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شخـیۃ الصحابۃ فی ػِس ۔۔

1الِدد،4املجلد:برسج

شخصيت الصحابت في شػشصذس إلاظالم
Personality of the Prophet’s (SAW) Companions in the
Poetry of Early Stage of Islam
 ابى مـحمذ إظـماغيل بً غبذ العالم.*الذكخىس

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.
Keywords: Personalities, Prophet Muhammad (SAW), Poetry, Islam
 اطالم آباد،الجامِۃ الىهنيۃ للغات الحديثۃ، قظم اللغۃ الِسبيۃ وآدابها،ألاطتاذ الـمظاُد
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الحمــد ب زل الِــاإلاصال والـــال والظــالم ُلــي طــيد اإلاسطــلصال ويــا م الن يــصال

وُلــي

آله وصحبه ومن والاه ،وبِد!
ف ـ ال ألادل يمثــي ذيصــو ألامــۃ و سا هــا ألاؿــيي ،و ــى ـــيلۃ لِ ــى آمن ـ

ــي ؤلايمــاال

بح ها في السقي والظمى بـصال ألامـم ومـن ذلـت ال ـواع الؼـِس ،الـرر زؿـد س ـۃ ؤلاملظـاال فـي املحـيى
الِسبــو ولــجي رطــةاز ألامــۃ فــي ــي قؿـ اُها ،بمــا انوبِـ ُليــه مــن فـــا ۃ لظــا ها ،ول ــي ــرا
ف ــد المظــم دزاطــۃ الؼــِس الــرر ىلــد فــي ؤلاطــالم طــيما فيمــا يتِلــم باػــِاز الصــحابۃ ال ـسام
من زجا الدُى وغصو م ،الرر مثلىا السُيي ألاو من السجا في الِــس ؤلاطـالمو مـاد البحـ ،
م ــن المي ــر مدزط ــۃ النب ــى  ،وق ــد ػ ــدملو ــرا اإلاىك ــىَ ة ــي مِسف ــۃ م ــا ق ــالىا وم ــا قي ــي بح ه ــم م ــن
تت
ألاػِاز .ولرا اي وت مىكـىَ بحيـ" "شخصـيت الصـحابت فـي شـػشصـذسإلاظـالم" وقيـرت ق ت ـى
دواويــصال الؼــِسا مــا يتِلــم ماهــا ؼــِسا ؿــدز الدولــۃ ؤلاطــالميۃ وغصــو م مــن الؼــِسا ؤلاطــالميصال
الرين وا بىا الدُى وناؿسو ا بالظناال واللظاال ،و طيما قال ؤ السجـا قطـى نا ِـد السطـى
ُ ي تتدي بهم في ثصو من قمىزنا الدينيۃ والدنيىيۃ.
صخـــيۃ

وقــد اػــتمي البح ـ ُلــي مهيــد ،مبحثــصال ويا مــۃ ،ناول ـ فــي اإلابح ـ ألاو التِسي ـ
ً
ً
الص ــحابو لغ ــۃ واؿ ــوال ا ومةهىم ــا وم ان ــۃ الص ــحابو ،وهبيِ ــۃ دوزه بال ــدُى ة ــي ه ودوز ــم ف ــي
ةٍ ال سآال ومىق ؤلاطالم من الؼِس ،ودوز السطى ال سيم من الؼِس والؼِسا .
وفي املحب الثاملو لم ُن الجانب الِ در الحسى" في محىز وا د ى الجهاد.
ً
ً
الـمبحث ألاول :الشخصيت لغت واصطالحا
للصخـــيۃ فــي اللغــۃ الِسبيــۃ ُــد مِــاال ،فِنــد الةصــووش آبــادر :ي ـساد بهــا طــىاد ؤلاملظــاال وغصــوه
ساه من ِد( .)1وُند ابن دزيد :ف د يساد به ي شى" وقِ ُليه الِصال منه و ي ىال ة جثۃ(.)2

وُنــد ابــن منٌــىز :ف لمــۃ شخـــيۃ مؼــت ۃ مــن شــخف ،والصــخف ــى ــي جظــم لــه از ةــاَ
ً
وًهــىز واإلاـساد بــه البــات الــرات فاطــتِصو لهــا لةــٍ الصــخف وشــخف صــخف شخىؿــا قر ي ـسج
ً
من مىكّ ة ي غصوه ،قا الخوابو ظم شخـا ة جظم له شخىؾ واز ةاَ(.)3
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ً
ً
و رلت ُند جميي( ،)4ةما جبىز ُبد النىز :فيؤ د ق ها في واقِهـا لسظـ ملؼـاها يىيـا فحظـب ،قو
ً
ً
انــدماجا اجتماُيــا ،بــي عــي مممــىَ منــتٌم مــن اإلاــؤ الت الةوسيــۃ الىزالــۃ ،وال و يــب الِلــىر،
واإلاهازات اإلا مظبۃ من البسئۃ وال وبيۃ(.)5
والصخـــيۃ ُنــد ُلمــا الاجتمــاَ :ؼـ ي نةســى" يــاؾ بــافساد ممتمــّ مِــصال يتملــي فــي نمــى مــن
ً
الحيا ينسج الافساد طلى هم الجصئو ُلي منىاله ،قو ى الـرر ِرـو ُـن الةـسد ب ىلـه( :انـا)ا مؼـصوا
برلت ا ي يا ه الِ ليۃ والِاهةيۃ والادزا يۃ ،والجظميۃ من ي عي مى د ومظتمس .
نٌ ـ ــسر ي ـ ــتم ُ ـ ــن هسي ـ ــم مال ٌ ـ ــۃ

وق ـ ــد ُسفه ـ ــا زيمؼ ـ ــازد ن ـ ــدزوض :ق ه ـ ــا ؼ ـ ــصو ة ـ ــي اط ـ ــتد
ً
الاط ـ ــتمابات الظ ـ ــي ىلىجيۃ ،والتة ص ـ ــو منو ي ـ ــا فيم ـ ــا يم ـ ــن اال يمث ـ ــي النٌ ـ ــام ال ـ ــامن لالبني ـ ــۃ
والِمليات الرر قد يةظس الظلىك(.)6
ول ــد ــاال مــن اإلاهــام الـــِبۃ وذات الا ِــاد غصــو الثابتــۃ واإلاظــتمس للتوــىز فــالتحى قال يحــدد
الِلمــا النةظــانيىال والاجتمــاُيىال مِــاملو واخــحۃ (للصخـــيۃ) ف ــد ىؿــي ق ــد م و ــى الِــالم
(البىزت) ة ي حديد ما ي سل من الخمظصال مِن ا خر ا را اللةٍ في اطـتخداما ه املختلةـۃ .ة
قنــه اطــتواَ قال يـــن

ــرا المؼــتس مــن اإلاِــاملو فـي ؿــنةصال زسسظــيصال :قولهمــا اإلاِنـ الــرر يتخــره

لةــٍ الصخـ ــيۃ تِبصــو ُ ــن اإلاٌهــس الظ ــواي الخــازيي ولان هم ــا اإلاِن ـ ال ــرر يتخــره ــرا اللة ــٍ
تِبصــو ُــن (جــى س) الاملظــاال قو هبيِتــه الدايليــۃ .ا ــاال الىجهتــاال للنٌــس ة ــي الصخـــيۃ بياهمــا
غلبۃ الخالف(.)7
ومـن التِسيةــات التـ" نحــى مناــي اإلاِنـ ألاو مــا ي ىلـه واهظــن مــن (ةال الصخــيۃ عــي جميــّ
قنــىاَ النؼــان التــ" نعحٌهــا ُنــد الةــسد ُــن هسيــم مال ٌتــه مال ٌــۃ فِليــۃ يازجيــۃ لة ــو هىيلــۃ
ً
افيـۃ مـن الـصمن ظــم لنـا بـالتِسف ـم التِــسف .وعـي غالبـا ِوـو مِنـ غصـو محـدودا ومهمـا ــاال
الحا فاال ُلما النةع قد ـسوا ره التِازي بألنصال:
ق -التالصو الرر ي و ه الةسد ُلي الايسين.
ل -مممىُـ ـ ــۃ ُـ ـ ــادات التة صـ ـ ــو والؼـ ـ ــِىز والِمـ ـ ــي بمـ ـ ــا ف هـ ـ ــا الا ما ـ ـ ــات الِ ليـ ـ ــۃ والاو َ
واإلاظتحبات واإلا سو ات واللياقات وال ابليات(.)8
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و ِـ ـ ــسف الصخــ ـ ــيۃ فـ ـ ــي كـ ـ ــى (الجـ ـ ــى س) الوبيِـ ـ ــۃ الدايليـ ـ ــۃ مـ ـ ــا ُسفهـ ـ ــا (بـ ـ ـسملع) عـ ـ ــي ـ ـ ــي
الاطــتِدادات والعاُــات واإلايــى والؼــهىات والغساســص الةوسيــۃ البيىلىجيــۃ ُنــد الةــسد ،و ــرلت ــي
ما ا مظبه من اطتِداد وميى (.)9
ةال جملۃ من الِىامي ديي في حديد اإلاةهىم الاؿـواليي للصخــيۃ فـي محاولـۃ حديـده فـي
نــف ابــداوي ،وذلــت لىجــىد اطــبال اجتماُيــۃ وشمانيــۃ وم انيــۃ وانمــان و اليــد طــلى يۃ وير ـوات
بيئي ــۃ م مظـ ــبۃ فاإلاال ٌـ ــۃ التمسي يـ ــۃ ب ــصال لن ــا قال ال ـ ــيم التـ ــ" يتِل ــم بهـ ــا قفـ ـساد ال ؼـ ــس ،فتح ــدد
طلى هم و لةو ُلي شخـيتهم ها ِها ختل من فسد ة ي آيس ي الايتالف قو ِم الايـتالف
ـرا ةذا لــم مـم فــي ؤلامـس ة ــي اقـــاه ،فن ـى ةال ــره ال يمـۃ التــ" يتِلــم بهـا الةــسد عـي التــ" ـــنّ
شخـسته(.)10
و ـ ـ ــرا ن ـ ـ ــسي قال اإلاِ ـ ـ ــاملو الاؿ ـ ـ ــوال يۃ ذات ال ـ ـ ــد ت اإلاِسفي ـ ـ ــۃ الخاؿ ـ ـ ــۃ ـ ـ ـ ــنّ مةه ـ ـ ــىم
(الصخـيۃ) في اهس متِدد يم ن من ياللها ناولها و حليلها ،بحي ي ىال لمۃ فـس ػاطـّ بياهـا
ً
وبصال قؿي ال لمۃ لغىيا ف لمۃ شخــيۃ مؼـت ۃ مـن شـخف ،والصـخف ـى ـي جظـم لـه از ةـاَ
ً
وًهــىز واإلاـساد بــه البــات الــرات فاطــتِصو لهــا لةــٍ الصــخف وشــخف صــخف بةتحتــصال شخىؿــا
قر ي ــسج م ــن مىك ــّ ة ــي غص ــوه .وُل ــي ــرا نم ــد قال ؤلاط ــالم ي ــىال الصخـ ــيۃ ؤلاط ــالميۃ بالِ ي ــد
ً
ؤلاط ــالميۃ ،ف ه ــا ت ــىال ُ ليت ــه وبه ــا نةظ ــها ت ــىال نةظ ــستها و ال جِ ــي ؤلاط ــالم م ياط ــا لجمي ــّ
ً
ً
ألاف از ُمليا وواقِيا يمِي ُند ؤلاملظاال ُ ليـۃ ةطـالميۃ .و مـا اللتـاال مِـالال ميىلهمـا لهـا ُلـي
ً
قطـاض ؤلاطــالم ،في ــىال ؤلاملظــاال ينئ لـر بهــره الِ ليــۃ و ــره النةظـيۃ شخـــيۃ ةطــالميۃ ،بـــسف
ً
ً
ً
النٌس ُن ىنـه ُاإلاـا قو جـا ال ،رال ـي مـن ية ـس ُلـي قطـاض ؤلاطـالم ،ويمِـي ـىاه بِـا ل طـالم
ي ىال شخـيۃ ةطالميۃ(.)11
ً
فالصخـ ــيۃ الاط ــالميۃ ِو ــو ـ ــىزا ب ــأال ــي ف ــسد من ــا ُ ــالم و ــده ،و ب ـ وزا ذل ــت شخـ ــيۃ
ُامۃ يلت و ف ها قبنـا ألامـۃ الىا ـد  .ومهمـا ختلـ بنـا البسئـات وألاوكـاَ واإلاـرا بٌ ،ـي ُ يـد
ً
ً
ً
ألامــۃ زالــخۃ فينــا قزدنــا قو لــم نــسد ،ونحــن ُلــي مــدي قزبِــۃ ُؼــس قسنــا نتلــى تابــا وا ــداِ ،ــسف
الــدنيا غصــوه ل ــه مثــي ط ــلوانه النافــر ُلــي ك ــمصو قمتــه والت ــالصو اإلاولــم ُلــي وجدان ــه الِــام .م ــا
ِ ــسف الت ــازيف شخـ ــيۃ فسكـ ـ ط ــلى ها وط ــنتها ُل ــي ألاجي ــا م ــن قبن ــا قمت ــه ،صخـ ــيۃ نبسن ــا
اإلابِ ــىع فين ــا  ،ةٌ ـ ألام ــۃ ققىال ــه وقفِال ــه ط ــنۃ مل ام ــۃ ،يتل ا ـا الخل ـ من ــا ُ ــن الظ ــل
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ً
ل اسي ــا مـ ــن يـ ــدزوال قو يـ ــدزوال(.)12ويؼ ــم ُلين ــا م ــّ ذل ــت ،قال نمص ــا اليـ ــىم مالمـ ـ ليـ ــۃ جامِـ ــۃ
للصخـ ــيۃ ؤلاط ــالميۃ قيمه ــا ومثله ــا ،وط ــمتها وط ــلى ها ،وُ ليته ــا ومن جه ــا ،ونٌس ه ــا الِام ــۃ ة ــي
ال ــىال ومىقةه ــا م ــن الحي ــا  .وف ــي الح ــم ةال الِه ــد ق ــد ِ ــد بالصخـ ــيۃ ؤلاط ــالميۃ م ــا مل ـ ف ــي
ً
الصــحابۃ الميــر مدزطــۃ النبــى  ،وه ـسق ُل هــا مــا ه ـسق مــن ُناؿــس ػــت  ،ال ـسا ظــاَ نوــا الدولــۃ
ؤلاطالميۃ .وما ل

من مصواع ػِىبها ِد الةتىح ال روي في ال سال ألاو لل جس .

ويالؿۃ التِسيةات ملظتويّ قال ن ى ة ها ممّ ُلي الجىانب الِ ليۃ والِاهةيـۃ والادزا يـۃ
والجظـميۃ مــن يـ عــي مى ــد مظــتمس  .وبمــا قال الصــحابو ــى محــىز دزاطــمنا ف ــاال بــد لنــا قال
نتح م في مِن الصخـيۃ وفي مِن الصحابو.
مفهىم الصحابي
الص ــحابي :اؿ ــوالح ف ــي ؤلاط ــالم قهل ــم بىج ــه ي ــاؾ ُل ــي ص ــحابۃ الن ــ"  .وق ــد اهل ـ ـ لةٌ ــۃ
الصــحابو قو ألام ــس ُل ــي ال ــرين ا ـ ــلىا ب ــالن "  شمن ــا مــا واػ ـ و ىا مِ ــه ف ــي غصوا ــه ،ل ــم ِ ــددت
ً
التِسيةات بمسوز الظنصال ،فهـرا الِظـ الملو يؤ ـد قال الصـحابو :تم ْـن ل ـو الن ـ"  مؤمنـا بـه ومـات
ُلـي ؤلاطــالم ،فيـديي فــيمن ل يـه تمـ ْـن هالـ ممالظـته لــه قو قــست ،زآه زوايــۃ ،ولـى لــم يمالظــه،
ومن لم يسه لِازق الِمس(.)13
قمـا ؤلامـام ق مــد بـن ُلــي الحـافٍ باطـناده ُــن طـِيد بــن اإلاظـسب فانـه يــسي قال الصـحابو ــى:
تم ْن ققام مّ زطى ه  طنۃ قو طنتصال وغصا مِه غصو قو غصو صال(.)14
ً
ً
ويـسي ؤلامـام ق مـد بـن نبـي ّقال قصـحال زطــى ه  ـي مـن صـحبه ػـهسا قو يىمـا قو طــاُۃ
قو زآه .وم ــّ ــرا ف ــد ــسز ل م ــۃ ،ق ه ــم

ظ ــتِملىال ــره المظ ــميۃ ة ف ــيمن ــوت ص ــحبته و

يمصــاوال ذلــت ة فــيمن ــوع صــحبتهُ ،لــي مــن ل يــه طــاُۃ قو مصــى مِــه يو ـ  ،قو طــمّ منــه
ً
ً
ً
ً
ــديثا .ول ــد آلسنــا ذ ــس مــن وزد ذ ــسه فــي الؼــِس بىؿــةه صــحابيا مــر ىزا بمصايــاه الةاكــلۃ ميــدانا
للبح .
مكاهت الصحابي
للصحابۃ م انۃ ُاليۃ بصال اإلاـؤمنصال ذلـت قال ِـم ققـىالهم التـ" زنـى" ُاهـا الن ـ"  قو اقس ـا ِـد
في الظنۃ اإلاوهس ويندل ألاير بها والِمي بم تلا ا فهم الرين طـمِىا ققـىا الن ـ"  وػـا دوا
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قفِالـ ــه .وقطـ ــاض الحـ ــدي ـ ــى مـ ــا ل ـ ـ صـ ــحته ممـ ــا ن لـ ــىه ُـ ــن قـ ــى الن ـ ــ"  قو ػـ ــا دوه مـ ــن
ً
افِالــه( .)15والحــدي الــرر يتـــي ةطــناده ة ــي الصــحابۃ ظــم (مظــندا) و ذا ل ـ ُــن الصــحابو
ً
ُمــي يىافــم طـ ّـنۃ صــحيحۃ ــاال ُملــه ػــا دا للظــنۃ ال ىيمــۃ( .)16التــ" يمــب ُلــي اإلاــؤمنصال ا باُهــا
ً
داسما ،وقد جِلتهم ؿلتهم بالن "  وما اال لهم من ػأال فـي ىهيـد ؤلاطـالم محـي ـديس اإلاـؤمنصال
غتةـس ويِاقـب مـن ظـب الصـحابۃ

منر ملؼأت را الدين ،وطـب الصـحابو وا ت ـاز م جسيمـۃ
بالجلــد ،ومــن اؿـ ّـس ُلــي طــلهم ــاال ج ـصاقه ال تــي .والصــحابۃ هب ــات ُلــي زقطــها الخلةــا الازبِــۃ
الساػــدوال بحظــب س ســب ــىل هم الخالفــۃ وا ــي جانــب الخلةــا الازبِــۃ طــتۃ آيــسوال مــن الصــحابۃ
ق ــد لهــم الن ــ"  و ــم ا يــا قال مثــىا م الجنــۃ (الِؼــس اإلا ؼــس لهــم بالجنــۃ) ومــن ــؤ

تــأل

هب ــۃ ياؿــۃ مــن الصــحابۃ .و نــاك هب ــات قيــسي تةــاوت فــي اإلاس بــۃ بتةــاوت قنــىاَ ألاُمــا التــ"
اػ و

ف ها مّ الن "  فماهم اإلاهاجسوال الـرين ـاجسوا ة ـي اإلادينـۃا وألانــاز ،و ـم ق ـي اإلادينـۃ
()17

الرين بدق اػ وا هم في نـس ه ِد ال جس ا والبدزيىال الرين ػهدوا غصو بدز وطىا م .
الصحابت والذغىة
ويصيد ُـدد صـحابۃ زطـى ه ُ لـي مئـۃ وُؼـسين الـ صـحابو ،ول ـن بـد قال ي ـىال لبِلـهم
دوز ب ــازش ف ــي ِ ــم جىان ــب الحي ــا ا ــو م ــن ط ــىا م مم ــن ق ــد يمت ــاشوال ف ــي ن ــىاح قي ــسي .فة ــو ب ــد
الـ ــدُى بـ ــسش قبـ ــى ب ـ ــس الـ ـ ـديم هنع هللا ىضر بىؿ ـ ــةه داُيـ ــۃ وزجـ ــي ةيمـ ــاال ومىاق ـ ـ للسطـ ــى  وباذلـ ــه
ً
للما ( .)18ما امتاش طِيد بن شيد هنع هللا ىضر بالدُى وا خرت داز ألازقم بن قبو ألازقم م سا للِميا و اال
ُثماال بن مٌِىال اإلاظؤو ُن اإلاهاجسين ة ي الح ؼۃ في املجمىُۃ ألاو ي وجِةس بن قبو هالب في
املجمىُۃ الثانيۃ .وُندما قطلم مص بن ُبد اإلاولـب ،وُمـس بـن الخوـال انـا دُامـۃ للمظـلمصال.
و اال ي من ُلي بن ابو هالب ،والصبصو بـن الِـىام ،وطـِد بـن ابـو وقـاؾ ،وهعحـۃ بـن ُبيـد ه فـي
م تبي الؼبال ولـم ي ـن ال تـا قـد فـسق لـرا لـم رـوش الابوـا ؼـ ي جلـي فـي ـره اإلاس لـۃ ،وانمـا
ً
ً
ً
ــاال اإلاظــلمىال جميِــا لهــم دوز وا ــد سيبــا ،مــا اال ِلــهم ــاال يـصا مظتلــِةا .وفــي اإلادينــۃ
ًهس مـِب بن ُمصـو الداُيـۃ الاو نـاك ،والـرر ُـسف باطـم اإلا ـسب ،مـا بـسش ابـى امامـۃ اطـِد
ب ــن شزازه ال ــرر ن ــص ُن ــده مـ ــِب ب ــن ُمص ــو و ــاال دوز ص ــحال بيِ ــۃ الِ ب ــۃ امث ــا ُب ــاد ب ــن
الـــام مــن الخــصزج وابــى الهيــثم بــن الت هــاال مــن الاوض ،ومــن ا ــي بيِــۃ الِ بــۃ الثانيــۃ الر ـوا بــن
ً
مِــسوز ،وطــِد بــن ُبــاد  ،وطــِد بــن الصبصــو ،وُبــد ه بــن زوا ــۃ فلــال ُمــن ُــسف واز ةــّ اطــمه
وُنــدما ــاجس زطــى ه  از ةــّ ذ ــس يالــد بــن شيــد ابــو ايــىل الانـــازر الــرر نــص ُنــده زطــى
116

برسج:املجلد،4الِدد1

شخـیۃ الصحابۃ فی ػِس ۔۔

ينايس-يىنيى 2017ء

ه  وُندما فسق ال تـا بـدق زطـى ه  يسطـي الظـسايا ويظـصو مِـه الِـصوات يـدزض الازق،
ويِ ــوق ُصــو قــسيؽ ويتةــم مــّ ال باســي ،و ــاال اُتمــاده ُلــي اإلاهــاجسين مــن دوال الانـــاز فرــوش دوز
مص ابن ُبد اإلاولب ،وُبيد بن الحازع ،وطـِد بـن ابـو وقـاؾ ،وابـو طـلمۃ ُبـد ه بـن الاطـد
املخصوم ــو ،وُب ــد ه ب ــن ح ــؽ ،وشي ــد ب ــن ازل ــۃ ،ام ــا م ــن الانـ ــاز ف ــاال ط ــِد ب ــن ُب ــاد ال ــرر
اطــتخلةه السطــى ُ لــي اإلادينــۃ فــي النــا غيابــه( .)19وفــي ــره اإلاــد مــات ُثمــاال بــن مٌِــىال مــن
اإلاه ــاجسين ،واط ــِد اب ــن شزاز  ،والر ـوا ب ــن مِ ــسوز وُن ــدما ــدل غ ــصو ب ــدز ب ــسش دوز ُل ــي ب ــن اب ــو
هالــب و مــص بــن ُبــد اإلاولــب .وملظــتويّ اال ن ــى  :ةال اإلاِــازك التــ" ياكــها اإلاظــلمىال مــّ زطــى
و ص ُلي مممىُـۃ مـن السجـا الاػـدا الـرين يلتةـىال ـى زطـى ه  ،ويِـدوال

ه  ان
ً
از انــا لــه امثــا  :قبــو ب ــس الـــديم ،وُمــس بــن الخوــال وابــو ُبيــد بــن الجـساح ،وُبــد الــس من بــن
ُىف ،وطِد بن ابـو وقـاؾ مـن اإلاهـاجسين ،وطـِد بـن مِـاذ ،وطـِد بـن ُبـاد  ،وقطـيد بـن لـصو
من ألانـاز زنى" ه ُاهم.
دوسالصحابت في حفظ القشآن
ال ـسآال ــالم ه اويــي بــه ة ــي زطــىله اإلاـــوة الــرر ايتــازه لتبلي ـ آيــس زطــا ه ة ــي النــاض
اف ــۃ و ـ ــاال السط ــى ي ــأمس ب تاب ــۃ ــي م ــا يع ــا من ــه وقـ ـ نصول ــه ،وا خ ــر ل ــرلت جماُ ــۃ م ــن ـ ـسام
ال ــا بصال مثــي ُثمــاال وُلــي وشيــد بــن لاب ـ وقبـ ّـو بــن ِــب زنــى" ه ُــاهم ،وم ــى ثصــو مــن تبــۃ
ً
الصــحابۃ ي تبىنــه نةظــهمُ .لــي ق هــم جميِـ ًـا لــم ّ
ِىلــىا ُلــي تابتــه ف ــى ،وانمــا ُىلــىا او ُلــي
ً
ةٌه وايره ػةا ا ُن السطى  الامـو ،الـرر ـاال يحةٌـه ويتلـىه ُلـي اإلاظـلمصال .وطـازوا ُلـي
ً
طــنته يتحةٌىنــه ويتلىنــه آنــا الليــي واه ـساف الاهــاز مــس لصال لــه ــس يال( .)20ونحــن ــصال ذ ــس م ان ــۃ
الص ــحابو وفل ــله ودوزه ف ــي ال ــدُى ة ــي ه والنم ــد ومـ ــا بۃ الن ــ"  ةنم ــا رًه ــاز مـ ــداقيۃ
الؼِس في ذ س ؤ السجا والاػاد بهم و ياال فلاسلهم.
دوسالشػشفي الذغىة إلاظالميت
قدي الؼــِس دوزه فــي ُـــس ؿــدز ؤلاطــالم فحــسك فــي النةــىض الحماطــۃ والنخــى  ،و ــاال لــه دوز
بص ـ ــو ف ـ ــي ال ـ ــدُى ؤلاط ـ ــالميۃ و ـ ــرلت قدي دوزه الحسب ـ ــو والظيا ـ ــى" وال ـ ــدين" والِ ل ـ ــي والنةس ـ ــى"
ً
والاجتمــاوي فــي مِــازك الــدُى ؤلاطــالميۃ التــ" قل ـ اإلاظــلمىال ف هــا وجــىد م مرــوزا ــرا الىجــىد فــي
ً
ً
مِس ــۃ بــدز ومه ـاا با يتبــاز فــي مِس ــۃ ق ــد ومِــادا فــي قــى فــي مِس تــ" ألا ـصال وبنــ" قسيٌــۃ اللتــصال
ً
قيــرت ف همــا اإلاِس ــۃ ف هــا قطــاليب متِــدد اذ انـ سوبــا نةظــيۃ اطــتخدم ف هــا طــالح الاػــاُات
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و ملــۃ اإلان ــاف ىال ،وطــالح الؼ ــِس و ملــۃ ػ ــِسا ال ــافسين ،متـ ــاُد ــره الح ــسول ا ــي مِ ــازك
طاينۃ اال الدوز الا رو ف ها للظناال مّ اللظاال(.)21
وقط ــهم الؼ ــِسا م ــّ ال ـ ـسآال ال ــسيم والح ــدي النب ــىر ف ــي الجه ــاد اذ ق ــامىا بحمل ــۃ اُالمي ــۃ ف ــي
مىاجهــۃ الحــسل النةظــيۃ ُ ظـ شــجاُۃ اإلاظــلمصال وبال ــم بال تــا  .لــرلت لــم ي ــن مــن هبيِــۃ
الام ــىز اال ي ــوك الؼ ــِس بمِ ــص ُ ــن الا ــداع ِ ــد اال و ــىزت الخـ ــىمۃ ب ــصال السط ــى واإلاؼ ــس صال
آيره ؿىز اإلاال ا بال الم ف اال ايتياز السطى  للؼِسا في مظـتىي ـره اإلاال ـا جـا قىلـه :
ً ً
"لؼِسك اػد ُل هم من وقّ الظهام في غ ؽ الٌالم"(ِ )22بصوا امينا ل ى اإلاىاجهـۃ ظـالح البيـاال
ً
ً
وادزا ــا لــسه فــي الِــسل مىشُــا ــرا الظــالح ُلــي الؼــِسا بمــا يتةــم ومــىا لهم ف ــاال ظــاال و ِــب
لل جا با يام واإلاثالب و اال ابن زوا ۃ لل جا بال ةس ولرلت جا في الاغـاملو  ( :ـاال ي جـى السطـى
 لاللۃ ز ى من قسيؽُ :بد ه بن الصبِسر وقبى طةياال بن الحـازع بـن ُبـد اإلاولـب وُمـسو بـن
الِــاؾ ف ــاال ي جــى م لاللــۃ مــن الانـــاز :ظــاال بــن لاب ـ و ِــب بــن مالــت وُبــد ه بــن زوا ــۃ
ف ــاال ظــاال و ِــب ِازكــا هم بمثــي قــىلهم فــي الىقــائّ وألايــام ويِص ـوا هم باإلاثالــب و ـ ـاال ُبــد ه
ِصــو م بــال ةس ف ــاال فــي ذلــت الصمــاال قػــد ال ــى ُل ـ هم قــى

ظــاال و ِــب وق ــىال ال ــى ُل ـ هم
()23

قى ابن زوا ۃ فلما قطلمىا وف هىا اال قػد ال ى ُل هم قى ابن زوا ۃ) .
و را وجدت قى اال في الحسول :ال ى الِظ سيۃ لةت البالد وال ى ألادبيۃ لةـت النةـىض با ـب
الةنـ ــىال ةل هـ ــا واقسبهـ ــا ة ـ ــي لـ ــجيتها ف ـ ــاال الؼـ ــِس لغـ ــۃ النةـ ــىض لةـ ــت مغالي هـ ــا وال ـ ـسآال ال ـ ــسيم
والحــدي لتِ ــب زواطــب النةــىض باشالــۃ ؿــديها ،و ؼ ـ قط ـساز ال هــىد و ةنيــد دُــاوا م و تــت
اطتاز اإلاناف صال واًهاز نىايا م ،وابساش التِاوال بـصال قـىي النةـا وال هـىد وقـسيؽ و ىجيـه السطـى
ً
ً
فــي يــال ذلــت ة ــي اإلاــن ج الظــليم مؤيــدا باي ــات مح مــات ابــاال اإلاِــازك او قبله ــا وفــي هايتهــا فا ح ــا
بـسه ُلـي م ىنـات قلـىل اإلانـاف صال ويةايـا ال هـىد ،ول ـد ـاال مىقـ الؼـِسا اشا ذلـت لـه يـاال
دوز زجــا الِـــس فــي زفــّ ػــأال ــرا الــدين ب ــي مــا او ــىا مــن م ــدز ومــا لــخسوه مــن هاقــا هم التــ"
ّ
ظس ا ه ِا ي لهم مما اال قد ّمصا شخـيۃ الصحابو بىكىح(.)24
مىقف إلاظالم مً الشػش
ـاال النٌـام ال بلـي الى ـد الظياطـيۃ لـدي الِـسل و ـى نٌـام يمنـاقم مـّ دُـى الاطـالم التـ"
ؿ ــد

بى داني ــۃ ه والاي ــى الاملظ ــانيۃ ،ف ــي اهاز ــا بت ــرويب ــي الة ــىاز ال بلي ــۃ والجنظ ــيۃ
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واللظــانيۃ ومــن لــم ز ــص السطــى  دُى ــه ُلــي و دانيــۃ ه فــي م ــۃ وُــامل مــن قــسيؽ ال ثصــو(.)25
و ــاال الؼــِس لحمــۃ ــره الِــ يۃ وطــدا ا ومــن نــا جــا ناقلــه مــّ دُــى الاطــالم ومــن نــا ــاال
الرم والتى صال لؼأنه وما اال اطت س اإلا ام با طالم في اإلادينۃ واطلم الؼِسا واطـتمال الِ يـد
ؤلاطـالميۃ بــالتوبيم ة ــي دولـۃ ُــاغ فــي ز ابهــا اإلاظـلمىال فــي ايــى ُلــي ايـتالف فــي الجــنع وال بيلــۃ
واللظاال و ل السوح ؤلاطالميۃ محي ال بيلـۃ والجنظـيۃ واملِ ـع ـرا ُلـي الؼـِسا لـرلت حـى
الؼـاُس مــن فخــس بالحظــب والنظــب ا ـي فخــس با نمظــال ة ــي الاطــالم ومـن ــسل للغلبــۃ والؼــس ا ــي
ــسل لنـ ــس اإلابــادب وا ــي ُــر غ ــسر النةــىض ب ــالخصو ويــدفِها نح ــى املحمــد وا ــي جــا ق ـساز
الحــم واللــغى ُلــي ق ــي الباهــي .وبهــرا قؿــب الؼــِس زطــالۃ ةملظــانيۃ ق ـساز الحــم والــدُى ة ــي
ً
الِد وجا الاطتثنا في آلايات التـ" قـسال ف هـا الؼـِسا والؼـياهصال بـالىاو ،املِ اطـا لهـره السطـالۃ
ت ُ ت ت ُ
ت ً
تت
ت
ات توذ ـ ـ ُـسوا ت ِثص ـ ـوا ( .)26و ـ ــم اإلاؤمنـ ــىال الـ ــرين زبوـ ــىا بـ ــصال
﴿ة الـ ـ ِـرين تآمنـ ــىا وُ ِملـ ــىا الــ ـ ِـالح ِ
ِ
الايم ــاال والِم ــي م ــن قج ــي ه و ــم ل ــرلت ينتـ ــسوال رنةظ ــهم م ــن الِ ي ــد بألظ ــنتهم وط ــيىفهم
لــرلت يسجــىا مــن الــرم ومــن طــاز طــصو م مــن الؼــِسا ولهــرا قــا ؿــا ب الـــناُتصال" :واطــتثنا
ه ُص وجي في قمس الؼِسا يد ُلي قال اإلارمىم من الؼِسا انما ـى اإلاِـدو مـن جهـۃ الــىال
ة ــي الخو ــأ واإلاِ ــسوف ُ ــن جه ــۃ الانـ ــاف والِ ــد ة ــي الٌل ــم والج ــىز و ذا از ةِ ـ
ً
ً
از ةّ الرم ولى اال الرم شما ل ىنه ػِسا إلاا جاش قال يصو ُنه ُلي ا من ألا ىا

ــره الـ ــةات
()27

.

قما اإلاىكّ الرر نـاو فيـه ال ـسآال لمـۃ الؼـِس مـن يـ ـى فـن يم ـن قال ظـتخدم فـي مـىاهن
﴿و ُّ
الؼ تِ تسا تيمب ُِ ُه ُم ْال تغ ُاو ت
الخصو والؼس ف د جا ذلت في قىله ِا ي :ت
وال (.)28
ِ
ةال ال سآال لم يحازل الؼِس لرا ه في ره ألا ام وانما ازل اإلان ج الرر طاز الؼِس والؼِسا
ُلي من ج الا ىا والانةِا ت التـ" كـابى لهـا ،ومـن ج ؤلاطـالم اإلاهىمـۃ التـ" ؼـغي قصـحابها ُـن
ح ها(.)29
لرلت جا وؿـ الؼـِسا فـي ال ظـم ألاو مـن ـره ألا ـام بـأ هم يمـازسهم مظـل هم ،وي ـىال مـن
جملــتهم الغــاووال الل ــالىال ُــن طــعال الح ــم ،الحــاسسوال فيمــا ي ــأ ىال ،ويــرزوال ،و ظــتمسوال ُل ــي
ت
تت
ُ ّ ت ت ُ ت ()30
و صو وا د في ألافِا وألاقىا  ،وا هم في ي لغى يخىكىال ﴿قل ْـم ت تـس ق ُه ْـم ِفـي ِـي و لاد س ِهيمـىال
تت
ً
ً
﴿وق ُه ْـم
وفي ي فن من ال ى ينٌمىال .وقا قتاد  :الؼاُس يمدح قىما بباهي ،ويرم قىما بباهي
ُ ت ت
ُ ت
تي ُ ىلىال تما تي ْة تِلىال ( )31فهم يمبجحىال بـأقىا وقفِـا لـم ــدز ُـاهم فيت ـووال بمـا لـسع لهـم
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غصـو قال الؼــِسا الــرين ذ ــسوا الصــحابۃ بةلــاسلهم لـم ي ىنــىا ة ن لــۃ لح ــاسم ا ـــةىا بهــا و ىنـ
ؿىز يا هم وزطم واقِهم السفيّ بدقۃ(.)32
جىحيه الشظىل  لشػشاء إلاظالم
ولــد السطــى  فــي الجصيــس الِسبيــۃ ،وملؼــأ و سُــسَ بــصال قــىم ِــدوال الؼــِس ديــىاال فلــاسلهم،
ول ــجي مة ــايس م ،ووط ــيلۃ خلي ــد م ــللس م ،ق ــىم يتِؼـ ـ ىال ال لم ــۃ الحل ــى  ،ويوسب ــىال لظ ــماَ
ً
العحن الِرل ،وي يمىال ألاطىا واإلاىاطم ح ي ا إلاتِۃ طماَ الؼِس.
فهــى لهــم جبلــۃ فوــسوا ُل هــا ،ولــجيۃ متأؿــلۃ فــي نةىطــهم ،يىلــد ويِــسؽ فــي دايلهــم ويمــسر ُلــي
الظنتهم ،فال غسو قال ي ى السطى  " :دَ الِسل الؼِس ت دَ ؤلابي الحنصال"(.)33
وجا زقر السطـى  فـي اهـاز زطـالته ـدده ب ىلـه" :ةنمـا الؼـِس ـالم مؤلـ فمـا وافـم الحـم منـه
فهى ظن وما لم يىافم الحم منه فال يصو فيه" ما قا " :ةنما الؼـِس ـالم فمـن ال ـالم الخبسـ
والويب" ما قال ُائؼۃ اهنع هللا يضر" :الؼِس فيه الم ظن وقبي فخر الحظن وا سك ال بي "(.)34
ومن نا ـاال ـالس الن ـ"  بالؼـِس ،وُنايتـه بـه ،واطـتماُه لـه ،ػـأنه فـي ذلـت ػـأال قر ُسبـو
ُ
تت ت
ايس ،اذ ـناقم بصال السطالۃ وبؼسيۃ السطى  من ي اطتمابته للؼِس ﴿ق ْي ِةن تما قنا ت ؼـس
ّ ُْ ُ ْ ُ ت ت
ىيي ِة ي ( )35وقد اال قبي النبى يحلس مّ لدا ـه طـى ُ ـاي لسظـمّ الؼـِس ،ف ـد زور
ِمثل م ي
()36
انه طمّ الؼاُس ُمسو بن لثىم و ى ِ اي ينؼد مِل ته اإلاؼهىز .
وقــا الخليــي بــن ق مــد " :ـ ـاال الؼــِس ق ــب ة ــي زطــى ه  مــن ثصــو مــن ال ــالم"( )37وقــد وؿــي
ةلينــا ثصــو مــن ألا اديـ النبىيــۃ يتحــدع ف هــا الن ـ" ُــن الؼــِس والؼــِسا  ،مــن ذلــت قىلــه" :ةال مــن
ً
البياال لسحسا ،و ال من الؼِس لح مۃ" ِلي ا ُلي قبيات الِال الحلسمو الت" قا ف ها(:)38
جحيخك الحعنى فقذ ًشقؼ الىػل
وحي روي الاضغاث حعبي قلىبهم
ً
ولــم ينةــسد السطــى  ظــماَ الؼــِسا بــي ــاال ؼــاز ه اصــحابه سبيــۃ ذواقهــم و صــحيحا
طاليلهم في ال الم ما سب نةىطهم واطت ام طلى هم و مسينـا لهـم ُلـي ن ـد الؼـِس و ىج هـه فـي
اهاز الاطالم ما ذ س قبى وداُۃ قا  :زقي زطى  وقبا ب س هنع هللا ىضر ُند بال فمس زجي و ى ي ى :
ًا ؤيها الشحل املحىل سحله

ؤال هضلت بأل غبذ الذاس
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قـا قبـى ب ـس :والـرر ِثـت بـالحم ول نـه

قا :
الا هضلت بأل غبذ مىاف
ًا ايها الشحل املحىل سحله
و مـا ـاال السطـى ظـمّ ػـِس الةسوطـيۃ فــي الجا ليـۃ ليحـسك بـه ـىامن الِسبـو ويدفِـه نحــى
الاطت ظ ــا ف ــي ال ت ــا ف ــي طـ ـ يي الِ ي ــد  ،ــرلت ـ ــاال ظ ــمّ ػ ــِس الحنيةي ــۃ ويول ــب ط ــماُه
ً
ليـوةو منه ما يتةم ودُـى الاطـالم قو وليِـسف اصـحابه مـا فيـه مـن ػـصال ،لانيـا ةذ ـاال ظـمّ
ػِس قميۃ بن قبو الـل ف د ل

في صحي مظلم ُـن ُمـسو بـن الؼـديد قنـه قـا " :زدفـ الن ـ"

 ف ا  :ي مِت من ػِس قميۃ بن قبـو الــل شـى" ف لـ ملِـم قـا  :يـه فأملؼـد ه ماسـۃ بسـ
ف ا  :ةنه اد لسظلم في ػِسه وفي زوايۃ آمن ػِسه و ةس قلبه"(.)39
ولمــۃ ــدي يبــصال معالــۃ الؼــِس ،ــصال ي ــى  " :الؼــِس بمعالــۃ ال ــالم ،ظــنه حظــن ال ــالم،
وقبيحه بي ال الم"(.)40
ً
وانوالقـا مـن الحــدي وؿـل ةلينــا ق ـو مـن ادلــۃ بـصال طــنۃ زطـى ه  ـصال ــاال يـسي يــسوج
الؼــِسا ُلــي ال ــيم واإلاةــا يم ؤلاطــالميۃ الجديــد  ،قو قر دُــى مــاهم ة ــي مــا ــانىا ُليــه مــن قــيم
ومةا يم الجا ليۃ ،ي

اال ين ـس ُلـ هم ذلـت ويـىجههم نحـى الصـحي مـن ال ـى  ،والحظـن مـن

ال الم ،بم ياض ةطالمو جديد .فِندما ظمّ ِب بن مالت ي ى :
مذسبت فيها القىاوغ جلمؼ
مذافػىا غً حزمىا كل فخمت
ين س ُليه ا ما ه نحى الِـ يۃ ال بليۃ ،الت" عـي مـن الـاز الجا ليـۃ ،ويوالـب ةليـه قال يبـد لمـۃ
ً
(جرمنا) ب لمۃ (ديننا) ويةِي ذلت ِب ،وينؼسح ؿدزه فس ا لهره اإلاالهةۃ ال يمۃ(.)41
و ح ــو ــره السوايــۃ قيــر السطــى صــحابته بالتــدزيب ُلــي الؼــِس و ــروقهم إلاِسفــۃ صــحيحه مــن
ً
ً
فاطده ،ما ِوينا الدليي ُلي قال قبا ب س هنع هللا ىضر ـاال مسجِـا فـي ألاػـِاز مـا ـاال مسجِـا فـي ألاملظـال
ً
والا ظــال ومــن نــا ــاال ايتيــاز السطــى ال ــسيم للؼــِسا املِ اطــا إلاسا ــي مـ ّـس بهــا فــي ــرا الايتيــاز
ً
ً
ً
ً
والتىجي ــه للؼ ــِسا قو والمص ــجيّ للمظ ــتحبصال لاني ــا مظتاهل ــا فسي ــا م ــاهم لل ــدفاَ ُ ــن ؤلاط ــالم
ً
ق ــاسال" :م ــن يحم ــ" قُـ ـساق اإلاظ ــلمصال في ــىم ةلي ــه لالل ــۃ متمثل ــۃ اإلاِ ــاملو ؤلاط ــالميۃ ف ــي قػ ــِاز م
ً
ً
فيــىشُهم ىشيِــا ُــاد يتةــم ومــى بتهم واجــاد هم رطــاليب ال جــا املختلةــۃ ف ــاال ِــب بــن مالــت
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لل ج ــا باري ــام ول ــرلت ـ ــاال السط ــى  ي ــى ل ــه" :قنـ ـ
ً
باإلاثالب" ول ىال جاسه مبنيا ُلي الح اسم الدامغۃ قمسه السطى بالر ال ة ي قبو ب س ليتِلم منـه
حظ ــن ؿ ــةۃ الح ــسل و ظ ــاال لل ج ــا

املظال الِسل ومثاللها وقما ابن زوا ۃ ف اال لل جا بال ةس والؼسك(.)42
ً
وقــد ي ــىال ىجيــه السطــى  دافِــا مــن دوافــّ اإلاــدي الجمــاوي ،فمــن ذلــت مــا ــاال مــن قمــس
ِــب بــن ش ص ــو هنع هللا ىضر ُنــدما مــدح السط ــى  ب ـــيد (الرــود ) الت ــ" وزد ف هــا مــدح للمه ــاجسين دوال
ً
ً
ألانـاز ،فحثـه السطـى ُ لـي مـدح الانــاز ثـا دقي ـا ب ىلـه" :لـى ذ ـست ألانــاز بخصـو فـا هم
لــرلت ق ــي"( ،)43فــأ ع الؼــاُس بـــد مؼــاُسه قنــه  يسغــب فــي مــد هم ،فِــسق بــرلت لي ــىال
ً
اإلاب ــدَ ُةىي ــا يـ ــدز ُ ــن هي ــب ي ــاهس دوال ة ـ ـساه .و تِل ــم زغب ــۃ السط ــى  ف ــي م ــدح ِ ــب هنع هللا ىضر
ل نـ ــاز ة

ــىال ف ــي نةىط ــهم و ؼ ــۃ ل ــس بمـ ــعحۃ ؤلاط ــالم واإلاظ ــلمصال( ،)44ف ــاال نميم ــۃ ذل ــت
()45

قـيد في مدح ألانـاز

:

َ
َمً َّظشه َ
الحياة فال ًَ َض ْل
كش ُم
الاهصاس
ىب مً صالح
ِ
في مق ٍ
ِ
الـمبحث الثاوي :الجاهب الػقذي الحس ي الجهاد والشغبت فيه
ت
ت
ِ ــد زط ــالۃ ؤلاط ــالم ز م ــۃ ،و داي ــۃ للِ ــاإلاصال ،وف ــي ذل ــت ي ــى ط ــبحانه و ِ ــا ي﴿ :وم ــا
ً ْ ت
تق ْ تط ْل تن ت
اك ِة تز ْ تمۃ ِلل تِ ِاإلا تصال ( )46فالخصو والس مۃ ى جى س ا ،ولى فتح ال لىل قبىابهـا للـدُى ،
ز
وآمن بها الجماُات ،إلاا ا تاج ؤلاطالم ة ي ال تا في ط يي مايتها والدفاَ ُن سيۃ انمؼاز ا.
وقــد ق ــد ال ـسآال ال ــسيم وفــي ق ــو مــن آيــۃ ُلــي بىاُ ـ الجهــاد ،وقطــبابه ،وقػــاز ة ــي مــا قُــده ه
ين تآم ُنىا توالر ت
طبحانه و ِا ي للمما دين من قجس ولىال ي ى ِا ي﴿ :ةال الر ت
ين ت ت
اج ُسوا تو تجا ت ُدوا
ِ
ِ ِ
ُ ت
ت
ت
ت
ِفي تط ِ ِيي ِ ق ْول ِئ تت تي ْس ُجىال تز ْ تمۃ ِ تو ُ غ ُةىز تز ِ يم (.)47
ً
ً
ً
ً
و ـ ـاال السطــى  زجــال متمص ـاا فــي ميــداال الجهــاد ،وزم ـصا مت ــدما فــي الج ـسق والاقــدام .لــم يلــِ
امام ُنمهيۃ قسيؽ ،ولم يبا ِ بم اهِتها له ،و سبها ّقياه ،رنه اال يدزك قيمـۃ السطـالۃ التـ" لـ
بهــا ،فهان ـ التعــحيات ُنــده و ظــاقو الؼــهىات قمامــه ،ولــم يبــدق جهــاده ة بمما ــد نةظــه
وامتحا ها لت ىال قادز ُلي اإلاىاجهۃ(.)48
و ـ ــاال الصـ ــحابۃ ال ـ ـسام فـ ــي ميـ ــداال الجهـ ــاد ،ػـ ــىا د متمصـ ــا فـ ــي الاقتـ ــداز والج ـ ـسق  ،وفـ ــي م ازُـ ــۃ
الخـ ــىم ،ر ه ــم ـ ــانىا ظ ــتمدوال م ــن زط ــىله ال ــسيم ال ــدزوض الِمي ــۃ والِر ــو الغنيـ ــۃ ف ــي ــرا
الجانــب .فةــو مِس ــۃ بــدز ال رــوي وق ـ السطــى  يبــصال للمظــلمصال قــى قــسيؽ ،وبأطــها ليخترــو
ف هم قى اإلابادي ،فما اد السطى  ينه" المه ،ت بـسش لـه ق ـو مـن ا ـد يميبـه ،و ـاال اإلا ـداد
ً
امم إلاا ازاك ه ،فنحن مِت ،وه ن ى لت مـا
بن ُمسو ،وا دا ماهم ،ف ا ( :يا
زطى ه ِ
ت ْ ت تْ ت ت ت ت ت ت
ت ُت ت
ت
اُ ُـدوال (" ،)49ول ـن اذ ـب انـ
قال بنى اطـساسيي إلاى ـى ﴿ :فاذ ْـب قنـ و تزُّبـت ف ـا ِ ال ِةنـا ا نـا ق ِ
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وزبت ف ا ال انا مِ ما م ا لىال ،فىالرر ِثت بالحم ،لى طست بنا ة ـي بـسك الغمـاد لجالـدنا مِـت
م ــن دون ــه ت ـ بلغ ــه"( .)50وف ــي ذات اإلاِس ــۃ وق ـ ط ــِد ب ــن مِ ــاذ هنع هللا ىضر يب ــصال ُم ــم ايم ــاال الانـ ــاز،
"فامم يا زطى ه إلاا قزدت ،فـنحن مِـت فىالـرر ِثـت
والتةافهم ى قاسد م ونب هم ،ف ا :
ِ
بــالحم ،لــى اطتِسك ـ بنــا ــرا البحــس فخلــته ،لخلــناه مِــت ،مــا خل ـ منــا زجــي وا ــد ،ومــا
ً
ـدا ،انــا ُ
لــ ُـر ُو فـي الحــسل ،ؿــدو فـي الل ــا  .لِــي ه يسيــت منـا مــا ـ ُّـس بــه
ن ـسه اال ل ـ بنــا ُـدونا غـ
ت
()51
ُينت ،ف ِظ ْس بنا ُلي بس ۃ ه" .
ً
وقد سطم الصحابۃ ال سام يوـ السطـى  وبِـد وفا ـه ،فـي بنـ" الجهـاد قطاطـا فـي الحةـاي ُلـي
ً
ً
السط ــالۃ وال ــدفاَ ُاه ــا ،مظ وػ ــدين ب ــىيي الِ ي ــد  .و ــاال الؼ ــِس ؿ ــادقا وامين ــا ف ــي ابـ ـساشه له ــره
ال يمۃ ،وبياال فليلتها ،فىا ب املجا دين ،وزافم حافلهم ،وعي ظلت دزل النىز والايماال(.)52
وقد اطتواَ الؼِس قال يؤدر دوزه في ميداال الجهاد طتاهاق الهمـم ،و لهـال مؼـاُس الحماطـۃ،
والانــدفاَ فــي نةــىض املجا ــدين .فـــىز مؼــاُس املجا ــدين ،وق اطسظــهم ِــد قال نــرزوا انةظــهم
ً
جنىدا في مىا ب ؤلاطالم.
فهـرا ُبــد ه بــن الحــازع بـن قــسع بــن تُـ ِـدر ،وا ـد مــن املجا ــدين ألاواســي الـرين س ــىا م ــۃ بمــن
ً
ف ها ،ملتمئصال ة ي الح ؼۃ ،من قجي قال ِبدوا ه بأماال ،يخافىال ُلي دياهم ق دا في ى (:)53
ً
ُّ
واملخضاة ُ
والهى ِن
اها وحذها بالد هللا واظػت
جىجي مً الزل
ِ
ُ
فال جقيمىا غلى ر َّل الحياة وخض

َ
وغيب غيرمإمىن
املماث
ٍي في
ِ
ٍ

ُ
واطشحىا
إها جبػىا سظىل هللا

ّ
قىل
املىاصًٍ
الىهي وغالىا في
ِ
ِ

فهى يحةص من ب و قطصو الؼسك ،واللاللۃ في م ۃ ،بأال ظازَ ة ي الايماال ،رال الب ا ُلـي الؼـسك
ــى ذ فــي الحيــا  ،وي ــصر فــي اإلامــات و ــى يبــا ي بخسوجــه مــن م ــۃ ،رال بــالد ه واطــِۃ ل ــمن
ً
لالملظــاال قال ِبــد ه ِيــدا ُــن ذ الحيــا ويــصر آلايــس  .والنا غــۃ الجِــدر ػ ـا د آيــس للؼــاُس
ً
الصحابو املجا د الرر آمن بالجهاد وا خره ن جا في يا ه في ى (:)54
ً
َ ْ
َّ
والذ ُ
مؼ ُّ
ًنهل مً شإهيهما ظبال
قاغ َذة
باجت جزكشوي باهلل ِ
ًا بيت غمي كخاب هللا ؤخشحني

ُ ْ ً
ؤمىػً ُ
َّ
ها ْ
هللا ما فػال
وهل
كش

ُ
ْ
سحػت ُّ
فشب الىاط ًُشحػني
فإن

َ ّ
بي فابخغي َب َذال
وإن لحقت بش ِ

ما كىت ْ
ؤغشج او اغمى ْ
فيػزسوي

ْ ْ
ؤو ضاسغا مً ً
ٌعخطؼ ِحىال
ضنى لم
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فهــى يم ـ ُليــه وجــىده ،و يانــه ،وؿــم آذانــه ُــن طــماَ ــي ؿــىت ،وقوؿــد قبــىال ُاهةتــه قمــام
اإلاؼ ــا د اإلا ــؤلس  .فل ــم ظ ــمّ ن ــدا شوجت ــه ،ول ــم يلتة ـ ل ــدمىُها ،ول ــم يل ــِ قم ــام زغبته ــا ،وع ــي
ً
ناػ ــده الب ــا رن ــه م ــؤمن ب ــاب ،وبسط ــىله .مخاهب ــا بلغ ــۃ الاقن ــاَ ،بان ــه ُ ــرز ل ــه يمنِ ــه ُ ــن
ً
الجهاد ،فهى لسع مـابا بالِسج قو الِم قو الهصا ت ِرزه ه.
و ــرا ف ـ ال داوــي الجهــاد ـ ـاال ققــىي مــن ــي شــى" فــي نةــىض املجا ــدين ،يبــالىال صــى"  ،وُــالم
اإلابــا مــادامىا يــدز ىال لــىال الجهــاد ،وقيمتــه فــي الــدنيا وآلايــس  ،فـــاز الجهــاد محــىز يــا هم،
وهسيم خليد م.
()55
فارمام ُلي هنع هللا ىضر في را ِرو قؿد ِبصو ُن ذلت ب ىله :
ُ
بلئيم
رميم
افاطم ِ
هاك العيف غير ٍ
فلعت بشغذًذ وال ِ
لػمشي لقذ حاهذث في ْ
هصش احمذ

ومشضاة ّ
لػباد غليم
سب با ِ
ِ

ؤسٍذ جىاب هللا ال ش يء غيره

ّ
ووػيم
وسضىاهه في حى ٍت
ِ

فهــى مِــسوف باقتحامــه لحىمــات الــىبي ،وجهــاده البوــى ي الــرر يــىاشر قر جهــاد ،الــرر يب ــي
و ـى مِـسوف ُنـه
ـات وملِـيم ،ف يـ
منه طىي مسكا ه ،و يولب ة لىابه وزكىانه فـي جن ل
عحيته بنةظه منـر العحٌـات ألاو للـدُى وبِـد ا .و ـرا ُبـد ه بـن زوا ـۃ هنع هللا ىضر يخاهـب نةظـه
ً
قاسال(: )56
َ
ُ
يت
ًا هفغ الا جقخلي جمىحي
املىث قذ ص ِل ِ
هزا ِحمام ِ
َ ُ
ذًت
إن جفػلي ِفػلها ه ِ

َّ
اغطيت
يت فقذ
ِ
وما جمى ِ

وي ـى لهــا بــأال اإلاــىت ــى مــصو ــي املظــاال طــىا ػــا قم قبـ  ،ول ـن اإلاــىت مــن قجــي ــدف طــام،
ةُــال للــدين ومسكــا ب طــبحانه و ِــا ي .فهــره غايــۃ ــي مما ــد ــى الةــىش بنِــيم آلايــس الــرر
ملِيم ِده.
و ــرا ًــي الجهــاد غايــۃ ــي مــؤمن و ــى جــص مــن ةيمانــه ِ يد ــه فهــرا ُمــسو بــن مِــد
ي سل الصبيدر هنع هللا ىضر ي ى (: )57
ّ
ؤغارل غذحي ّ
مقلص ظلغ القياد
وكل
بضي وسمخي
إحابتي الصشٍخ الى املىادي

ؤغارل إهما افنى شبابي
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يل ـ" النـدا

ةنه يه" ي مظتلصمات ال تا بسغم رو طنه وكِ قى ه ول ن يـ
ويخسج من قجي مسكا ه وزطىله ،ورال املجا دين يصو من ال اُدين ُند ه.
ً
()58
ويِد ال ِ اَ هنع هللا ىضر وا دا من الرين ُسفىا ببوىلته واقدامه في ى :
َ
ٌ
قػقاع َ
قػقاغا ّ
ًذغىن
الهاجف
دغاء
فيجيب
كشيهت
لكل
ٍ
ِ
ِ

فهى مِسوف باجابتـه داوـي الجهـاد ،وعـي بوىلـۃ ـىده ة ـي بوـى ت نـه ِلـم قال دُى ـه
ً
ة ي الجهاد ىال ة رمس جلي ،فهـى البوـي اإلاِلـم الـرر قمـد بـه قبـى ب ـس هنع هللا ىضر ،يالـدا هنع هللا ىضر فـي ــاز
الحص ــو  ،وق ــا ُن ــه :سه ــصم ج ــسؽ في ــه مثل ــه( ،)59ل ــت ع ــي معحم ــۃ مــن مالم ـ شخـ ــيۃ الص ــحابو
الىاخ ــحۃ الت ــ" مصا ــه ُ ــن ط ــىاه مم ــن ــاال قبل ــه ُل ــي ال ــسغم م ــن قال ؤلاط ــالم ق ر ــو يـ ــا الِ ــسل
الحظنۃ ة ي ُسفىا بها من شجاُۃ ونمد وطبم ة ي الخصوات.
يتاما لهرا البح الرر قد ـم ِـىال ه وفلـله ،فالبـد مـن وقةـۃ إلاـا ـه البحـ مـن م اؿـد،
ومــا ىؿ ــي اليــه م ــن نتــاست ِ .ــد اال ا تمل ـ ؿــىز ه به ــرا الؼ ـ ي ال ــرر وددت فــي اال ي ــىال ُلي ــه،
وكمن اإلان ج الرر وكِته.
ً
ةال دوز الصــحابۃ فــي الــدُى ؤلاطــالميۃ ــاال بــازشا ،فناؿــسو ا باللظــاال والظــناال تـ ق ــم ه نــىزه،
ً
ً
ومصا البح مىق ؤلاطالم من الؼِس ف د اال مىقةه مىقةا قيالقيا.
ً ً
و ال ره النخبۃ الويبۃ الوا س قد حلىا بم ازم طيد الخلم  ،ف انىا ينبىُـا لـسا ياهـي منـه مـن
جا ِد م ،ة قال الؼِس بسغم قلته وقـس قمد ُـسه ،دد مالم شخـيات ـؤ الصـحابۃ
ال سام ،من يال طِ هم في جىانب الخصو لها.
ومــن مــمصاا هم :التعــحيۃ الةــر بــالنةع واإلاــا والىلــد والجــاه والظــلواال لهــرا الــدين ولسطــىله 
وريىا هم في ه جي وُال أ هم لم يخل ىا ة للتعحيۃ والةدا وؤلايثاز والبر .
وف ــي ألايص ــو الح ــدي ُ ــن الجه ــاد والسغب ــۃ في ــه وال ــدُى ة ــي ؤلاط ــالم .ف ــد مص ــاوا باإلاثالي ــۃ فبلغ ــىا
الدزجــۃ الِليــا فــي ُبــادا هم ومِــامال هم وقيالقهــم وقف ــاز م .فهــم زغــم ق ــويتهم ػــِسا يميــدوال
الؼِس ة ق هم انىا قاد قفراذ وزجا ؿناديد مىا ؤلاطالم باللظاال والظناال.

الـهىامش
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بـ ــن ِ ـ ــىل الةص ــووش آبـ ــادر ،داز الة ـ ــس بصـ ــووت،

( )1ال ــامىض املحـ ــيى ،ممـ ــد ال ــدين
1983م.306/2 .
( )2جمهس اللغۃ ،قبى ب س بن الحظم الاشدر البـسر ،م تبۃ اإلاتن " ،غداد.223/2 ،
( )3لظ ــاال الِ ــسل ،قب ــى الةل ــي جم ــا ال ــدين ب ــن منٌ ــىز ،داز ؿ ــادز بص ــووت 45/7 ،م ــاد
(شخف).
( )4اإلاعجم الةلظةو ،جميي ؿليبا ،داز ال تال بصووت1982 ،م.689/1 .
( )5اإلاعجم ألادبو ،جبىز ُبد لنىز ،داز اإلااليصال بصووت ،ن1979 ،1م ،ؾ.1476/
( )6الصخـيۃ ،شوزض ،سجمۃ طيد غنيم ،داز الؼسو غداد1985 ،م ،ؾ.25/
( )7الصخــ ـ ــيۃ وقياطـ ـ ــها ،لـ ـ ــىيع امـ ـ ــي وايـ ـ ــسوال ،م تبـ ـ ــۃ الاهلـ ـ ــۃ اإلاــ ـ ــسيۃ ،ال ـ ـ ــا س ،
1959م ،ؾ.7 - 6/
(ُ )8لم النةع في الحيـا الِمليـۃ ،ةبـسا يم ُبـد ه ماـي ،موبِـۃ الِـاملو غـداد1967 ،م،
ؾ.135/
(ُ )9ل ــم ال ــنةع و وبي ا ــه ال وبىي ــۃ والاجتماُي ــۃُ ،ب ــد ُل ــي الجظ ــماملو ،موبِ ــۃ الخل ــىد
غداد1984 ،م ،ؾ.216 ،214/
(ُ )10لم النةع وألادل ،طامو الدزوبو ،داز اإلاِازف ال ا س  ،ن1981 ،2م ،ؾ.66/
( )11الث اف ــۃ والث اف ــۃ ؤلاطـ ــالميۃ ،ط ــمي ُ ــاه  ،داز ال تـ ــال اللبن ــاملو بصـ ــووت،1979 ،
ن ،2ؾ.15/
( )12الصخـ ـ ـ ـ ــيۃ ؤلاطـ ـ ـ ـ ــالميۃُ ،ائؼ ـ ـ ـ ــۃ ُبـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــس من (بنـ ـ ـ ـ ـ الؼـ ـ ـ ـ ــاه ) ،داز الا ـ ـ ـ ـ ــد
بصووت1972،م ،ؾ.12 – 11/
( )13ؤلاؿابۃ في ميصا الصحابۃ ،قبـى الةلـي ا مـد بـن ُلـي بـن عجـس الِظـ الملو ،ح يـم:
ُلي البماور ،داز هلۃ مـس ال ا س 1972 ،م.6/1 .
( )14قط ــد الغاب ــۃ ف ــي مِسف ــۃ الص ــحابۃ ُ ،ــص ال ــدين اب ــن ألالص ــو ،قب ــى الحظ ــن ُل ــي ب ــن
الجــصزر ،ح ي ــم :اب ـسا يم البن ــا و ق م ــد ُاػ ــىز ومحم ــىد ُب ــد الى ــال فاي ــد ،داز
الؼِب ال ا س 1970 ،م.97/3 :
( )15داس ــس اإلاِ ــازف ؤلاط ــالميۃ ،اُ ــداد و حسي ــس :ةبـ ـسا يم ش ـ ــو يىزػ ــيد وق م ــد الؼ ــنتاور
وُبد الحميد يىملع ،م تبۃ داز الؼِب ال ا س 1933 ،م.450/3 .
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( )16قط ــد الغاب ــۃ ف ــي مِسف ــۃ الص ــحابۃ ُ ،ــص ال ــدين اب ــن ألالص ــو ،قب ــى الحظ ــن ُل ــي ب ــن
الجصزر .98/3 :
( )17داسـ ــس اإلاِـ ــازف الاطـ ــالميۃ ،ةبـ ـسا يم ش ـ ــو يىزػـ ــيد وق مـ ــد الؼـ ــنتاور وُبـ ــد الحميـ ــد
يىملع.450/3 :
( )18الت ـ ــازيف ؤلاط ـ ــالمو قب ـ ــي البِث ـ ــۃ والظ ـ ــصو  ،محم ـ ــىد ػ ـ ــا س ،اإلا ت ـ ــب الاط ـ ــالمو ،ن ،8
2000م.359 – 357/2 ،
( )19التازيف ؤلاطالمو قبي البِثۃ والظصو  ،محمىد ػا س.359/2 :
( )20الِـس ؤلاطالمو ،د .ػىقي كي  ،داز اإلاِازف ال ا س  ،ؾ.25/
( )21دوز الؼ ـ ــِس ف ـ ــي مِس ـ ــۃ ال ـ ــدُى الاط ـ ــالميۃ قي ـ ــام السط ـ ــى ُ ،ب ـ ــد ال ـ ــس من يلي ـ ــي
ابسا يم ،الؼس ۃ الىهنيۃ للنؼس والتىشيّ ،الجصاسس1971 ،م .ؾ.179/
( )22دوز الؼِس في مِس ۃ الدُى الاطالميۃُ ،بد الس من يليي ابسا يم ،ؾ.206/
( )23ألاغ ــاملو ،قب ــى الة ــسج ُل ــي ب ــن الحظ ــصال الاؿ ــلهاملو ،داز ال ت ــب الِلمي ــۃ ،ن  ،1بص ــووت،
1986م.137/4 :
( )24اإلاثــي وال ــيم الخل يــۃ ُنــد ُــسل مــا قبــي الاطــالم وُهــد السطــالۃ :لهاػــم ي ـىملع ُبــد
الس من ،زطالۃ ماجظتصو م دمۃ ة ي ليۃ آلادال ،جامِۃ اإلاىؿي 1987م ،ؾ80/
( )25اإلاثــي وال ــيم الخل يــۃ ُنــد ُــسل مــا قبــي الاطــالم وُهــد السطــالۃ :لهاػــم ي ـىملع ُبــد
الس من ،ؾ91/
( )26طىز الؼِسا  ،زقم آلايۃ.227/
( )27تـال الـــناُتصال ال تابــۃ والؼــِس ،قبـى ــال الحظــن بــن ُبـد ه بــن طــهي ،ح يــم:
ُلــي بــن البمــاور ،الةلــي ابـسا يم ،ن  ،1داز ا يــا ال تــب الِسبيــۃُ ،سســى البــابو
الحل ــ"1952 ،م ،ؾ ،32/وينٌــس :املجتمِــات الاطــالميۃ فــي ال ــسال الاو  ،ػ ـ سر فيـــي،
داز الِلم للماليصال بصووت ،ن 1978 ،4م ،ؾ.330/
( )28طىز الؼِسا  ،زقم آلايۃ.224/
( )29ف ـ ــي ً ـ ــال ال ـ ـسآال ،ط ـ ــيد قو ـ ــب ،داز ا ي ـ ــا ال ـ ـواع الِسب ـ ــو ،بص ـ ــووت ،ن1967 ،5م:
.120/19
( )30طىز الؼِسا  ،زقم آلايۃ.225/
( )31طىز الؼِسا  ،زقم آلايۃ.226/
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( )32الؼـ ــِس والؼـ ــِسا فـ ــي ال تـ ــال والظـ ــنۃ ،يىط ـ ـ الٌِـ ــم ،داز الةسقـ ــاال ُمـ ــاال ،ن،1
1983م ،ؾ.12/
( )33دزاط ـ ــات ن دي ـ ــۃ ف ـ ــي الؼ ـ ــِس الِسب ـ ــو ،ب جـ ـ ـ ُب ـ ــد الغة ـ ــىز الح ـ ــديي" ،داز الؼ ـ ــؤوال
الث افيۃ غداد1992 ،م ،ن  ،1ؾ.168/
( )34الِمـ ــد فـ ــي محاطـ ــن الؼـ ــِس وآدابـ ــه ون ـ ــوه ،قبـ ــى ُلـ ــي الحظـ ــن ب ـ ـن زػـ ــيم ال صوواملـ ــو،
ح يم :ماي الدين ُبد الحميد ،داز الجيي بصووت ،ن 1974 ،4م.27/14 :
( )35طىز فـل  ،زقم آلايۃ.6/
( )36ألاغاملو ،قبى الةسج ُلي بن الحظصال الاؿلهاملو.171/9 :
( )37الج ــامّ ر ــام ال ـ ـسآال ،قب ــى ُب ــد ه ب ــن ق م ــد ال سه ــ" ،داز ال ت ــال الِسب ــو،
ال ـا س 1967 ،م ،52/15 :ؤلاطــالم والؼــِس ،د .طـامو م ــو الِــاملو ،طلظـلۃ ُــالم اإلاِسفــۃ،
َ  ،66موا ّ داز السطالۃ ،ال ىي 1983 ،م ،ؾ.47/
( )38جــامّ البيــاال ُــن أويــي ال ـسآال ،قبــى جِةــس بــن جسيــس الورــور ،ن  ،2ملؼــسه م تبــۃ
وموبِۃ مـوة البابو الحل " ،مـس 1954م.130-127/19 :
( )39ؿــب ألاُص ــى ف ــي ؿ ــناُۃ الاملؼ ــا ،قب ــى الِبــاض ق م ــد ب ــن ُل ــي ال ل ؼ ــندر ،الوبِ ــۃ
ألامصويۃ ال ا س 1963 ،م.61/1 :
( )40ةظــصو ال ـسآال الٌِــيم ،قبــى الةــدا ةطــماُيي بــن ُمــس بــن ثصــو ال سشــى" البـــسر لــم
الدمؼ ـ و ،املح ــم :طــامو بــن طــالمۃ ،الناػــس :داز هيبــۃ للنؼــس والتىشيــّ ،الوبِــۃ،2:
1999مُ ،دد ألاجصا .302/3 ،8:
( )41ألام ــا ي ف ــي ألادل ؤلاط ــالمو ،ابمظ ــام مس ــىال الـ ــةاز ،داز الح م ــۃ للوباُ ــۃ والنؼ ــس
غداد1991 ،م .ؾ.16-15/
( )42دوز الؼِس في مِس ۃ الدُى ؤلاطالميۃُ ،بد الس من يليي ةبسا يم ،ؾ.263/
( )43الظصو النبىيۃُ ،بد اإلالت بن ؼام ،ح يم :مـوة الظـ ا ةبـسا يم الابيـازر وُبـد
الحةيٍ ػل " ،ال ا س  ،ن 1955 ،2م.515/2 :
( )44السط ـ ـ ــى والؼ ـ ـ ــِس م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــال الظ ـ ـ ــصو  ،اؿ ـ ـ ــد ياط ـ ـ ــس الصي ـ ـ ــدر ،ممل ـ ـ ــۃ الجامِ ـ ـ ــۃ
الِدد ،1981/5/ؾ.56 – 55/
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( )45ػــسح ديــىاال ِــب بــن ش صــو ،ؿــنِۃ ؤلامــام قبــو طــِيد الظ ـ سر ،داز ال تــب ال ــا س ،
1950م ،ؾ 25/ومـ ـ ــا ِـ ـ ــد ا وينٌـ ـ ــس :ػـ ـ ــِس املخلـ ـ ــسمصال وقلـ ـ ــس ؤلاطـ ـ ــالم فيـ ـ ــه ،د .يح ـ ـ ـ
الجبىزر ،مؤطظۃ السطالۃ بصووت ،ن 1981 ،2م .ؾ.225 – 224/
( )46طىز الان يا الايۃ .107 :
( )47طىز الب س الايۃ.218 :
( )48ػــِس الِ يــد فــي ُـــس ؿــدز الاطــالم تـ طــنۃ  23ــ :اسهــم ُبــاض مــىدر ال ــسع،
م تبۃ الاهلۃ الِسبيۃ ،بصووت ،م تبۃ الاهلۃ الِسبيۃ ،ن 1986 – 1406 ،1م :ؾ.151/
( )49طىز اإلااسد الايۃ.24 :
( )50بسك الغمـاد :مىكـّ بنا يـۃ الـيمن – الظـصو النبىيـۃُ ،بـد اإلالـت بـن ؼـام– 614/1 :
.615
( )51الظصو النبىيۃُ ،بد اإلالت بن ؼام.615/1 :
( )52ػِس الِ يد  ،اسهم ُباض مىدر :ؾ.155/
( ُ )53ــالىا :قر ي ــانىا ،الظ ــصو النبىي ــۃُ ،ب ــد اإلال ــت ب ــن ؼ ــام ،331/1 :والب ــد والت ــازيف،
اإلاؤلـ ـ  :اإلاوه ــس ب ــن ه ــا س اإلا د ــى" ،الناػ ــس :م تب ــۃ الث اف ــۃ الديني ــۃ ،ب ــىز ط ــِيد ُ ،ــدد
ألاجصا .150/4 :6 :
( )54ػـ ــِس النا غـ ــۃ الجِـ ــدر ،ح يـ ــمُ :بـ ــد الِصيـ ــص زبـ ــاح ،منؼـ ــىزات اإلا تـ ــب الاطـ ــالمو،
دمؼ ـ ن 1964 ،1م ،ؾ.195/
( )55معج ــم الؼ ــِسا  ،اإلاؤلـ ـ  :ل م ــام قب ــو ُبي ــد ه ب ــن ُمـ ـساال اإلاسشب ــاملو ،بتص ــحي
و ِليـ ــم :ألاطـ ــتاذ الـ ــد تىز ف .سن ـ ــى ،الناػـ ــس :داز ال تـ ــب الِلميـ ــۃ بصـ ــووت ،الوبِـ ــۃ،2:
1982م ،ؾ.130/
( )56ديــىاال ُبــد ه بــن زوا ــۃ الانـــازر ،جمــّ و ح يــم :د .ظــن بــاجىد  ،موبِــۃ
الظنۃ املحمديۃ ،ال ا س 1972 ،م ،ؾ.87/
( )57ػ ــِس ُم ــسو ب ــن مِ ــد ي ــسل الصبي ــدر ،جمِ ــه و ــه  :مو ــاَ هسابسص ــى" ،موبىُ ــات
مممّ اللغۃ الِسبيۃ ،دمؼم1974 – 1394 ،م ،ؾ.95/
( )58ػ ـ ــِسا ةط ـ ــالميىال ،د .ن ـ ــىزي م ـ ــىدي ال سس ـ ــى  ،الوبِ ـ ــۃ ُ ،2:ـ ــالم ال ت ـ ــب بص ـ ــووت،
1984م :ؾ42/
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( )59البوىل ــۃ فــي ػــِس ؿــدز الاطــالمُ ،ب ــد ه الٌــا س ،ملؼــسه م تبــۃ وموبِــۃ مـ ــوة
البابو الحل " ،مـس 1954م :ؾ.59/

الـمصادسوالـمشاحؼ
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11

ال سآال ال سيم
قط ــد الغاب ــۃ ف ــي مِسف ــۃ الص ــحابۃ ُ ،ــص ال ــدين اب ــن ألالص ــو ،قب ــى الحظ ــن ُل ــي ب ــن
الجــصزر ،ح يــم :اب ـسا يم البنــا و ق مــد ُاػــىز ومحمــىد ُبــد الى ــال فايــد،
داز الؼِب ال ا س 1970 ،م.
ؤلاطالم والؼِس ،د .طامو م و الِاملو ،داز السطالۃ ال ىي 1983 ،م.
ؤلاؿابۃ في ميصـا الصـحابۃ ،قبـى الةلـي ا مـد بـن ُلـي بـن عجـس الِظـ الملو ،ح يـم:
ُلي البماور ،داز هلۃ مـس ال ا س 1972 ،م.
ألاغ ــاملو ،قب ــى الة ــسج ُل ــي ب ــن الحظ ــصال الاؿ ــلهاملو ،داز ال ت ــب الِلمي ــۃ ،ن  ،1بص ــووت،
1986م.
ألام ــا ي ف ــي ألادل ؤلاط ــالمو ،ابمظ ــام مس ــىال الـ ــةاز ،داز الح م ــۃ للوباُ ــۃ غ ــداد،
1991م.
البــد والتــازيف ،اإلاوهــس بــن هــا س اإلا د ــى" ،م تبــۃ الث افــۃ الدينيــۃ ،بــىز طــِيدُ ،ــدد
ألاجصا .6 :
البوىلــۃ فــي ػــِس ؿــدز الاطــالمُ ،بــد ه الٌــا س ،موبِــۃ مـــوة البــابو الحل ــ"،
مـس 1954م.
الت ـ ــازيف ؤلاط ـ ــالمو قب ـ ــي البِث ـ ــۃ والظ ـ ــصو  ،محم ـ ــىد ػ ـ ــا س ،اإلا ت ـ ــب الاط ـ ــالمو ،ن ،8
2000م.
ةظــصو ال ـسآال الٌِــيم ،قبــى الةــدا ةطــماُيي بــن ُمــس بــن ثصــو ال سشــى" البـــسر لــم
الدمؼـ ـ ـ و ،املح ـ ــم :ط ـ ــامو ب ـ ــن ط ـ ــالمۃ ،الناػ ـ ــس :داز هيب ـ ــۃ للنؼ ـ ــس والتىشي ـ ــّ،
الوبِۃ1999 ،2:مُ ،دد ألاجصا .8:
الث افـ ــۃ والث افـ ــۃ ؤلاطـ ــالميۃ ،طـ ــمي ُـ ــاه  ،داز ال تـ ــال اللبنـ ــاملو بصـ ــووت،1979 ،
ن.2
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جــامّ البيــاال ُــن أويــي ال ـسآال ،قبــى جِةــس بــن جسيــس الورــور ،ن  ،2ملؼــسه م تبــۃ
وموبِۃ مـوة البابو الحل " ،مـس 1954م.
الجـ ــامّ ر ـ ــام ال ـ ـسآال ،قبـ ــى ُبـ ــد ه بـ ــن ق مـ ــد ال سه ـ ــ" ،داز ال تـ ــال الِسبـ ــو
ال ا س 1967 ،م.
جمهس اللغۃ ،قبى ب س بن الحظم الاشدر البـسر ،م تبۃ اإلاتن " ،غداد.
داس ــس اإلاِ ــازف ؤلاط ــالميۃ ،اُ ــداد و حسي ــس :ةبـ ـسا يم ش ـ ــو يىزػ ــيد وق م ــد الؼ ــنتاور
وُبد الحميد يىملع ،م تبۃ داز الؼِب ال ا س 1933 ،م.
دزاطات ن ديۃ في الؼِس الِسبو ،ب ج ُبد الغةىز الحـديي" ،داز الؼـؤوال الث افيـۃ
غداد1992 ،م.
دوز الؼ ـ ــِس ف ـ ــي مِس ـ ــۃ ال ـ ــدُى الاط ـ ــالميۃ قي ـ ــام السط ـ ــى ُ ،ب ـ ــد ال ـ ــس من يلي ـ ــي
ابسا يم ،الؼس ۃ الىهنيۃ للنؼس والتىشيّ ،الجصاسس1971 ،م.
ديــىاال ُبــد ه بــن زوا ــۃ الانـــازر ،ح يــم :د .ظــن بــاجىد  ،موبِــۃ الظــنۃ
املحمديۃ ،ال ا س 1972 ،م.
السط ـ ـ ــى والؼ ـ ـ ــِس م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــال الظ ـ ـ ــصو  ،اؿ ـ ـ ــد ياط ـ ـ ــس الصي ـ ـ ــدر ،ممل ـ ـ ــۃ الجامِ ـ ـ ــۃ
الِدد.1981/5/
الظصو النبىيۃُ ،بد اإلالت بن ؼام ،ح يم :مــوة الظـ ا ةبـسا يم الابيـازر وُبـد
الحةيٍ ػل " ،ال ا س  ،ن 1955 ،2م.
الصخــ ـ ـ ـ ــيۃ ؤلاطـ ـ ـ ـ ــالميۃُ ،ائؼـ ـ ـ ـ ــۃ ُبـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــس من (بن ـ ـ ـ ـ ـ الؼـ ـ ـ ـ ــاه ) ،داز الا ـ ـ ـ ـ ــد
بصووت1972،م.
الصخـ ـ ــيۃ وقياط ـ ــها ،ل ـ ــىيع ام ـ ــي واي ـ ــسوال ،م تب ـ ــۃ الاهل ـ ــۃ اإلاـ ـ ــسيۃ ،ال ـ ــا س ،
1959م.
الصخـيۃ ،شوزض ،سجمۃ طيد غنيم ،داز الؼسو غداد1985 ،م.
ػــسح ديــىاال ِــب بــن ش صــو ،ؿــنِۃ ؤلامــام قبــو طــِيد الظ ـ سر ،داز ال تــب ال ــا س ،
1950م
ػــِس الِ يــد فــي ُـــس ؿــدز الاطــالم تـ طـنۃ  23ــ :اسهــم ُبــاض مــىدر ال ــسع،
م تبۃ الاهلۃ الِسبيۃ ،بصووت ،م تبۃ الاهلۃ الِسبيۃ ،ن 1986 – 1406 ،1م.
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ػــِس املخلــسمصال وقلــس ؤلاطــالم فيــه ،د .يح ـ الجبــىزر ،مؤطظــۃ السطــالۃ بصــووت ،ن
1981 ،2م.
ػـ ــِس النا غـ ــۃ الجِـ ــدر ،ح يـ ــمُ :بـ ــد الِصيـ ــص زبـ ــاح ،منؼـ ــىزات اإلا تـ ــب الاطـ ــالمو،
دمؼم1964 ،م
ػــِس ُمــسو بــن مِــد ي ــسل الصبيــدر ،جمِــه :موــاَ هسابسصــى" ،مممــّ اللغــۃ الِسبيــۃ،
دمؼم1974 ،م
الؼـ ــِس والؼـ ــِسا فـ ــي ال تـ ــال والظـ ــنۃ ،يىط ـ ـ الٌِـ ــم ،داز الةسقـ ــاال ُمـ ــاال ،ن،1
1983م.
ػ ـ ــِسا ةط ـ ــالميىال ،د .ن ـ ــىزي م ـ ــىدي ال سس ـ ــى  ،الوبِ ـ ــۃ ُ ،2:ـ ــالم ال ت ـ ــب بص ـ ــووت،
1984م.
ؿ ـ ــب ألاُص ـ ــى ف ـ ــي ؿ ـ ــناُۃ الاملؼ ـ ــا ،ق م ـ ــد ب ـ ــن ُل ـ ــي ال ل ؼ ـ ــندر ،الوبِ ـ ــۃ ألامصوي ـ ــۃ
ال ا س 1963 ،م.
الِـس ؤلاطالمو ،د .ػىقي كي  ،داز اإلاِازف ال ا س .
ُل ـ ــم ال ـ ــنةع ف ـ ــي الحي ـ ــا الِملي ـ ــۃ ،ةب ـ ـسا يم ُب ـ ــد ه ما ـ ــي ،موبِ ـ ــۃ الِ ـ ــاملو غ ـ ــداد،
1967م.
ُلم النةع وألادل ،طامو الدزوبو ،داز اإلاِازف ال ا س  ،ن1981 ،2م.
ُلــم الــنةع و وبي ا ــه ال وبىيــۃ والاجتماُيــۃُ ،بــد ُلــي الجظــماملو ،موبِــۃ الخلــىد
غداد1984 ،م.
الِمـ ــد فـ ــي محاطـ ــن الؼـ ــِس وآدابـ ــه ون ـ ــوه ،قبـ ــى ُلـ ــي الحظـ ــن بـ ــن زػـ ــيم ال صوواملـ ــو،
ح يم :ماي الدين ُبد الحميد ،داز الجيي بصووت ،ن 1974 ،4م.
في ًال ال سآال ،طيد قوب ،داز ا يا ال واع الِسبو ،بصووت ،ن1967 ،5م.
ال ــامىض املح ــيى ،مم ــد ال ــدين ب ــن ِ ــىل الةص ــووش آب ــادر ،داز الة ــس بص ــووت،
1983م.
تــال الـــناُتصال ال تابــۃ والؼــِس ،قبــى ــال الحظــن بــن ُبــد ه بــن طــهي ،ح يــم:
ُلــي بــن البمــاور ،الةلــي اب ـسا يم ،ن  ،1داز ا يــا ال تــب الِسبيــۃُ ،سســى
البابو الحل "1952 ،م.
لظاال الِسل ،قبى الةلي جما الدين بن منٌىز ،داز ؿادز بصووت.
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اإلاثــي وال ــيم الخل يــۃ ُنــد ُــسل مــا قبــي الاطــالم وُهــد السطــالۃ :لهاػــم ي ـىملع ُبــد
الس من ،زطالۃ ماجظتصو م دمۃ ة ي ليۃ آلادال ،جامِۃ اإلاىؿي 1987م.
املجتمِ ــات الاط ــالميۃ ف ــي ال ــسال ألاو  ،ػـ ـ سر فيـ ــي ،داز الِل ــم للمالي ــصال بص ــووت،
1978م.
اإلاعجم ألادبو ،جبىز ُبد لنىز ،داز اإلااليصال بصووت ،ن1979 ،1م.
معج ــم الؼـ ــِسا  ،اإلاؤلـ ـ  :ل مـ ــام قب ــو ُبيـ ــد ه ب ــن ُمـ ـساال اإلاسشب ــاملو ،بتصـ ــحي
و ِليم :ألاطتاذ الد تىز ف .سن ـى ،الناػـس :داز ال تـب الِلميـۃ ،بصـووت ،الوبِـۃ،2:
1982م.
اإلاعجم الةلظةو ،جميي ؿليبا ،داز ال تال بصووت1982 ،م.
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