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 سالمصدر اإل في عصراليجرة شعر 
 أ.م.د. عبد محمود عبد /كمية اآلداب/ جامعة تكريت

 الدين سعيد /كمية اإلمام األعظم/نينوى  عز أحمد م.م.
 الممخص

تحقيق  إلىإن المضمون الشعرؼ عند األدباء المسممين ليس فنيًا وحسب، بل يتجاوز الفنية     
و في الوقت نفسو، وىذا ما أعطى هللا. ف إلىالغاية العميا وىي الدعوة  و الُمَوجَّ يو األدب الُمَوجِّ

هللا والدعوة  إلىي صفة الخمود عمى مر العصور فيو أدب ممتزم بمبادغ الدعوة ساماألدب اإل
االنضباط واالعتدال والوسطية  وقد حاولنا  إلىكل ما من شأنو أن يرتفع باإلنسانية من الغمو  إلى

عمى نماذج شعرية من شعر أىل مكة، تمثل في موضوعات ىي: الفرار  في دراستنا ىذه الوقوف
بالدين، الغربة والحنين، رفض النظام القبمي، البعد والفراق. في حين تناول شعراء المدينة النبوية 

 تعالىأسمى صور اإليثار والمنعة واإلقدام والفداء بالنفس واألىل والمال والعرض في سبيل هللا 
 ))وخاتم أنبيائو. ومن موضوعات شعر األنصار التي عبرت عن ىجرة النبي دفاعا عن رسولو

Abstract 

The poetic content in the works of Muslim men of letters is not merely an 

art ،its more oriented towards achieving the ultimate purpose; the call to 

Allah. It is the directingoriented literature simultaneously ،and that what 

gave the Islamic literature the merit of durabilitythroughout eras ،it is a 

literature committed to the principles of call to Islam as well as to 

everything that may help humanity rise over extremism ،to discipline and 

intermediation. I tried via this study to look over poetic samples from the 

Meccans poetry ،represented in the following themes: escaping for 

religious reasons ،rejecting the tribal system ،departure and separation. 

Whereas the poets of Medina tackled preference of others over oneself ،

might ،courage ،redemption with self ،family ،money and honor for the 

sake of Allah’s satisfaction and in defense of His messenger ،the last of 

prophets. Among the themes of Ansar’s (the supporters) poetry  that 

tackled the Prophet’s  Hijra (the Migration to Medina) are: 

 ةالمقدم
فيو  ،ن الوقوف عمى اليجرة من المنحى الشعرؼ ميم جدا كونو يجسد الماضي المشرق إ    

يعرض الحدث بصورة فنية تؤثر في النفس اإلنسانية وتحقق غاية سامية أال وىي فسح المجال 
يم من مواطن القوة التي يتمتعون بيا كأن يكونوا شعراء أم بدعوت ملمدعاة والمصمحين وانطاقي

تحقيق  إلىخطباء، فالمضمون الشعرؼ عند األدباء المسممين ليس فنيًا وحسب، بل يتجاوز الفنية 
و في الوقت نفسو إلىالغاية العميا وىي الدعوة  و الُمَوجَّ وىذا ما أعطى  ،هللا . فيو األدب الُمَوجِّ
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هللا والدعوة  إلىالخمود عمى مر العصور فيو أدب ممتزم بمبادغ الدعوة  ي صفةساماألدب اإل
نا االنضباط واالعتدال والوسطية  وقد حاول إلىكل ما من شأنو أن يرتفع باإلنسانية من الغمو  إلى

  .الوقوف عمى نماذج شعرية من شعر المياجرين واألنصار في دراستنا
آثرنا في ىذا  ،سامفاعل لشعر اليجرة في عصر صدر اإلوفي محاولتنا التركيز عن االثر ال    

تمييد  إلىتقسيم البح  إلى ، وارتأيناالنصوص الشعرية في ىذه الحقبة الزمنيةالبحث بدراسة 
ومفيوم المفظة في القران الكريم والسنة ، بالمعنى المغوؼ واالصطاحيعني التمييد  ،ومبحثين
المبحث  أما، الحبشة إلىاء مكة ومنيم المياجرين شعر شعر  األولوتضمن المبحث  ،النبوية

في  الثاني فقد وقفنا فيو عمى شعراء االنصار وىم يصورون حدث اليجرة النبوية، وسنمضي قدما
 تقييم موضوعي لتمك االشعار وابراز القيمة الجمالية ليا . إلىتحميل ىذين الجانبين وصوال 

 اليجرة في المغة واالصطالح :التمييد
 لغة اليجر
 وردت مفردة اليجر في المغة بمعان عدة منيا:    

 :أوال ترك ما كنت مالزما لو
ُدهُ فـ ))  ألّنيم َىَجروا عشاِئَرُىْم ، ىجرُة الُمياجرينَ  اشتقتومنو  الَيْجُر والِيْجران: ترُك ما َيْمَزُمك َتَعيُّ

 .(1)((تقّطعوىم في هللاف
 :ثانيا القطع إي ضد الوصل

والُمياجرة من  المدينة إلىالحبشة، وىجرة  إلىىجرة  وصل واالسم الِيْجَرُة واليجرتانوالَيْجُر ضد ال
ى ِلمثَّاِنَيِة َكَما َفَعَل األولَداٍر َتَرُكوا  إلى. َوَىاَجَر اْلَقْوُم ِمْن َداٍر (ٕ)أرٍض والَتياُجُر التقاطعُ  إلىأرٍض 

َر الرَُّجُل َوَتَمْيَجَر ، اْلُمَياِجُرونَ  ُروا»َتَشبََّو ِباْلُمَياِجِريَن َوِفي اْلَحِديِث َوَتَيجَّ أؼ  «َىاِجُروا َواَل َتَيجَّ
 .(3)اخمصوا اليجرة

 ثالثا اليذيان واإلفحاش في المنطق:
كثار الكام في ما ال ينبغي والَيْجُر الَيَذيانُ  وقد َىَجَر المريض َيْيُجُر َىْجرًا، فيو ىاِجٌر والكام  وا 

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : تعالىىذا القول في قولو ما يثبُِّت و َمْيجورٌ 

المريض إذا ىجرؼ قال غير  إلىقالوا فيو غير الحق. ألم تَر  إؼ. } نسورة الفرقا{ چۅۅ
ْفَحاُش ِفي اْلَمْنِطِق  الحق . والُيْجُر بالضم: االسم من اإلْىجاِر، وىو قالعن مجاىد فَواْلُيْجُر اإْلِ

 .(4)نامنطق، والخَ اإلْفحاُش في ال
 معنى نصف النيار: رابعا  

ُروا َساُروا َيْت  َواْلَيْجُر َواْلَيِجيُر َواْلَياِجَرُة ِنْصُف النََّياِر ِعْنَد اْشِتَداِد اْلَحرِّ َوَىجَّ ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َوُسمِّ
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 .(5)َتَياَجُرواَىاِجَرًة أِلَنَّ النَّاَس َيْسَتِكنُّوَن ِفي ُبُيوِتِيْم، َكَأنَُّيْم َقْد 
 اليجرة في اصطالح المسممين:

 الخروج في سبيل هللا منو االنتقال  ال يبتعد المعنى المغوؼ عن المعنى االصطاحي. فاليجرة ىي
أخرػ، يستطيع المياجرون المسممون فييا ممارسة شعائرىم الدينية بحرية  باد إلىالكفر  باد

هللا والنجاة بالدين غير آبيين بترك األىل  إلىر تامة دون اضطياد وافتتان، وىي أيضا الفرا
اْلِيْجَرُة َضْرَباِن َظاِىَرٌة واألصحاب األموال عمى الرغم ما فييا من معاناة شديدة جراء الفراق، و))

ْيَطاُن َوال  َوَباِطَنةٌ  وِء َوالشَّ يِن ِمَن َفاْلَباِطَنُة َتْرُك َما َتْدُعو ِإَلْيِو النَّْفُس اأْلَمَّاَرُة ِبالسُّ ظَّاِىَرُة اْلِفَراُر ِبالدِّ
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ: تعالى. قال (6) ((اْلِفَتنِ 

 :تعالىوقال  }سورة النحل {   چەئ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  چ  

ڄ  ڄ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

المؤمن ()))وقال }سورة آل عمران {  چڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
قد صحَّ َعْن و . (7)((من أمنو الناس عمى أمواليم وأنفسيم، والمياجر من ىجَر الخطايا والذنوب

مع المشركين في  برئت الذمة ممن أقام)) قال:  ()َجِريِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلَبَجِميِّ َأنَّ َرُسوَل هللاِ 
قالوا: يا رسول ، أنا بريء من كل مسمٍم يقيم بين أظير المشركين(: )) )وقال. (8) ((ديارىم 

 .(9)((هللا ولَم؟ قال: ال تراءى ناَراُىما
 الحبشة )شعراء مكة المكرمة( إلىشعر اليجرة  :األولالمبحث 

عندما اخذ لمشركين عمى المسممين و اشتد أذػ ا إذ، سامأول ىجرة في اإل الحبشة إلىاليجرة     
 ظيرت عداوة بمكة،  سامأمر اإل ىعدد المسممين يزداد يوًما بعد يوم، وظير اإليمان، وفش 

الرجل  من آمنوا، ووكموا أمرىم لقبائميم تعذب من تعذب وتحبس من تحبس، فكانلكفار قريش 
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو )) ليردوه عن دينو إن استطاعوا.  وسيجنونو ابتوقر  ييعذبو أول َفَممَّا َرَأػ َرُسوُل َّللاَّ

ِ َوِمْن  َعمِّ  ِو َأِبي َوَسمََّم َما ُيِصيُب َأْصَحاَبُو ِمْن اْلَبَاِء، َوَما ُىَو ِفيِو ِمْن اْلَعاِفَيِة، ِبَمَكاِنِو ِمْن َّللاَّ
َأْرِض  إلىيِو ِمْن اْلَبَاِء، َقاَل َلُيْم: َلْو َخَرْجُتْم َطاِلٍب، َوَأنَُّو اَل َيْقِدُر َعَمى َأْن َيْمَنَعُيْم ِممَّا ُىْم فِ 

ِممَّا َأْنُتْم اْلَحَبَشِة َفِإنَّ ِبَيا َمِمًكا اَل ُيْظَمُم ِعْنَدُه َأَحٌد، َوِىَي َأْرُض ِصْدٍق، َحتَّى َيْجَعَل َّللاَُّ َلُكْم َفَرًجا 
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم ِفيِو. َفَخَرَج ِعْنَد َذِلَك اْلُمْسِمُموَن ِمْن أَ  َأْرِض اْلَحَبَشِة،  إلىْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ

َل ِىْجَرٍة َكاَنْت ِفي اإْل  إلىَمَخاَفَة اْلِفْتَنِة َوِفَراًرا  ِ ِبِديِنِيْم، َفَكاَنْت َأوَّ  .(10) ((سامَّللاَّ
وكل ما يممكون  داألوالموال و والعشيرة واأل والوطن وترك الديار الحبشة  إلى اليجرة حدثكان     
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قوية نفوس  إلىيحتاج  فيوفي غاية الصعوبة،  أمر ليس باألمر اليين، إنما ىو في سبيل دينيم
. وقد كل ىذا ال لشيء إال لعبادة هللاالتوحيد و  إلىمؤمنة صابرة عمى تحمل أعباء التكميف والدعوة 

ل الشعور بالغربة والحنين، فحوت الحبشة معاناة المسممين، من خا إلىجسدت أشعار اليجرة 
صورا رائعة لإليمان القوؼ، والتصديق العميق بما وعد بو المؤمنون المياجرون  ولصنيع ىذا 

كونيم يواجيون المشرك الجاىمي اإليمان بتمك النفوس، من اكتشافيا لذواتيا ومعرفتيا بقدرىا 
ت التي عبر عنيا شعراء مكة ومن الموضوعا. ةالمسيطر عمى األرض، وىم فئة قميمة مستضعف

 الفرار بالدين، الغربة والحنين، رفض النظام القبمي، البعد والفراق.
 الفرار بالدين والنجاة من الفتنة: -ٔ

الناس كافة ما لم يكن ىناك مناخ مائم يتوفر فيو األمن  إلىالدعوة ال يمكن ليا أن تصل 
بل     ولم يكن مقصورا عمى امة دون أخرػ  ي جاء خاتمة الدياناتساموالحرية، كون الدين اإل

ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  چ: تعالىقال     جاء لكل الناس

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   چ : تعالىقال عالم الجن،  إلىبل تجوز حدود البشر  }سورة سبأ { چۓۓ

سورة { چٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ
(عمى ممك الحبشة ووصفو بأنو ممك عادل وان أرضو ارض صدق دليل إن ثناء الرسول)}الجن 

(كان يشعر بقوة العاقة بين دعوتو وبين الديانة المسيحية، وياحع أن عددا عمى إن الرسول)
ية من اآليات القرآنية قد أكدت عمى أواصر التقارب بين الديانتين وعبرت عن المشاعر االيجاب

قد  (التي يحمميا المسممون تجاه أتباع الديانة المسيحية، ومن غير المستبعد أن يكون الرسول)
الحبشة الحصول عمى موطئ قدم ىناك لنشر الدعوة  إلىاستيدف من حث أتباعو عمى اليجرة 

 (12)قال عبد هللا بن الحارث بن قيس:. (11)ية فيياساماإل
  

 ة  ػػػممغَ غَ ى مُ ػػػػػػػنّ ن عَ غَ ػػػػػّ بم با  ػػا راكيَ 
 
 
 
 

 ينِ دّ ػػػػهللا وال الغَ ػػيرجو بَ  ن كانَ مَ  
 
 
 
 

 د  يَ ضطَ هللا مُ  ادِ ػَ بمن عِ  ئ  امر  لُ كُ 
 
 

 ونِ ػػػػَوَمْفتُ  ورٍ يُ ػػػػػقمَ  ةَ ػػػّ كمَ  نِ ػػػػطبَ بِ  
 
 
 

 ة  ػػػعػػػػػػػواس موِ ػال الدَ ػػػػا بدنَ ػػَ وجإنَّا 
 
 

 
 

 ونِ يُ وال اةِ خزَ والمَ  لِ ي من الذ  نجِ تُ 
 
 

 وخزى  الحياةِ  ى ذلِّ ػػوا عميمُ قِ  تُ اَل فَ 
 
 

 ونِ ػػػُ ير مأمغَ  يبٍ عَ وَ  اتِ مَ في المَ  
 
 

 واػػػػػػػػػػػحُ رَ واطَّ  هللاِ  ولَ ػػسُ ا رَ عنَ بِ ا تَ إنَّ 
 
 

 ينِ ازِ وَ المَ  وا في الُ عَ وَ  يّ بِ النَّ  ولَ قَ  
 
 

 واغَ بَ  ينَ ذِ الّ  وِمالقَ بِ  كَ ابَ ذَ ل عَ اجعَ فَ  
 
 

 (13)يونِ طغُ ػػػػيا فَ وَ عمُ أن يَ  كَ بِ  ذا  ػػػائِ عَ وَ  

 
 

 

وامتثمت ألمر هللا وىاجرت، ) ى تبعت النبي)األوللو تأممنا النص لوجدنا فيو ثاث فئات،     
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أصرت عمى كفرىا وعنادىا، وىناك فئة بقيت داخل مكة حثيم الشاعر عمى اليجرة ألن  ةوالثاني
عمييم الذل والمخزؼ واليوان، في الحياة الدنيا المكان صار يشكل خطرا عمييم، وبقاؤىم فيو يجر 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ: تعالىقولو  إلىوفي اآلخرة. وىنا نجد استناد الشاعر 

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ    ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ

دعوة   وان استيال الشاعر في ىذه األبيات بأسموب النداء يمثل. }سورة النساء{ چںں
كل مسمم يريد الفرار بدينو وعقيدتو من االضطياد واالفتتان كي يستطيع نشر   إلىصريحة 

فالشاعر عبر عن حالة الظمم التي عاناىا المسممون داخل مكة من الويل والقسوة  ، ساماإل
القرار والقمع، إذ كانت السمطة القبمية ا)الطبقة الحاكمة( ما تزال عمى وثنيتيا مييمنة عمى مركز 

بكل إبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فيي تخفي كل مظاىر سيطرتيا وراء المقدس 
الوثني  الذؼ عادة ما تتعذر بو ضد دعوة المسممين، والذؼ كان لسان حال خطابيا القمعي إزاء 

 .ليووالدعوة إ سامأؼ تجاوز ليذا الوثن من قبل المسممين الذين عمموا جاىدين عمى نشر اإل
 معاناة الغربة المكانية وأثرىا في النفس: -ٕ

فترك  سامُأرغم المسممون عمى الخروج بعد أن عجز المشركون عن صدىم وردىم عن اإل    
ذلك في نفوسيم أثرا بالغا سببو ترك المكان الذؼ تيوؼ إليو أفئدتيم، فاالرتباط باألرض مصيرؼ 

كي األطال  وىي  ديار خربة ردحا من الزمن، عند اإلنسان عامة والعربي خاصة الذؼ ظل يب
َلمَّا )) َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َساِبٍط، َقاَل: فكيف إذا كان ىذا المكان مقدسا يحوؼ بيت هللا الحرام؟ ف

، َوَقاَم َوَسَط اْلَمْسِجِد، اْلَتَفَت اْلَمِديَنِة، َواْسَتَمَم اْلَحَجرَ  إلىَأَراَد النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َيْنَطِمَق 
ِإنِّي أَلَْعَمُم َما َوَضَع َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اأْلَْرِض َبْيت ا َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْنِك، َوَما ِفي اْلَبْيِت، َفَقاَل:  إلى

 .(14) ((لَِّذيَن َكَفُروا ُىْم َأْخَرُجوِنياأْلَْرِض َبَمد  َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْنِك، َوَما َخَرْجُت َعْنِك َرْغَبة ، َوَلِكنَّ ا
عثمان لقد شكل المكان عند المياجرين مثيرا نفسيا استندوا عميو في أبياتيم، ىذا ما صرح بو     
جمح وىو ابن عمو، وكان  بنحذافة  بنوىب  بنخمف  بنيعاتب أمية وىو  (15) مظعون  بن

 .(16)نو ذلك: و، وكان أمية شريفا في قومو في زماإساميؤذيو في 
  ِبغضة َأَتْيَم ْبَن َعْمٍرو ِلمَِّذي َجاءَ 

 
 َأْكَتعُ  ْركُ ػػػَ َواْلب ْرَماُن ػػػَ ْن ُدوِنِو الشػػَومِ  

 
 

ةَ ػػػػػػػْن َبطْ ػػػي مِ ػػَأَأْخَرْجَتنِ   آمػػػنا   ِن َمكَّ
  

 َذعُ ػَتق َبْيَضاءَ  ْرحِ ػػي َص ػْنتِني فِ ػػَ َوَأْسك 
 ريشيا  يكَ ػػػػ ُيَواتِ اال  اَل ػػػػػػػَتِريُش ِنب 

 
 اجمع  لكَ   ِريشَيا اال  ػػَ َوُتبَرى ِنب 

  أعػػَزة   اػػػػ  َوام ا ِكَرامػػػػػػػػػػَت َأقْ ػػػػػَوَحاَربْ  
 

اػػػْ َوَأْىَمك   تفزع  تَ ػْم ُكنػػػػِ ِبي  َت َأْقَوام 
   ُممػػػػػػػػّمة   اػػػػػػػَك َيْوم  ػػػَسَتْعَمُم إْن َناَبتْ  

 
 تصنع تَ ػػػػػػاُش َما ُكنْ ػػػػػَمَك اأْلَْوبَ َوَأْسمَ    
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تمثل ذلك من خال وقد  اإلحساس بالغربة كان قويا في ذات عثمان بن مظعون نجد إن     
كون النفس اإلنسانية تنفعل بأحاسيس مختمفة يعبر اإلنسان باليمزة،  استعمالو ألسموبي االستفيام

اسيس من تعجب أو استفيام أو غيره من األساليب عنيا بالكام فيظير ما يدل عمى ىذه األح
جراء  فعل ابن عمو، الذؼ صدع عاقة  تأزم حالة الشاعر إلىوىذا االنفعال أدػ . (17)اإلنشائية

واألكثر أصالة  األولاألصل المشترك، وال سيما األسرة، ىو  إلىاالنتماء األسرؼ فاالنتماء 
طرّؼ معًا، ال خيار لإلنسان فيو، وال سوّية لو بدونو، واستمرارية في تاريخ اإلنسان، وىو قسرؼ وف

. فالدافع الذؼ جعل ابن عم الشاعر يخرجو قسرا من مكة لم (18)األسرة  إلىفاإلنسان يولد منتميًا 
              أوأو جرما  القبيمة عمى إفرادىا إذا ما ارتكبوا جناية مخمة االتي تقرى يكن ضمن عقوبة الخمع

ينافي شرفو أو شرف قبيمتو، واستمر في غيو ال يسمع نصائح أىمو وعشيرتو، عمل عمًا )) 
كاسًرا أعراف آلو وقبيمتو فقد عصبية أىمو وقبيمتو لو، وىام عمى وجيو طريًدا يمتمس مجاورة رجل 
من عشيرة أو قبيمة أخرػ قريبة من موطنو أو بعيدة عنو. وتكون ىذه الفترة من حياة اإلنسان شرَّ 

لم يرتكب أؼ محظور غير انو قال ربي هللا. فألم الغربة تمثل  ناشاعر . و (19) ((حياتوفترة في 
عززت من باإلخراج القسرؼ من مكة الذؼ عبر عنو شاعرنا ببعض األلفاظ الغريبة التي أيضا 
في ارض الحبشة وقصرىا األبيض،  (20)وىي )الشرمان، البرك، أكتع ( غربتو ووحشتو تومعانا

من تمفة تماما عن مكة)اآلمنة(التي ُأرِغم عمى الخروج منيا، فعمى الرغم المخ)صرح بيضاء(
حاول أن يتحامل عمى تمك  إال أن عثمانفيو لم يطل تصوير معاناتو،  غربةبوطأة الاإلحساس 

الحفاظ عمى دينو وعقيدتو التي يجد فييا عزاه الوطأة من خال اإلصرار عمى السعي في سبيل 
تنبيو بين كان الغاية السامية. ثم يختم عثمان بن مظعون أبياتو األولجرين عند الميا سامكون اإل

 وخيمة. بأن استمرارىم في إخراج أشراف وسادة القوم سيكون لو عاقبة سيئةابن عمو 
 رفض نظام القبيمة ومواجيتيا -ٖ 

بقعة من جماعة من أسرات ترتبط بأواصر القربى، وتشغل تمثل ))  سامكانت القبيمة قبل اإل    
 مشترك وتحكميا حكومة بعينيا وفق قوانين (21)(طوطم)األرض عمى سبيل الشيوع وليا 

يمكن القول بأن أواصر القبيمة بدأت باألفول شيئا فشيئا  سام. ومع سطوع شمس اإل(22)معينة((
 ية في المدينة المنورة وان ظل لياسامحتى تم استئصاليا بشكل شبو نيائي بعد قيام الدولة اإل

الديني ظير مقابل ذلك انتماءات أخرػ أبرزىا  ءاليوم، فكمما قل الشعور باالنتما إلىترسبات 
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ : تعالىاألسمى ىو التقوػ قال  سامالقبمية السيما عند العربي. فشعار اإل

 سورة الحجرات چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ
 .(23) بن الحارث عن ىذا المعنى في قولو: وقد عبر عبد هللا
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 َأَبْت َكِبِدي، اَل َأْكِذَبْنَك، ِقَتاَلُيمْ 
 
 

 َعَميَّ َوَتْأَباُه َعَميَّ َأَناِمِمي 
 
 

ُبوُكمْ   َوَكْيَف ِقَتاِلي َمْعَشر ا َأدَّ
 
 

 َعَمى اْلَحقِّ َأْن اَل َتْأِشُبوُه ِبَباِطلِ  
 
 

 ْن ُحرِّ َأْرِضِيمْ َنَفْتُيْم ِعَباُد اْلِجنِّ مِ 
 
 

 َفَأْضَحْوا َعَمى َأْمٍر َشِديِد اْلَباَلِبلِ  
 
 

الذؼ سّنتو القبيمة، فمادام أن ىذا اإلنسان الفرد ال  القانون فالشاعر ىنا لم يعد يحتمل ذلك 
ىو سائد وموروث، فعميو أن يعمن القطيعة، وا عان البديل خارج إطار  يستطيع أن يغير ما

: ليوحي من وراء المسمم رفض القيم التي لم تعد تنسجم وطموحات الفردو  سامل باإلالمتمثالقبيمة، 
فجاء رفض عبد هللا بن الحارث في ىذه األبيات باطنا وظاىرا جاعا . ذلك بمدػ المعاناة النفسية

)أبت كبدؼ( وىو ىنا رفضا قطعيا ألنو نابع من  األولمن تكرار الفعل )أبى( في شطرؼ البيت 
. ِمْن َذِلَك ةِفي َشْيٍء َوُقوّ  ةِشدَّ شاعر رفضا حمل معو الم المسممين فداللة الكبد تعني داخل ال

ڇ  ڇ  چ : تعالى. َقاَل (24)اْلَكَبُد، َوِىَي اْلَمَشقَُّة. ُيَقاُل: َلِقَي ُفَاٌن ِمْن َىَذا اأْلَْمِر َكَبًدا، َأْؼ َمَشقَّةً 

تأباه عمي أناممي( مثل رفضا ظاىرا من حمل وقول الشاعر: ). }سورة البمد{ چڍ  ڍ  ڌ    ڌ
الساح ضد المسممين، ثم بعد ذلك يتساءل من خال اسموب االستفيام االنكارؼ الشاعر عن 

وىم يريدون لكم الخير ،كيفية قتال ناس ىم عمى حق وىو واضح جمي كالشمس ال لبس فيو
ا البيت لوجدنا اثر الدين في والصاح والنجاة من العذاب فكيف لي أن أقاتميم؟ لو تأممنا ىذ

الشاعر ماثا من خال تساؤلو وتأنيو إذا ما وجو لو أمر بالقتال والنظر فيو ىل ىو عمى حق أم 
عمى باطل، عمى عكس ما كان شائعا في العرف القبمي من العصبية لمقبيمة حتى وان كانت ىي 

مَّة انشدهالجائرة الظالمة المعتدية ىذا ما    (25)دريد بن الصِّ
 من َغِزيََّة إن َغَوت وما أنا إال

 
    

ن ترُشد غزية َأرشدِ    غويُت وا 
 
 
 
 

فأثر الدين في نفوس المسممين  جعميم يخرجون عمى كل شي ال يراد بو وجو هللا ورضاه      
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ : تعالىقولو   إلىإشارة  (اَل َتْأِشُبوُه ِبَباِطلِ ونجد في قولو )

ثم يصور لنا الشاعر حال المياجرين بعد أن اخرجوا عنوة من . }رة البقرةسو { چڳ  ڳ  ڱ 
ارض مكة الكريمة المباركة، عمى أيدؼ المشركين الذين وصفيم بأنيم عباد لمجن لينقل لنا 

المجرد كونيا ابمغ في تصوير غرابة األمر. إذ يخرج القريب قريبو  إلىالصورة من المحسوس 
َوْسَواُس  الذؼ كان سائدا عند العرب، وكان لمفردة البابل وىي تعنيدون أؼ خرق لمعرف القبمي 

ْدرِ  جممة  إلىعمى عموم النص ليضفي مسحة من المعاناة تضاف  وقعا (26)اْلُيُموِم ِفي الصَّ
الظروف القاسية التي عاناىا المسممون جراء التيجير الجبرؼ من قبل المشركين وىم في ارض 
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 .(27): موجية قبيمتو بالساح إذ يقول إلىعر الغربة. ىذا ما دفع بالشا
وُ   َوِتْمَك ُقَرْيش  َتْجَحُد َّللاََّ َحقَّ

 
 

 َكَما َجَحَدْت َعاد  َوَمْدَيُن َواْلِحْجرُ  
 
 

 َفِإْن َأَنا َلْم ُأْبِرْق َفاَل َيَسَعنَِّني
 
 

 ِمْن اأْلَْرِض َبرٌّ ُذو َفَضاٍء َواَل َبْحرُ  
 
 

َلَو ُمَحمَّد  ِبَأْرٍض ِبَيا َعَبَد ا  إلِْ
 
 

 ُأَبيُِّن َما ِفي النَّْفِس إْذ ُبِمَغ النَّْقرُ  
 
 

شيار الساح  إلىمن رفض أوامر القبيمة  نجد في ىذه األبيات تطور الموقف     مواجيتيا وا 
 . فضا عن تاشي معاناة(28)ِبَسْيِفِو ِإَذا َلَمَع ِبوِ  ْبَرقَ صراحة بوجييا، مستندا في ذلك عمى الفعل ا

اإلحساس بالغربة والوحشة التي تمثمت في ترك المكان، واألىل التي مر ذكرىا سالفا  ليكون 
القرار واالستقرار في أؼ مكان يطمئن فيو الشاعر عمى دينو وعقيدتو. فالغاية من اليجرة  ليست 

غير رة اليجعمى  المسممينقدام فأدنيوية بل غاية دينية، ألن اليجرة كانت قسرا وجبرا لممسممين  
وىو االنتماء  آبيين بضرورة االرتباط باألىل أو المكان المستقر فيو، بل باحثين عن انتماء جديد

المنتمين المياجرين  يحققون بو قدرا أكبر من الحرية التي عاقيا اإلحساس بالظمم، وتماثلالديني 
يم ومع الطبيعة فيما بين المياجرون ىو حصيمة ظروف مشتركة، تفاعل فييا أولئك  ساماإل إلى

، وىو تاريخ اشتركوا في مياجرينالتي يعيشون في كنفيا، وتمك الظروف تشكل تاريخ أولئك ال
مصطفاة لمسموك اإلنساني المثمى، و النماذج الإيجاده فاكتسبوا بو قيما ومشاعر مشتركة، ىي 

، وىم في غاية آخر ويتمثميا األبناء مقتدين باآلباء إلىتنتقل من جيل لمسممة السوؼ لمجماعة ا
أن يرث هللا األرض وما  إلىوأجدادىم المسممون وبقى خالدا  االعتزاز بالتاريخ الذؼ صنعو آباؤىم

 عمييا.
 البعد والفراق -ٗ
الحبشة  فبعد  إلىيعد من الموضوعات اإلنسانية التي تجسد صورة أخرػ من صور اليجرة      

باء شعورا بالحنين والشوق خالطو قمق وخوف أن ىاجر األبناء وتركوا اباءىم ولد ذلك عند اال
 (29)عمى مصير أبنائيم وىم في ارض لم يألفوىا من قبل. ىذا ما صرح بو أبو طالب في قولو: 

 جعفر َأاَل َلْيَت ِشْعِري َكْيَف ِفي النَّْأيِ 
 
 

 
 

و َوَأْعَداُء اْلَعُدوِّ اأْلََقاِربُ   َوَعْمر 
 
 

 اِشيِّ َجْعَفر اَوَىْل  َناَلْت َأْفَعاُل النَّجَ 
 
 

 َوَأْصَحاَبُو َأْو َعاَق َذِلَك َشاِغبُ  
 
 

 َتَعمَّْم، َأَبْيَت المَّْعَن، َأنََّك َماِجد  
 
 
 

 
 
 

 َجاِنبُ ػػػػػػُ اْلم َلَدْيَك  َقى ػػػشػػػػػْ َكِريم  َفاَل يَ 
 
 
 
 [ٖ] 
 
 
 

 َتَعمَّْم ِبَأنَّ َّللاََّ َزاَدَك َبْسَطة  
 
 
 

 
 

 َك اَلِزبُ ػػػػبِ  ُكم َيا  َخْيٍر  ابَ ػػػػػػػػَ َوَأْسب
 
 

 َوَأنََّك َفْيض  ُذو ِسَجاٍل َغِزيَرةٍ 
 
 
 
 

 اِربُ ػػػػػػػػَواأْلَقَ  َعَيا ػػػػػػاِدي َنفْ ػػَيَناُل اأْلَعَ  
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عبرت ىذه األبيات عن حالة نفسية متسائمة مستفيمة عن مصير ولده جعفر في الغربة مع      
حشد صفات حميدة لمدح  إلى، فالخوف عمى جعفر دفع بابي طالب خصومو وىم من قرابتو

النجاشي. وىنا تبرز لنا إحدػ غايتي الشاعر من مدح النجاشي فإما أن تبمغ األبيات الممك 
وتحقق الغاية المرجوة وىي ضمان سامة جعفر، واما أن تكون األبيات لم تبمغ النجاشي لكن 

أة القمق التي عاناىا وتضفي حالة من االرتياح بان رجا ذكرىا أبو طالب استئناسا لتحد من وط
 عنده مثل ىذه الصفات محال أن يشقى لديو المجانب.

 شعر اليجرة النبوية ) شعراء األنصار( :المبحث الثاني
الموقف مختمف عن شعراء مكة الذين عانوا مرارة االضطياد ليفوزوا بحاوة اإليمان فانساب     

خالو أروع الموحات اإلنسانية، وأضفوا عمييا ألوان من الصبر والثبات ذلك شعرا رسموا من 
واليقين والثقة بان هللا لن ييمك ىذه العصبة أبدا مادامت السماوات واألرض، فالموقف مع شعراء 

والمياجرين، فنجد أسمى صور اإليثار والمنعة  ))األنصار اخذ منحى النصرة واإليواء لمنبي
دفاعا عن رسولو وخاتم  تعالىبالنفس واألىل والمال والعرض في سبيل هللا واإلقدام والفداء 

 .))أنبيائو. ومن موضوعات شعر األنصار التي عبرت عن ىجرة النبي
 و عن مكةوغياب المدينة ))النبي حضور-ٔ

شعراء األنصار، في صور ثنائيات  في الخطاب الشعرؼ عند )تجسدت شخصية الرسول )    
المدينة موضوعا قائما  إلىمن مكة  ))جعل من ىجرة النبي ي ا حسان بن ثابتمتعددة، فيذ

عمى التقابل والتضاد بين واليداية الضال من خال الحضور والغياب، فنجد حمول النور واليدػ 
نتج عن  في حين. ))هوالسعادة والفرح واألمل في المدينة المنورة، يثرب سابقا نتيجة لحضور 

 (30)ىذا في قولوتجسد ذلك كمو  ة الظام والضال والشقاء والخسران وعن مك))غيابو 
 

  نبييم  قْد خاَب قوم  غاَب عنيمْ  
       

 
 
 
 

 ويغتػػػدي ِيْم ػػػري إليػػػْ ّدس َمْن َيسػُ وق
 
 
 
 
 

 عقوليم       ترحَل عن قوٍم فضمْت 
 
 
 
 

 
 

 مجػػػػػػػػػدِد   وٍر ػػػُ وٍم ِبنػػػلَّ َعمى قَ ػػػَ َوح
 
 
 
 
 

          ربيمِ اللة ضػداىْم بِو بعَد الى
 

 
 

 دِ ػػػػػقَّ يرشػػػبِع الحػػدىْم من يتػػوأرش
 
 

 تسفيوا         وىْل َيستوي ُضاّلُل قْومٍ 
 

 بمػيػػتد دون ػػػداة   ييتػػى وىػػعم 
 
 
 
 

  أىل يثرب               لقْد نزلْت منُو عمى 
 

 
 

حمّ ػػػػاُب ىُ ػِرك  سُعدِ ػػػػػػعميِيْم بأْت ػػدى  
 
 

  حولو  نبيٌّ يرى ما ال يرى الناُس 
 
 
 

  مسػػػػػػجِد  لّ ػػي كػِو فػماَب الػمو كتػػويت 
 
 

ْن َقاَل في َيْوٍم   غائب  اَلة مػَوا 
 

 في ُضحى الغدِ  فتصديُقيا في الَيْوِم أوْ  
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  جّدهِ  كٍر سعادةػلييِن أبا ب
 

 دعِ ػػػػَّللاَُّ َيس سِعدِ ػػػػػػػػَبِتِو َمْن يَ ػػبُصح 
 
 

الرشاد  إلىى معاني اليداية والنبوة وىي إشارة واضحة األولبرز في ىذه األبيات لموىمة ت    
تباع سبل الحق وذكر النبوة وجوىرىا القائم عمى انكشاف الغيب عن طريق هللا عز وجل من  وا 

حمت عمييم الخيبة والضال خسارة القوم الذين غاب عنيم نبييم ف ينخال الوحي، وفي المقابل تب
 )كون من نسقين نسق الحضور ونسق الغياب من خال وجود الرسول )يتوالظام. فالنص 

، وىي أفعال توحي باستمرارية (يسرؼ، ويغتدؼ)المستمر داخل النص عن طريق صيغة المضارع 
باأللفاظ  والكفر، وارتبط حضوره سام. فشكل حضوره وغيابو صورة متضادة بين اإل)دعوتو )

ية اية واليدااليد إلىاإليجابية )نور، ىدػ، رشاد( وىي متسمسمة بشكل منطقي، فالنور بدوره يؤدؼ 
إذ غدت يثرب تعرف ؛ الرشاد، كما أحدث حضوره تغيرا في قدسية شبو جزيرة العرب إلىتقود 

الناس  باسم المدينة المنورة، فصارت حرما جديدا تضاىي قدسيتيا قدسية مكة المكرمة وبدأ
(، فالقدسية تتآزر مع النور، ذلك النور الذؼ أضاء الظام الذؼ يتوافدون إلييا لرؤية النبي )

الحياة والسعادة، قبائل األنصار   فشكل حضوره أما منح )كان يمف أىل يثرب قبل حضوره )
مان من ذلك فيي تعني الخسران والحر  (لقد)ارتبط غيابو بحمول الخيبة المؤكدة بـنفسو  في الوقت

النور، مشكا نمطا من األلفاظ السمبية )ضال، عمى، سفو( محدثة ىي األخرػ تسمسا منطقيا، 
عندما اقترنت لفظة الضال بالعقول فيي تومئ بأن ىؤالء سفياء ال يبصرون بعيونيم الحق وال 

التي  يدركون بعقوليم الرشاد. فنجد الظامية سيطرت عمى نسق الغياب عمى عكس النورانية
سيطرت عمى نسق الحضور، ومن الناحية الصوتية ليذه األبيات نجد األصوات الرخوة الميموسة 
متكررة بين الحاء والياء وكأنيا تومئ بسعادة جماعة األنصار، وتعبر عن ارتياحيم بعد إزالة 

 نجد صوت الضاد والتاء يتكرران في في حينالضال والظام عنيم، وحمول النور واليداية، 
نسق الغياب وىي من األصوات الشديدة التي تعزز من حالة الخسران والخيبة والظام والضال 

ليضفي عمى المعنى الروعة والجمال ويتجاوز رتابة التعبير  (ىل)أسموب االستفيام بـــ  وقد جاء
   : عالىتاالعتيادؼ المباشر، فالضال ال يستوؼ باليداية وىذا جاء مقتبسا من القرآن الكريم قال 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  چ 

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  

 .}سورة الرعد{ چھ  ھ  ھ 
 نقميمإذ ؛ يم( تجسد في النص من خال أىميتو فقد أثر في القوم الذين حل بينفحضوره)     

طريق الحق بعد أن كانوا يييمون في طريق الباطل  إلىاليداية، وأرشدىم  إلىمن الضالة 
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( يمتمك فالنبي )، يثرب إذ أمست ذات خير عميم ووفير فيونتيجة ليذا الحضور نجد أثره 
ة سع إلىإذ إنو يرػ ما ال يرػ غيره، وىي إشارة صريحة ؛ قدرات ال يمتمكيا البشر اآلخرون 

. وحضوره ىنا (31)وعموميا وارتباطيا بالغيب من خال صدػ المطابقة يرػ ما ال يرػ  ةالرؤي
تازم مع ثنائية النور والظام التي منحت النص حيوية أكبر لتحقيق الوظيفة الشعرية التي ال 

نين تعتمد عمى مبدأ التطابق وحده بقدر ما ينمو عبر قوانين التقابل واالختاف والتضاد وىي قوا
وىذه الثنائية تشظت في ، (32)تعد أكثر صدقا وتعبيرا عن حركة الذات وتجربة الاشعور الداخمية

النص محدثة ثنائيات متضادة شكمت شبكة من اإليحاءات النفسية المتمثمة بالسعادة والشقاء 
بعث ( من خال حضوره في المدينة واإليحاءات الدينية المتمثمة باليداية والضال، فالنبي )

دين جديد  إلىعمى السعادة واألمل، إذ بعثو هللا عز وجل في زمن كان الناس فيو أحوج ما يكون 
 :(33) ينير ليم الظممات فصور الشاعر ىذه الحالة في قولو

 

  وفترةٍ  ا بعد يأسٍ انَ أتَ  بيٌّ نَ 
 
 

 
 

  ُتعبدُ  في األرضِ  واألوثانِ  من الرسلِ 
 
 

  وىاديا   مستنيرا   فأمسى سراجا  
 
 
 

 
 

  الميندُ  قيلُ الصّ  كما الحَ  يموحُ 
 
 

( زمنا حضور ىنا جاء مرتبطا بالنور إذ جعل الشاعر الزمن الذؼ سبق حضور الرسول)الف    
نور وأمل، والنور ىنا معنوؼ يتازم مع السراج ليوحي  إلىظاميا يائسا أثر فيو بحضوره فغيره 

 إلىوالميل يبدأ من الظام  )أمسى(لميل وأنو منير كالسراج فجاء حضوره في ا)الرسول) بعمو
فاألبيات توحي بظامية الحالة قبل ، الفجر، والشاعر لم يقصد الميل بعينو بل تجاوز بو ذلك

 ((، فاليأس وعبادة األوثان ىي الحالة السائدة لكن كل شيء تغير بمجيء النبي)حضوره)
تشبييو  ومن ىنا جاءأزال ىذا الظام  (بحضوره فالغاية من السراج ىي إزالة الظام والرسول )

ألنيا رمز لمشرف والمكانة في وأثمنو وأغاه  أعز ما يممك العربي كونوبصورة الصقيل الميند 
( أبيض منير يزيل كل ظام وضال، البياض، فوجيو )ب توحيداللة الصقيل و المجتمع آنذاك. 

ر في قستمدا من ذلك االعتقاد المستوتجاوز بياض الوجو لفتة داللية لتكتسب فيضا إيحائيا م
. (34)أن البياض رمز لألمل ووسيمة لمتعبير عن األشياء المقدسة إلىعي الجمعي الذاىب الاو 

الحياة والناس من خال داللة النور التي  إلى( يبرز رؤية الشاعر مرسول )لفالحضور المتميز 
شخصية فاعمة  ()ظام فكان أنارت الظام فشكل حضوره في النص وجودا لمنور مقابل ال

  (35)في ىذه األبيات  ومثالية
 وُ تُ ورَ صػػػ البدر ، كضياءِ ارك  بم
 
 

 
 

 ردودِ ػػػػػػػم غيرَ  قضاء   كانَ  الَ ا قَ مَ 
 
 
 
 

 (36)ويقول: أيضا 
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 ، ذا رحمةٍ اركا  بَ ػػػػمُ  الياللِ  مثلَ 
 
 

 وادِ ػػاألع بَ ػػػطي  الخميقةِ  حَ ػػسم 
 
 
 

 (37): ويقول

في ىذه األبيات نجد شعاع النور واضحا في بنية النص، فجميع الموجودات النورانية تضيء     
 أن الناس كانوا قبل حضوره يعانون من الظام كناية عن الضال إلىليا فيي إشارة صريحة 

  بصورة  ()يكون أبرز مما يضيء نيارا لذا لم نجد تشبييا لمرسول ما يضيء ليا  ( وانالكفر)
 وداللة العمو والرفعة، وأما تشبيي ويحمل( بالبدر كون البدر ينير الظام فشبو ) (الشمس)

باليال كون اليال يحمل ضمنيا داللة الشوق، فاليال شكميا يأتي بعد غياب يدوم شيرا لذا 
 ن رؤية اليال تعني عامة األعياد عند المسممين لذا جعلوا. (38)ابتتوجو إليو العيون باإلعج

جعمو قمرا كون القمر يحمل صفة القداسة  و( تشكل سعادة دائمة حضوره ومشاىدتو ) الشاعر
. وحضوره في (39)وىو يمر بأطوار كاإلنسان يولد صغيرا ثم يكبر يصبح مبيرا بدرا ثم يغور ويفل

ه المشرق وأزال ؤ صبح حضوره من أجل اآلخرين فاكتمل نوره وضياىذه األبيات تجاوز ذاتو وأ
فحضوره كان . وشكل رمز القدرة عمى التحقيق واإلنجاز ومنح الحياة والرواء (الجاىمية)ظام الميل 

 . (40)حضورا منجزا مترفعا عن سائر البشر من خال الصور النورانية التي وظفيا الشاعر في قولو
  َفَضمُو  هللاُ اليدى و م رسولُ نيُ مِ 
 
 

 ثػب  ػػػػػوال ك دل  ػعلُو  ا في األناِمػػم 
 
 
 
 
 

  وانقشعت أضاءت لو الظمماءُ  قرم  
 
 

 
 

 ربُ ػػوالك والُ ػواألى ةايػو العمػػػعن
 
 
 
 

 (ما)عن سائر البشر من خال أسموب النفي بـــــ  ميزه( تصورة لمرسول )الشاعر  رسموقد     
فضمو  تعالىوجاءت صفة ىذا التفرد من عند هللا عز وجل، فاهلل فيو منفرد ال يساويو أحد، 

 نا( فقد أضاءت لو الظمماء وى)غيره  لبشرتوجد باليدػ، ويتم ىذا التفرد بالصفات التي ال 
الذىن  إلىصورة لونية بصرية، صورة لون الضوء الذؼ يأتي بعد الظمماء وينقل من المحسوس 

وانزياح  ة يبصره اآلخرون الذين تغطي أعينيم الغشاوة و العمايفيو يبصر ما ال ، (انقشعت) ثانية
الصورة، فاألىوال والكروب من األمور العظيمة  إلىالسمبيات من طريقو تفرد آخر يضفيو شاعرنا 

( فقد تفرد بكل ىؤالء جميعا فضا عن التي ال طاقة ألحد بمجابيتيا إال الرسول العظيم )
، كون (41)ويعمل فضل الممدوح عمى األنام األولت الثاني يفسر مسألة )إضاءة الظام(. والبي

فيو يمثل الحضور ويدل عمى الخير واليناء والعدل عمى عكس الظام الذؼ  امرئي االضوء جوىر 
فالشاعر ال يرػ . (42)يمثل الغياب ألنو عارض ويدل عمى الشر وعدم األمان وفقدان األمل

ن كان في أشد الميل. إذ يقول: إال نورا مضيئا متوىجا و  ) ) الرسول  .(43)ا 
 

 يوي إلييمػػم ياىُ ػػأت  غداةَ 
 
 

 نيرِ ػػػػالم مرِ ػكالق هللاِ  ولُ ػػػػرس    
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  جبينوُ  في الداجي البييم متى يبدُ 
 

     

  الُمَتَوقدِ  جىالد   مصباحِ  مثلَ يمح ُ  
 
 

  أحمدك أو من يكونُ  فمن كانَ 
 

     

 لممحد أو نكال   لحقٍ  نظام   
 
 
 

 

في  (جبينو)والسيما  وشكمو  ()لنبي عمى ىيئة ا في النص  يستند أن الشاعر وىنا نجد    
إذ عمد ، ضوء منير كالقمر إلى، فيو متى ما ظير في الميل ينقمب من دجوجيتو رسم صورتو

ظياره وسط الظام الحالك. فالنص قائم  ()لنبي جعل ا إلىالشاعر  قمرا وذلك ليزيد من تألقو وا 
كانو أن ينور ألنو شبو بالقمر، والقمر في إم  ()لنبي عمى تحديد الظام أوال الذؼ يتفوق فيو ا

مستقبل فيو أيضا يظير  (يكون )ماض،  (كان)ظام الميل ميما كان مظمما  ثم تحدؼ الزمان 
إذ جعمو )نظام الحق(. ونظام األمر ماكو وأصمو فيو أصل الحق وىو منتياه.  () لنبيتفوقا ا

)الدين(والتنكيل لمن حاد عن ىذا الحق 
 ألخاقمع بين الخمق وا. وىنا نجد الشاعر قد ج(44)

 حق أن يفدػ بالنفس والمال.تفيو يس. ()لنبي ا
  ()نصرة وفداء النبي  -ٕ

حتى عرفوا باألنصار، إذ سطروا أروع صور الكرم ()لقد نال أىل المدينة شرف نصرة النبي    
ولم يتوانوا طرفة عين عن نصرة نبييم، فالوقائع التاريخية  سامالفداء واالستبسال والذود عن اإل

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم ))  بدرعن ذلك، ففي وقعة  عبرت َبْدٍر َخَرَج  إلىَلمَّا َساَر َرُسوُل َّللاَّ
ِمَن  َفاْسَتَشاَر النَّاَس َفَأَشاَر َعَمْيِو َأُبو َبْكٍر ُثمَّ اْسَتَشاَرُىْم َفَأَشاَر َعَمْيِو ُعَمُر َفَسَكَت َفَقاَل: َرُجلٌ 

ِ اَل َنُكوُن َكَما َقاَلْت: َبُنو ِإْسَراِئيَل ِلُموَسى: اْذَىْب  اأْلَْنَصاِر ِإنََّما ِ، َوَّللاَّ ُيِريُدُكْم، َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َلْو َضَرْبَت َأْكَباَدَىا َحتَّى َتْبُمَغ َبْرَك ا نَّا ْلِغَماِد َلكُ َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتَا ِإنَّا َىُيَنا َقاِعُدوَن، َوَلِكْن َوَّللاَّ

 .(46): وقد عبر شعراء األنصار عن ذلك في شعرىم فيذا حسان يقول (45)((َمَعكَ 
 مػػَػػالم ا رسولُ ػا أتانمّ ػمف
 
 
 

 الظ َمم بعد والحقِّ  ورِ بالن   ػكِ  
 
 

 ػػوِ ػػػػػػم نعصػول يوِ لػػنا إػػػػػػػػػػػرك
 
 

 الحرم انا من ارضِ أتَ   غداةَ  
 
 

 ميكِ ػػالم رسولَ  دقتَ ػمنا صقُ وَ 
 
 

 أقم ناػػػػػػػػػػنا وفيػػػػػػػػػإلي ىػػػػػػػممّ  
 
 

    يػػكِ ػػػػك عند الممػػػػػػػػأنّ  فنشيدُ 
 

 قػػػيم دينٍ ػػػػػب قا  ػػػػػػح تَ ػػػػأرسم 
 
 

 ػػوُ ػػأخفيت تَ ػػػػػػػػا كنػػبم ادِ ػػػفن
 
 
| 

 َتكَتػػػػػػػػػػػتم وال يارا  ػػػج داء  ػػػػػن 
 
 

 ػػػػػةػػػػنػػػػػا جػػػػػػػػػا وأوالدنػػػػّ إنػػف
 
 
 

 فاحػػػػػػَتِكما نَ الِ وفي مَ  يكَ ػػػػػقِ نَ  
 
 

ومطاعا طاعة مطمقة في ما يقولو الرسول بحضوره المدينة أصبح قائدا ومرشدا وىاديا، ف    
ألمره  ينمنقاد واأصبح مفي، من ذات الرسول اليداية والصاحاألنصار  لذا اكتسبويفعمو ويقره 

)نا  لــــ ونجد استخدام الشاعرنصرتو والمجاىرة في دعوتو،  في سبيلون يممكأعز ما  ينباذل
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المتكممين( في النص تحمل داللة التاحم وىذا يعني غيابا لمفردية فمم يعد االفتخار بالذات بل 
 حمت محميا صيغة الجماعة وىي توحي بالقوة والوحدة التي تحققت عن طريق حضور النبي

() (47)ا كعب بن مالك األنصارؼ وعبر عن ذلك أيض 
 َوُنِطيُع أمَر نبّيَنا وُنجيُبُو         

 
 

ذا َدعَ    َبقِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْ ٍة لم ُنسيَ ِريػػػػػػا ِلكَ ػػػػوا 
 
 
 

 الّشدائِد َنْأِتيا          إلىَومتى ُيَناِد 
 
 

 ِنقِ ػػػػِت فييا ُنعْ اْومَ ػػػػػػػػػػػَوَمَتى َنَر الحَ  
 
 
 

 َقْوَل الّنبيِّ ِإنَُّو          َمْن َيتَِّبعْ 
 
 

قِ ػػػػػػػػػػَ ِر َحق  ُمصػػػػػػػْ ِفيَنا ُمَطاُع األم   دَّ
 
 
 

 َفِبَذاَك ينُصُرَنا وُيظِيُر ِعزََّنا         
 
 

 ْرَفقِ ػػػػػػِل َذاَك ِبمػػػػػػػػػػْ وُيصيبَنا من َني 
 
 

بون ُمحمَّدا            إنَّ الذيَن ُيَكذِّ
 
 

 ّتقيػػػػيِل المػػػػػػوضم وا عن َسبِ  َكَفُروا 
 
 
 

في ىذه األبيات نجد االستجابة لمنبي بالطاعة عن رغبة ورضا، فقد تفانت جماعة األنصار     
القتال  إلىولم تفتر ىمميم في ذلك، فالتسميم بالطاعة ترتب عميو المسارعة  ()في نصرة النبي

تباع قول النبي ن سببا في الظيور والتمكين لألنصار  وما أجمل ، الذؼ كا()في سبيل هللا، وا 
ذا دعا لكريية لم نسبق( إنيا دعوة ال لدنيا وال لمغنم وال لمطعم وال لمذة   ىذه الطاعة في قولو )وا 
إنيا دعوة لكريية يتثاقل عن االستجابة ليا ضعفاء اإليمان، ومحبو الدنيا ومتاعيا ويسرع إلييا 

لمشدائد لبوا ذلك حتما  ومتى رأوا حومات ()ا نداء الرسولالمؤمنون فاألنصار متى ما سمعو 
وطاعتو ىما مناط السيادة  ()ين، فإتباع أمر النبياألولالقتال تعج باألبطال كانوا السابقين إلييا 

 (). ومن صور فداء النبي(48)والشرف في مجتمع المسممين وىذا ىو سر النصر والتمكين
 (49)بالعرض قول حسان بن ثابت: 

 ِإنَّ َأبي َوواِلَدُه َوِعرضي         فَ 
 
 

 اءُ ػػػػػمٍَّد ِمنُكم ِوقػػػػرِض ُمحَ ػػػػػِلعِ  
 
 
 

 الخاتمة والنتائج 
 -أىم النتائج التي توصل إلييا البحث:

إذ نجد االنتماء الديني يحل  ،يمثل شعر المياجرين صفحة مشرقة من صفحات أدبنا العربي -ٔ
كل تاريخ المياجرين وىو تاريخ اشتركوا في إيجاده فاكتسبوا وبذلك تش ،محل االنتماء القبمي

  بو قيما ومشاعر مشتركة .
ابرز شعر اليجرة صدق العاطفة الشعورية لممياجرين فيم لم يكونوا شعراء إال أن الظروف  -ٕ

امينو الرئيسة حول دارت مض ،الصعبة فجرت قرائحيم فاخرجوا لنا شعر يفيض رقة وعذوبة
 . رفض النظام القبمي، والبعد والفراقالوطن )مكة( و  إلىالحنين ، و النجاة بالدين

المدينة عمى ثنائيات  إلىمن مكة  )) احتوػ شعر األنصار الذؼ مثل حدث ىجرة النبي  -ٖ
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 ،قائمة عمى التقابل والتضاد مثل الحضور الغياب الضال اليداية النور الظام األمل اليأس
 ثراء النص الشعرؼ فكان ليذه الثنائيات اثر واضح في إ

وحل مكانيا  ،سامحب )االنا( المتجذر في شخصية العربي قبل اإل األنصارغاب عن شعر  -ٗ
حتى صار المسممون  ،حب الجماعة المسممة فكان الخطاب بضمير الجماعة المسممة

 .   ))كالجسد الواحد كما اخبر بذلك الرسول
فالفداء بالنفس والمال ) )رة لمنبيعبر األنصار في أبياتيم عن أسمى صور الفداء والنص -٘

 واألىل والعرض كان مضمون أشعارىم .  
 اليوامش

                                 
براىيم السام ميدؼ المخزومي، :تحقيق الفراىيدؼ، أحمد،الخميل بن كتاب العين (ٔ)  .ٖٙٛ/ٖرائي:وا 
 . ٔ٘ٛ/ٕ:عبد الغفور عطار أحمد :تحقيق الجوىرؼ، تاج المغة وصحاح العربية،ينظر:  (ٕ)
 .ٖٗ/ٙ :تحقيق: عبد السام دمحم ىارون  ،بن فارس أحمد معجم مقاييس المغة،:  ينظر (ٖ)
 . ٕ٘ٛ/ٕتاج المغة وصحاح العربية: :ينظر (ٗ)
 .ٖٗ/ٙ:معجم مقاييس المغة :ينظر (٘)
 .ٗ٘/ٔ:بن حجر العسقاني أحمد ،شرح صحيح البخارؼ  البارؼ فتح  (ٙ)
 .ٜٕٛٔ/ٕ:(ٖٜٖٗرقم الحديث ) ،تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،سنن ابن ماجو (ٚ)
 . ٕٖٓ/ٕ:(ٕٕٔٙحمدؼ السمفي، رقم الحديث ) :المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق (ٛ)
 .ٕٚٓ/ٖ:(ٗٓٙٔرقم الحديث ) ،بشار عواد معروف :تحقيق ،( سنن الترمذؼٜ)
 . ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٔ:عبدالحفيع شبمي ،مصطفى السقا، إبراىيم االيبارؼ  :تحقيق ،ابن ىشام ،( السيرة النبويةٓٔ)
 . ٖٗٔ :ىاشم يحيى الماح ،الوسيط في السيرة النبوية والخافة الراشدة (ٔٔ)
ِ ْبن الحارث ْبن قيس ْبن عدؼ ْبن سعد ْبن سيم القرشي السيمي، أخو  (ٕٔ) السائب، كان من مياجرة َعْبد َّللاَّ

ينظر: أسد الغابة في  سنقف عميو فيما بعد. لبيت قالو ،الحبشة، وكان شاعًرا، وىو الذؼ يدعى )المبرق(
 .ٕٚٓ/ٖوعادل أحمد عبد الموجود:،عمي دمحم معوض :عز الدين ابن األثير، تحقيق ،معرفة الصحابة

   ٖٖٓ/ٔالسيرة النبوية: (ٖٔ)
 .٘٘ٔ/ٕ:رشدؼ الصالح ممحس :تحقيق ،ا من اآلثار، األزرقيأخبار مكة وما جاء فيي (ٗٔ)
ىو)عثمان ْبن مظعون ْبن حبيب ْبن وىب ْبن حذافة ْبن جمح ْبن َعْمرو ْبن ىصيص ْبن كعب ْبن لؤؼ ْبن  (٘ٔ)

غالب اْلُقَرِشّي الجمحي يكنى أبا السائب، أمو سخيمة ِبْنت العنبس ْبن أىبان ْبن حذافة ْبن جمح، وىي أم 
، .... ْبعد ثاثة عشر رجًا وىاجر إلى الحبشة ُىَو وابنو سامأسمم أول اإْل  ب وعبد َّللاَّ ابني مظعون.السائ

السائب اليجرة األولى َمَع جماعة من المسممين، فبمغيم وىم ِفي الحبشة أن قريًشا َقْد أسممت فعادوا(. اسد 
 .ٜٛ٘/ٖالغابة في معرفة الصحابة:

 ٕٖٖ/ٔ :السيرة النبوية (ٙٔ)
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 .ٗٗٔ/ٔ:عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ،ينظر: الباغة العربية (ٚٔ)
 ٓٔ:فاروق أحمد سميم ،ينظر: االنتماء في الشعر الجاىمي (ٛٔ)
 .ٓٔٗ/ٚ:جواد عمي ،سام( المفصل في تاريخ العرب قبل اإلٜٔ)
لبرك جماعة اإلبل وا الشرمان موضع، ومن رواه الشرمان بكسر النون فيو تثنية شرم وىو لجة البحر.( ٕٓ)

والبرك أكتع،ىذه رواية غريبة ألنو أكد بأكتع دون أن  :وقولو ،الباركة، وقيل ىو اسم موضع ىنا وىو أشبو
بولس   تحقيق: ،أبو ذر ابن أبي الركب يتقدمو أجمع، ينظر: اإلماء المختصر في شرح غريب السير،

 ٔٓٔ/ٔ :برونمو
فيتخذونو رمزا يعتبرونو  ،قبائل البدائية ذا صمة بالفرد او بالقبيمةىو حيوان أو نبات أو شيء يعبر عند ال (ٕٔ)

 . ٖٚٔ:عبده الحمو ،معجم المصطمحات الفمسفية ،حافظا ليم
 ٓٗ/ٔ:وزكي نجيب محمود وآخرون  ،دمحم بدران :ترجمة ،ول ديورانت ،قصة الحضارة (ٕٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ:السيرة النبوية (ٖٕ)
 .ٖ٘ٔ/٘:ينظر: مقاييس المغة. و ٜٕ٘/ٕ:تاج المغة وصحاح العربية (ٕٗ)
 .ٚٓٔ :أحمد دمحم شاكر و عبد السام دمحم ىارون  :تحقيق ،األصمعي ،األصمعيات (ٕ٘)
 . ٜٓٔ/ٔ :معجم مقاييس المغة (ٕٙ)
 ٖٖٔ/ٔالسيرة النبوية: (ٕٚ)
 .ٕٕٕ/ٔ:معجم مقاييس المغة (ٕٛ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٔ:السيرة النبوية (ٜٕ)
 .  ٖٚٚ - ٖٙٚ :حسنينديوان حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي  (ٖٓ)
 . ٕٕٔ :بين الفكر والفن، عمي كمال الدين الفيادؼ سامشعر صدر اإل (ٖٔ)
 .  ٙٗٔعموؼ الياشمي  ،إيقاع المون في القصيدة العربية الحديثة (ٕٖ)
 .  ٘ٗ  :ديوان حسان بن ثابت (ٖٖ)
 .  ٖٗ :نوزاد شكر ،النور والظام في شعر البحترؼ  (ٖٗ)
   . ٕٕٗ  :ديوان حسان بن ثابت (ٖ٘)
 .  ٜٕٕ :ديوان حسان بن ثابت (ٖٙ)
 .  ٜٔٔ :المصدر نفسو  (ٖٚ)
 .  ٗٗ :النور والظام في شعر البحترؼ  (ٖٛ)
 .  ٛٚعبد هللا الفيفي:  ،مفاتيح القصيدة الجاىمية (ٜٖ)
 .  ٕٔٔ :ديوان حسان بن ثابت (ٓٗ)
 .  ٖٕٔبين الفكر والفن:  سامشعر صدر اإل (ٔٗ)
 .  ٙٙٔ :في العرض المسرحي، جال جميل دمحم مفيوم الضوء والظام (ٕٗ)
 .  ٖٓٛ :ديوان حسان بن ثابت (ٖٗ)
 .  ٚ٘ٔ :عبد الرحمن البرقوقي :تحقيق ،ديوان حسان بن ثابت شرح (ٗٗ)
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 .  ٔٓٛ/ٕ:وصي هللا دمحم عباس :تحقيق ،اإلمام أحمد بن حنبل ،فضائل الصحابة (٘ٗ)
 .  ٖٜٔديوان حسان بن ثابت:  (ٙٗ)
 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ:درويش الجويدؼ :تحقيق ،بن مالكديوان كعب  (ٚٗ)
 . ٕٜٔ-ٜٔٔ:دمحم عمي الياشمي ،كعب بن مالك األنصارؼ الصحابي الشاعر األديب (ٛٗ)
 .  ٙٚ:ديوان حسان بن ثابت (ٜٗ)

 المصادر والمراجع
 أبو الوليد دمحم بن عبد هللا بن أحمد المكي المعروف باألزرقي أخبار مكة وما جاء فييا من اآلثار، .ٔ

 بيروت . -ىـ( تحقيق: رشدؼ الصالح ممحس، دار األندلس لمنشرٕٓ٘)
أبو الحسن عمي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن عبد الكريم بن عبد الواحد  اسد الغابة في معرفة الصحابة، .ٕ

وعادل أحمد عبد  عمي دمحم معوض، ىـ(،تحقيق:ٖٓٙالشيباني الجزرؼ، عز الدين ابن األثير)المتوفى: 
 م . ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األولى،  ر الكتب العممية،دا الموجود،

احمد دمحم شاكر وعبد السام دمحم ه(، تحقيق: ٕٙٔاألصمعيات، أبو سعيد عبد الممك بن قريب األصمعي) .ٖ
 .ٖٜٜٔمصر، الطبعة السابعة، -ىارون، دار المعارف 

جيانى األندلسي أبو ذر ابن اإلماء المختصر في شرح غريب السير، مصعب بن دمحم بن مسعود الخشنى ال .ٗ
 لبنان -دار الكتب العممية، بيروت  ،ىـ( تحقيق: بولس برونموٗٓٙأبي الركب)

 .ٜٜٛٔالنتماء في الشعر الجاىمي، فاروق احمد سميم، منشورات اتحاد الكتاب العرب  .٘
  .مٜٛٛٔه ٜٓٗٔدار الحرية، بغداد،  عموؼ الياشمي، إيقاع المون في القصيدة العربية الحديثة، .ٙ
ىـ(، دار القمم دمشق الدار الشامية، ٕ٘ٗٔالباغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني الدمشقي ) .ٚ

 م . ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔبيروت، الطبعة األولى، 
،تحقيق: احمد عبد الغفور ىـ(ٖٜٖ)الجوىرؼ  أبو نصر إسماعيل بن حماد تاج المغة وصحاح العربية، .ٛ

 م . ٜٚٛٔ -  ىـٚٓٗٔ يروت، الطبعة الرابعة،ب –دار العمم لممايينعطار، 
 . ٜٗٚٔديوان حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي حسنين، الييئة المصرية العامة لمكتاب  .ٜ

 م،ٕٛٓٓ المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى، ديوان كعب بن مالك، تحقيق: درويش الجويدؼ، -ٓٔ
  .هٜٕٗٔ

 –تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الفكر  ىـ(ٖٕٚزويني )أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القسنن ابن ماجو، -ٔٔ
  .بيروت

، تحقيق: ىـ(ٜٕٚدمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذؼ )(، الجامع الكبيرسنن الترمذؼ) -ٕٔ
 م .ٜٜٛٔبيروت  -دار الغرب اإلساميبشار عواد معروف، 

، تحقيق: ىـ(ٖٕٔ) المعافرؼ، أبو دمحم، جمال الدين عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميرؼ  السيرة النبوية، -ٖٔ
براىيم االيبارؼ، وعبد الحفيع الشمبي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي مصطفى السقا، وا 

 م . ٜ٘٘ٔ -ىـ ٖ٘ٚٔالثانية،  وأوالده بمصر الطبعة،
 مٜٓٛٔالتوزيع دار األندلس لمطباعة والنشر و  شرح ديوان حسان، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، -ٗٔ
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شعر صدر اإلسام بين الفكر والفن، عمي كمال الدين الفيادؼ، دار الشوكاني لمطباعة صنعاء،  -٘ٔ

 م . ٕٔٓٓه، ٕٔٗٔ
أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي، تحقيق: دمحم  شرح صحيح البخارؼ، فتح البارؼ  -ٙٔ

 ٜٖٚٔبيروت،  -فؤاد عبد الباقي دار المعرفة 
، تحقيق: وصي ىـ(ٕٔٗ) أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىال بن أسد الشيبانيابة، فضائل الصح -ٚٔ

 .ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔبيروت، الطبعة األولى،  –مؤسسة الرسالة  هللا دمحم عباس،
،لجنة التأليف والترجمة وآخرون  وزكي نجيب محمود ترجمة دمحم بدران، قصة الحضارة، ول ديو رانت، -ٛٔ

 م . ٜٙ٘ٔل العربية، القاىرة، والنشر جامعة الدو 
ىـ(، تحقيق: ميدؼ المخزومي، ٓٚٔالخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدؼ البصرؼ ) كتاب العين، -ٜٔ

براىيم السامرائي، دار ومكتبة اليال، د. ط  وا 
كعب بن مالك األنصارؼ الصحابي الشاعر األديب، دمحم عمي الياشمي، دار البشائر اإلسامية، بيروت،  -ٕٓ

 ه .٘ٓٗٔم، ٜ٘ٛٔالطبعة األولى، 
دار ، حمدؼ بن عبد المجيد السمفي، تحقيق: ه(ٖٓٙأبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني) المعجم الكبير، -ٕٔ

 م . ٖٜٛٔإحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 
بة لبنان، فرنسي(،عبده الحمو، المركز التربوؼ لمبحوث واالنماء، مكت –معجم المصطمحات الفمسفية)عربي  -ٕٕ

 د.ط .
 –أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السام دمحم ىارون دار الفكر معجم مقاييس المغة، -ٖٕ

 م .ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔبيروت، 
مفاتيح القصيدة الجاىمية)نحو رؤية نقدية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في اآلثار والميثولوجيا(عبد هللا  -ٕٗ

 م ٕٔٓٓه  ٕٕٗٔ جدة، لنادؼ األدبي الثقافي،الفيفي، الطبعة األولى، ا
 م ٕٔٓٓىـ، ٕٕٗٔدار الساقي الطبعة الرابعة  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسام، جواد عمي، -ٕ٘
مصر  مفيوم الضوء والظام في العرض المسرحي، جال جميل دمحم، الييئة المصرية العامة لمكتاب، -ٕٙ

 م .ٕٕٓٓ
اد شكر الميراني، الطبعة األولى، دار الزمان لمطباعة والنشر والتوزيع النور والظام في شعر البحترؼ، نوز  -ٕٚ

 م ٕٓٔٓدمشق، سوريا، 
 .ٜٜٔٔالوسيط في السيرة النبوية والخافة الراشدة، ىاشم يحيى الماح، مطبعة جامعة الموصل  -ٕٛ

 


