وا ع س 

عراب ل لش ح ون الصـــــــــاعر من فار بالحســـــــــب والنســـــــــب ا ى فار باالنتســـــــــاب ى ى   ا على الصـــــــــ

االســــــــــــالم ومن يرب للغلبــۃ والصــــــــــــر ا ى يرب لنصــــــــــــرال املبــاد  وا ى عــ ن يغر  النيود بــالخير 

وردفعها ن و امل مدال وا ى هجاب القرار الح  والضــــــغط على أ ل الباطلذ وبه ا أصــــــبف الصــــــعر 

عوال ى ى العدن وغاب االستثناب في اآليات الت  قرن ف ها الصعراب رسالۃ ى سانيۃ القرار الح  والد

َه 
ي
ُروا الل

َ
 

َ
اَلَحاَت َوذ وا الصــــــــي

ُ
َ يَن آَمُنوا َوَعَمل

ي
 ال

ي
 له ه الرســــــــالۃ ََىال

ف
والصــــــــياطين بالواو، ا عكاســــــــا

﴾
ف
َثيرا

َ
ينتصــــــــــــرون ذ و م املؤمنون ال ين ربعوا بين االيمان والعمل من أغل ه و م ل لش (26) 

ألنيسهم من العآيدال بألسنتهم وسيوفهم ل لش  رغوا من ال م ومن سار سير م من الصعراب 

وله ا قان صايب الصناعتيني  واستثناب ه ع  وغل في أمر الصعراب يدن على أن امل موم من 

الصعراب انما  و املعدون من غهۃ الصواب ى ى الخعأ واملعروف عن غهۃ االنصاف والعدن ى ى 

 ملا غاآ أن 
ف
 لكونه شعرا

ف
الظلم والجور وىذا ارحيع    ه الصيات ارحيع ال م ولو إلان ال م الآما

 ذ(27)ي ون عنه على يان من األيوان
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أمـا املوضــــــــــــع الـ   حنـاون فيـه الآرآن إللمـۃ الصــــــــــــعر من ييـ   و فن يم ن أن يســــــــــــتاـدم في 

َعَراب اُووَن﴾ مواطن الخير والصر فآد غاب ذلش في قوله تعا ىي ََوالصُّ
َ
غ

 
َبُعُهُم ال

ي
 ذ(28)َيت

ىن الآرآن لم ي ــارب الصــــــــــــعر لــ احــه في  ــ ه األيكــام وانمــا يــارب املن م الــ   ســـــــــــــار الصــــــــــــعر 

والصـــعراب على من م اال واب واالنيعاالت الت  ال ضـــابط لها، ومن م انســـالم املهومۃ الت  تصـــغل 

 ذ (29)أصحابها عن ح آآ ها

ون من   ه األيكام بأ هم يجاريهم مســــل هم، وركون ل لش غاب وصــــش الصــــعراب في الآســــم األ 

من غملتهم الغاوون الضـــــالون عن ســـــنن الح ، الحاأرون فيما يأحون، ور رون، وال يســـــتمرون 

ّلَ َواد  
ُ

ُهم  َفي إلــــ  ي
َ
َر أ

َ
م  ح

َ
ل
َ
على وحيرال وايــــدال في األفعــــان واألقوان، وا هم في إلــــل لغو ياوضــــــــــــون َأ

 ببــاطــل، ورــ م وفي إلــل فن من الآ (30)َيَهيُموَن﴾
ف
ون ينظمونذ وقــان قتــادالي الصـــــــــــــاعر يمــد  قومــا

وَن﴾
ُ
َعل  َيي 

َ
وَن َما ال

ُ
ُهم  َيُآول  ي

َ
 بباطل ََوأ

ف
فهم يتبجحون بأقوان وأفعان لم حصــــــــــــدر علهم  (31)قوما

فيت  رون بما ليس لهم مير أن الصــــــعراب ال ين ذ روا الصــــــحابۃ بيضــــــاألهم لم يكونوا ىال نآلۃ 

 ذ(32)ون  صور ييا هم ورسم  واقعهم الرفيع بدقۃلحآاأ  احصيوا بها وإل

ًلشعراء اإلسالم توجيه الرسول 

في الج ررال العربيۃ، و صــأ وحرعرإ بين قوم يعدون الصــعر ديوان فضــاألهم،  ولد الرســون 

وســـــــجل ميا ر م، ووســـــــيلۃ حاليد مشثر م، قوم يتعصـــــــآون الكلمۃ الحلوال، ورعربون لســـــــماإ 

 ملتعۃ سماإ الصعرذالعحن الع ب، ورآيمون األسو 
ف
 ا  واملواسم ح آيآا

فهو لهم غبلۃ فعروا عل ها، وسجيۃ متأصلۃ في نيوسهم، يولد ويعيش في دا لهم ورجر  على 

 ذ(33)ي  ال حدإ العرب الصعر يتن حدإ انبل الحنين السنتهم، فال مرو أن يآون الرسون 

 الم مؤلش فما واف  الح  منه  في اطار رسالته يدده بآولهي  ىنما الصعر  وغاب رأ  الرسون 

فهو يســــــــــــن ومــا لم يواف  الح  منــه فال  ير فيــه   مــا قــاني  ىنمــا الصــــــــــــعر  الم فمن ال الم 

الخبي  والعيب   ما قال  عايصــــــــــــۃ رضــــــــــــي  ه علهاي  الصــــــــــــعر فيه  الم يســــــــــــن وقبيف فا  

 ذ(34)الحسن واحرك الآبيف 
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، واســـتماعه له، شـــأنه في ذلش شـــأن أ  بالصـــعر، وعنايته به ومن  نا إلان حاثر الن   م مد 

َما  عربي ا ر، اذ ال حـــناقض بين الرسالۃ وبصررۃ الرسون  ل  َىني
ُ
من يي  استجابته للصعر َق

﴾ يي
َ
م  ُيوَيى َى 

ُ
 

ُ
ل
 
ث ٌر ّمَ

َ
ا َةص

َ
ن
َ
وقد إلان قبل النبوال ي ضر مع لداحه سو  عكاظ ليسمع الصعر،  (35)أ

 ذ(36)فآد رو  انه سمع الصاعر عمرو بن إللثوم و و ةعكاظ ينصد معلآته املصهورال

وقد وصـــــل  (37)من  ثير من ال الم  وقان الخليل بن أيمدي  إلان الصـــــعر أيب ى ى رســـــون ه 

  عن الصعر والصعراب، من ذلش قولهي  ىن من ىلينا  ثير من األيادي  النبورۃ يت دذ ف ها الن 

 على أبيات العالب الحضرمي الت  قان ف ها
ف
 ي(38)البيان ل حرا، وىن من الصعر لح مۃ  تعليآا

ًتحيتك الحسنى فقد يرقع النعلًوحي ذوي االضغاث تسبي قلوبهم

  ولم ينيرد الرســون 
ف
ةســماإ الصــعراب بل إلان يصــار ه اصــحابه حربيۃ الذواقهم وحصــحي ا

الســاليبهم في ال الم  ما حرب  نيوســهم واســتآام ســلو هم وحمررنا لهم على نآد الصــعر وحوغ هه 

وأبا ب ر رضـــــــي  ه عنه عند باب فمر  في اطار االســـــــالم  ما ذ ر أبو وداعۃ قاني رأي  رســـــــون 

 رغل و و يآوني

ًأال نزلت بآل عبد الدارًل املحول رحلهيا أيها الرج

ي  أ  ــ ا قــان أ قــان أبو ب ري ال والــ   ةعثــش بــالح   فــالتيــ  رســــــــــــون ه 
ف
ى ى أبي ب ر قــاأال

 ول نه قاني 

ًاال نزلت بآل عبد منافًيا ايها الرجل املحول رحله

و ما إلان الرســـــــون يســـــــمع شـــــــعر اليروســـــــيۃ في الجا ليۃ لي رك به إلوامن العربي وردفعه 

ن و االست سان في الآتان في س يل العآيدال،   لش إلان يسمع شعر الحنيييۃ ورعلب سماعه 

 ىذ إلان 
ف
ليصـــــــعيي منه ما يتي  ودعوال االســـــــالم أو ال وليعرف اصـــــــحابه ما فيه من شـــــــين، ثانيا

ي الصـــــل  فآد ث   في صـــــحيف مســـــلم عن عمرو بن الصـــــديد أنه قاني يســـــمع شـــــعر أميۃ بن أب

فآاني  ل معش من شــــــــــــعر أميۃ بن أبي الصــــــــــــل  عــــــــــــي بأ فآل   عم قاني  يه   ردف  الن   

 ذ(39)فأ صدحه ماأۃ بي  فآاني ىنه إلاد ليسلم في شعره وفي روايۃ آمن شعره و ير قلبه 

بمنزلۃ ال الم، يسنه   سن ال الم، وثمۃ يدي  يبين منزلۃ الصعر، يين يآوني   الصعر 

 ذ(40)وقبي ه  آبيف ال الم 
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 من الحدي  وصــــــــــــل  ىلينا أ  ر من يادثۃ حبين ســــــــــــنۃ رســــــــــــون ه 
ف
يين إلان يرى  وانعالقا

 روج الصـــــــــــعراب على الآيم وامليا يم انســـــــــــالميۃ الجديدال، أو أ  دعوال ملهم ى ى ما إلانوا عليه 

ن ر عل هم ذلــش وروغههم ن و الصــــــــــــحيف من الآون، من قيم وميــا يم الجــا ليــۃ، ييــ  إلــان ي

 والحسن من ال الم، بمآياد ىسالمي غديدذ فعندما يسمع  عب بن مالش يآوني

ًمدربة فيها القوانس تلمعًمدافعنا عن جذمنا كل فخمة

ين ر عليـه احجـا ـه ن و العصــــــــــــ يـۃ الآبليـۃ، الت  يي من اثـار الجـا ليـۃ، ورعـالـب ىليـه أن يبـدن 

 له ه املالطيۃ الآيمۃإللمۃ 
ف
 ذ(41))غ منا( بكلمۃ )ديننا( وريعل ذلش  عب، ورنصر  صدره فريا

وح كي   ه الروايۃ أ   الرسون صحابته بالتدررب على الصعر وح وقهم ملعرفۃ صحي ه من 

 في األشــــــــــــعار  ما إلان 
ف
فاســــــــــــده،  ما تععينا الدليل على أن أبا ب ر رضــــــــــــي  ه عنه إلان مرغعا

 في األ 
ف
 ملرايل مّر مرغعا

ف
ساب وااليساب ومن  نا إلان ا تيار الرسون ال ررم للصعراب ا عكاسا

 ملهم 
ف
 فررآا

ف
 مســــــتلهضــــــا

ف
 والتيــــــجيع للمســــــت بين ثانيا

ف
بها في   ا اال تيار والتوغيه للصــــــعراب أوال

ي  من ي م  أعراض املســــــــــــلمينأ فيآوم ىليــه ثالثــۃ متمثلــۃ املعــا ي 
ف
للــدفــاإ عن انســــــــــــالم قــاأال

 يتي  ومو بتهم واغــاد هم ألســـــــــــــاليــب ال جــاب  انســــــــــــالميــۃ
ف
 عــادال

ف
في أشــــــــــــعــار م فيوآعهم حوآيعــا

يآون لهي  أن  ح ســــــــــــن  املاتليۃ فكان  عب بن مالش لل جاب باأليام ول لش إلان الرســــــــــــون 

 على الحآاأ  الدامغۃ أمره الرسون 
ف
صيۃ الحرب ويسان لل جاب باملثالب  ولكون هجاأه مبنيا

ليتعلم منه ا ســــــــــــاب العرب ومثالبها وأما ابن روايۃ فكان لل جاب بال ير بال  اب ى ى أبي ب ر 

 ذ(42)والصرك

 من دوافع املديف الجماعي، فمن ذلش ما إلان من أمر  وقد يكون حوغيه الرســــــــــــون 
ف
دافعا

بآصــــــــــــيدال )ال ردال( الت  ورد ف ها مد    عب بن آ ير رضــــــــــــي  ه عنه عندما مد  الرســــــــــــون 

 بآولهي  لوال ذ رت  ف ثه الرســــــــون للمهاغررن دون األنصــــــــار، 
ف
 دقيآا

ف
على مد  االنصــــــــار يثا

يرمب في مديهم،  ، فأيس الصــــاعر بصــــد  مصــــاعره أنه (43)األنصــــار باير فا هم ل لش أ ل 

 يصــــــدر عن طيب  اطر دون ى راهذ وحتعل  رمبۃ الرســــــون 
ف
 فعرض ب لش ليكون املبدإ عيورا

ن في نيوســـــــهم ويصـــــــۃ حضـــــــر بمصـــــــعحۃ انســـــــالم في مد   عب رضـــــــي  ه عنه ل نصـــــــار ىال حكو 

 ي (45)، فكان نتيجۃ ذلش قصيدال في مد  األنصار(44)واملسلمين
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ره كَرُم الحياِة فال َيَزْل  نٍب من صالح االنصارًًَِمن سَّ
َ
ًفي مق

 الـمبحث الثاني: الجانب العقدي الحس ي الجهاد والرغبة فيه

ذلش يآون ســــــــب انه وتعا ىي ََوَما تعد رســــــــالۃ انســــــــالم ريمۃ، و دايۃ للعاملين، وفي 

يَن﴾ َ
َ
امل عــــَ

 
 َلل

ف
ۃ مــــَ  َري 

ي
اَك َىال نــــَ

 
ل ســــــــــــَ ر 

َ
فــــالخير والريمــــۃ  و غو ر ــــا، ولو فت ــــ  الآلوب أبوابهــــا  (46)أ

للدعوال، وآمن  بها الجماعات، ملا ايتاج انســــــــــــالم ى ى الآتان في ســــــــــــ يل يمايتها والدفاإ عن 

 يررۃ انتصار اذ

  ر من آيۃ على بواع  الجهاد، وأســـــــــبابه، وأشـــــــــار ى ى ما أعده ه وقد أ د الآرآن ال ررم وفي أ

اَغُروا  َ يَن  ـــَ
ي
َ يَن آَمُنوا َوالـــ

ي
ســــــــــــب ـــانـــه وتعـــا ى للمجـــا ـــدين من أغر وثواب يآون تعـــا ىي ََىني الـــ

ُيوٌر َرَييٌم﴾
َ
ُه م

ي
َه َوالل

ي
 الل

َ
َمۃ ُغوَن َري  َئَش َير 

َ
ل و 

ُ
َه أ

ي
 ذ(47)َوَغاَ ُدوا َفي َسَ يَل الل

 في الجرأال واالقدامذ لم يضــعش  وإلان الرســون 
ف
  متآدما

ف
 في ميدان الجهاد، ورم ا

ف
 متميزا

ف
رغال

امام عنجهيۃ قريش، ولم يباَن بمآاطعتها له، ويربها أّياه، ألنه إلان يدرك قيمۃ الرســــــــــــالۃ الت  

ال إللش بها، فهان  التضــــــحيات عنده وتســــــاقع  الصــــــهوات أمامه، ولم يبدأ غهاده ىال بمجا د

 ذ(48)نيسه وامت ا ها لتكون قادرال على املواغهۃ

وإلــان الصــــــــــــحــابــۃ ال رام في ميــدان الجهــاد، شــــــــــــوا ــد متميزال في االقتــدار والجرأال، وفي مآــارعــۃ 

الخصــــــــــــوم، أل هم إلانوا يســــــــــــتمدون من رســــــــــــوله ال ررم الدرود العميآۃ والع ر الغنيۃ في   ا 

لمســـــــلمين قوال قريش، وبأســـــــها ليات ر يبين ل الجانبذ فيي معر ۃ بدر ال  رى وقش الرســـــــون 

ينه   المــه، يتن برآ لــه أ  ر من ايــد يجيبــه، وإلــان  ف هم قوال املبــادى، فمــا إلــاد الرســــــــــــون 

 ملهم، فآاني )يا رســــــــــــون ه امَض ملا اراك ه، فن ن معش، وه ال 
ف
املآداد بن عمرو، وايدا

  َ
 
ن
َ
َ ب  أ

 
اذ

َ
اَعُدوَن﴾ نآون لش  ما قال  بنو اســــــــــراأيل ملوفــــــــــيني َف

َ
ا َ اُ َنا ق  َىني

َ
َآاَحال

َ
َش ف ، (49)َوَربُّ

 ول ن اذ ب ان  وربش فآاحال انا مع ما مآاحلون، فوال   ةعثش بالح ، لو ســرت بنا ى ى برك 

ذ وفي ذات املعر ۃ وقش ســـعد بن معاذ رضـــي  ه (50)الغماد لجالدنا معش من دونه يتن حبلغه 

هم يون قاأد م ونب هم، فآاني  فامَض يا رسون ه ملا عنه يبين عم  ايمان االنصار، والتياف

أردت، فن ن معش فوال   ةعثش بالح ، لو اســـــــــتعرضـــــــــ  بنا   ا الب ر فاضـــــــــته، لخضـــــــــناه 

ُ ُر في الحرب، صــدو   ، انا لصــُ
ف
معش، ما حالش منا رغل وايد، وما ن ره ان حلآل بنا عدونا مدا

َسر  بنا على بر ۃ ه في اللآابذ لعل ه يررش منا ما حآرُّ به عين
َ
 ذ(51)ش، ف

 في الحياظ  وقد حرســـــم الصـــــحابۃ ال رام  عل الرســـــون 
ف
وبعد وفاحه، في حب   الجهاد أســـــاســـــا

 في ابراآه 
ف
 وامينا

ف
على الرســـــــالۃ والدفاإ علها، مســـــــ رشـــــــدين بويي العآيدالذ وإلان الصـــــــعر صـــــــادقا

له ه الآيمۃ، وبيان فضــــــــــــيلتها، فوا ب املجا دين، وراف  جحافلهم، ويي تســــــــــــلش درب النور 

 ذ(52)وااليمان
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يــدان الجهــاد الســــــــــــتلهــاض الهمم، وىلهــاب مصـــــــــــــاعر وقــد اســــــــــــتعــاإ الصــــــــــــعر أن يؤد  دوره في م

الحماســــــۃ، واالندفاإ في نيود املجا دينذ فصــــــور مصــــــاعر املجا دين، وأياســــــيســــــهم ةعد أن 

 في موا ب انسالمذ
ف
 ن روا انيسهم غنودا

َد ، وايــد من املجــا ــدين األواأــل الــ ين حرإلوا م ــۃ  فهــ ا عبــد ه بن الحــارذ بن قيس بن عــَ

  بمن ف هــا، ملتجئين
ف
ى ى الح صـــــــــــــۃ، من أغــل أن يعبــدوا ه بــأمــان، ال ياــافون على ديلهم أيــدا

 ي(53)فيآون 

ً
ً
ًانا وجدنا بالد هللا واسعة

لَّ الحياة وخز
ُ
ًفال تقيموا على ذ

ًإنا تبعنا رسول هللا واطرُحوا

ل واملخزاِة والُهوِنً
ُّ
ًتنجي من الذ

ً
َ
ًٍي في املماِت وعيٍب غير مأمون

ِ وعالوا في 
ًاملوازيِنًقول النهي 

فهو ي ي  من بآي أســـــــــير الصـــــــــرك، والضـــــــــاللۃ في م ۃ، بأن يســـــــــارإ ى ى االيمان، ألن البآاب على 

الصــــرك  و ذن في الحياال، و    في املمات و و ال يبا ي باروغه من م ۃ، ألن بالد ه واســــعۃ 

 عن ذن الحياال و    اآل رالذ والناةغۃ الجعد  شـــ
ف
ا د آ ر حضـــمن لال ســـان أن يعبد ه ةعيدا

 في يياحه فيآون 
ف
 ي (54)للصاعر الصحابي املجا د ال   آمن بالجهاد واحا ه ن جا

ً
ً
 تذكرني باهلل قاِعَدة

ْ
ت

َ
ًبات

ًيا بنت عمي كتاب هللا أخرجني

 فربُّ الناس ُيرجعني
ُ

 رجعت
ْ
ًفأن

ًما كنت أْعرج او اعمى فيْعذرني

مُع ينهلُّ من شأنيهما سبال ًوالدَّ

 وهْل أمنعنَّ 
ً
ْرها

ُ
ًهللُا ما فعالك

ِ فابتغي َبَدال
ًوإن لحقت بَربي 

ع ِحوال
ْ
ًأو ضارعا من ضنًى لم يْستط

فهو يم  عليه وغوده، و يانه، وصـــم آذانه عن ســـماإ إلل صـــوت، وأوصـــد أبواب عاطيته أمام 

املصــــــا د املؤثرالذ فلم يســــــمع نداب آوغته، ولم يلتي  لدموعها، ولم يضــــــعش أمام رمبتها، ويي 

 بلغۃ االقناإ، بانه ال ع ر له يمنعه عن حناشــــــــــــده البآاب 
ف
ألنه مؤمن باهلل، وبرســــــــــــولهذ مااطبا

 بالعرج أو العمن أو اله ان يتن يع ره هذ
ف
 الجهاد، فهو ليس مصابا

و   ا فإن داعي الجهاد إلان أقوى من إلل عي ب في نيود املجا دين، ال يبالون ةهي ب، وعالم 

، وقيمته في الدنيا واآل رال، فصــار الجهاد م ور ييا هم، املباالال أ ماداموا يدرإلون ثواب الجهاد

 وطرر  حاليد مذ

 ي (55)فانمام علي رضي  ه عنه في   ا يع ر أصد  تعبير عن ذلش بآوله
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ًافاطم هاِك السيف غير ذميٍمً

ًلعمري لقد جاهدت في نْصر احمد

ًأريد ثواب هللا ال ش يء غيره

 برعديد وال بلئيِمًً
ُ

ًفلست

ِ با
ًلعباِد عليمومرضاة رب 

ٍة ونعيِمً
 
ًورضوانه في جن

فهو معروف باقت امه لحومات الوغى، وغهاده البعو ي ال   ال يواآ  أ  غهاد، ال   ال يبغي 

منه ســــوى مرضــــاال ه، وال يعلب ىال ثوابه ورضــــوانه في غنات  و عيم، ف يش الأ و و معروف 

و  ا عبد ه بن روايۃ رضــــي  ه عنه حضــــحيته بنيســــه من  العحظات األون للدعوال وبعد اذ 

 
ف
 ي (56)عنه يااطب نيسه قاأال

ًيا نفس اال تقتلي تموتي

يِت فقد اعطيِتً
َّ
ًوما تمن

ًهذا ِحماُم املوِت قد َصِليِتًً

ها ُهديِتً
َ
ًإن تفعلي ِفعل

ورآون لها بأن املوت  و مصير إلل ا سان سواب شاب أم أبل، ول ن املوت من أغل  دف سام، 

ومرضاال هلل سب انه وتعا ىذ فه ه مايۃ إلل مجا د  و اليوآ بنعيم اآل رال ال   ال ىعالب للدين 

  عيم ةعدهذ

و   ا ظل الجهاد مايۃ إلل مؤمن و و غ ب من ىيمانه ةعآيدحه فه ا عمرو بن معد 

 ي (57)ي رب ال بيد  رضي  ه عنه يآون 

ًأعاذل عدتي بزي  ورمحي

ًأعاذل إنما افنى شبابي

ًيادوكل مقلص  سلس القً

ًإجابتي الصريخ الى املنادي

ىنه يه ب إلل مســــــــــتل مات الآتان برمم   ر ســــــــــنه وضــــــــــعش قوحه ول ن  يش ال يل   

 النداب ورارج من أغل مرضاال ه ورسوله، وألن املجا دين  ير من الآاعدين عند هذ

 من ال ين عرفوا ببعولته واقدامه فيآون 
ف
 ي (58)ويعد الآعآاإ رضي  ه عنه وايدا

ِ كريهٍةً
 لكل 

َ
ًفيجيب قعقاٌع دعاَء الهاتِفًًًيدعون قعقاعا

فهو معروف بــــاغــــابتــــه داعي الجهــــاد، ويي بعولــــۃ حآوده ى ى بعوالت النــــه يعلم أن 

دعوحه ى ى الجهاد ال حكون ىال ألمر غلل، فهو البعل املعلم ال   أمدي به أبو ب ر رضـــــي  ه عنه، 

 رضـــــــي  ه عنه في يصـــــــار الحيرال، و 
ف
، حلش يي معحمۃ (59)قان عنهي ال يه م غيش فيه مثله الدا
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من مالمف شخصيۃ الصحابي الواححۃ الت  ميزحه عن سواه ممن إلان قبله على الرمم من أن 

 انسالم أ  ر  صان العرب الحسنۃ ى ى عرفوا بها من شجاعۃ ونجدال وسب  ى ى الخيراتذ

ن وقيـــۃ ملـــا يآآـــه الب ـــ  من  تـــامـــا لهـــ ا الب ـــ  الـــ   قـــد حم ةعون ه وفضــــــــــــلـــه، فالبـــد م

مآاصـــــــد، وما حوصـــــــل اليه من نتاألذ ةعد ان ا تمل  صـــــــورحه به ا الصـــــــكل ال   وددت في ان 

 يكون عليه، وضمن املن م ال   وضعتهذ

، فناصـــــرو ا باللســـــان والســـــنان يتن أحم ه 
ف
ىن دور الصـــــحابۃ في الدعوال انســـــالميۃ إلان بارآا

ذنوره، وميز الب   موقش انسالم من 
ف
 أ القيا

ف
 الصعر فآد إلان موقيه موقيا

 يلهل منه وىن   ه النابۃ العيبۃ العا رال قد ح لوا بمكارم ســــــــــيد الخل  
ف
 ثرا

ف
، فكانوا ينبوعا

من غاب ةعد م، ىال أن الصــــــعر برمم قلته وقصــــــر أمد عصــــــره، يدد مالمف شــــــخصــــــيات  ؤالب 

 الصحابۃ ال رام، من  الن سع هم في غوانب الخير إللهاذ

 ومن مـميزا همي التضحيۃ الي ال بالنيس واملان والولد والجاه والسلعان له ا الدين ولرسوله 

 ون وا هم في ه غل وعال  أ هم لم يالآوا ىال للتضحيۃ واليداب وانيثار والب نذ

وفي األ ير الحدي  عن الجهاد والرمبۃ فيه والدعوال ى ى انســــــــــــالمذ فآد حميزوا باملثاليۃ فبلغوا 

لدرغۃ العليا في عبادا هم ومعامال هم وأ القهم وأفكار مذ فهم رمم أ  ريتهم شـــــــــــعراب يجيدون ا

 الصعر ىال أ هم إلانوا قادال أف اذ ورغان صناديد يموا انسالم باللسان والسنانذ

 

 الـهوامش

( الآـامود امل يط، مجـد الـدين م مـد بن يعآوب الييروآ آبـاد ، دار الي ر بيروت، 1)

 ذ  2/306مذ 1983

( غمهرال اللغۃ، أبو ب ر م مد بن الحســـــــــــــم االآد  البصـــــــــــــر ، م تبۃ املتن  ، ةغداد، 2)

 ذ  2/223

مادال  7/45( لســـــــان العرب، أبو اليضـــــــل غمان الدين بن منظور، دار صـــــــادر بيروت، 3)

 )شخص(ذ 
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 ذ 1/689مذ 1982( املعجم اليلسيي، غميل صليبا، دار ال تاب بيروت، 4)

 ذ 1476م، ص/1979، 1( املعجم األدبي، غبور عبد لنور، دار املاليين بيروت،  5)

م، 1985منيم، دار الصــــــــــــرو  ةغداد،  ( اليــــــــــــخصــــــــــــيۃ، الآورد، حرغمۃ ســــــــــــيد م مد6)

 ذ 25ص/

( اليــــــــــخصــــــــــيۃ وقياســــــــــها، لويس إلامل وا رون، م تبۃ اللهضــــــــــۃ املصــــــــــررۃ، الآا رال، 7)

 ذ 7 - 6م، ص/1959

( علم النيس في الحيـــــاال العمليـــــۃ، ىبرا يم عبـــــد ه ماي، معبعـــــۃ العـــــا ي ةغـــــداد، 8)

 ذ 135م، ص/1967

( علم النيس وحعبيآاحه ال ربورۃ واالغتماعيۃ، عبد علي الجســــــــــــما ي، معبعۃ الخلود 9)

 ذ 216، 214م، ص/1984ةغداد، 

 ذ 66م، ص/1981، 2( علم النيس واألدب، سامي الدروبي، دار املعارف الآا رال،  10)

، 1979( الثآافۃ والثآافۃ انســــــــالميۃ، ســــــــميف عاطش، دار ال تاب اللبنا ي بيروت، 11)

 ذ 15، ص/2 

( اليـــــــــــــخصـــــــــــــيـــۃ انســـــــــــــالميـــۃ، عـــايصـــــــــــــــۃ عبـــد الريمن )بنـــ  الصـــــــــــــــاط (، دار االيـــد 12)

 ذ 12 – 11م، ص/1972بيروت،

( انصـــــــــــــابۃ في حمييز الصـــــــــــــحابۃ، أبو اليضـــــــــــــل ايمد بن علي بن  جر العســـــــــــــآال ي، 13)

 ذ 1/6مذ 1972 مد البجاو ، دار  هضۃ مصر الآا رال، ح آي ي علي م

( أســــد الغابۃ في معرفۃ الصــــحابۃ، ع  الدين ابن األثير، أبو الحســــن علي بن م مد 14)

الج ر ، ح آي ي م مـــد ابرا يم البنـــا وم مـــد أيمـــد عـــاشـــــــــــــور وم مود عبـــد الو ـــاب 

 ذ 3/97مي 1970فايد، دار الصعب الآا رال، 

ميۃ، اعداد وح ررري ىبرا يم آإلي  ورشـــــيد وأيمد الصـــــنتاو  ( داأرال املعارف انســـــال 15)

 ذ 3/450مذ 1933وعبد الحميد يو س، م تبۃ دار الصعب الآا رال،  

( أســــد الغابۃ في معرفۃ الصــــحابۃ، ع  الدين ابن األثير، أبو الحســــن علي بن م مد 16)

 ذ3/98الج ر  ي 

الصــــــــنتاو  وعبد الحميد  ( داأرال املعارف االســــــــالميۃ، ىبرا يم آإلي  ورشــــــــيد وأيمد17)

 ذ3/450يو سي 

، 8( التاررخ انســــــــالمي قبل البعثۃ والســــــــيرال، م مود شــــــــا ر، امل تب االســــــــالمي،   18)

 ذ 359 – 2/357م، 2000
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 ذ 2/359( التاررخ انسالمي قبل البعثۃ والسيرال، م مود شا ري 19)

 ذ 25( العصر انسالمي، دذ شوقي ضيش، دار املعارف الآا رال، ص/20)

، عبد الريمن  ليل دور الصـــــــــــــعر في معر ۃ الدعوال االســـــــــــــالميۃ أيام الرســـــــــــــون  (21)

 ذ 179مذ ص/1971ابرا يم، الصر ۃ الوطنيۃ للنصر والتوآيع، الج اأر، 

 ذ 206( دور الصعر في معر ۃ الدعوال االسالميۃ، عبد الريمن  ليل ابرا يم، ص/22)

، بيروت، 1ر ال تب العلميۃ،   ( األما ي، أبو اليرج علي بن الحســـين االصـــبها ي، دا23)

 ذ 4/137مي 1986

( املثل والآيم الخلآيۃ عند عرب ما قبل االسـالم وعهد الرسـالۃي لهاشـم يو س عبد 24)

 80م، ص/1987الريمن، رسالۃ ماغستير مآدمۃ ى ى إلليۃ اآلداب، غامعۃ املوصل 

لهاشـم يو س عبد ( املثل والآيم الخلآيۃ عند عرب ما قبل االسـالم وعهد الرسـالۃي 25)

 91الريمن، ص/

 ذ 227( سورال الصعراب، رقم اآليۃ/26)

(  تاب الصـــــــــــــناعتين ال تابۃ والصـــــــــــــعر، أبو  الن الحســـــــــــــن بن عبد ه بن ســـــــــــــهل، 27)

، دار اييــــاب ال تــــب 1ح آي ي علي بن م مــــد البجــــاو ، م مــــد اليضــــــــــــــــل ابرا يم،   

عات االسالميۃ في الآرن ، ورنظري املجتم32م، ص/1952العربيۃ، عيسين البابي الحل  ، 

 ذ330م، ص/1978، 4االون، ش ر  فيصل، دار العلم للماليين بيروت،   

 ذ 224( سورال الصعراب، رقم اآليۃ/28)

مي 1967، 5( في ظالن الآرآن، ســـــــــــــيـــد قعـــب، دار اييـــاب ال راذ العربي، بيروت،  29)

 ذ 19/120

 ذ225( سورال الصعراب، رقم اآليۃ/30)

 ذ226اآليۃ/( سورال الصعراب، رقم 31)

، 1( الصــــــــعر والصــــــــعراب في ال تاب والســــــــنۃ، يوســــــــش العظم، دار اليرقان عمان،  32)

 ذ12م، ص/1983

( دراســــــــــــــات نآــديــۃ في الصـــــــــــــعر العربي، ب جــ  عبــد الغيور الحــدي  ، دار الصـــــــــــــؤون 33)

 ذ 168، ص/1م،   1992الثآافيۃ ةغداد، 

ن رشــــــــــي  الآيروا ي، ( العمدال في م اســــــــــن الصــــــــــعر وآدابه ون ره، أبو علي الحســــــــــن ب34)

 ذ 14/27مي 1974، 4ح آي ي م مد ماي الدين عبد الحميد، دار الجيل بيروت،   

 ذ 6( سورال فصل ، رقم اآليۃ/35)
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 ذ 9/171( األما ي، أبو اليرج علي بن الحسين االصبها يي 36)

( الجامع أليكام الآرآن، أبو عبد ه م مد بن أيمد الآرط  ، دار ال تاب العربي، 37)

، انســــــــــالم والصــــــــــعر، دذ ســــــــــامي مكي العا ي، ســــــــــلســــــــــلۃ عالم 15/52مي 1967الآا رال،  

 ذ 47م، ص/1983، معاةع دار الرسالۃ، الكور ، 66املعرفۃ، إ 

،  صـــــــــــــره 2ررر الع ر ،   ( غــامع البيــان عن حــأورــل الآرآن، أبو غعير م مــد بن غ38)

 ذ130-19/127مي 1954م تبۃ ومعبعۃ مصعيل البابي الحل  ، مصر 

( صـــبف األعهـــين في صـــناعۃ اال صـــا، أبو العباد أيمد بن علي الآلآصـــند ، العبعۃ 39)

 ذ 1/61مي 1963األميريۃ الآا رال، 

ثم  ( حيســـير الآرآن العظيم، أبو اليداب ىســـماعيل بن عمر بن  ثير الآرعـــي  البصـــر  40)

الدمصـــــــــــــآي، امل آ ي ســـــــــــــامي بن م مد ســـــــــــــالمۃ، الناشـــــــــــــري دار طيبۃ للنصـــــــــــــر والتوآيع، 

 ذ3/302،  8م، عدد األغ ابي1999، 2العبعۃي

( األما ي في األدب انســــالمي، ابتســــام مر ون الصــــيار، دار الح مۃ للعباعۃ والنصــــر 41)

 ذ16-15مذ ص/1991ةغداد، 

 ذ 263عبد الريمن  ليل ىبرا يم، ص/( دور الصعر في معر ۃ الدعوال انسالميۃ، 42)

( الســــــيرال النبورۃ، عبد امللش بن  صــــــام، ح آي ي مصــــــعيل الســــــآا ىبرا يم االبيار  43)

 ذ 2/515مي 1955، 2وعبد الحييظ شل  ، الآا رال،   

( الرســـــــــــــون والصـــــــــــــعر من  الن الســـــــــــــيرال، إلــاصـــــــــــــــد يــاســـــــــــــر ال رــد ، مجلــۃ الجــامعــۃ 44)

 ذ 56 – 55، ص/5/1981العدد/

( شر  ديوان  عب بن آ ير، صنعۃ انمام أبي سعيد الس ر ، دار ال تب الآا رال، 45)

ومـــا ةعـــد ـــا ورنظري شـــــــــــــعر املاضـــــــــــــرمين وأثر انســـــــــــــالم فيـــه، دذ ي  ن  25م، ص/1950

 ذ 225 – 224مذ ص/1981، 2الجبور ، مؤسسۃ الرسالۃ بيروت،   

 ذ 107( سورال االن ياب االيۃ ي 46)

 ذ 218( سورال البآرال االيۃي 47)

 ـي ايهم عباد يمود  الآيس،  23( شعر العآيدال في عصر صدر االسالم يتن سنۃ 48)

مي 1986 – 1406، 1م تبـــۃ اللهضــــــــــــــــۃ العربيـــۃ، بيروت، م تبـــۃ اللهضــــــــــــــــۃ العربيـــۃ،   

 ذ 151ص/

 ذ 24( سورال املاأدال االيۃي 49)
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 1/614السيرال النبورۃ، عبد امللش بن  صامي  –( برك الغمادي موضع بناييۃ اليمن 50)

 ذ 615 –

 ذ 1/615( السيرال النبورۃ، عبد امللش بن  صامي 51)

 ذ 155( شعر العآيدال، ايهم عباد يمود ي ص/52)

، والبدب والتاررخ، 1/331( عالواي أ   انوا، الســـــــيرال النبورۃ، عبد امللش بن  صـــــــامي 53)

د املؤلشي املعهر بن طا ر املآدفــــــــــي ، الناشــــــــــري م تبۃ الثآافۃ الدينيۃ، بور ســــــــــعيد، عد

 ذ4/150ي 6األغ ابي 

( شـــــــــــعر الناةغۃ الجعد ، ح آي ي عبد الع ر  ربا ، منصـــــــــــورات امل تب االســـــــــــالمي، 54)

 ذ 195م، ص/1964، 1دمصآـ   

( معجم الصعراب، املؤلشي لإلمام أبي عبيد ه م مد بن عمران املرآبا ي، بتصحيف 55)

، 2يۃ بيروت، العبعۃيوتعلي ي األســـــــــــــتاذ الد تور فذ  رنكو، الناشـــــــــــــري دار ال تب العلم

 ذ 130م، ص/1982

( ديوان عبـد ه بن روايـۃ االنصــــــــــــــار ، غمع وح آي ي دذ يســـــــــــــن م مـد بـاغودال، 56)

 ذ 87م، ص/1972معبعۃ السنۃ امل مديۃ، الآا رال، 

( شــــــــعر عمرو بن معد ي رب ال بيد ، غمعه ويآآه ي معاإ طرابيهــــــــي ، معبوعات 57)

 ذ 95م، ص/1974 – 1394مجمع اللغۃ العربيۃ، دمص ، 

، عالم ال تب بيروت، 2( شــــــــــــعراب ىســــــــــــالميون، دذ نورى يمودى الآيســــــــــــين، العبعۃي58)

 42مي ص/1984

( البعولۃ في شــعر صــدر االســالم، عبد ه الظا ر،  صــره م تبۃ ومعبعۃ مصــعيل 59)

 ذ 59مي ص/1954البابي الحل  ، مصر 

 

ًالـمصادر والـمراجع

 الآرآن ال ررم  ذ1

أســـــد الغابۃ في معرفۃ الصـــــحابۃ، ع  الدين ابن األثير، أبو الحســـــن علي بن م مد  ذ2

الج ر ، ح آي ي م مد ابرا يم البنا وم مد أيمد عاشـــور وم مود عبد الو اب 

 مذ 1970فايد، دار الصعب الآا رال، 

 مذ 1983انسالم والصعر، دذ سامي مكي العا ي، دار الرسالۃ الكور ،  ذ3
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لصـــــــــــــحابۃ، أبو اليضـــــــــــــل ايمد بن علي بن  جر العســـــــــــــآال ي، انصـــــــــــــابۃ في حمييز ا ذ4

 مذ 1972ح آي ي علي م مد البجاو ، دار  هضۃ مصر الآا رال، 

، بيروت، 1األما ي، أبو اليرج علي بن الحســـــين االصـــــبها ي، دار ال تب العلميۃ،    ذ5

 مذ 1986

اد، األما ي في األدب انســــــالمي، ابتســــــام مر ون الصــــــيار، دار الح مۃ للعباعۃ ةغد ذ6

 مذ1991

البدب والتاررخ، املعهر بن طا ر املآدفي ، م تبۃ الثآافۃ الدينيۃ، بور سعيد، عدد  ذ7

 ذ 6األغ ابي 

البعولۃ في شــعر صــدر االســالم، عبد ه الظا ر، معبعۃ مصــعيل البابي الحل  ،  ذ8

 مذ 1954مصر 

، 8التاررخ انســـــــــالمي قبل البعثۃ والســـــــــيرال، م مود شـــــــــا ر، امل تب االســـــــــالمي،    ذ9

 مذ 2000

حيســــير الآرآن العظيم، أبو اليداب ىســــماعيل بن عمر بن  ثير الآرعــــي  البصــــر  ثم  ذ10

الدمصـــــآي، امل آ ي ســـــامي بن م مد ســـــالمۃ، الناشـــــري دار طيبۃ للنصـــــر والتوآيع، 

 ذ8م، عدد األغ ابي1999، 2العبعۃي

، 1979الثآافۃ والثآافۃ انســــــــــالميۃ، ســــــــــميف عاطش، دار ال تاب اللبنا ي بيروت،  ذ11

 ذ 2 

،  صـــــــــــــره 2غــامع البيــان عن حــأورــل الآرآن، أبو غعير م مــد بن غررر الع ر ،    ذ12

 مذ1954م تبۃ ومعبعۃ مصعيل البابي الحل  ، مصر 

الجــامع أليكــام الآرآن، أبو عبــد ه م مــد بن أيمــد الآرط  ، دار ال تــاب العربي  ذ13

 مذ 1967الآا رال،  

 ر ، م تبۃ املتن  ، ةغدادذ  غمهرال اللغۃ، أبو ب ر م مد بن الحسم االآد  البص ذ14

داأرال املعارف انســــــالميۃ، اعداد وح ررري ىبرا يم آإلي  ورشــــــيد وأيمد الصــــــنتاو   ذ15

 مذ 1933وعبد الحميد يو س، م تبۃ دار الصعب الآا رال،  

دراســـــــــــــــات نآــديــۃ في الصـــــــــــــعر العربي، ب جــ  عبــد الغيور الحــدي  ، دار الصـــــــــــــؤون  ذ16

 مذ 1992الثآافيۃ ةغداد، 

، عبــد الريمن  ليــل معر ــۃ الــدعوال االســـــــــــــالميــۃ أيــام الرســـــــــــــون دور الصـــــــــــــعر في  ذ17

 مذ 1971ابرا يم، الصر ۃ الوطنيۃ للنصر والتوآيع، الج اأر، 
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ديوان عبد ه بن روايۃ االنصـــــــــــــار ، ح آي ي دذ يســـــــــــــن م مد باغودال، معبعۃ  ذ18

 مذ1972السنۃ امل مديۃ، الآا رال، 

الرســـــــــــــون والصـــــــــــــعر من  الن الســـــــــــــيرال، إلـــاصـــــــــــــــد يـــاســـــــــــــر ال رـــد ، مجلـــۃ الجـــامعـــۃ  ذ19

 ذ 5/1981العدد/

الســـــــيرال النبورۃ، عبد امللش بن  صـــــــام، ح آي ي مصـــــــعيل الســـــــآا ىبرا يم االبيار   ذ20

 مذ 1955، 2وعبد الحييظ شل  ، الآا رال،   

اليـــــــــــــخصـــــــــــــيــــۃ انســـــــــــــالميــــۃ، عـــايصــــــــــــــــۃ عبــــد الريمن )بنــــ  الصــــــــــــــــاط (، دار االيـــد  ذ21

 مذ 2197بيروت،

اليـــــــــخصـــــــــيۃ وقياســـــــــها، لويس إلامل وا رون، م تبۃ اللهضـــــــــۃ املصـــــــــررۃ، الآا رال،  ذ22

 مذ 1959

 مذ 1985اليخصيۃ، الآورد، حرغمۃ سيد م مد منيم، دار الصرو  ةغداد،  ذ23

شر  ديوان  عب بن آ ير، صنعۃ انمام أبي سعيد الس ر ، دار ال تب الآا رال،  ذ24

 م1950

 ـــي ايهم عباد يمود  الآيس،  23نۃ شعر العآيدال في عصر صدر االسالم يتن س ذ25

 مذ  1986 – 1406، 1م تبۃ اللهضۃ العربيۃ، بيروت، م تبۃ اللهضۃ العربيۃ،   

شــــعر املاضــــرمين وأثر انســــالم فيه، دذ ي  ن الجبور ، مؤســــســــۃ الرســــالۃ بيروت،  ذ26

 مذ 1981، 2  

 شــــــــــــعر الناةغۃ الجعد ، ح آي ي عبد الع ر  ربا ، منصــــــــــــورات امل تب االســــــــــــالمي، ذ27

 م1964دمص ، 

شعر عمرو بن معد ي رب ال بيد ، غمعهي معاإ طرابيهي ، مجمع اللغۃ العربيۃ،  ذ28

 م1974دمص ، 

، 1الصـــــــــعر والصـــــــــعراب في ال تاب والســـــــــنۃ، يوســـــــــش العظم، دار اليرقان عمان،   ذ29

 مذ1983

، عالم ال تب بيروت، 2شـــــــــــــعراب ىســـــــــــــالميون، دذ نورى يمودى الآيســـــــــــــين، العبعۃي ذ30

 مذ1984

صـــــــــبف األعهـــــــــين في صـــــــــناعۃ اال صـــــــــا، أيمد بن علي الآلآصـــــــــند ، العبعۃ األميريۃ  ذ31

 مذ 1963الآا رال، 

 العصر انسالمي، دذ شوقي ضيش، دار املعارف الآا رالذ  ذ32
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علم النيس في الحيـــــاال العمليـــــۃ، ىبرا يم عبـــــد ه ماي، معبعـــــۃ العـــــا ي ةغـــــداد،  ذ33

 مذ 1967

 مذ 1981، 2ف الآا رال،  علم النيس واألدب، سامي الدروبي، دار املعار  ذ34

علم النيس وحعبيآاحه ال ربورۃ واالغتماعيۃ، عبد علي الجســــما ي، معبعۃ الخلود  ذ35

 مذ 1984ةغداد، 

العمدال في م اســـــــــــن الصـــــــــــعر وآدابه ون ره، أبو علي الحســـــــــــن بن رشـــــــــــي  الآيروا ي،  ذ36

 مذ 1974، 4ح آي ي م مد ماي الدين عبد الحميد، دار الجيل بيروت،   

 مذ 1967، 5آن، سيد قعب، دار ايياب ال راذ العربي، بيروت،  في ظالن الآر  ذ37

الآامود امل يط، مجد الدين م مد بن يعآوب الييروآ آباد ، دار الي ر بيروت،  ذ38

 مذ  1983

 تاب الصـــــــــــــناعتين ال تابۃ والصـــــــــــــعر، أبو  الن الحســـــــــــــن بن عبد ه بن ســـــــــــــهل،  ذ39

دار ايياب ال تب  ،1ح آي ي علي بن م مد البجاو ، م مد اليضــــــــــل ابرا يم،   

 مذ 1952العربيۃ، عيسين البابي الحل  ، 

 لسان العرب، أبو اليضل غمان الدين بن منظور، دار صادر بيروتذ  ذ40

املثل والآيم الخلآيۃ عند عرب ما قبل االســـالم وعهد الرســـالۃي لهاشـــم يو س عبد  ذ41

 مذ1987الريمن، رسالۃ ماغستير مآدمۃ ى ى إلليۃ اآلداب، غامعۃ املوصل 

تمعات االســــــالميۃ في الآرن األون، شــــــ ر  فيصــــــل، دار العلم للماليين بيروت، املج ذ42

 مذ1978

 مذ 1979، 1املعجم األدبي، غبور عبد لنور، دار املاليين بيروت،   ذ43

معجم الصعراب، املؤلشي لإلمام أبي عبيد ه م مد بن عمران املرآبا ي، بتصحيف  ذ44

ار ال تــــــب العلميــــــۃ، بيروت، وتعلي ي األســـــــــــــتــــــاذ الــــــد تور فذ  رنكو، النــــــاشـــــــــــــري د

 مذ 1982، 2العبعۃي

 مذ 1982املعجم اليلسيي، غميل صليبا، دار ال تاب بيروت،  ذ45

 


