
د. محمد حسين جاسب الطرفي
الكلية التربوية المفتوحة

مركز القادسية 

الخالصة:
ت��ح��دث الأع���اج���م ب��ط��ب��اع ال��ع��رب 
عقولهم،  بر�صانة  واأ�صادوا  و�صجاياهم، 
ورب��اط��ة ج��اأ���ص��ه��م واأ���ص��ال��ت��ه��م، وذل��ك 
الأمر من حكم اهلل تعالى، فقد كان من 
مثالب  يظهرون  خ�صومهم  اأن  المتوقع 
العرب اأن وجدت، وي�صنون حملة لت�صويه 
�صورهم، ويحطون من منزلتهم، ولكنهم 
تر�ّصخت  اأن يخفوا حقيقة  ي�صتطيعوا  لم 
ال��ع��رب  �صمائل  بمعرفة  نفو�صهم  ف��ي 
تكون  ال�صفات  اأن  ل�صيما  الحميدة، 
وهذا  عنه،  تنفك  ل  للمو�صوف  مالزمة 
ما ورد في الم�صادر التاريخية، اإذ منها 
ما ورد في الروايات عند لقاء ر�صل النبي  
 } الرا�صدين  الخلفاء  عن  ف�صال  ملسو هيلع هللا ىلص، 
مع قادة الروم والفر�س التي جاءت على 
ل�صان اأعداء العرب قبل دخولهم الإ�صالم 
وهذه مفارقة عظيمة في التاريخ، اإذ قام 
على  يدل  وهذا  بمدح خ�صمه،  الوا�صف 
ل��م يحد عن  ان��ه  اإذ  ال��وا���ص��ف،  م���روءة 
ا�صتوفى فيه الف�صائل  الحقيقة من ذكٍر 

النف�صية والج�صدية للممدوح .
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المقدمة:
ُيعد مدح الأعاجم للعرب من المو�صوعات المهمة في �صدر الإ�صالم، ويكاد ل 
يخلو م�صدر من م�صادر التاريخ من �صفات العرب التي نطق بهما الفر�س والروم، 
وهما اإمبراطوريتان عظيمتان هدد الإ�صالم كيانهما، وهذا اأن دل على �صيء فاإنما يدل 
على حقيقة المو�صوف ولعل هذا الأمر احد اأ�صباب درا�صة هذا المو�صوع، والوقوف 
البحث  العرب.ويهدف  و�صجايا  �صمائل  ذكر  في  روم  فر�س  مطابقتهما  مدى  على 
والخالفة  الر�صالة  وغيرهما في ع�صر  الوا�صفان  التي ذكرهما  ال�صفات  اأهم  اإلى 
الرا�صدة. واقت�صت �صرورة البحث تق�صيمه على تمهيد وثالثة مباحث. تناولنا في 
التمهيد: المدح لغًة وا�صطالحًا، ثم جاء المبحث الأول: تحت عنوان مدح الأعاجم 
للر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص والإقرار بنبوته، وت�صمن المبحث الثاني: مدح الروم للعرب في المغرب 
الإ�صالمي على ل�صان ملكهم وعظيم م�صر ثم جاء المبحث الثالث: تحت عنوان مدح 
الفر�س للعرب، و�صمل مو�صوعات عدة على ل�صان قادة الفر�س، و�صفراءهم مع ملك 
ال�صين وما قاله الأخير بحق العرب .وختمنا البحث باأهم النتائج التي تو�صلنا اإليها، 
ومنها ذكرهم �صفات الر�صول الكريم والإقرار بنبوته  ملسو هيلع هللا ىلص، ف�صال عن �صمائل العرب 
في الخالفة الرا�صدة على األ�صنِة ملوك الأعاجم، واإن الروم والفر�س اظهروا �صفات 
العرب الخلقية والج�صدية على الرغم من هزيمتهم اأمام جيو�س الم�صلمين، واإنهاء 

اإمبراطوريتهما بعد التحرير والفتح الإ�صالمي، ل�صيما في العراق وبالد ال�صام.
التمهيد:

المديح  ا�صم  والمدحة  الثناء،  ح�صن  وهو  الهجاء،  نقي�س  المدح  لغة:  المدح 
�صد  المعجمة  بالذال  والذم:  وامتدحته)1(،  مدحته  ويقال:  ومدح،  مدائح  وجمعه: 
مدحًا،  يمدحه  ومدحه:  وجماله،  الكالم  لمحا�صن  »و�صفًا   : ُيعد  والمدح  المدح)2( 

اأح�صن عليه الثناء«)3(.
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والمدح ا�صطالحًا: » الثناء بالل�صان على الجميل الختيار ق�صدًا«)4(، والق�صد 
في ذلك: »مدح �صنف من النا�س بالو�صف الذي يليق به«)5(، وهو »فن الثناء والإكبار 
والحترام »)6(. كما هنالك مدح » منهي عنه في بع�س الموا�صع«)7(، وي�صمى المدح 
المذموم الذي يفتن الممدوح اأو فيه اإفراط قد ل ي�صتحقه، اإذ اأن المدح من اآفات 
اإذا لم يكن كذلك  اأما  الممدوح،  بالفتنة على  المدح يعود  اإذا كان  الل�صان، ل�صيما 
فال باأ�س)8(. فقد ُيمدح الإن�صان بطول قامته و�صباحة وجهه، كما ُيمدح ببذل ماله 

و�صجاعته وعلمه)9(.
ذكر اأحد الباحثين اأن المدح له ثالثة �شروط:
الأول: األ يكون في المدح اإفراط اأو مجاوزة للحد.

الثاني: اأن يكون بالحق ل بالباطل.
ف��اإذا توافرت  اإعجاب وغيره،  الفتنة من  الثالث:  واأل يكون مع من يخ�شى عليه 

هذه الآداب جاز المدح )10(.
وعلى الممدوح اأن يكون �صديد الحتراز من اآفة الِكبر والعجب، ف�صال عن الفتور 
عن العمل، ول ينجو من هذه الآفات الواردة اإل اأن يعرف نف�صه وقبلها معرفة اهلل عّز 
وجْل، روى اأن رجاًل من ال�صالحين اأثنى عليه الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: اللهم اإن هوؤلء ل 

يعرفوني واأنت تعرفني)11(.
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المبحث الأول
مدح األعاجم للرسول الكريم  ملسو هيلع هللا ىلص

المدح ينق�صم بطبيعته على ق�صمين: يرجع الأول اإلى مدح ال�صفات الُخلقية، اأما 
الثاني فيرجع اإلى ال�صفات الَخلقية، وهو تق�صيم يقر به العقل والمنطق، اإذ ل يمكن 
التاريخية  الروايات  يراجع  لمن  والمالحظ  الق�صمين.  هذين  عن  المدح  يخرج  اأن 
اأم  قبط  اأم  روم  اأم  فر�س  اأكانوا  الأعاجم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول   مدح  في  ج��اءت  التي 
الف�صائل  باأن جميع  الأول،  الق�صم  يخرج عن  ل  اأن من مدحه  ملسو هيلع هللا ىلص  يجد  اأحبا�س، 
ْيني للر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص بو�صفه نبيًا موعودًا، واإن  التي ذكروها في فلك بيان المتداد الدِّ
ر�صالته من �صنخ ر�صالت الأنبياء ال�صابقين عليه، لقوله تعالى: » ُقْل اإِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن 

ُ َغُفوٌر َرِحيم«)12(. ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللهَّ ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللهَّ َ َفاتهَّ اهللهَّ
ُيعد مدح النجا�صي للر�صول الأعظم  ملسو هيلع هللا ىلص من البواكير الأولى للمدائح الأعجمية 
ل�صخ�صه العظيم  ملسو هيلع هللا ىلص، “فكانت العرب ت�صمي قي�صر لمن ملك ال�صام والجزيرة من 
الروم، وك�صرى لمن ملك الفر�س، والنجا�صي لمن ملك الحب�صة، والمقوق�س لمن ملك 
الذي  اأ�صحمة)14(  ا�صمه  والنجا�صي  م�صر“)13(.  ملك  لمن  وفرعون  الإ�صكندرية، 
تمثل مدحه بعد المحاورة التي جرت بين جعفر بن اأبي طالب { وعمرو بن العا�س 
“اإن هذا والذي جاء به عي�صى  اإذ قال الأخير:  اإ�صالمه في ح�صرة النجا�صي،  قبل 
واإن  نبيًا،  بو�صفه  للر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص  المدح جاء  ليخرج من م�صكاة واحدة“)15(، وهذا 
عي�صى � من م�صدر واحد، وهذا يدلل على مدى تاأثر النجا�صي ب�صدق دعوى 
النبوة، حتى قال “ واهلل لول ما اأنا فيه من الملك لأتيته حتى اأكون اأنا اأحمل نعليه 
واأو�صئه »)16(. اإذ ل يخفى عليه مدى مطابقة دينه في كثير من الأ�صول والفروع، ولما 
“ مات اليوم رجل �صالح فقوموا  للنجا�صي من مكانة حين �صمع  ملسو هيلع هللا ىلص بوفاته قال: 

»«
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ف�صلوا على اأخيكم اأ�صحمة “)17(، وفي رواية اأخرى: »اإن اأخاكم النجا�صي قد مات 
فا�صتغفروا له«)18(.

وفي رواية اأخرى مباينة لالأولى جاءت في مجال مدح النبي  ملسو هيلع هللا ىلص من قبل ر�صل 
ك�صرى في جانب �صدق ادعاء النبوة، اإذ اخبر  ملسو هيلع هللا ىلص مبعوثي ك�صرى باأن ملكهم قد 
قتل، ولم يم�س زمن قليل حتى جاء كتاب �صيرويه بن ك�صرى يخبرهما: باأنه اأ�صبح 
ملكًا بعد مقتل اأبيه، فدخلت ر�صل ك�صرى الإ�صالم لما راأوه من �صدق النبوة، وقاموا 
ْين الجديد، حتى ا�صلم الأبناء من فار�س من كان منهم باليمن)19(،  بالدعوة لهذا الدِّ
وفي مدحهم لر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن خرجوا منه قال احدهم: “واهلل ما هذا بكالم 

ملك واإن الرجل نبيًا كما يقول وليكونن ما قال“)20(.
ْين  وفي رواية جاءت في اإطار بحث �صلمان الفار�صي قبل اإ�صالمه عن حقيقة الدِّ
الجديد، نجد اأن �صاحب عمورية يو�صي �صلمان في قوله: » اأي بني ما اعلمه اأ�صبح 
اليوم احد على مثل ما كنا عليه باأر�س بين حرتين بينهما نخل به عالمات ل تخفى، 
ياأكل الهدية ول ياأكل ال�صدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فاإن ا�صتطعت اأن تلحق بتلك 

البالد فاأفعل«)21(.
المتاأمل يجد اأن �صاحب عمورية يحث �صلمان الفار�صي قبل اإ�صالمه على تج�صم 
النبي   مدح  قد  كالمه  اأثناء  في  وهو  و�صاحبه،  الجديد  ْين  بالدِّ للحاق  ال�صفر  عناء 
الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص وعظم  نبوة  واحد، وهو �صدق  ال�صفات محورها  ملسو هيلع هللا ىلص بمجموعة من 
واأول تلك ال�صفات  ال�صنين)22(،  العظماء على مر  الأنبياء، ف�صال عن  منزلته بين 
باأنه - ياأكل الهدية ول ياأكل ال�صدقة - وهذه �صفة فيها بعد تربوي كما اأ�صار اإليها 
 ،)23(“ ال�صحناء  المحبة، وتذهب  فاإنها تجلب  “تهادوا تحابوا،  بقوله:  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
وكذلك قوله  ملسو هيلع هللا ىلص “تهادوا فاإنه ي�صاعف الحب، ويذهب بغوائل ال�صدر “)24(، اإذ اأن 
للهدية اثر ومبلغ في النف�س الإن�صانية لقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: “الهدية تذهب ال�صخيمة، وتجدد 
الأخوة، وتثبت المودة“)25(. وقول �صاحب عمورية - ول ياأكل ال�صدقة - هي حقيقة 
جاء على ل�صان الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: “اإنا ل ناأكل ال�صدقة “)26(، وهذا الأمر له م�صوغاته 
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اإذ روي عن ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قوله : “ال�صدقة اأو�صاخ النا�س“)27(، وهذا بيان لمدى 
رفعة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وعلو �صاأنه، وكبر اإبائه، وهناك �صفة ثالثة وردت في الرواية تجمع 
بين الجانب الُخلقي والِخلقي، وهي وجود عالمة في ج�صد النبي ملسو هيلع هللا ىلص تدل على انه 

نبي بل خاتم الأنبياء.
دخول  برغبتهم  يعلم  لما  بالأعاجم  اإ�صادته  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول   اإل��ى  ين�صب  ومما 
ا َيْلَحُقوا  الإ�صالم، ذكر ق�صم من المف�صرين ذلك في قوله تعالى: “َواآََخِريَن ِمْنُهْم َلمهَّ
ِمْنُهْم)29(  َر�ُصوًل  يَن  يِّ مِّ اْلأُ ِفي  َبَعَث  الهَِّذي  ُهَو   « ن�صه:  ما  ال�صيوطي  روى   ،)28(« ِبِهْم 
قال: العرب، واآخرون منهم لم يلحقوا بهم، قال: العجم»)30(. اإذ روى اأن ق�صمًا من 
ال�صحابة { كانوا جلو�صًا عند النبي  ملسو هيلع هللا ىلص حين اأنزلت �صورة الجمعة المباركة فتالها، 
ِبِهْم »)31(، قال له رجل:  َيْلَحُقوا  ا  فلما بلغ قوله تبارك وتعالى: “ َواآََخِريَن ِمْنُهْم َلمهَّ
�صلمان  راأ���س  يده  ملسو هيلع هللا ىلص على  بنا؟ فو�صع  يلحقوا  لم  الذين  ه��وؤلء  يا ر�صول اهلل من 
رجال من هذا  لناله  بالثريا  الإِيمان  كان  لو  بيده  نف�صي  “ والذي  وقال:  الفار�صي، 
وذووه “)32(، وفي رواية من اأهل فار�س)33(، واأخرى رجال من العجم)34(. كما روى 
اأن الأعاجم قد ذكروا عند الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: “ ل نابهم اأو ببع�صهم اأوثق مني بكم 

اأو ببع�صكم “)35(. 
وفي رواية عن المقوق�س عظيم الروم في م�صر لما اأتاه ر�صوله اأكد له م�صمون 
الرواية ال�صابقة من اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص “ يقبل الهدية ول يقبل ال�صدقة، واإن جل�صائه 
اأخرى  �صفة  الرواية  اأ�صافت  وهنا  كتفيه“)36(.  بين  النبوة  خاتم  واإن  الم�صاكين، 
تدل على توا�صعه  ملسو هيلع هللا ىلص وهي مجال�صته للم�صاكين، وهنا ل بد من الوقوف عند هذه 
ال�صجية، اإذ هي محل قدح في بداية الدعوة من قبل خ�صوم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ اتهموه 
باأن دينه دين الم�صت�صعفين والمروؤو�صين، بيد اأن هذه ال�صفة انقلبت اإلى مدح بعد 
اأن تغير نمط التفكير العربي، اإذ اأ�صبحت مجال�صة الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص للفقراء والم�صاكين 

بيانًا عن مدى رحمته ونظرته الأبوية للنا�س عامة.
وقد جاءت روايات اأخرى تمدح الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص في �صفة ال�صالح والإ�صالح، وكما 

»«
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هو معروف اأنها �صفة علمية تجمع خير الدنيا والآخرة، اإذ اأتت تلك الروايات لتوؤكد 
هذه ال�صفة بعد اأن حاور هرقل عظيم الروم زعماء قري�س لما كانوا في تجارة ببالد 
اأبو  “ اأيكم اقرب ن�صبًا بهذا الرجل الذي يزعم اأنه نبي؟ قال  ال�صام، اإذ قال لهم: 
�صفيان: اأنا... قال: كيف ن�صبه فيكم؟ قلت: فينا ذو ن�صب... قال: فهل كنتم تتهمونه 

بالكذب قبل اأن يقول ما قال؟ قلت: ل، قال: فهل يغدر؟ قلت: ل... “)37(. 
مما تقدم اأ�صبح الأمر وا�صحًا لهرقل ما يحمله الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص من �صفات، الأمر 
الذي جعله يطلب من قادته اإتباع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ روى ابن �صعد بما ن�صه: “ يا مع�صر 
الروم هل لكم في الفالح والر�صد واأن يثبت لكم ملككم وتتبعون ما قال عي�صى بن 
مريم > قالت الروم وما ذاك اأيها الملك قال تتبعون هذا النبي العربي ")38(. ويبدو 
من بذلك اأنه اآمن به وبر�صالته، لذا قال لأبي �صفيان: » فاإن ما تقول حقًا ف�صيملك 
مو�صع قدمي هاتين، وقد كنت اعلم انه خارج لم اأكن اأظن انه منكم، فلو اعلم اأني 

اخل�س اإلي لتج�صمت لقاءه، ولو كنت عنده لغ�صلت عن قدميه«)39(.
اأعداء  كالهما  وهرقل  اإ�صالمه  قبل  �صفيان  اأبا  اأن  يجد  للن�صو�س  المتاأمل  اإن 
الدعوة الإ�صالمية، وقد �صهدا بف�صائل الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص وو�صل الأمر بهرقل اأن يتوا�صع 
يدل  ويغ�صل قدميه، وهذا  ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  بقرب  يكون  اأن  ويتمنى  توا�صعًا عظيمًا 
اإليه ُخلق النبي  ملسو هيلع هللا ىلص من �صفات كريمة، وعن �صلمان الفار�صي  على عمق ما و�صل 
اأن��ك رجل  بلغني  “ قد  ق��ال:  اأن��ه  ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  بين يدي  لما وقف  اإ�صالمه  قبل 
�صالح“)40(، فالروايتين توؤكدان �صفة الإ�صالح للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص والمالحظ عليها انت�صار 
�صفة ال�صالح بين اأ�صماع النا�س حتى غدت عالمة فارقة ل�صخ�س النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ 
قال �صلمان: - قد بلغني - ودللة الإبالغ والبالغ: “اإي�صال ال�صيء اإلى القلب“)41(، 
من هنا ج�ّصد �صلمان المحمدي بعد اإ�صالمه ومدى تاأثره وت�صديقه في تلك الحقبة 
متاأثرًا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول   مدح  على  والمالحظ  قلبه،  ْين  الدِّ ذلك  اثر  و�صل  حتى 
ن�صق  ت�صير في  كانت  له  ملسو هيلع هللا ىلص  التي ذكرت  الف�صائل  اأن جميع  اإذ  ْيني،  الدِّ بالجانب 
واحد وهي �صحة النبوة و�صالحه، وكما يالحظ اأن مدح الأعاجم في هذا العهد كان 
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ل�صخ�س النبي  ملسو هيلع هللا ىلص دون غيره من العرب، اأي اأنه ت�صدر واجهة الإخبار بو�صفه هزة 
فكرية وعقائدية للعرب وغيرهم، مما اأثار حوله الكثير من الت�صاوؤلت والم�صاجالت 
اإذ  التي جاءت، الأمر الذي تمخ�س عنها اعتراف الطرف الآخر بعلو �صاأنه  ملسو هيلع هللا ىلص، 

اأنهم لم يجدوا له مثلبة واحدة)42(.
بو�صفه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �صخ�صية  بظهور  بداأ  قد  للعرب  المدح  اأن  تقدم  مما  تبين 
ْين الجديد، اإذ اأ�صبح  ال�صخ�صية الأبرز في تلك المدة ولأنه مدار الحديث عن الدِّ
الأيام لن  تلك  للعرب كان م�صمرًا في  المدح  فاإن  ثم  الآخر، ومن  مو�صع لهتمام 

�صخ�صيته  ملسو هيلع هللا ىلص قد غّطت عليه.
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المبحث الثاني
مدح الروم للعرب

في  الأولوية  والدار�صين  الموؤلفين  من  الكثير  نظر  في  ال�صام)43(  بالد  �صكلت 
العرب،  الكثير من  اأذهان  في  ملت�صقة  اأنها  اإذ  الإ�صالمية،  الخالفة  قيادة  اهتمام 
اأراد الم�صلمون التركيز على تحريرها)44(، ف�صال  ل�صيما التجار الم�صلمين؛ لذلك 
�صكلت  كونها  القديم،  ال�صرق  في  ل�صيما  مهمة،  دينية  مراكز  ُتعد  مدنها  اأن  على 
اأراده  ما  تنفيذ  ولغر�س  ال�صرقية)45(؛  الرومانية  لالإمبراطورية  الأ�صا�س  المركز 
لهَّ َرْحَمًة  اهلل عّز وجْل لن�صر الإ�صالم في بقاع الأر�س لقوله تعالى: » َوَما اأَْر�َصْلَناَك اإِ
ِلْلَعاَلِميَن »)46(، اإذ اهتم الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص في حياته  ملسو هيلع هللا ىلص والخليفتان اأبو بكر )ت: ١٣ه�/ 
٦٣٤م( وعمر بن الخطاب )ت: ٢٣ه�/ ٦٤٣م({ ب�صرورة تحرير بالد ال�صام)47( 
لأهميتها)48( الع�صكرية والقت�صادية والجتماعية. اإذ ل يخفى على من جهل طبائع 
العرب عاداتهم، وُبعد همتهم، ور�صانة عقولهم، ورباطة جاأ�صهم، وب�صاطة نفو�صهم 
الحديث،  عند  اأقوالهم  ور�صاقة  وجماله،  القول  لطيب  اأ�صماعهم  واأناقة  لل�صعيف، 

وانفتاح قرائحهم حين القول.
ومن هنا ل بد اأن نتاأمل قول العجم فيهم عندما تطلع العرب الم�صلمون لتحرير 
الفرا�س  معركة  لخو�س  الم�صركون  والعرب  والروم  الفر�س  اجتمع  لما  ال�صام  بالد 
)١٢ه��� /٦٣٣م( في خالفة اأبي بكر ال�صديق { �صد العرب الم�صلمين، وجدوا خالد 
بن الوليد يقود الجيو�س العربية الإ�صالمية، وكان قد ذاع �صيته بين النا�س حينذاك، 
ل�صيما في ح�صن تدبيره، وحّدة عقله ودهائه، وقوة اإرادته في الحرب، لذا اعترف 
وله عقل،  يقاتل على دين  "اإنه رجل   : المعركة بقولهم  اأع��داوؤه قبل خو�س هذه  به 
واإن اهلل نا�صره وجي�صه")49(، اإذ اأن مدح الأعداء له لم ياأت عن فراغ واإنما جاء من 
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اإلى �صواطئ الن�صر، بف�صل  �صفات توافرت في �صخ�صيته قادت جيو�س الم�صلمين 
اإيمانه باهلل، ورجاحة عقله، و�صّدة باأ�صه، وح�صن تنظيمه للجيو�س . وهذا ما يمكننا 
العرب  تاريخ  في  منقبة  العربية  والعقلية  للذكاء  ي�صجل  اأن  اأ�صتطاع  باأنه  القول  من 
اأثنى ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص على عقله  اأن هّذبه الإ�صالم، وقد  الم�صلمين، وحروبهم بعد 
في قوله : “قد كنت اأرى لك عقاًل رجوت األ ي�صلمك اإل اإلى خير”)50(، وكان حديث 
ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص خير دليل على رجحان عقلية خالد، وهذا ما اأكده اأعداء الإ�صالم 
بمدحهم ال�صخ�صية العربية الإ�صالمية، التي كانت من �صنع الأعاجيب في الحروب، 

واإبراز العبقريات في ال�صدائد . 
وفي موقف اآخر في �صياق المدح لّما عزم الم�صلمون لتحرير م�صر عام )١٥ه�/ 
٦٣٦م()51(، اإذ قالت ر�صل المقوق�س حين �صاألهم عن العرب و�صفاتهم قالوا: »راأينا 
اأنهم  تعني  ل  القول  هذا  ودلل��ة   ،)52(« الحياة  من  احدهم  اإلى  اأحب  الموت  قومًا 
يكرهون الحياة ويوؤثرون الموت عليه، اإنما الق�صد في ذلك الأمر دفاعهم عن دينهم 
وحيا�صهم واأعرا�صهم، في�صترخ�صون نفو�صهم عند ذلك الأمر، ويوؤيد ما ذهبنا اإليه 

قول ال�صمووؤل بن عاديا:)53(. 
نفوسنا  الضباة  حد  عىل  وليس عىل غري حد الضباة تسيل)54(تسيل 

وا�صتر�صلت ر�صل المقوق�س في و�صف العرب في قولهم: » والتوا�صع اأحب اإليهم 
التراب  على  واإنما جلو�صهم  نهمة،  ول  رغبة  الدنيا  في  لأحدهم  ولي�س  الرفعة،  من 
ول  و�صيعهم،  من  رفيعهم  يعرف  ما  منهم،  كواحد  واأميرهم  ركبهم،  على  واأكلهم 
ال�صيد من العبد »)55(، والقول هذا يظهر مدى رقي العرب ورجحان اإن�صانيتهم وهم 
الإن�صانية  محور  وذاك  وتعظيمها،  الذات  تفخيم  على  الب�صاطة  يوؤثرون  اإذ  اأ�صياد، 
وتوا�صعها، ويوؤيد ذلك قول ال�صاعر القبطي عبد اهلل جرج�س بن اأبي يا�صر بن اأبي 

المكارم)56(:
بتواضع تنحني  السنابل  شوامخملئ  رؤوسهن  والفارغات 

وهذه طباع العرب و�صجاياهم التي ورثوها خالل التاأريخ، اإذ لي�س لهم في الدنيا 
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رغبة وهذا الأمر مرتبط بزهدهم عن الدنيا وورعهم بعد همتهم في نجدة ال�صعيف، 
واإن�صاف المظلوم، ويعرفون باأن الدنيا كما قال الإمام علي بن اأبي طالب � )ت: 
٤٠ه�/ ٦٦٠م(: “دار ممر اإلى دار مقر“)57(، لذا ل يعيرون لها اأهمية، اأما جلو�صهم 
واأكلهم فيما و�صفوا هذا الأمر يظهر توا�صع العرب وابتعادهم عن الكبرياء والتجبر، 
�صواء  “النا�س  قوله:  في  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   ر�صول  �صنة  فهذه  واح��د  وعبدهم  اأميرهم  اأم��ا 
كاأ�صنان الم�صط، والمرء كثير باأخيه“)58(، وهذه الطباع وال�صفات تحّير عقول من 
جهل العرب الم�صلمين و�صجاياهم الخالدة، وعلى �صبيل المثال فعندما تحين ال�صالة 
ْين، ومدى لزومهم الحكم ال�صرعي، وانب�صاطهم  لم يتخلف احد وتلك �صمات رقي الدِّ

اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُموؤِْمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا«)59(. لالأمر الإلهي لقوله تعالى: »اإِنهَّ ال�صهَّ
ا�صتقبلوا  اأن هوؤلء  لو  به  يحلف  »والذي  قال:  له  بما ذكر  المقوق�س  �صمع  ولما 
الجبال لأزالوها ول يقوى على قتال هوؤلء اأحد، ولئن لم تغتنم �صلحهم اليوم وهم 
مح�صورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم اإذا مكنتهم الأر�س، ووافوا على الخروج 

من مو�صعهم«)60(.
الجبال  اإزاحة  اأرادوا  لو  العرب  باأن  نهاية خطابه جازمًا  المقوق�س في  وينتهي 
األ  التي جاءوا من اجلها  لأزالوها لما يحمله العرب من عزم في تحقيق الأهداف 
وهي ن�صر الإ�صالم، ويجزم بقوله ل يمكن مقاتلتهم اإذا خرجوا من المو�صع الذي هم 
فيه، فيحاول المقوق�س م�صالحتهم قبل اأن يتمكن من الموا�صع الأخرى، وكاأنه يريد 
اأن يقول: اإن العرب كالأ�صود اإذا خرجوا عن عرينهم هذا ل يمكن مجابهتهم، والعرب 
على يقين تام باأنهم منت�صرون بتحرير م�صر واأهلها، لما قاله ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: “... 
اهلل اهلل في قبط م�صر، فاإنكم �صتظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة واعوانًا في �صبيل 
اهلل“)61(، وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: “اأنكم �صتفتحون اأر�صًا يذكر فيها القيراط“)62(، ويق�صد 
بها  ملسو هيلع هللا ىلص م�صر، وكذلك يو�صي  ملسو هيلع هللا ىلص العرب في قوله: “فا�صتو�صوا باأهلها خيرًا، فاإن 
لهم ذمة ورحمة“)63(، وهنا تعا�صد اليقين الذي نطق به ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مع العزم 

والإ�صرار على تحرير الإن�صان والأرا�صي العربية والإ�صالمية.
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وكان ملك الروم لم يرق له ما فعله المقوق�س حين �صالح العرب على دفع الجزية، 
فكتب اإليه يقبح راأيه، ويرد عليه ما فعل ويقول في كتابه: “اأنما اأتاك من العرب اأثنا 
ع�صرة األفًا وبم�صر من بها من كثرة عدد القبط فال يح�صى، فاإن كان القبط كرهوا 
القتال واأحبوا اأداء الجزية اإلى العرب واختاروهم علينا فاإن عندك بم�صر من الروم 
بالإ�صكندرية ومن معك اأكثر من مائة األف معهم ال�صالح والعدة والقوة“)64(، فقال 
المقوق�س لما اأتاه كتاب ملك الروم: » واهلل اإنهم على قلتهم و�صعفهم اأقوى واأ�صد منا 
على كثرتنا وقوتنا، اإن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة منا... »)65(. اإذ يوجد من 
الن�صارى من يتجّلد عند الم�صيبة كما قال عمرو بن العا�س: » اأ�صرع النا�س اإفاقة 

بعد م�صيبة، تقع عليهم الكارثة في�صتدركونها ب�صرعة »)66(.
َكْم ِمْن  اإن العرب الم�صلمين اهلل نا�صرهم والحرب لي�س بالقلة لقوله تعالى: » 
اأن  الن�س  »)67(، نجد في  اِبِريَن  ال�صهَّ َمَع   ُ َواهللهَّ  ِ ِباإِْذِن اهللهَّ َكِثيَرًة  ِفَئًة  َغَلَبْت  َقِليَلٍة  ِفَئٍة 
المقوق�س عقد مقارنة بين القومين: فالروم على الرغم من �صدتهم وباأ�صهم وخبرتهم 
الطويلة في القتال وتمر�صهم في فنون الحرب ل يقفون اأمام �صالبة و�صجاعة العرب، 
والعرب لي�س لهم من فنون القتال �صوى ال�صيف وال�صالح التقليدي م�صوغًا ذلك اإلى 
موازين القوى غير المتكافئة باأ�صلوب لغوي بليغ، اإذ عقد مقابلة دللية بينهما، فقابل 
القلة بالكثرة، وال�صعف بالقوة والموت بالحياة، وكل هذه الألفاظ على طرفي نقي�س، 
ف�صتان ما بين الأمرين، ولم يخت�صر الأمر على هذا فح�صب، فالن�س متقدم بالق�صم 
في لفظ الجاللة ويوؤكد ذلك بعدة موؤكدات للدللة على �صدق المقول منها التوكيد - 
باأن ولم التوكيد - في اأكثر من مو�صع، وا�صتعمل اأ�صلوب المبالغة لتعزيز الن�س في 
اإظهار �صفات العرب التي غفل عنها ملك الروم ولو تدرجنا في الرواية لراأينا اإ�صارات 
كثيرة ي�صير بها اإلى ملك الروم عن حجته في الخ�صوع اإلى �صلطان العرب في قوله: » 
يقاتل الرجل منهم وهو م�صتقتل يتمنى اأن ل يرجع اإلى اأهله ول بلده ول ولده، ويرون 
اأن لهم اأجرًا عظيمًا فيمن قتلوا منا، ويقولون اأنهم اإن ُقتلوا دخلوا الجنة، ولي�س لهم 
رغبة في الدنيا ول لذة اإل على قدر بلغة العي�س من الطعام واللبا�س، ونحن قوم نكره 
الموت، ونحب الحياة ولذتها، فكيف ن�صتقيم نحن وهوؤلء وكيف �صبرنا معهم »)68(، 
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فالمقوق�س ي�صير اإلى عمق اإيمان العرب الم�صلمين بعقيدتهم حتى اأن الموت باب فرح 
اأمام  �صيئًا  تعني  ل  فدنياهم  ثواب  من  به  وع��دوا  ما  ولنيل  الجنة،  في  للدخول  لهم 
الأجر الموعود له فزهدوا في الدنيا وتركوا ملذاتها واكتفوا بالقدر الي�صير منها لبلوغ 
المنى، فكيف تكون الروم ندًا لهم وهم يحبون الحياة ويكرهون الموت فال ي�صتقيم 
الأمر معهم اأبدًا. وي�صتر�صل المقوق�س في خطابه:« واعلموا مع�صر الروم واهلل اأني ل 
اخرج مما دخلت فيه ول مما �صالحت العرب عليه، واني ل اعلم اأنكم �صترجعون غدًا 
اإلى راأيي وقولي وتتمنون اأن لو كنتم اأطعتموني، وذلك اإني قد عاينت وراأيت وعرفت ما 
لم يعاين الملك ولم يره ولم يعرفه ويحكم...» )69(، وهنا يتحول الخطاب اإلى الروم 
واإتباعهم وي�صدي لهم الن�صح لأنه قد تحققت لديه الخبرة من خالل معا�صرة العرب 
في معرفة �صفاتهم، فيوؤكد معرفته بما يو�صل اإليه من تعامله معهم حتى و�صلت درجة 
تتحقق قبل  اأن  ال�صيء ل يمكن  وراأيت وعرفت - فمعرفة  اليقين في قوله - عاينت 
العلم بال�صيء وقد علم العرب وما هم عليه، وهو ين�صح الروم بالدخول فيما دخل هو 
فيه مع العرب، اإذ اأن الممدوح والثناء عليه بجميل �صفاته قد يكون في ح�صوره، وقد 
يكون بغير ح�صوره )70(، مبينًا لهم اأنهم امة يحترمون العهود والمواثيق، ويذكرهم 
بعاقبة الماآل، اإن لم ي�صمعوا راأيه في قوله - تتمنون - والأماني هنا ل تكون اإل حين 

الندم، وفي هذا اإ�صارة اإلى عزيمة العرب في تحقيق ما ي�صبون اإليه.
ذو  العرب  اأن  مفادها  حقيقة  اإلى  نتو�صل  التاريخي  الن�س  من  تقدم  مما  يبدو 
�صمائل عدة امتازوا بها عن باقي الأمم وال�صعوب، منها ال�صجاعة والثبات، واحترام 
العهود والمواثيق، وال�صتخفاف بالحياة، والزهد وال�صبر في المطاولة وغيرها مما لم 
يرد في الن�س، وعززت هذه ال�صفات عنده حين خ�س اهلل العرب بالوحي والر�صالة، 
 « تعالى:  ال�صفات فيهم وهذا ما ورد في قوله  العقيدة فتعزز هذه  يعتنقون  فنراهم 
َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر »)71(، مما زاد  ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  َتاأْ ا�ِس  اأُْخِرَجْت ِللنهَّ ٍة  اأُمهَّ ُكْنُتْم َخْيَر 
اهلل  �صبيل  في  لل�صهادة  حبهم  وازداد  عزيمتهم  فقويت  الجديد  ْين  الدِّ �صالبتهم  في 
تبارك وتعالى، وهذا مما اعترف به الأعداء من فر�س وروم، ف�صهدوا لهم في اأكثر من 
مو�صع من الن�صو�س التاريخية اآنفة الذكر، وهذه اإ�صادة ب�صفات العرب و�صجاياهم 
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بين طيات م�صادر التاريخ، ف�صاًل عما جاء به القراآن الكريم بو�صفه اأف�صل الم�صادر 
العربية والإ�صالمية قاطبًة التي تنباأ عن حقيقة الأقوام وال�صعوب و�صجاياهم. 

ولو عقدنا موازنة بين مدح الفر�س للعرب وبين مدح الروم، لوجدنا اأن الخطاب 
اأ�صلفنا-  – كما  للر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص  الفر�س، ل�صيما  اتجه مدح  اإذ  الثنين،  بين  اختلف 
اإلى ذكر ال�صفات الُخلقية والف�صائل النف�صية، كالوفاء بالعهد وعدم الغدر بالآخر، 
وال�صالح وعدم الكذب، نجد اأن خطاب الآخر اأي مدح الروم للعرب قد ركز على 
جانب ال�صجاعة اأي اإقدام العرب وعدم مبالتهم بالموت وهذا الختالف عائد اإلى 
طبيعة المدح بينهما يرجع اإلى اختالف كل امة، اإذ لكل قوم مفهومه الخا�س وتعبيره 

للمدح مثلما لأمة العرب مفهومها عن ال�صفات التي يمدح بها لالآخر.
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المبحث الثالث
مدح الفرس للعرب

اإمبراطوريتان  العالم  يتقا�صم  كان  العربية  الجزيرة  في  الإ�صالم  ظهر  حين 
هوؤلء كالمهما كالم  يكون  اأن  البدهي  ومن  والبيزنطية،  الفار�صية  عظيمتان هما: 
�صد ومنافرة مع العرب ويظهران مثالبهم، اإل اأن الن�صو�س التاريخية تثبت خالف 
تلك  من  المتوقع  اأن  اإذ  الأح��داث،  يترقب  لمن  عظيمة  مفارقة  تمثل  وكانت  ذلك، 
الدولتين اأن ي�صنا حملة لت�صويه والحط من �صورة العرب، غير اأن ما ح�صل هو ال�صد 

تمامًا، اإذ نجد اأن قيادات تلك الدول قد مدحوا �صخ�صية العربي.
اأورده  ما  تو�صح  اأن  بعد  ال�صياق  هذا  في  التاريخية  الروايات  من  كثير  ووردت 
بن  ربعي  ال�صحابي  وقا�س  اأبي  بن  �صعد  بعث  حين  الفر�س  لقادة  العرب  ال�صفراء 
عامر)72( اإلى ر�صتم قبل معركة القاد�صية �صنة (١٤ه��- ٦٣٥م) في خالفة عمر بن 
الخطاب { " فقال ربعي بن عامر اإن الأعاجم لهم اآراء واآداب ومتى ناأتهم جميعا 
يروا اأنا قد احتفلنا بهم فال تزدهم على رجل فمالوؤوه جميعا »)73(، اإذ علم ر�صتم 
بر�صول �صعد: » فاأظهر زينته وجل�س على �صرير من ذهب، وب�صط الب�صط والنمارق 
والو�صائد المن�صوجة بالذهب »)74( وهذا من مبالغة الأعاجم في التعظيم)75(، ولما 
وربطهما  ونزل  عليها  فر�صه  فحمل  انزل   « له:  قيل  الفر�س،  قيادة  مقر  اإلى  و�صل 
بو�صادتين �صقهما وادخل الحبل فيهما »)76( ثم ترجل ما�صيًا، اإذ » اقبل يتوكاأ على 
رمحه ويقارب خطوه، فلم يدع لهم نمرقًا ول ب�صاطًا اإل اأف�صده وهتكه... وجل�س على 
الأر�س... فقال: اإنا ل ن�صتحب القعود على زينتكم... »)77(، ولما بداأ الحديث قال له 
ر�صتم: » ما جاء بكم من بالدكم، فاإني ل اأرى لكم عددا ول عدة »)78(، بعدها اأجاب 
ربعي قائاًل: اهلل جاء بنا، فاأر�صلنا بدينه اإلى خلقه)79(، ثم قال لر�صتم: »وانظر في 
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اأمرك واختر واحدة من ثالث... اأما الإ�صالم وندعك واأر�صك، اأو الجزاء نقبل ونكف 
عنك... اأو المنابذة »)80( واأنا » كفيل عن اأ�صحابي. قال: اأ�صيدهم اأنت؟ قال: ل ولكن 

الم�صلمين كالج�صد الواحد بع�صهم من بع�س، ويجير اأدناهم على اأعالهم »)81(.
يبني  اأن  يمكن من خاللهما  لوحتين مت�صادتين  المتقدمة نجد  الن�صو�س  من 
ر�صتم روؤاه عن �صفات العرب. الأولى: تمثل العظمة والأبهة الدنيوية عند الفر�س. 
ومن  الأخ��رى  الناحية  ومن  العرب.  �صفير  مثله  الذي  والتوا�صع  الب�صاطة  والثانية: 

م�صهد الحوار الذي دار بين ربعي بن عامر ور�صتم تبين الآتي:
القيادية،  مقراتهم  عقر  في  وهم  واأتباعه  ب�ر�صتم  �صعد  �صفير  ا�صتهانة  اأوًل: 
وهذا اإن دل على �صيء فاإنما يدل على �صجاعة العربي وهو ينطق بالإ�صالم وكالمه 
ي�صتح�صر فيه قول ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: “ الم�صلمون كرجل واحد... “)82(. وكذلك قوله  

ملسو هيلع هللا ىلص: “ الموؤمن للموؤمن كالبنيان ي�صد بع�صه بع�صًا “)83(.
ثانيًا: يترك قيادة الفر�س في حيرة من اأمرهم على الرغم من قوتهم وجبروتهم، 
اأن توؤخروا هذا  وذلك يظهر في قول ر�صتم حين قال: » قد �صمعنا قولكم، فهل لكم 
التي  وال�صفات  القيم  عن  ر�صتم  لدى  فكرة  تكونت  وهنا  فيه)84(،  ننظر  حتى  الأمر 
بدت  حتى  قبل  ذي  من  يعرفها  التي  ال�صفات  عن  ف�صاًل  الم�صلمون  العرب  يحملها 
لهجته تتوا�صع اأمام �صفير العرب وهو اعتراف بقوة و�صجاعة العرب في قوله - فهل 
لكم اأن توؤخروا هذا الأمر – مما جعله يخلوا بروؤ�صاء قومه فقال: » هل راأيتم كالمًا 
قط اعز واأو�صح من كالم هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ اهلل اأن نميل اإلى دين هذا ... اأما 
ترى اإلى ثيابه؟ فقال: ويحكم: ل تنظروا اإلى الثياب ولكن انظروا اإلى الراأي والكالم 
وال�صيرة، اأن العرب ت�صتخف باللبا�س وت�صون الح�صاب، لي�صوا مثلكم»)85(. ي�صتفهم 
اإلى معنى  الحقيقي  ا�صتفهامًا يخرج عن معناه  اأتباعه وكبار رجالته  هنا ر�صتم من 
التعجب لما راآه من بالغة �صفير العرب وف�صاحته وقوة منطقه، اإذ مدح ر�صتم باأنهم 
قوم يهتمون بالأح�صاب ل بالثياب وهنا عّير قومه وحط من منزلتهم في قوله - لي�صوا 
مثلكم -، وفي اليوم الثاني من المفاو�صات قبل بدء المعركة اأر�صل �صعد بن اأبي وقا�س 
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ال�صحابي حذيفة بن مح�صن)86( اإلى ر�صتم في�صاأله الأخير: » ما جاء بك ولم يجيء 
الأول؟ قال له: اأن اأميرنا يحب اأن يعدل بيننا في ال�صدة والرخاء »)87(، ولما خلى ر�صتم 
اأر�صنا  على  فغلبنا  بالأم�س  الأول  جاءنا  اأرى؟  ما  ترون  ما  ويحكم   « قال:  ب�صحابته 
الطائر  يمن  في  وهو  علينا،  فوقف  اليوم  وجاء  زبرجنا  على  واأق��ام  نعظم،  ما  وحقر 
عندما  وذلك  الن�س  تخلل  قد  �صمنيًا  مدحًا  اأن  نجد   .)88(« دوننا  اأر�صنا  على  يقوم 
قال ر�صتم - ويحكم ما ترون ما اأرى - وهنا يبين الن�س منطق القوة التي تحدث بها 
�صفير العرب وا�صتخفافه بالآخر وعدم مبالته بالموت حتى اأنه حّقر مقد�صاتهم وهذا 
الن�س ت�صت�صف من خالله المبلغ الذي بلغه �صفير العرب في نف�س ر�صتم حتى خرج 
تاأثير ذلك المبلغ مدحًا �صمنيًا يدل على قوة العرب المتمثلة في �صخ�س ال�صفير. وفي 
اليوم الثالث للمفاو�صات وقبل اأن تقع المعركة جاء �صفير جديد مبعوث من �صعد وهو 
المغيرة بن �صعبة)89( بهيئة ب�صيطة وت�صرفات تنَم عن الأخالق العربية الإ�صالمية، 
والمنطق نف�صه الذي تحدث بهما رفيقاه ال�صابقان حتى قالت بع�س الفر�س: » �صدق 
واهلل العربي » )90(، وقال اآخرون منهم: » واهلل لقد رمى بكالم ل تزال ينزعون اإليه، 

قاتل اهلل اأولينا ما كان احمقهم حين كانوا ي�صغرون اأمر هذه الأمة »)91(.
اإن هذه الرواية ل تخرج كثيرًا في �صياق مدحها للعرب عن �صابقاتها، اإذ تبين 
منطق القوة والف�صاحة التي عليها العرب، مما ا�صطر الآخر بالعتراف بهم كقوة ل 
ي�صتهان بها، ولعن �صابقيه من الفر�س؛ لأنهم �صّغروا �صاأن امة العرب قبل الإ�صالم، 
وحقروا قومهم ونالوا منهم في قولهم - ما كان احمقهم - لعدم معرفتهم ب�صفات 

هذه الأمة وجهلهم �صجاياهم.
ال�صا�صانية،  الإمبراطورية  بالد  الم�صلمين  العرب  خيول  �صنابك  وطئت  ولّما 
و�صاقت بهم الأر�س بما رحبت ا�صطرهم الأمر اأن يجدوا مخرجًا وخال�صًا للحال 
الم�صلمين،  العرب  لمواجهة  اأمر  يبحث عن  يزدجرد  قائدهم  فكان  فيه،  الذي هم 
فبعث ر�صولً  اإلى ملك ال�صين لين�صره عليهم فقال الأخير: » �صف لي هوؤلء القوم 
يبلغ  ول  منكم،  وكثرة  منهم  قلة  تذكر  اأراك  فاإني  بالدكم،  من  اأخرجوكم  الذين 
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�صلني  فقلت:  فيكم.  و�صر  عندهم  بخير  اإل  كثرتكم،  مع  منكم  القليل  هوؤلء  اأمثال 
عما اأحببت؟ فقال: اأيوفون بالعهد؟ قلت: نعم... »)92(، الظاهر من القول اأن ر�صول 
قوله -  بدليل  وما يحملون من �صفات  العرب  يزدجرد قد حدثه حديثًا طوياًل عن 
فاإني اأراك تذكر - فاإنه قد اأطنب فيهم القول اأو اأ�صهب في �صمائلهم، اإل اإن الم�صادر 
بين  مقارناته  ال�صين  ملك  ثنائيات  وكانت  علمنا،  ح�صب   - تذكرها  لم  التاريخية 
العرب والفر�س في قوله: قلة، كثرة/ خير، �صر/ منهم، منكم. تدل دللت وا�صحة 
على ما يحمله العرب من �صفات، فالقلة عند العرب والتي اأراد بها ر�صول يزدجرد 
ال�صجاعة وال�صبر والمطاولة عند العرب، اإذ اأن ال�صجاعة عند العرب في اللقاء على 
» ثالثة اأوجه: الوجه الأول اإذا التقى الجمعان وتزاحف الع�صكران وتكالحت الأحداق 
بالإحداق... والثاني اإذا ن�صب القوم ولم يدر احد منهم من اأين ياأتيه الموت، يكون 
رابط جاأ�س، �صاكن القلب، حا�صر اللب... والثالث: اإذا انهزم اأ�صحابه يلزم ال�صاقة 
وي�صرب وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم... »)93(، فال�صجاعة ديدن العرب مذ 
اأن كانوا، اأما الوفاء بالعهد الذي اأكده ر�صول يزدجرد في �صفات العرب الم�صلمين، 
ْين الجديد في  فهذا الأمر لي�س غريبًا عنهم، فكانوا يحملونه قبل الإ�صالم وعززه الدِّ
وَن اْلِميَثاَق »)94(، وكذلك قوله عّز وجْل:  ِ َول َيْنُق�صُ ِذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اهللهَّ قوله تعالى: » الهَّ
وا اْلأَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها »)95(، فالوفاء �صيمة  ِ اإَِذا َعاَهْدُتْم َوَل َتْنُق�صُ » َواأَْوُفوا ِبَعْهِد اهللهَّ
العرب ومن مكارم اأخالقهم و�صيم نفو�صهم ال�صريفة، والتم�صك به دليل على �صدقهم 
ْين وركن الأدب »)96(، وقال ار�صطاطالي�س)97(: »  في العهود واإن ال�صدق: »عمود الدِّ
اأح�صن الكالم ما �صدق قائله، وانتفع به �صامعه »)98(. وما يتوقع منه القارئ اأن يقوم 
الوا�صف بذم العرب الذي - اأخرجوهم من ديارهم - بيد اأن المفارقة تحدث عندما 
نجد العك�س، اإذ ي�صف الوا�صف وهو عدو مبين بمدح العرب وهذا يدل على مروءة 
الوا�صف، اإذ انه لم يحد عن الحقيقة وي�صتر�صل في مدحه ب�صيغة ال�صوؤال والجواب 
بقولهما: » وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: قلت: يدعوننا اإلى واحدة من ثالث: اأما 
دينهم، فاإن اجبنا اآجرونا مجراهم، اأو الجزية ... اأو المنابذة. قال: كيف طاعتهم 
اأمراءهم؟ قلت: اأطوع قوم واأر�صدهم. قال: فما يحلون وما يحرمون؟ فاأخبرته. قال: 
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هل يحلون ما حرم عليهم اأو يحرمون ما حلل لهم؟ قلت: ل. قال: فاإن هوؤلء القوم 
اأن  الملك  اأراد  اأو يحرموا حاللهم »)99(،  ل يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم 
ي�صتفهم عن غاية الم�صلمين فوجد اأنها تكمن في ثالث التي مر ذكرها - الإجابة اإلى 
دينهم والجزية والمنابذة - اأما الطاعة هي ال�صر المكنون في انت�صارات الم�صلمين 
ِذيَن اآََمُنوا  وهي مفتاح ظفرهم على العدو وهذا الأمر عائد لقوله تعالى: » َيا اأَيَُّها الهَّ
�ُصوَل َواأُوِلي اْلأَْمِر ِمْنُكْم »)100(، فالم�صلمون متم�صكون بطاعة  َ َواأَِطيُعوا الرهَّ اأَِطيُعوا اهللهَّ
القادة. وهذه الأ�صئلة لم تاأت عن فراغ اإنما اأراد اأن ي�صع ملك ال�صين حلوًل يتمكن 
الحلول  تلك  تكون من  وقد  الع�صكري  ف�صاًل عن مدده  يزدجرد  ن�صرة  من خاللها 
الأمر  وجد  لكنه  والحرام،  الحالل  عن  �صاأل  عندما  الر�صى،  اإعطاء  اأو  الفرقة  بث 
ح�صنًا منيعًا ل يمكن اختراقه في اأخالق العرب. وبقي الملك ي�صاأل وطال به المقام 
في ذلك من ر�صول يزدجرد عن كل �صغيرة وكبيرة بقوله: » اخبرني عن لبا�صهم؟ 
اإلى  كتب  ذلك  وبعد   ،)101(« العراب...  الخيل  فقلت:  مطاياهم؟  وعن  فاأخبرته، 
يزدجرد: » انه لم يمنعني اأن ابعث اإليك بجند اأوله بمرو واآخره بال�صين الجهالة بما 
يحق علي، ولكن هوؤلء القوم الذين و�صف لي ر�صولك لو يحاولون الجبال لهدوها، ولو 
خال لهم �صربهم اأزالوني ما داموا على ما و�صف، ف�صالمهم وار�س منهم بالم�صالمة، 

ول تهجيهم ما لم يهيجوك... »)102(. 
مما تقدم يمكن اأن نلخ�ص الآتي:

غلظة  عليها  قا�س  قد  وهي  فكرة  لديه  اأظهرت  والخيول  المالب�س  عن  أوالً:  �صوؤاله 
العرب من خاللها.

ثانيًا: عدم محاربة العرب لما يت�صفون به من �صفات روحية اأو خلقية.
ثالثًا: عدم التعر�س للعرب الم�صلمين في الكالم حتى ل يثير حفيظتهم.

ال�صعف لدولة فار�س ولقوة  التعر�س لهم وهذا من باب  للم�صالحة وعدم  رابعًا:  التوجه 
ْين الجديد وما يحملونه من �صفات حميدة. �صلطان العرب المتاأتي من التم�صك بالدِّ
خامسًا:  تيقن الملك باأن كثرة الجي�س ل تنفع لمالقاة هوؤلء القوم، كاأن لهم قلوب 
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كزبر الحديد لو يحاولون الجبال لأزاحوها.
سادسًا:  توج�س ملك ال�صين خيفة هو الآخر في قوله: - لو خال �صربهم لأزالوني - على 

الرغم من كثرة جي�صه الجرار الذي يريد به مدد يزدجرد الذي مّر ذكره.
ومن حكم اهلل �صبحانه وتعالى اأن ينطق الحق على ال�صنة الأعداء والخ�صوم، 
وذلك اإف�صاحًا له، وتطمينًا لأفئدة الم�صلمين، واإقامة الحجة على مناوئيه، وتقوية 
الإ�صرار لإكمال الم�صمار، والبوح ب�صمائل العرب بق�صد اأو بغير ق�صد، ومن ذلك 
و�صف حا�صية يزدجرد حين حاول الأخير الهرب اإلى ال�صين فاأ�صار اإليه �صحابته: » 
ارجع بنا اإلى هوؤلء القوم فن�صالحهم فاأنهم اأوفياء، وهم اأهل دين، واإن عدوًا يلينا 

اأحب اإلينا مملكة من عدو يلينا في بالده ول دين له وما ندري ما وفاوؤه ... »)103(.
مما تقدم يمكن الوقوف على النقاط الآتية:

أوالً:  اأن حا�صية يزدجرد طلبت من الملك الرجوع ب�صيغة الأمر في قولهم - ارجع - 
وهذا يدل على هول الموقف الذي يمر به ملك الفر�س، واإل كيف يوؤمر وهو في 

مقام كهذا.
نكراء  هزيمة  في  وهم  الم�صلمين  العرب  م�صالحة  في  ملكهم  اإقناع  ثانيًا:  حاولوا 

تطاردهم جيو�س العرب.
لأنهم  الحرب  في  خ�صارتهم  من  الرغم  على  الأوفياء  ب�صفة  العرب  ثالثًا:  و�صفوا 
الحرب  قبل  معهم  التعامل  بحكم  اأو  الجيرة،  بحكم  اأما  بخ�صومهم،  اعرف 
وكان ت�صريحهم نابعًا عن دراية تامة كانوا يعرفون بها حتى يح�صنوا التعامل 

معهم على �صوء ما يطيب لجيرانهم في ال�صلم اأو ما ينفرون منه في الحرب.
ْين الإ�صالمي. رابعًا:  ي�صفون العرب باأنهم اأهل دين، وهذا اعتراف منهم بالدِّ

خامسًا:  يف�صلون خ�صومهم العرب الم�صلمين على اأ�صدقائهم اأهل ال�صين ومملكتهم؛ 
لأنهم يجهلون دينهم ووفائهم، ف�صهادة الفر�س ب�صفات العرب كان مطابقًا 

لقول ال�صاعر:
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بفضلها العدو  شهد  والفضل ما شهدت به األعداء)104(.وشامئل 
لهو  العرب   )105(  « ب�« وفاء  الملك  الفر�س وبطانة  لقادة  الوا�صح  الت�صريح  اإن 
خير دليل على معرفتهم ب�صفات العرب، وهذا يوؤكد اإن�صاف العرب بهم وهو ديدنهم 
مذ ُخلقوا. واإذا ما اأمعنا النظر في المحادثة الحا�صلة بين الملك وحا�صيته لوجدنا 
اأن مدحهم لم يك في �صياق مخاطبة اأو �صوؤال واإنما كان نابعًا من �صدٍة وقعوا فيها، 

فجرت في داخلهم حقيقة لم ي�صتطيعوا اإخفاوؤها وهي �صمائل العرب الحميدة.
وفي رواية لما اأحاط اأهل مرو في خالفة عثمان بن عفان {)ت: ٣٥ه�/ ٦٥٥م( 
واأرادوا قتل ملكهم قال لهم: " اإنا نجد في كتبنا اأن من اجتراأ على قتل الملوك عاقبه 
اهلل بالحريق في الدنيا... فال تقتلوني... �صرحوني اإلى العرب، فاأنهم ي�صتحيون مثلي 
من الملوك ")106(، اإن �صفة الحياء التي و�صف ملك الفر�س بها العرب لم تاأت عن 
فراغ، اإنما كان عارفًا بالعرب و�صمائلهم في تكريم الملوك وكبار القوم عند ع�صرهم، 
وهذا ما جاء على ل�صان نبي الرحمة  ملسو هيلع هللا ىلص: ارحموا عزيزًا َذّل، ارحموا غنيًا افتقر، 
ارحموا عالمًا �صاع بين ُجهال “ )107(، اأما الحياء فهو ديدن العرب ور�صخها الإ�صالم 
 “ قوله  ملسو هيلع هللا ىلص:  وكذلك   ،)108(“ الإيمان  “ الحياء من  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول  بقول  فيهم 

الحياء ل ياأتي اإل بخير “)109(، وكذلك قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: “ الحياء خير كله “)110(.
يت�صح مما تقدم اأن الأعاجم اثنوا على العرب على الرغم من مهاجمتهم في عقر 
ديارهم، وهذا الثناء جاء نتيجة التعامل والت�صامح الذي جاء به الر�صول الكريم محمد  
والتعاي�س  والمحبة  العدل  ن�صر روح  اإلى  ين�صد  الذي  العظيم  الإ�صالم  ملسو هيلع هللا ىلص من خالل 

ال�صلمي بين ال�صعوب بغ�س النظر عن قومياتهم اأو األوانهم لن الموؤمنون اأخوة.
الخاتمة:

بعد التدقيق في �صفات العرب التي ذكرت من قبل الأعاجم تو�صلنا اإلى جملة 
حقائق كان اأبرزها:

المتداد  بيان  فلك  في  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم   للر�صول  ذك��رت  التي  الف�صائل  أوالً:  جميع 
ْيني بو�صفه نبيًا موعودًا، وان ر�صالته من �صنخ ر�صالت الأنبياء وال�صابقين عليه. الدِّ
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ثانيًا:  جّل الروايات التاريخية في م�صمار المدح للر�صول الكريم  ملسو هيلع هللا ىلص كانت تجمع 
بين الجانب الُخلقي والَخلقي له  ملسو هيلع هللا ىلص .

ثالثًا:  كان المدح للعرب في عهد الر�صول الكريم  ملسو هيلع هللا ىلص م�صمرًا لن �صخ�صيته  ملسو هيلع هللا ىلص 
غطت عليه بو�صفه نبيًا لالإن�صانية.

اإذ كان الأول يركز على ال�صفات  رابعًا:  كان هناك فرقًا بين مدح الفر�س والروم، 
الُخلقية والف�صائل النف�صية، كالوفاء بالعهد، وعدم الغدر بالآخر وال�صالح، 
بالموت من  المبالة  العرب، وعدم  واإقدام  ال�صجاعة  يركز على  الثاني  بينما 

اأجل ن�صر الإ�صالم.
خامسًا:  يعود الختالف في المدح بين الفر�س والروم اإلى طبيعة ثقافة كل واحد منهما 

للممدوح، مثلما لأمة العرب مفهومها عن ال�صفات التي يمدح بها الآخر.
من  يحمله  بما  خ�صمه  بمدح  الوا�صف  قام  الرا�صدة  الخالفة  ع�صر  سادسًا:  في 

ف�صائل، وهذا يدل على مروءة المادح في ذكر الحقائق.
سابعًا:  يتفق ملك ال�صين والمقوق�س على �صفة الحزم والعزم للم�صلمين في قولهما 

لو حاولوا الجبال لأزالوها.
ثامنًا:  كل ما ذكر عن �صفات للعرب لم تكن بم�صمع عن العرب، بل كانت فيما بين 
الملوك والقادة من الفر�س والروم اأنف�صهم، وان دل على �صيء فاإنما يدل على 

حقيقة تلك ال�صفات التي يحملها العرب الم�صلمين.
الإ�صالم قد  وان  العرب كانت ديدنهم حقًا  اأعداء  التي ذكرها  الخ�صال  تاسعًا:  اإن 

ر�صخها فيهم.
يلعنون  اإنهم  اإل  الحميدة،  العرب  ل�صفات  ذكرهم  الرغم  على  الفر�س  عاشراً:  اإن 
اأ�صالفهم بعدم ذكر �صمائل العرب و�صجاياهم لما يحملونه من خلق عظيم.

إحدى عشرة:  كان اأعداء العرب ي�صجلون ال�صفات الروحية والُخلقية اأكثر مما �صجلوا 
لأنف�صهم من �صفات في هذه الحقبة.
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المحروسة، 60-59؛ الفريد، فتح العرب لمصر، 230.
)52( ابن عبد الحكم، المصدر نفسه، 114.

بـ:  المعروف  الحصن  يهودي، صاحب  الغساني شاعر جاهلي  ابن غريض   )53(
األعيان  وفيات  خلكان،  ابن  ألقيس.  أمرؤ  مع  بالوفاء  مشهورة  قصته  األبلق، 

وأنباء أبناء الزمان، 7/27.
)54( التونسي، التحرير والتنوير، 3844.

)55( ابن عبد الحكم، المصدر السابق، 114.
)56( http://www. Allaf blogspotcom. blogspot. com

)57( ابن أبي حديد، شرح نهج البالغة، 4/33.
)58( اليعقوبي، تاريخ، 2/100.

)59( سورة النساء، اآلية: )103(.
)60( ابن عبد الحكم، المصدر السابق، 114.

)61( المقريزي، أمتاع األسماع، 1/12.
)62( ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، 3/1117؛ المقريزي، النجوم الزاهرة، 1/32.

)63( ابن شبة، المصدر نفسه والصفحة.
)64( ابن عبد الحكم، المصدر السابق، 52.

)65( السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة، 42.
)66( المنجد، سلسلة أعمال القلوب، 2/48.
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)67( سورة البقرة، اآلية: )249(.
)68( ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، 153.

)69( المصدر نفسه والصفحة.
)70( النووي، األذكار النووية، 276.

)71( سورة آل عمران، اآلية: )110(.
)72( كان من أشراف العرب، أدرك النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وشهد فتح دمشق وخرج إلى القادسية، 
ابن  18/49؛  دمشق،  مدينة  تاريخ  ابن عساكر،  ُينظر:  فتوح خراسان.  وشهد 

حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، 2/378.
)73( للمزيد من التفاصيل ُينظر: الطبري، تاريخ، 3/328.

)74( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/298؛ الطبري، تاريخ، 3/328 ؛ ابن حبيش، 
غزوات، 2/528.

)75( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 11/394.
تاريخ،  ابن خلدون،  ُينظر:  للمزيد  2/298؛  التاريخ،  الكامل في  ابن األثير،   )76(

.2/95
)77( ابن األثير، المصدر نفسه، 2/298.

)78( ابن أبي شيبة، المصنف،  8/11.
)79( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/298.

)80( الطبري، تاريخ، 3/329-330.
)81( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/298.

)82( ابن العربي، الفتوحات، 4/464.
)83( ابن حبان، صحيح ابن حبان، 1/468.

)84( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/298.
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)85( ابن األثير، المصدر نفسه، 2/298. للمزيد ُينظر: الطبري، تاريخ، 3/330 ؛ 
ابن حبيش، غزوات، 2/530.
)86( ابن خلدون، تاريخ، 2/95.

)87( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/298.
)88( الطبري، تاريخ، 3/330؛ ابن األثير، المصدر نفسه والصفحة.

)89( يكنى أبا عبد اهلل وقيل أبو عيسى بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك 
بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، أسلم في عام غزوة الخندق 
)5هـ/627م( وشهد صلح الحديبية عام )6هـ/628م( وله في صلحها كالم مع 
 } الخطاب  بن  عمر  الخليفة  واله  بالدهاء،  موصوفًا  وكان  مسعود،  بن  عروة 
على األمصار، ومنها البصرة والكوفة. شهد اليمامة وفتوح الّشام وذهبت عينه 
باليرموك، وشهد القادسية، فضاًل عن فتح نهاوند، توفى عام )50هـ/ 670م(، 

للمزيد؛ ُينظر: ابن األثير، ُأسد الغابة، 1/1040-1041.
)90( الطبري، تاريخ، 3/331.

)91( الطبري، المصدر نفسه، 3/331؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ، 1/414.
)92( الطبري، المصدر نفسه، 3/554؛ ابن طاووس، المالحم والفتن، 352.

)93( األبهيشي، المستظرف، 299.
)94( سورة الرعد، اآلية: )20(.
)95( سورة النحل، اآلية: )91(.

)96( األبهيشي، المستظرف، 343.
)97( ابن توماجس صاحب المنطق يرى أن المبادئ كالصورة والعنصر والعدم، 
فضال عن االسطقسات األربع، وجسم خامس هو األمر غير المستحيل، ويرى 
والعنصر  الفاعلة  العلة  تعالى، وهي  تبارك  اهلل  المبادئ هي  أن  دينوهرماوس 

المنفعل. للمزيد من التفاصيل ُينظر: ابن المطهر، البدء والتاريخ، 1/139.
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)98( األبهيشي، المستظرف، 343.
)99( الطبري، تاريخ، 3/554؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/417.

)100( سورة النساء، اآلية: )59(.
)101( ابن األثير، الكامل في التاريخ، 2/417.

)102( المصدر نفسه، 2/417.
)103( الطبري، تاريخ، 3/554.

)104( السري الرفاء، ديوان، 18.
)105( الوفاُء ضد الَغْدر، هو مالزمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء. ابن 

منظور، لسان العرب، كلمة )وفي(، 15/398.
)106( الطبري، تاريخ، 4/42.

العقد  األندلسي،  ربه  عبد  ابن  186؛  األخبار،  عيون  الدينوري،  قتيبة  ابن   )107(
الفريد، 1/162.

)108( السيوطي، الدر المنثور في التأويل بالمأثور، 2/437.
)109( البيهقي، مختصر شعب اإليمان، 111.

)110( الطبراني، المعجم الكبير، 18/202.
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قائمة المصادر والمراجع:
خير ما نبتداأ به:

القران الكريم:
المصادر األولية:

- األبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد )ت: 970هـ/1562م(:
1 - المستطرف في كل فن مستظرف، دار الندى للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 

2004 م(.
- ابن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اهلل البغدادي المعتزلي )ت: 

656هـ/ 1258م(:
2 - شرح نهج البالغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، )القاهرة، 1379هـ/ 1959م(.
-ابن أبي شيبة، عبد اهلل ابن محمد بن أبي شيبة العبسي )ت: 235هـ/849م(:

)بيروت،  الفكر،  دار  اللحام،  سعيد  تحقيق:  واآلثــار،  الحديث  في  المصنف   -  3
1409هـ/1989م(.

- ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجزري الشيباني )ت: 
630هـ/ 1232م(:

4 - ُأسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث 
العربي، )بيروت، 1417هـ/ 1996م(.

5 - الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، ط3، )بيروت، 1401هـ/ 1980م(.
- ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف األتابكي )ت: 874هـ/ 1469م(: 
6 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة، )القاهرة، د. ت(.
- ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن التميمي البستي )ت: 354هـ/ 965م(:



149

د. محمد حسين جاسب الطرفى القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

7 - صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، )بيروت، 
1414هـ/ 1993م(.

المريي  األنصاري  اهلل  عبيد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  حبيش،  ابن   -
)ت:584هـ/ 1188م(:

8 - الغزوات الضامنة الكافلة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء اأُلول 
الثالثة، تحقيق: أحمد عنيم، مطبعة حسان، )القاهرة، 1403هـ/ 1983م(.

- ابن حجر العسقالني شهاب الدِّْين أبو الفضل )ت: 852هـ/1421م(:
9 - اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الجيل، )بيروت، 1992م(.

- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون االشبيلي )ت: 808هـ/ 1405م(:
10 - تاريخ ابن خلدون، المسمى: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
 ( القلم، ط5،  دار  األكبر،  السلطان  ذوي  من  ومن عاصرهم  والبربر  والعجم 

بيروت، 1405هـ/ 1984م(.
681هـ/  )ت:  بكر  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلكان  ابن   -

1282م(:
11 - وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس دار صادر، )بيروت، 

1328هـ/ 1900م(.
- ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدي )ت: 230هـ/844م(:

12 - الطبقات الكبرى، تصحيح: ادوارد سخو، ) ليدن، 1321هـ(.
- ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة النميري )ت: 262هـ/ 875م(:

13 - تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهمي محمد شلتوت، )جدة، 1393هـ/ 1973م(.
- ابن طاووس، رضي الدين أبو القاسم علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن 

جعفر) ت: 664هـ/1246م(:
14 - المالحم والفتن، مؤسسة صاحب األمر، )أصفهان، 1416هـ(.

- ابن عبد الحكم، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل القرشي المصري )ت: 257هـ/871م(:
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15 - فتوح مصر وأخبارها، تحقيق: محمد الحجيري، دار الفكر، )بيروت، 1417هـ/ 
1996م(.

- ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد األندلسي )ت: 328هـ/ 939م(:
ط2،  المصرية،  النهضة  مكتبة  وآخــرون،  أمين  أحمد  شرح:  الفريد،  العقد   -  16

)القاهرة، 1382هـ/ 1962م(.
- ابن العربي، ابن العربي، محي الدين أبو بكر محمد بن عبد اهلل )ت: 638هـ1240م(: 

17 - الفتوحات المكية، دار صادر، )بيروت، د.ت(
- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل الشافعي )ت: 571هـ/1175م(:
18 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، )بيروت، 

1415هـ/1994م(. 
- ابن كثير، عماد الدِّْين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت: 

774هـ/1372م(:
19 - البداية والنهاية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة عيسى البابي، )القاهرة، 

1384/1964م(. 
- ابن فارس أبو الحسين ابن زكريا، أحمد )ت395هـ/1004م(:

20 - معجم مقاييس اللغة، )دار الجيل، لبنان، بيروت، 1420هـ/1999م(.
- ابن قتيبة، أبي محمد عبد اهلل بن مسلم الدنيوري )ت: 276هــ/889م(: 

21 - عيون األخبار، دار الكتب المصرية، )القاهرة، 1925م(.
- ابن قدامة، عبد الرحمن شمس الدين أبي الفرج احمد عبد الرحمن بن محمد المقدسي 

)ت: 682هـ/ 1283م(:
22 - مختصر منهاج القاصدين، مكتبة اإليمان، )المنصورة، 1994م(.

- المقدسي، مطهر بن طاهر, )ت: نحو 355هـ/965م(:
23 - البدء والتاريخ، طبعة )باريس، 1919م(.

)ت:  المصري  األفريقي  مكرم  بن  محمد  الدِّْين  جمال  الفضل  أبو  منظور،  ابن   -
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711هـ/1311م(:
الكبير وآخرون، دار صادر، )بيروت،  العرب، تحقيق: عبد اهلل علي  لسان   -  24

1388هـ/1968م(.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري الحميري )ت: 218هـ/833م(:

25 - السيرة النبوية، تحقيق مصطفي السقا وآخرون، دار إحياء التراث العربي، ) 
بيروت، 1390هـ/ 1970م(.

- األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني )ت: 1270هـ/1853م(: 
والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  والمسمى:  األلوسي  تفسير   -  26
المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ(.

- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سور )ت: 297هـ/909م(:
27 - سنن الترمذي، ضبطه وصححه: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، 

ط4، )بيروت، 2011 م(.
- البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي )ت: 256هـ/ 869م(:

المكتبة  البخاري،  وهشام  القطب  علي  محمد  مراجعة  البخاري،  صحيح   -  28
العصرية، ) بيروت، 1422هـ/2001م(.

- البكري، محمد بن أبي السرور المصري )ت: 1028هـ/ 1618م(:
29 - الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة، تحقيق: عبد الرزاق عبد الرزاق 

عيسى، مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة، 1417هـ/ 1997م(.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت: 458هـ/ 1065م(:

30 - مختصر شعب اإليمان، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، ط2، 
)دمشق، 1405هــ(.

- الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد السيد الشريف )ت: 816هـ/1413م(: 
31 - التعريفات، تحقيق: إبراهيم االبياري، دار الكتاب العربي، )بيروت، 1405هـ(.

- حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم )684هـ/1386م(:
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الغرب  دار  الخوجة،  ابن  الحبيب  تحقيق:  األدبــاء،  وسراج  البلغاء  منهاج   -  32
اإلسالمي، )بيروت، 2008م(.

)ت:  البغدادي  الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  الدِّْين  شهاب  اهلل  عبد  أبو  الحموي،   -
626هـ/1228م(:

33 - معجم البلدان، دار صادر، )بيروت، 1376هـ/1956م(. 
- الحنبلي، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني )1188هـ/1774م(:

الكتب  العزيز، دار  34 - غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، تحقيق: محمد عبد 
العلمية، ط2، )بيروت، 1423هـ/ 2002م(.

)ت:  قايماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدِّْين  شمس  اهلل  عبد  أبو  الذهبي،   -
748هـ/1347م(:

35 - تاريخ اإلسالم وطبقات المشاهير واألعالم، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، 
دار الكتاب العربي، )بيروت، 1408هـ/ 1987م(.

36 - سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط9، )بيروت، 
1413هـ/ 1992م(.

- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الشافعي 
)ت: 606هـ/ 1210م(:

37 - التفسير الرازي، دار الكتب العلمية، )بيروت، 1421هـ/ 2000م(. 
- الزمخشري، جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي )ت: 538هـ/ 1143م(:

38 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط2، )بيروت، 1421هـ/ 2001م(.
الموصلي  الرفاء  الكندي  السري  السري بن أحمد بن  الحسن  أبو  الرفاء،  السري   -

)366هـ/ 976م(:
39 - ديوان السري الرفاء، مكتبة المقدسي، )القاهرة، 1355هـ(.

- السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(:
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40 - ُحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
مطبعة عيسى البابي الحلبي، )القاهرة، 1388هـ/ 1968م(.

41 - الدر المنثور في التأويل بالمأثور، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة 
الشرق، )بغداد، 1372هـ/ 1952م(.

- الصفدي، صالح الدِّْين خليل بن أيبك )ت: 764هـ/1362م(: 
42 - الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، 

)بيروت، 1421هـ/2000م(. 
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، )ت: 360هـ/ 970م(:

ط2،  الزهراء،  مكتبة  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  تحقيق:  الكبير،  المعجم   -  43
)الموصل، 1404هـ/ 1983م(.

- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن )502هـ/1108م(:
44 - مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط6، )طهران، 1421هـ(.

- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد )ت: 310هـ/ 922م(:
45 - تاريخ األمم والملوك، مؤسسة عز الدين للطباعة، ط2، )بيروت، 1408هـ/ 1987م(.

- العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، )ت: 855هـ/ 1451م(:
46 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، )بيروت، د. ت(.

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت505هـ/1111م(
47 - إحياء علوم الدين، مطبعة مصطفى البابي، )القاهرة، 1385هـ/1939م(.

- الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت: 175هـ/791م(: 
48 - كتاب العين، تحقيق: محمد المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة الصدر، 

)النجف األشرف، 1410هـ(.
- المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود األصفهاني )ت: 1111هـ/1699م(:

49 - بحار األنوار، دار إحياء التراث العربي، )بيروت، 1983م(. 
- مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج مسلم القشيري )ت: 261هـ/874م(:
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العربي،  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم،  صحيح   -  50
)بيروت، 1972م(. 

- المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد )ت: 845هـ/ 1441م(:
51 - إمتاع األسماع بما للنبي صلى اهلل عليه وسلم من األحوال واألموال والحفدة 
)بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  النميسي،  الحميد  عبد  محمد  تحقيق:  والمتاع، 

1420هـ/ 1999م(.
52 - المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية، دار 

صادر، )بيروت، د. ت(.
- نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي )ت: 228هـ/842م(:

53 - كتاب الفتن، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، )القاهرة، 1412هـ(.
- النووي، أبو زكريا محيي الدِّْين بن يحيى بن شرف الشافعّي، )ت: 676هـ/ 1277م(:

54 - األذكار النووية، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، نشر دار المالح، )األردن، 1391هـ(.
- الهيثمي، نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المصري )ت: 807هـ/1404م(:

55 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، )بيروت، 1988م(.
- الواقدي، أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن واقد )ت: 207هـ/ 822م(:

56 - فتوح الشام، تحقيق: مارسدن جونس، عالم الكتب، )لندن، 1966م(.
)ت:  الكاتب  واضــح  بن  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب  أبي  بن  أحمد  اليعقوبي،   -

284هـ/897م(:
57 - تاريخ اليعقوبي، دار صادر، )بيروت، 1380هـ/1960م(.

المراجع الحديثة:
- البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن:

58 - فقه األدعية واألذكار، ط2، مطبعة الكويت، )الكويت، 1423هـ/2003م(.
- التونسي، محمد الطاهر بن عاشور:

59 - التحرير والتنوير، المعروف بـ: تفسير ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، 
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)بيروت، 1420هـ/2000م(.
- الدهان، سامي:

60 - المديح، سلسلة فنون األدب العربي الفن الغنائي دار المعارف، )القاهرة، 1980م(.
- الفريد جي، بتلر:

أبو حديد بك، مكتبة مدبولي، ط2،  العرب لمصر، ترجمة: محمد فريد  61 - فتح 
)القاهرة، 1417هـ/ 1996م(.

- القحطاني، سعيد بن علي بن وهف:
62 - آفات اللسان في ضوء الكتاب والُسّنة، مطبعة سفير، ط3، )الرياض، 1431هـ(.

- القرشي، باقر شريف:
األشرف،  )النجف  اآلداب،  مطبعة  السالم(،  )عليه  الحسين  اإلمــام  حياة   -  63

1394هـ/1974م(. 
- النغ، جفري:

64 - الصراع من أجل اإليمان، ترجمة: منذر العبسي، دار الفكر، )دمشق، 1998م(.
- مرتضى، جعفر:

65 - الصحيح من سيرة النبي األعظم  ملسو هيلع هللا ىلص، دار السيرة، )بيروت، 1420/ 1999م(.
- المنجد، محمد صالح:

66 - سلسلة أعمال القلوب، مجموعة زاد للنشر، )الُخَبر، 1430هـ(.
- نوح، السيد محمد:

67 - آفات على الطريق، مطبعة الكويت، )الكويت، 1993م(.
- هارت، مايكل:

68 - الخالدون مائة، ترجمة: أنيس منصور، المكتب المصري الحديث، )القاهرة، 1978م(.
مراجع االنترنيت:
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Abstract

The Persians had talked about the impressions and mer-
its of Arabs and then enhanced eloquence of their brevity 
and originality so this matter is from Allah order.

It was expected that the adversaries of Arabs had tried 
to appear the weaknesses if they found, and attacked some 
campaigns to distorts their reputation and fall down their 
positions but they were unable to hide the truth that fixed 
in theirs to know the excellent characteristics of Arabs es-
pecially the features will be in touch with the described 
person and this is mentioned by the historical sources and 
some of them mentioned in novels when they met the 
prophet of Allah ( peace and pray on him ) in addition to 
the Khulafa Al-Rashidian with the Persian and Roman lead-
ers that characteristics attired by the tongue of the enemy 
of Arabs before they became Muslims.

This a great controversy in history because the person 
tried to praise his enemy. This refers to the generosity of 
the person who describes (praises) because he doesn’t be 
away from the fact that expresses the physical and psycho-
logical virtues of the praised person.


