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َمن مزاعم العرب       يف اجلاهليةِ
 

 )*(بشار بكور. أ
ّمناقب , قيدوها يف شعرهم,  ودال ريب أن عرب اجلاهلية كانوا ذوي حمام

ّأكدها النبي  ونقلها املؤرخون عنهم,و ِّإنام بعثت « : يف حديثه الرشيف َألمتم مكارم ُ َ ِّ
ّفمن هذه املناقب كرمهم الفياض الذي عرفه ال .»األخالق كان من   والداين, ويصاقُ

ُكانوا يوقدون النار ليال عىل الكثبان« سهم أهنموسامحة نف وأمارات كرمهم اجلبال,  وً
ّالضالون يف الفيايف, فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لو كانوا  وليهتدي إليها التائهون

ُوكانوا  ال يقدرون شيئا كام يقدرون الوفاء, فإذا وعد أحدهم ...ّمن عدوهم ّ ًوعدا ًّ
ّمن ثم أشادوا  وُأوفت معه قبيلته بام وعد, وأوىف به َبحامية اجلار ألنه استجار هبم َ

ّجعلهم ذلك يعظمون األحالف فال ينقضوهنا مهام  وًأعطوه عهدا أن ينرصوه,و
ّليس هناك خلة تؤكد معنى العزة و...قاسوا بسببها من حروب ٌ ّ ّالكرامة إال متدحوا  وَ
العفو عند املقدرة, كام يتمدحون  ومحاية الضعيف واثة امللهوفّهبا, فهم يتمدحون بإغ

  .)١(»إباء الضيم وباألنفة
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث من سورية ) *(
:  وعـن فـضل العـرب ومنـاقبهم, انظـر.٦٩−٦٨ور شوقي ضـيف ص  العرص اجلاهيل, للدكت)١(

.  ومـا بعـد١٨/ ١ وما بعـد, وبلـوغ  األرب يف معرفـة أحـوال العـرب ٣٢٤/ ٣العقد الفريد 
َحمجـة القـرب يف فـضل العـرب«وهناك عـدد مـن الكتـب املؤلفـة يف فـضل العـرب, منهـا  ُ َّ َ َ«= 
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ٌلكن بإزاء هذه اخلالل احلميدة, والصفات النبيلة, كانت لدهيم اعتقادات 
 الشغف باخلمر, والقامر, وعادات قميئة, مثل وأد البنات, وُتقاليد غريبة, وعجيبة,

ٌاحلروب التي ربام أشعل أوارها سبب  وَعتهم املقدسة,األخذ بالثأر, الذي غدا رشيو َ ُ
ُكانت للعرب يف اجلاهلية مزاعم كثرية, هي من الصحة  و.من الضآلة والتفاهة بمكان

ُال حييدون عنها قيد أنملة; ألهنا  ومن البطالن قريبة, ال يتخلون عنها بحال, وبعيدة, ُ َ ْ ِ
 هذه املقالة إىل أن أمجع ما سعيت يف. ٌالزم واجب وُيف اعتقادهم رضبة الزب,

 مزاعم يف احليوانات,: ُأمكنني مجعه من هذه املزاعم, التي قسمتها مخسة أقسام
 .مزاعم متفرقة ومزاعم يف الكواكب, ومزاعم يف الطب, ومزاعم يف اجلن,و

 مزاعم يف احليوانات
َ من مزاعمهم يف احليوانات عقرهم اإلبل عىل القبور− ُ ِ . 

َّم يرثي املغرية بن املهلبِقال زياد األعج ُ: 
ِّإن الـــــشجاعه والـــــسامحة ضـــــمنا َُّ َ َ ِقـــربا بمـــرو عـــىل الطريـــق الواضـــح .. َّ ِ َّ ََ ْ َ ً ِْ 
ْفــــإذا مــــررت بقــــربه فــــاعقر بــــه ْ َ َِ ِ ــابح  َ ــرف س ــل ط ــان وك ــوم اهلج ِك ِ ٍ ِ ِْ ََّ َ ُ)١( 

                                                           

, )هــ٩٧٤ت (بن حجر اهليتمـي ال» َمبلغ األرب يف فضل العرب«, و) ه٨٠٦ت (للعراقي=
ِلعبد القادر بن حممد اجلزيري » خالصة الذهب يف فضل العرب«و مـسبوك «, و) هـ٩٧٧ت (َ

 ).هـ١٠٣٣ت (ملرعي الكرمي » الذهب يف فضل العرب
ْكوم, مجع كوماء )١( الفـرس الكثـري : األصيل من اخليـل, الـسابح: رفِّالناقة العظيمة السنام, الط: َ

 .اجلري
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ــــدمائها ــــربه ب ــــب ق ــــضح جوان ِو ان َ َ ْ َ ــــائح  ْ ــــا دم وذب ــــون أخ ــــد يك ٍفلق ْ)١( 
ْلقادر البغدادي يف اخلزانة عن ابن السيد فيام كتبه عىل كامل املربدنقل عبد ا ِّ: 

ًإنام كانوا يفعلون ذلك مكافأة : َاختلف يف سبب عقرهم اإلبل عىل القبور, فقال قوم«
واحتجوا بقول . ينحره لألضياف وللميت عىل ما كان يعقر من اإلبل يف حياته,

َانضح جوانب و:الشاعر ْ َ... 
ًإنــام كــانوا يفعلــون ذلــك إعظامــا للميــت, كــام كــانوا يــذبحون :  وقــد قــال قــوم

َإنام كـانوا يفعلونـه ألن اإلبـل كانـت تأكـل عظـام املـوتى, إذا بليـت, : وقيل .لألصنام
ُإن اإلبل أنفس أمواهلم, فكانوا يريدون بذلك أهنـا قـد : وقيل .فكأهنم يثأرون هلم فيها

 . )٢(» هانت عليهم لعظم املصيبة
َ هذا الزعم ما يسمى حبس البالياقريب من و−  َ ْ كانوا إذا مات الرجل : َ

َّيشدون ناقته إىل قربه, ويقبلون برأسها إىل ورائها ويغطون رأسها بولية, وهي  َ ُِ ّ ِْ َ ّ
ٍالربذعة, فإذا أفلتت مل ترد عن ماء وال مرعى, ويزعمون أهنم إذا فعلوا ذلك  َّ ُ َ ْ َ

ْحرشت معه يف املعاد لريكبها ِ ُ) ٣(.   
َكانوا يف اجلاهلية يعقرون عند القرب بقرة أو ناقة أو :  يف حديث عبد الرزاقجاء ًَ ًَ ََ ْ َُ ِ

َّشاة ويسمون العقرية البلية َ َ ُِ َ ِ ُّ َكان إذا مات هلم من يعز عليهم أخذوا ناقة فعقلوها عند . ً ّ ِ َ

                                                           
 .٢٨٨/ ٣قد الفريد  الع)١(
 .٦/ ١٠  اخلزانة)٢(
 .٤٠٤/ ١ صبح األعشى )٣(
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َقربه فال تعلف وال تسقى إىل أن متوت, َ ِربام حفروا هلا حفرية وُ َ أن تركوها فيها إىل وَ
َّبلية بمعنى مبالة أو مبالة ومتوت, َ ْ َّ َُ َُ ٍ قد جاء النهي عن هذا الفعل يف احلديث و .)١(ِ

َال عقر يف اإلسالم«: الرشيف  ْ  :قال أبو زبيد  .)٢( »َ
َكالباليـــــــا رؤوســـــــها يف الواليـــــــا َُ ـــسموم حـــر اخلـــدود   ُ ِمانحـــات ال ُِ َُّ ُ َّ)٣( 

ُ ومنها أن الناقة إذا نفرت فذكر اسم− َ ُ َْ ْ أمها وقفت,َ ِّ ٌأن البعري إذا ند فذكر  أب  وُ َ ِ ُ َّ َ
 :قال الراجز  .)٤(من آبائه وقف
ـــــــــول ـــــــــم   وأق ـــــــــة يب تقح ُالناق َّ َ ــــــصمو َ ــــــز مع ــــــا مكلئ ــــــا منه ُ أن ُ ُِ ْ ٌّ َ ْ 

 

ــم   ــا علك ــا ي ــا اســم أمه ُوحيــك م ِّ َُ ْ َ)٥(   
ُمنها كعب األرنب و− ْ َّوكانـت العـرب يف اجلاهليـة تقـول«: قال اجلـاحظ. َ ن َمـ: ُ

َّعلق عليه كعب أرنب مل تصبه عني وال نفس وال سحر, وكانت عليه واقية; ألن اجلن  ٌ ُ َُّ ٌَ ِ ٌ ُّ
 :يقول يف ذلك امرؤ القيس  .)٦( »هترب منها, وليست من مطاياها ملكان احليض

                                                           
 ).بال(اللسان ) ١(
 ).٨٦٨٤ (١٦٢/ ١١جامع األصول يف أحاديث الرسول  )٢(
 .الربذعة: مجع الولية: الوالياو). ويل(أساس البالغة ) ٣(
 .٢٣٥/ ٢الزاهر يف معاين كلامت الناس ) ٤(
مستمـسك, : منقـبض, ومعـصم: مكلئـز). قحـم(اللسان , وأساس البالغة و٢٣٤/ ٢الزاهر ) ٥(

ُالناقة الشديدة وهي » الوجناء«: ّندت فلم يضبطها راكبها, ويروى بدل الناقة: وتقحمت الناقة
 ).وجن  (٢٤١/ ٣٦تاج العروس . ُّالصلبة

 .٣٥٧/ ٦احليوان ) ٦(
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ـــــــد ال تنْكحـــــــي بوهـــــــة ًيـــــــا هنْ َ ُ ُ ـــــــــسبا  ِ ـــــــــه أح ـــــــــه عقيقت َعلي َْ ُ َ ِ َ)١( 
ــــــــــاغه ــــــــــني أرس ــــــــــعة ب ٌمرس َ َّ َ ـــــــسم   ُ ـــــــه ع ٌب َ ـــــــاَ ـــــــي أرنب َيبتغ ْ)٢( 
ــــــــــده كعبهــــــــــا َليجعــــــــــل يف ي َ ْ َ َ َْ ِ ـــــــــا  ِ َحـــــــــذار املنيـــــــــة أن يعطب ْ َْ َ َّ ِ)٣( 

 :و قال الشاعر
ٌوال ينفــــع التعــــشري إن حــــم واقــــع ُ ْ َُّ ُ َّ ِوال دعــدع يغنــي وال كعــب أرنــب  َ ُ ْ ُ ٌ ََ ِ ْ ْ)٤( 

ْقيل لزيد بن كثوة َإن من علق عىل نفسه كعب أرنب مل يقربه: ٌأحق ما يقولون: ُ ََ ُ جنَّان ّ ِ
َّعامر الدار? فقال واحلي ِان احلامطة ــوال شيط! ي واهللاإ: ُ َ , )٥()شجرة التني: احلامطة(ُ

َوجان العرشة َ ُ ْ, وغول القف)٦(ُّ َ ّر, وكل اخلوايف, إي واهللا يطفُ   .)٧( نريان السعايلئِ
                                                           

 به الطفل, يريد أنه ال يتهيأ َالشعر الذي يولد: الرجل الذي ال خري فيه وال عقل, العقيقة: ُالبوهة) ١(
ْصهبة ترضب إىل احلمرة, وهي مذمومة عند العرب: ّوال يتنظف, أحسبا ُ. 

ًكاملعاذة, و هو أن يؤخذ سري فيخرق فيدخل فيه سري فيجعل يف أرساغه دفعـا للعـني:  املرسعة)٢( َ ٌ .
ّيبس يف املرفق يعوج منه الكف: العسم ٌ. 

ورشح األبيــات مــأخوذ مــن . ٣٥٨−٣٥٧/ ٦وان , واحليــ١٢٨ القــيس ص امــرئديــوان ) ٣(
 .  الديوان, ومن حتقيق املرحوم عبد السالم هارون للحيوان

 .٣٥٨/ ٦احليوان ) ٤(
ِ األزهري أن العرب تقول جلنس من احليـات جاء يف اللسان عن)٥( ّ ٍ ْ ِ ـيطان احلـامط, وقيـل: َ َش  احلامطـة بلغـة: ُ

ْشجر عظام تنبت يف بالدهم تألفها احل: هذيل ٌ  .  ٢٧٤/ ١وانظر الزاهر البن األنباري ). محط (.ياتِ
َالعرشة) ٦( َواحدة العرش, : ُ َمن العضاه وهو من كبار الشجر وله صمغ حلو وهـو عـريض الـورق ُ َْ ٌ ُ َ َ َُ َ َِ ِْ ٌ َّ ِ ِ ِ

ٌينبت صعدا يف السامء وخيرج من زهره وشعبه سكر ُ ُ ََّّ َ ُ ُ ُ َُ ِ ْ َ َْ ِْ  ).عرش  (١٣/٥٤التاج . ً
   .٣٣٧/ ٧ونية التذكرة احلمد) ٧(
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َكان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقأ عني الفحل يقو: التعمية والتفقئة: منها و− ً إن : لُ
 .)١(َذلك يدفع عنها العني والغارة, فإن زادت عن ألف فقأ العني األخرى, فهو التعمية

َّوهذا ما يسمى باملفقأ َ  :قال بعضهم .)٢(َّعمى يف أشعارهم, كام ذكره اجلاحظامل وُ
ًفقــــأت هلــــا عــــني الفحيــــل عيافــــة َ ََ ِ ِ َ َْ ِوفــيهن رعــالء املــسامع واحلــامي ُ ُ ََ ْ ّ)٣( 

 :و قال آخر
ِهــــــــا وأنــــــــت ذو امتنــــــــانَوهبت ِتفقــــــأ فيهــــــا أعــــــني البعــــــران   َ ْ ُ ُ ُْ َ ُ َ ْ ُ)٤( 

 :و قال آخر
ــــنَن   ــــد امل ــــوم عن ِو كــــان شــــكر الق ِ ِ ُ ْ ـــصحيحات ُ َّكـــي ال َّ ـــأ األعـــني وَ ِفق ُ ْ َ ْ َ)٥( 

ِّمنها تعليق سن الثعلب, وسن اهلرة و− ِكانوا يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه . ِ
َنظرة أو خطفة فعلق علي ِّ ُ ٌ ْ َ ِه سن الثعلب أو اهلرة, سلم من آفتـه, وأن اجلنيـة إذا أرادتـه مل ٌ َ

 .)٦( تقدر عليه
ُمنها أن احلرقوص  و− ْ َّهو دويبة أكرب من الربغوثو(ُ ْ َ َّتدخل يف فروج األبكار فتفتضهن) ُ ُ ُّ َ َْ َ) ٧(. 

                                                           
 .٣/١٢١هناية األرب ) ١(
 .١٧/ ١احليوان ) ٢(
َّ التي تشق أذهنا وترتك مدالوفرس اجلاحظ الرعالء. املرجع السابق) ٣(  .ة, لكرمهاّ
 .٥٣عيار الشعر ص ) ٤(
 .٥٤املرجع السابق ص ) ٥(
 .  ٤٠٦/ ١صبح األعشى ) ٦(
 .٣٣٨/ ٧ التذكرة احلمدونية )٧(
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ًيزعمون أن السبب يف بكائه أنه أضل فرخا عىل عهد نوح, .  بكاء احلامممنها و− َّ
 .)١( كيه, وهو اهلديلفهو يب
 :قال بعضهم .)٢( منها أن أكل حلوم السباع يزيد يف الشجاعة والقوة و−

ْأبـــا املعـــارك ال تتعـــب بأكلـــك مـــا   َّتظـــــن أنـــــك تلفـــــى منـــــه كـــــرارا ِ َ ُ َّ 
ًفلــــو أكلــــت ســــباع األرض قاطبــــة   َ ــا كنــت إال  َ ــبم ــان القل ّ خــواراَجب َ)٣( 

ُومنها حيض الضبع − ْ َأهنا تنتاب جيف القتىل فرتكب كمرها وهنا حتيضزعموا أ. َُ َ َ َ َ ِ) ٤(. 
ُمنها أن الغول إذا رضبت رضبة واحدة ماتت, إال أن يعيد عليها الضارب  و− ُّ َ ُّ ً ْ ِ

ْقبل أن تقيض رضبة أخرى, فإنه إن فعل ذلك مل متت ُ ّ ً ْ )٥(.  
ُّقال أبو الغول الطهوي َ ُّ: 

ٍلقيــــت الغــــول تــــرسي يف ظــــالم َُ ِ ْ َ َُ ــــسه  ِ ْب ــــصحيفة صحــــصحانَ ِب كال َ ْ َ َِّ ٍ 
ٍكالنـــــا نـــــضو قفـــــر:ُفقلـــــت هلـــــا ْ َ ُ ْ َأخــــو ســــفر فــــصدي عــــن مكــــاين  ِ ِّ ُ َ ٍَ ُ 

ــــضب ــــا بع ــــت هل ــــصدت وانتحي ٍف ْ َ َُ َْ َّ ــــــامين  َ ــــــشب ي ٍحــــــسام غــــــري مؤت ِ ِ ٍ ُ 
ــــــا ــــــربك منه ــــــا وال ــــــد رساهت َفق ْ َ ََ َّ ِفخــــــــرت لليــــــــدين  َ ْ ِللجــــــــران وَّ ِ 

                                                           
 .٣٣٩/ ٧ التذكرة احلمدونية) ١(
 .٤٠١/ ١٩رشح هنج البالغة ) ٢(
 .٣٢٣/ ٢ بلوغ األرب )٣(
 .٣٣٧/ ٧التذكرة احلمدونية ) ٤(
 .٢٣٥ −٢٣٣/ ٦احليوان ) ٥(
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١٨٢

ـــــانمك ًرويـــدا  :ُ  فقلـــت هلـــا)١(ْزد: فقالـــت ـــــي ثبـــــت اجلن ِانـــــك  إنن َ ُ ْ َ َ َ)٢( 
 :وقال آخر

ـــــه ـــــدار حيـــــرس أهل ـــــت واملق ُفثنَّي َُ ُ ُ ِ ُ ِفليـــت يمينـــي قبـــل ذلـــك شـــلت  َ ّ َُ َ ْ َ)٣( 
َال عشت إىل عيش القراد«: منها قوهلم يف الدعاءو − ُ  يف الشدة ً يرضبونه مثال»َ

ًوالصرب عىل املشقة يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عاما وبظهره عاما,  َرك ــُإنه يت: ويقولونً
َة ويرمـيف طين  .)٤ (ًقى سنة عىل بطنه , وسنة عىل ظهره, وال يموتـط فيبـى هبا احلائـُ

 مزاعم يف اجلن
َ من مزاعمهم يف اجلن أهنا تركب الثريان فتصد البقر عن الرشب, فيرضبون − ّ َ

َا إذا أوردوا البقركانو: و كام يذكر اجلاحظ .)٥(َالثور ليرشب البقر َّ, إما َ فلم ترشبَُ
ُلكدر املاء, أو لقلة العطش, رضبوا الثور ليقتحم املاء, ألن البقر تتبعه كام تتبع الشول  َّْ ََّ ْ ْ َ َ ََ ََّ َِ ِ َ َ

َالفحل, وكام تتبع أتن الوحش احلامر ِ ِ ُ ُ  :قال األعشى  .)٦(َ
ـــــوين ـــــا كلفتم ـــــإين وم َّف َ ـــــم وّ ـــا  ِّربك ـــق وأحوب ـــسى أع ـــن أم ـــم م َألعل ْ َ ََّ َ ُ َ 

َ واجلنــــي يــــرضب ظهــــرهِلكــــالثور ُّْ َ َومـــا ذنبـــه إن عافـــت املـــاء مـــرشبا  ِ ُْ َ َ ِ 
                                                           

 . طلبت منه الغول أن يرضهبا مرة ثانية لتحيى وتقوى)١(
 .١٦٣٤/ ٤األبيات يف احلامسة البرصية  ) ٢(
 .٢٣٤/ ٦احليوان ) ٣(
  .٤١٠/ ١٩ رشح هنج البالغة )٤(
 .٤٠٥/ ١ صبح األعشى)٥(
 .١٨/ ١احليوان ) ٦(
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١٨٣

ــــاقر ــــاء ب ــــت امل ــــه إن عاف ــــا ذنب ٌوم َ ِ َومـــا إن تعـــاف املـــاء إال ليـــرضبا  ُ ْ ُ َ ُ ْ)١( 
ٍّو قال هنشل بن حري َ ُِّ َُ ْ: 

ٍّأتــــــْرتك عــــــارض وبنــــــو عــــــدي ِ َ ٌ ُ َ ـــــــــراء  ُ ـــــــــم ب ـــــــــرم دارم وه ُوتغ َ ُ ٌ ُ ََ ُ ِ ْ َ 
ــــا ــــور يــــرضب ب ُكــــدأب الث ُ َْ ْ ِ َّ ـــــامءإذا  َهلراوىِ ـــــر الظ ـــــت البق ـــــا عاف ُم َ ُ َِّ َ ََ ِ َ)٢( 

ِوقال أنس بن مدركة اخلثعمي ْ َُ َ: 
ُإين وقــــــتيل ســــــليكا ثــــــم أعقلــــــه َْ َِ ْ َّّ ًُ ِكــالثور  َْ ُيــرضب ملــا عافــت البقــر َّ َ ََ ُِ ََّ َ)٣( 

َومنها  أهنم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من اجلن أن يأخـذوا بثـأره, فيأخـذون  −
ْروثة, و ِوقـد يـذر عـىل احليـة املقتولـة . روثـة راث ثـائرك: يفتوهنا عىل رأسه, ويقولونَ

  .)٤(فتلك العني ثائر لك: َيسري رماد, ويقال هلا
ًمنها أهنم كانوا إذا طالت علة الواحد منهم وظنوا أن به مسا من اجلن , ألنه قتل  و− َُّ َ

ًحية أو يربوعا أو قنفذا, عملوا مجاال من طني, وجعلوا  ً ملؤوها حنطة  وُعليها جوالق,ً
ْوشعريا ومترا, وجعلوا تلك اجلامل يف باب جحر إىل جهة املغرب وقت غروب الشمس,  ُ ً ً
مل : وباتوا ليلتهم تلك, فإذا أصبحوا نظروا إىل تلك اجلامل الطني, فإذا رأوا أهنا بحاهلا قالوا

ُقد قبلت : ِمن املرية قالواتقبل الدية, فزادوا فيها, وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها 
                                                           

 .١٩/ ١املرجع السابق ) ١(
 .١٩/ ١املرجع السابق ) ٢(
امتنعت عن رشب : أدفع ديته, عافت البقر: أعقله. ٣٠٣, ٨٥, والفاضل ص ١٨/ ١احليوان ) ٣(

 .املاء
 .٤٢٥/ ١٩رشح هنج البالغة ) ٤(
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 : الدية, واستدلوا عىل شفاء املريض ورضبوا بالدف, قال بعضهم
ـــائي ـــال عن ـــد ط ـــالوا وق َق ـــسقم  َ ْوال ــــاالت َ ــــن مج ــــل إىل اجل ِامح ِِ ِّ ْ وضــــمْ َ َ 

ــــــت ــــــد فعل ــــــرم   وُق ــــــسقام مل ي ِال ْفبالــــذي يملــــك برئــــي أعتــــصم  َّ ِ ُ ُ ِ)١( 
ًواألعراب ال يصيدون يربوعا, وال قنفذا, «: يقول اجلاحظ. َمنها مطايا اجلن و− ُ ً َ

ّوال ورال من أول الليل, وكذلك كل يشء يكون عندهم من مطايا اجلن, كالنَّعام  َُ ٍ ً َ
َّوال تكون األرنب والضبع من مراكب اجلن, ألن األرنب حتيض وال . ّوالظباء ُ

َّوالضباع تركب أيور القتىل واملوتى إذا جيفتغتسل من احليض,  ُ ُت أبداهنم وانتفخوا َِّ ْ
ْوأنعظوا ثم ال تغتسل عندهم من اجلنابة, وال جنابة إال ما كان لإلنسان فيه رشك, وال  ِ

 . )٢(», وال يغتسل من جنابةٍ زان َمتتطي القرود, ألن القرد
 مزاعم يف الطب

َكانوا إذا خافوا عىل الرجل اجلنون وتعرض  من مزاعمهم يف الطب أهنم − ُّ َ ِ
 :قالوا. بيثة له, نجسوه بتعليق األقذار عليه, كخرقة احليض وعظام املوتىِاألرواح اخل

 :الشاعرقال   .)٣( أنفع من ذلك أن تعلق طامث عظام موتى ثم ال يراها يومه ذلكو
َعلـــــق و ًراقيــــا  وفلــــو أن عنــــدي جــــارتني ُ عـــــيل املعلـــــقًأنجاســـــاَّ ِّ ُ َّ)٤( 

                                                           
 .٤١٨/ ١٩رشح هنج البالغة ) ١(
   .٤٦/ ٦احليوان ) ٢(
 .٣١٩/ ٢بلوغ األرب ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(



ِمن مزاعم العرب يف اجلاهلية  َ ََ ِ   بشار بكور. أ −  ِ
  

١٨٥

 :مالتنجيس  ال يشفي من العشق, قال بعضهو: قالوا
ًعلـــق يـــا لـــك اخلـــري رمـــة : يقولـــون َّ ُ ْ ًو هل ينفع التنجيس من كـان عاشـقا ِّ ْ َُ)١( 

 :ّقد نجست ابنَها فلم ينفعه ذلك ومات ووقالت امرأة
ُنجــــــــسته ال ينفــــــــع التنجــــــــيس   ُ ُّ ــــــوسو ْ ــــــه النف ــــــوت ال تفوت ُامل ُ َ ُ)٢( 

َومنها  دفع احلىل عن الصبيان بجباية احلي وإطعامه الكالب − َ ُ كانوا يزعمون . َْ
َأن الفتى إذا ظهر فيه احلىل بشفته  َوهي بثور تنبت بالشفة(َ َّ ُ ًفيأخذ منْخال عىل رأسه, ) ٌُ ُ ُ
ٌاحلىل احلىل; فيلقى يف منْخله من هنا مترة, ومن هنا : ّويمر بني بيوت احلي وينادي ُ ُ َ َْ ُ َ َ

َكرسة, ومن هنا قطعة حلم, فإذا امتأل نثره بني الكالب فيذهب عنه  ْ َاحلىلِ َ )٣(. 
ِ تشفي من عضة الكلب الكلبواألرشافمنها أن دماء امللوك  و− َ َِ ْ. 

 : القاسم بن حنبلالربجقال أبو 
ــــن ــــوا م ــــم حل ُّه َ ــــرشفُ َال ــــىل  َّ َّ املع ِحــسبمــنو ُ َ ُ العــشرية حيــث شــاؤواَ ِ 

ـــــــم   ـــــــاة مكـــــــارم وأســـــــاة كل ٍبن ْ َ ُ ُُ ٍ ُدمــــاؤهم مــــن الكلــــب الــــشفاء  ُ ُِّ ِ َ َ ِ)٤( 
 :ال الفرزدقوق
ــــن  َم ــــذين دمــــاؤهم  ِّالــــدارمينيِ ْ ال ُ ـــة واخلبـــل ِ ِشـــفاء مـــن الـــداء املجنّ ْ َ َّ ٌ ِ)٥( 

                                                           
 .املرجع السابق) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
 .٤٠٧/ ١صبح األعشى )٣(
 .١٦٥٩ −٢/١٦٥٨, ورشح احلامسة ١٤٨البيتان يف دالئل اإلعجاز ص ) ٤(
 .٦/ ٢احليوان ) ٥(
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 ً: أيضاقالو 
ــا ــى املــراض دماءن ــو تــرشب الكلب َول َُ ِ ْ َ ُ ْشفتها  َ َ ُذو اخلبـل الـذي هـو أدنـف وَ َ ْ ْ َِ)١( 

, ن, كام يف بيت الفرزدق الثاينًويزعمون أيضا أن دماء امللوك تشفي من اجلنو
َّيف شعر اجلاهيل عاصم بن القريةكام و ِّ ِ: 

ــــــه مــــــن جمنــــــة ٍوداويتــــــه ممــــــا ب َِ َ ِ ُ ُدم ابــــن كهــــال والنِّطــــايس واقــــف  ُ َ ُّ ِ ُ ِ َ 
ِّوقلدتــــــه دهــــــرا متيمــــــة جــــــده ُ َْ ََ ً َْ ـــيشء  َّ ـــيس ل ٍول ـــاده اهللاُِ ُ ك  )٢(ُصـــارفَ

نا كـان أصـحاب«: ً مـرادا هبـذا الـزعم, قـال اى جمازينقل اجلاحظ عن بعضهم معنً
َّيزعمون أن قوهلم َّ, عـىل معنـى أن الـدم الكـريم هـو »ُدماء امللوك شفاء مـن الكلـب«: ُ َّ

َّالثأر املنيم, وأن داء الكلب عىل معنى قول الشاعر ُ ُ: 
ُكلــــب مــــن حــــس مــــا قــــد مــــسه ِّ ٌَّ ِ ِ ِ ْو أفــــــــــانني فـــــــــــؤاد خمتبـــــــــــل  َ َ ْ ُ ُ ِ 

ِكلب برضب مجاجم ورقاب: وعىل معنى قوله ِِ ٍ َ ْ ِ ٌ ِ َ. 
َفإذا كلب ِ َ من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكلـب, ولـيس َ َ

َّأن هناك دما يف احلقيقة يرشب, ولوال قـول عاصـم بـن القريـة ُ ُِّ ً ُوالنِّطـايس واقـف«: َّ ُّ« ,
ًلكان ذلك التأويل جائزا  :وقول عوف بن األحوص. ُ

ـــــرو ـــــن عم ـــــة ب ـــــاء ثعلب ــــــى شــــــفاء  ُوال العنق ــــــوم للكلب ــــــاء الق ُدم ُِ َِ ْ َ ِ َ 
 :يف الكلب يقول األعشىو

                                                           
 .٧/ ٢احليوان ) ١(
 .أراده: وكاده اهللا. ٧/ ٢احليوان ) ٢(
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ٍأراين وعمــــــرا بيننــــــا دق منْــــــشم ِ َ ُّْ ًَ َ َ أن جيـــــن وأكلبــــــافلـــــم يبـــــق إال  ُ ْ َ َّ َ ُ ْ 
َّأال ترى أنه فرق بينهام, ولو كان كام قال لبيد بن ربيعة َّ: 

ْيــــسعى خزيمــــة يف قــــوم لــــيهلكهم َْ ِ ْ ُ َ ٍَ ُ ِعـــىل احلاملـــة هـــل بـــاملرء مـــن كلـــب  ُ َ ِ 
 .)١(ً إليه جائزا لكان ذلك عىل تأويل ما ذهبوا

ً روحا رشيرة حتل يف املريض, وكان منها أن و−  .)٢( ىقُّ والريتداوون منها بالعزائموا ً
َمنها تسميتهم العشا يف العـني  و− ِاهلدبـد«َ َ اللـبن اخلـاثر, فـإذا :  , وأصـل اهلدبـد»ُ

ًأصاب أحدهم ذلك عمد إىل سنام فقطع منه قطعة ومن الكبد قطعة, وقالمها, وقـال  ٍ َ
 :ند كل لقمة يأكلها بعد أن يمسح جفنه األعىل بسبابتهع

ْفيـــــــــــــا ســـــــــــــناما وكبـــــــــــــد ــــــــــــــــــد  ً ْأال اذهبــــــــــــــــــا باهلدب َِ ُ َ ْ 
ْإال الـــــــــــــــسنَام والكبـــــــــــــــد  ُلـــــــــــيس شـــــــــــفاء اهلدبـــــــــــد ِ َ ُ َّ)٣( 

ُّكانوا إذا وقع العر. ُّمنها كي اإلبل السليمة لكي تشفى اجلربى و− يف إبل  )٤(ُ
ًأحدهم اعرتضوا بعريا صحيحا من تلك  اإلبل فكووا مشفره وعضده وفخذه, يرون ً

 :قال النابغةُأهنم إذا فعلوا ذهب العر من إبلهم, كام 

                                                           
 .٩ −٧/ ٢احليوان ) ١(
 . ٨٤العرص اجلاهيل للدكتور شوقي ضيف ص ) ٢(
 .٤١٠/ ١٩, ورشح هنج البالغة ٣٣٧/ ٧التذكرة احلمدونية ) ٣(
 .اجلرب: ّر بالفتحَقروح خترج يف مشافر اإلبل وقوائمها, والع: ر بالضمُالع) ٤(
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َوكلفتنـــــي ذنـــــب امـــــر ْ ُكذي العـر يكـوى غـريه  َ وتركتـــــهٍئَ َ ُ ُْ ِّ ِ  )١(ُهـو راتـع وَ
إنام كانوا يكوون الصحيح لئال يعلق به الداء, ال ليربأ السقيم, حكى : و قيل

أخذت : أي. ٌهذا أمر مل يكن, وإنام هو مثل ال حقيقة: بو عبيدةقال أ .)٢(ذلك ابن دريد
َالربيء وتركت املذنب, فكنت كمن كوى البعري الصحيح, وترك السقيم, لو كان 

, ومل يكونا »يرشب عجالن ويسكر ميرسة«: ونحو من هذا قوهلم: قال. هذا مما يكون
 .)٣(شخصني موجودين

ّابه العر لفساد يف لبن أمه عمدوا إىل أمه أصل هذا أن الفصيل كان إذا أص: و قيل َ ّ ٍّ ُ
 )٤( .يربأ فصيلها; ألن ذلك الداء إنام كان ليرسي إليه يف لبنها وفكووها, فتربأ

 مزاعم يف الكواكب
فـإذا . ً  من مزاعمهم يف الكواكب أن لكل نوء أثرا يف هذا الكـون ويف اإلنـسان−

ِحدث يشء ووقع أمر نـسبوه إىل نوئـه َ حـدوث :  مـا نـسبوا أثـره إىل األنـواءويف مجلـة. ٌ
فيقولـون . ُاملطر, فإذا أمطرت السامء نسبوا املطر إىل أثر النجم الطـالع يف ذلـك الوقـت

  .)٥(ُمطرنا بنوء كذا

                                                           
 .مقيم يف املرعى:  وراتع.٣١٠ أدب الكاتب ص )١(
 .٣٧١االقتضاب ص ) ٢(
 .جع السابقملرا) ٣(
 .وعلق ابن السيد عىل هذا القول بأنه أغرب األقوال وأقرهبا إىل احلقيقة. ملرجع السابقا) ٤(
 .٤٢٤/ ٨املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ) ٥(
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ّو منها أن الدبران خطب الثريـا إىل القمـر فقالـت − َ ٍمـا أصـنع بـسربوت: َّ َ ُ)١( 
ِا الكواكب املسامة بالقــفساق إليه ًهربت منـه فهـو يطلبهـا أبـدا وال ًالص, مهرا فـَ

 .)٢(ًزال تابعا هلاـي
ًمنها  أن سهيال كان عشارا عىل طريق اليمن ظلوما فمسخه اهللاُ كوكباو − ً َ َ ً َ ََّ َ َّ ًْ ُ َ ْ ََ َ َ َ ُُ ِْ ِ ِ َ َ)٣(. 
َمنها عبادة طائفة من العرب الشعرى العبور, قالواو − َ ْ ِّ ِ َإهنا عربت السامء : ٍ

ًعرضا, ومل يعربها عرضا ًْ ُ َْ َوأنه هو رب الشعرى  :ُ غريها, فأنزل اهللاَ َْ ُّ َ ُ َِّ ُ َّ َ)اعتقدوا  و.)٤
ِأن الشعرى الغميصاء سميت بذلك ألهنا بكت عىل إثر العبور حتى غمصت َ َُ ْ َْ ِّ)٥( . 

ِّمنها نوء السامكو − ُ ْ   .)٧(فيه داء اإلبل:  كانوا يكرهونه ويقولون  .)٦(َ
 : قال الشاعر

ـــــوءه مل خي ـــــسامك ون ـــــت ال ُلي َ ـــــاَِّ ـــبالد ســـلام  َلق ّومـــشى األفـــريق يف ال ُ)٨( 

                                                           
 .املفلس: السربوت) ١(
  .١٥٧/ ٢صبح األعشى ) ٢(
 .٣٤٠/ ٧التذكرة احلمدونية ) ٣(
 .٤٩:  النجم)٤(
 ).رشع (١٩٥/ ١٢التاج  ) ٥(
 .من منازل القمر التي ربطوها بنزول املطر) ٦(
 .٣٣٨/ ٧التذكرة احلمدونية ) ٧(
 .١٢٦/ ٣ هناية األرب )٨(
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 مزاعم متفرقة
زعموا أن الرجل منهم كانت إذا اختلجت عينُه . ُ من مزاعمهم اختالج العني−
َأرى من أحبه, فإن كان غائبا توقع قدومه,: قال َ ّّ َإن كان بعيدا توقع قربه وً َ َّ ً)١(.  

 :قال برش بن أيب خازم
ْإذا اختلجــــت عينــــي أقــــول َ َ َ ــع  ّ لعلهــــاْ ــني تلم ــا الع ــرو هب ــي عم ــاة بن ُفت ِ ْ ُ ُُ)٢( 

 :و قال آخر
ّإذا اختلجــــت عينــــي تيقنْــــت أننــــي َُ َّْ َ َ ــــــدا  ْ ــــــزار بعي ــــــان امل َأراك وإن ك َ ِ)٣( 

 :ولغريه
ْإذا اختلجــــت عينــــي َ َ َ ُلرؤيتهــــا هتتــــاج عينــــي وتطــــرف  ّ أقــــول لعلهــــاْ َ ْْ ُ ْ َ َ)٤( 

ّ اجلـسد معتقـدين أنـه  يقـوي منها اسـتعامهلم للوشـم يف بعـض املواضـع مـن و−
َاملفصل الذي وشم عليه ِ ُِ َ ْ)٥(.  

َكـانوا يزعمـون أن مـن خـرج يف سـفر, والتفـت وراءه مل يـتم . منها االلتفات و− َّ
  .)٦(سفره, فإن التفت تطريوا له

                                                           
 .٩٧/ ٣ سمط الآليل  )١(
 .٣٢١/ ٣ املرجع السابق  )٢(
 .٩٧/ ٣املرجع السابق    )٣(
 .٩٨/ ٣املرجع السابق  ) ٤(
 .١١/ ٤بلوغ األرب ) ٥(
 .٣٨٧/ ٢ املستطرف )٦(
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ِومنها ما نقله املربد من أن أنجب األوالد ولد الفارك, وذلك أل − َ َ ِهنا تبغض ِّ ُ
إذا : وقال بعض احلكامء. ً, فيخرج الشبه إليه, فيخرج الولد ذكراهئزوجها, فيسبقها بام

ْأردت أن تنجب املرأة فأغضبها, ثم قع عليها, فإنك تسبقها باملاء َ وكذلك ولد . ُ
َقال يف ذلك أبو كبري اهلذيل  .)١(ِالفزعة ُ ٍ: 

ــد رسيــت عــىل الظــالم بمغــشمو ٍلق َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِجلــــد مــــن الفتيــــان غــــري مثقــــل  َ َّ ُ ِ ِ ٍ ْ َ 
ـــــه َممـــــن محلـــــن ب ْ َ َّ ٌهـــــن عواقـــــد وِ َ ـــل  َّ ـــري مهب ـــشب غ ـــاق ف ـــك النِّط ِحب َّ َّ ُ ُُ َ َ َ ِ َ 

ــــــزؤودة ــــــة م ــــــه يف ليل ــــــت ب ًمحل ْ ََ ٍ ـــــا  ْ ًكره ْ ـــــل وَ ـــــا مل حيل ـــــد نطاقه ِعق َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ 
ًفأتــــت بــــه حــــوش الفــــؤاد مبطنــــا َّ ُ َ ُ ـــل اهلوجـــل   ْ ـــام لي ـــا ن ِســـهدا إذا م َ ْ َُ ُ َ ً ُ)٢( 

 :  وقال بعضهم
ــــسنَّمتها ُت ــــَ ــــضبى فج ْغ ــــسهداَ ًاء م َّ ُ ـــــسهد  َ ُوأنفـــــع أوالد الرجـــــال امل َّ ُُ ِ ِّ ِ)٣( 

ًمنها أنه إذا غم عليهم أمر الغائب ومل يعرفوا له خربا جاؤوا إىل بئر عادية  و− ِ َ ُ َّ أي (ُ
يا فالن, أو يا أبا فالن, : , أو جاؤوا إىل حفر قديم ونادوا فيه)مظلمة بعيدة القعر

ًثالث مرات, ويزعمون أنه إن كان ميتا ً سمعوا صوتا اً مل يسمعوا صوتا, وإن كان حيْ
 :ًربام تومهوه ومها, أو سمعوه من الصدى, فبنوا عليه عقيدهتم, قال بعضهم

                                                           
 .١٧٥/ ١امل الك) ١(
ضامر البطن, : ُّوحيش الفؤاد, مبطن: حوش الفؤاد. ١٠٧٣−٣/١٠٧٢ رشح أشعار اهلذليني )٢(

 .األمحق: قليل النوم, اهلوجل: سهد
 .جامعها: تسنم املرأة). سنم(, وأساس البالغة ٨٦/ ١ رشح احلامسة للمرزوقي )٣(
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ًدعـــوت أبـــا املغـــوار يف احلفـــر دعـــوة  ِ ــا ُ ــت داعي ــذي كن ــام آض صــويت بال ُف َ 
ٍأظــــن أبــــا املغــــوار يف قعــــر مظلــــم   ــــسوافيا ِ ــــذاريات ال ــــه ال ِجتــــر علي َّ ُ)١( 

َمنها أهنم كانوا يف احلرب ربام أخرجوا النساء فبلن ب و− ُْ َ ِني الصفني, يرون أن َ ْ َّ
 :قال بعضهم  .)٢(َ نار احلرب ويقودهم إىل السلمئذلك يطف

ًلقونــــــا بــــــأبوال النــــــساء جهالــــــة   َُ ــيض قواضــب  ِ ــيهم بب ِونحــن نالق ٍَ)٣( 
ُمنها أن الرجل منهم  كان إذا عشق ومل يسل, و− ْ ٌ عليه العشق محله رجل أفرط وَ ُ

ًعىل ظهره, كام حيمل الصبي, وقام آخر فأمحى حديدة أو ميال ً َ كوى بني أليتيه  وُ
 :قال الشاعر  .)٤(فيذهب عشقه

ــــــال  ــــــي جه ــــــني رانفت ــــــويتم ب ًك َّ َْ َُ ُو نــــار القلــــب يــــرضمها الغــــرام ِ ُُ)٥( 
ُمنها أن املرأة منهم كانت إذا عرس عليها خاطب النكاح نرشت ج و− ًانبا من ُ

شعرها, وكحلت إحدى عينيها خمالفة للشعر املنشور, وحجلت عىل إحدى رجليها, 
َيا لكاح, أبغي النكاح, قبل الصباح, فيسهل أمرها وتتزوج : ًويكون ذلك ليال وتقول

 : قال رجل لصديقه وقد رأى أمه تفعل ذلك.  عن قرب
ـــــال   ـــــي بع ـــــك تبغ ـــــرى أم ـــــا ت ْأم َ َقــــد نــــرشت مــــن شــــعرها األ َّ ّقــــالْ َ 

                                                           
 .٤١٩/ ١٩رشح هنج البالغة ) ١(
 .٤٢٠/ ١٩املرجع السابق  ) ٢(
 .٤٢٠/ ١٩ رشح هنج البالغة )٣(
 .٤٠١−٤٠٠/ ١٩ املرجع السابق )٤(
 .٣٢١/ ٢بلوغ األرب ) ٥(
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ْومل تـــــــــوف مقلتيهـــــــــا كحـــــــــال   ُ َ ْ ُ ِّ ــــــال ُ ــــــط رج ــــــال وحت ــــــع رج ْترف ِْ ُِّ َُ َ ً 
ــــا أصــــال  ــــد شــــاب بنوه ــــذا وق ْوأصـــــبح األصـــــغر مـــــنهم كهـــــال َه َ ُ 
ــــذال  ــــمها ال ــــم س ــــع ث ــــذ القطي َّخ ُّ ْ ُ َ ــــرتك هــــذا الفعــــال ِ ــــه ت ــــا ب ْرضب ِ ً)١( 

 من موضع رجله, ًأخذن ترابامنها أن النساء كانت إذا غاب عنهن من حيببنه  و−
 .)٢(كانت العرب تزعم أن ذلك أرسع لرجوعهو

ُهي الدم, وأن الروح اهلواء الذي يف باطن جسم  ومن مزاعمهم يف النفس أهنا − َ
نام يوجد يف احلياة مع إ ولدم,إن امليت ال يوجد فيه ا: وقالوا. ُاإلنسان الذي منه نفسه

ٍّاحلرارة والرطوبة; ألن كل حي فيه حرارة ورطو َّبة, فإذا مات ذهبت حرارته وحل به َّ
ُاليبس والربودة َ ٌأن النفس طائر ينشط من جسم اإلنسان إذا وطائفة منهم يزعمون . َ َ

ًمات أو قتل, وال يزال متصورا يف صورة الطائر يرصخ عىل قربه مستوحشا له ً ِّ)٣(.  
  .)٤(ًمنها أن يف البطن حية, تشتد عىل اإلنسان عند اجلوع و−

  :)٥(ِرش بن وهبقال املنت
ُال يتـــــأرى ملـــــا يف القـــــدر يرقبـــــه ُ ْ ِ ــىل  َّ ُّوال يعــض ع ــوفه َ ِ رشس ُ ْ ــصفرُ ُال َ َّ)٦( 

                                                           
 .٤٠٨/ ١٩ رشح هنج البالغة )١(
 .٣٤٠−٣٣٩/ ٢ بلوغ األرب )٢(
 .٣٨٤/ ٢املستطرف ) ٣(
 .٣٨٥/ ٢ املستطرف )٤(
 .١٨٨/ ١ترمجته يف اخلزانة . أو املنترش بن هبرية, شاعر جاهيل من الفرسان) ٥(
 .٣٧, وأدب الكاتب ص ٢/٢٠١ أمايل القايل )٦(
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دويبة مثل احلية تكون يف البطن تعرتي من به : »الصفر« و:جاء يف خزانة األدب
إن العرب  : »ال عدوى وال هامة وال صفر«, يف حديث »النهاية«شدة اجلوع, قال يف 
أهنا  والبطن حية يقال هلا الصفر تصيب اإلنسان إذا جاع وتؤذيه,كانت تزعم أن يف 

 الذي كانوا يفعلونه يف ء النيسأراد به النبي : وقيل. تعدي, فأبطل اإلسالم ذلك
 .)١(»وهو تأخري املحرم إىل صفر, وجيعلون صفر هو الشهر احلرام; فأبطله: اجلاهلية
ِ, فإن أهدر دمـه, أو قبلـت ديتـه, يبقـى ُاملقتول إذا ثأروا به أضاء قربهو منها أن  − ُ

 :ُقالت كبشة أخت عمرو بن معدي كرب  .)٢(ًقربه مظلام
ــــه ــــد اهللا إذ حــــان يوم ُو أرســــل عب ُ ــــي  َ ــــم دم ــــوا هل ــــه أن ال ختل َإىل قوم ُّ َ ُ ِ 
ًوال تأخــــذوا مــــنهم إفــــاال وأبكــــرا َُ ْ ً ٍوأتـــرك يف بيـــت   ِ َ َ ْ ِبـــصعدة ُ ْ ِمظلـــمَ ِ ُ)٣( 

ُم نقص عمره وقتله نعيمهامنها أن من دخل الشا و−  :)٥( قال الشاعر  .)٤(َ
ْإن الـــــشأم:يقولـــــون َيقتـــــل أهلـــــهَّ ِ بخلــــــود?−إن مل آتــــــه −َفمــــــن يل   ْ ُ 

ُتفــــــرق آبــــــائي فهــــــال رصاهــــــم ْمــن املــوت أن مل يــش  ََ ُ  !ُموا وجــدوديِئِ
ًمنها أن املولود إذا ولـد يتنـا  و− ْ ََ , كـان ذلـك )خـروج رجـل املولـود قبـل رأسـه(ُِ

                                                           
)١٩٧ / ١ )١. 
 .الزعم يف مصادر الشعر اآلتية) ٢(
 .٣٥٧−٣٥٦/ ٦, واخلزانة ١٩٠/ ١النوادر للقايل ) ٣(
 .٢/٧٧٣معجم ما استعجم ) ٤(
/ ٣د ـاعــوص لـصـــ, ومع الثاين يف الفـص٣٤٠واص ص ــة يف درة الغـــت األول بال نسبــالبي) ٥(

 .منعهم:  رصاهم٢/٧٧٤وسمط الآليل , ١٣٩
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ًة سوء, ودليال عىل الفسادعالم َ)١(.  
ُمنها أن من ولد يف الليلة املقمرة, تقلصت غرلته, فكان كاملختون و− َ ْ ُ)٢(.  
ّو منها تصفيق الضال− َكان الرجل منهم إذا ضل يف الفالة قلب ثيابه وحبس : ُ َ ََّ

ُناقته وصاح يف أذهنا كأنه يوم ً إىل إنسان, وصفق بيديه قائالئَ َالوحى الو: ّ َْ , )٣(حىْ
ُالنَّجاء النَّجاء, هيكل ْ َ َ َ, الساعة الساعة, إيل إيل, عجل, ثم حيرك ناقته, فيزعمون أهنا )٤(َ ِّ َّ َّْ ِّ َ َ

 :قال الشاعر  .)٥(هتتدي إىل الطريق حينئذ
ـــل ـــى مث ـــا الم الفت ـــرك م َلعم ْ ِ ـــسهَ ِ نف ْ ـــــا ثياهبـــــا  َ ـــــاء قلب ـــــت األحي ُإذا كان ِ ًِ ُْ ْ 

َوآذن بالتــــصفيق مــــن ســــاء ظنُّــــه َ ِ ُفلــم يــدر مــن أي اليــدين جواهبــا  َ َ ِّ َِ ِ ْ)٦( 
 :وقال آخر

ــــايبقل ــــت ثي ُب ــــول يب وْ ــــون جت ِترمـــي بـــرجيل نحـــو كـــل ســـبيلو  ُالظن ِّ َ 
ُفأليـــا بـــألي مـــا عرفـــت حليلتـــي ٍ ــدليلو  ً ــصب ب ــصدا مل ي ــرصت ق ْأب َ ُ ًْ ُ)٧( 

                                                           
 .٢٨٦/ ١احليوان ) ١(
 .٣٣١/ ٢بلوغ األرب ) ٢(
َمن الوحى أو الوحاء, أي) ٣(  ).وحى(اللسان . العجلة: َ
ٌلعل املقصود هبا هنا حرز ما أو تعويذة, أو متثال ما) ٤( ـاج . ِ ـال الزبيـدي يف الت : واهليكـل«) هكـل (١٤٤/ ٣١ق

 ».كالم العرب احلروز والتعاويذ التي يسموهنا اهلياكل فليست منقال الصاغانى فأما . التمثال
 .٤٠٥/ ١صبح األعشى) ٥(
 .١٦٣٣/ ٤ احلامسة البرصية )٦(
 .٣١٦/ ٢بلوغ األرب ) ٧(
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ِّكانوا إذا دخل أحدهم قرية من جن أهلها,  «: قال اجلاحظ. التعشري:  ومنها− ِ ً
ُمن وباء احلارضة, أشد اخلوف, إال أن يقف عىل باب القرية فيعرش كام يعرش احلامر و ُ َِّ ِّ َ ِ ّ َ َّ

ْ, ويعلق عليه كعب أرنب)١(يف هنيقه َ  :قال الشاعر .)٢( »ِّ
ٌوال ينفــــع التعــــشري إن حــــم واقــــع ُ ْ َُّ ُ َّ ِوال زعــزع يغنــي وال كعــب أرنــب  َ ُ ْ ُ ٌَ ِ ْ)٣( 

 :قال عروة بن الورد
َلعمري لئن ع َرشت من خشية الـردىِ َّ ُ ْ ــــــي جلــــــزوع  َّ ُهنــــــاق محــــــري إنن َ َُ ٍ َ)٤( 

َّعروة وأصحابه  ذهبوا إىل خيرب يمتارون منها فعرشوا  ذكر اهليثم بن عدي أن َ
: ُنه البيت السابق, قالًوقال شعرا م. ًخوفا من وباء خيرب,  إال عروة أبى أن يعرش

 .)٥(ماتوا إال عروة) منطقة(جداد رجعوا, فلام بلغوا إىل روضة األفدخلوا وامتاروا و
َعرش«: ويقال يف املثل َاملوت شجا الوريد وَّ َ ُ املراد قرب أجله, يرضب ملن جيزع حني »ُ
  .)٦(ُال ينفعه اجلزع

ِّو منها تعليق احليل عىل السليم− ُ كانوا يعلقون احليل عىل امللسوع ويقولون إنه . ُ
                                                           

ًعرش احلامر تعشريا ) ١( ْ َ ُ َ ِ َ َّ ُتابع النهيق عرشا وواىل بني عـرش ترجيعـات يف هنيقـه فهـو معـرش وهنيقـه: َ ًِ َِ ُ َ ٌْ ِّ ْ ْ ََ َ َ َِ َ ِ َ ِ َّ 
ُيقال له التعشري ْ  ).عرش (٥٠/ ١٣التاج . َُّ

 .٣٥٨/ ٦ احليوان )٢(
  .كعب األرنب: سبق البيت عند احلديث عن زعم) ٣(
 ).عرش (٥٠/ ١٣ التاج , و٣٥٨/ ٦احليوان ) ٤(
 .باختصار) روضة األجداد (٨٥−٨٤/ ٣ عن معجم البلدان)٥(
 .٣٨٦/ ٢ جممع األمثال )٦(
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لرعاث, ويرتكوهنا عليه سبعة أيام ويمنع ا وإذا علق عليه أفاق, فيلقون عليه األسورة
 : قال النابغة .)١(من النوم

ُيــــسهد يف وقــــت العــــشاء ســــليمها َ َِ ِ ْ َ َّ ُحلـــــيل النِّـــــساء يف يديـــــه قعـــــاقع  ُُ َِ َِ ْ َ)٢( 
َو يقول رجل من عذرة ْ ُ: 

ـــــة   ـــــم حي ـــــه كل ـــــأين ســـــليم نال ٍك َّ ُ ٌْ ــساء مرصــعا  َ ــه حــيل الن ــرى حول َت َّ ََ ُ َِ ُ ْ َ ُ)٣( 
ُحيض السمرة ومنها − َّ ُ ٌخيف عليه نظرة أو كانوا يضعون عىل الصبي, إذا  .)٤(َ ِ

ٌخطفة, شي ْ   .)٥(اجلن و من حيض السمرة, فيحميه من اآلفاتًئاَ
 : ًقالت امرأة تصف ولدا

ـــــره ـــــن ه ـــــه ســـــنَّة م ـــــت علي َّكان ِ ٌ ِ ُوثعلــب واحلــيض حــيض الــسمر  ْ َّ َُ ُ ْ  )٦(هٍ
َكانت هلم خرزة يزع. منها خرزة السلوان و− َّمون أن العاشق إذا حكها ورشب َ َ

ْما خيرج منها صرب, وتسمى السلوان ُّ  :قال رؤبة  .)٧(َ
                                                           

 .٣/١٢٤ هناية األرب )١(
 .َاجلالجل: ال يرتك أن ينام, والقعاقع: يسهد. ٤/٢٤٨حليوان ا) ٢(
 .٤/٢٤٨احليوان ) ٣(
وكانـت العـرب إذا ولـدت املـرأة . السمرة من شجر الطلح, وحيضها يشء يسيل يف محـرة دم الغـزال) ٤(

ّ ينقطونه بني عيني النفساء , وخطوا عىل وجـه − وهو صمغه الذى يسيل منه −أخذوا من دم السمر 
ِا , ويسمى هذا الصمغ السائل من السمر الدودم خطالصبي َ  .٣٢٥/ ٢بلوغ األرب . ُّ

 .  ٦٥ عيار الشعر ص )٥(
 .٤٠٦/ ١صبح األعشى ) ٦(
 .٥٤ عيار الشعر ص )٧(
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ــــفيت   ــــا ش ــــسلوان م ــــو أرشب ال ُل ِ ُ َ ْ ُّ ــــك َ ــــى عن ــــا يب غنَ ِم ــــت وًِ ُإن غني ِ َ ْ)١( 
ُو منها دائرة املهقوع− ْ ِيزعمون أن الفرس إذا عرق حتت صاحبه, اغتلمت  )٢( .َ

َحليلته وطلبت الرجال ُ  :قال الشاعر  .)٣(َ
ْإذا عــــرق املهقــــوع بــــاملرء أنعظــــت َ ََ ُ ْْ َ ُحليلتـــــه  ِ َازداد حـــــر وَ َ َ ُ عجاهنـــــااْ َ ِ)٤( 

َّقال عيل بن بدال, من بني سليم .منها أن دماء املتباغضني ال متتزج و − َ: 
ـــــــي ُلعمـــــــرك إنن ـــــــاح وَ ـــــــا ري ــــذ حــــني ٍأب ِعــــىل حــــال التكــــارش من ِ ُ َّ ِ 

ـــــــضا ـــــــضني وأي ـــــــضه ويبغ ًألبغ ِ ُِ ْ ُأراه دوين وَ دونــــــــــــــهيــــــــــــــراين ُ َ 
ـــــا ـــــر ذبحن ـــــىل حج ـــــا ع ـــــو أن ْفل َ َِ ُ ٍ ِجــــرى الــــدميان  ّ َّ ِبــــاخلرب اليقــــني َ َ)٥( 

  .ُاليقني أن دماء املتباغضني ال يمتزج بعضها مع بعضومراده باخلرب 
ُوقال املتلمس ِّ َ: 

ــــا ــــساط دماؤن ــــو ت ــــا ل ِأحــــارث إن ُ َُ ُ َّ ِ َتـــزايلن حتـــى ال يمـــس دم دمـــا  َ َّ َ َ ٌَ ْ)٦( 
                                                           

 .٣٣٩/ ٧التذكرة احلمدونية ) ١(
ْيف الفرس أربع عرشة دائـرة, منهـا الـدائرة التـي يف عـرض زوره, وهـي: أبو عبيدةقال ) ٢( ََ ُِ ْ ً ْ اهلقعـة, َ َ

ًوقيل هي دائرة بجنب بعض الدواب يتشاءم هبا, وقد هقع هقعـا, وأنـشد. وهي دائرة احلزام ْ َ َُ ُ ِّ ُ َ :
ُإذا عرق املهقوع ْ َ َ  .١٤٧/ ٦إلخ املخصص ..ِ

 .٤٠٨/ ١صبح األعشى) ٣(
َاهتاجت, وعجان املرأة: أنعظت). هقع. (٥٩ عيار الشعر )٤( ُ ْالوترة التي بني قبلهـا وثع: ِ ُ ََ ُِ ُ ِلبتهـا, أي ََ َ َ

 .  ما بني القبل والدبر
 .٢٠أمايل الزجاجي ص ) ٥(
 .١٣١/ ١, واحلامسة البرصية ١/١٨١الشعر والشعراء ) ٦(



ِمن مزاعم العرب يف اجلاهلية  َ ََ ِ   بشار بكور. أ −  ِ
  

١٩٩

  بعد أن حكم عىل بيت املتلمس هذا بالكـذب»الشعراء والشعر« قتيبة يف قال ابن
ًكنت أسريا مع بنـي عـم يل, وفينـا مجاعـة : ومثله قول رجل من بني شيبان«: اإلفراطو

ٍمن موالينا, يف أيدي التغالبة, فرضبوا أعناق بني عمي وأعناق املـوايل عـىل وهـدة مـن  ْ َ
ــ َاألرض, فكنــت واهللا أرى دم العــريب ي ِنْامز مــن دم املــوىل حتــى أرى بيــاض األرض َ َ

 .)١(»! ًبينهام, فإذا كان هجينا قام فوقه ومل يعتزل عنه
َذهاب اخلدر: ومنها − َّيزعمون أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس : َ ُ ِ

ِّ قال كثري .)٢( إليه ذهب عنه َ ُ: 
ْإذا خــدرت رجـــيل دعوتـــك أشـــتفي َ ِ ُِ ْ ِ ْ ـــ  َ ـــذل هب ـــن م ـــذكراك م ٍب ْ َ ـــونِ ُا فيه ََ)٣( 

 :وقالت امرأة من كالب
ٍإذا خدرت رجيل ذكرت ابن مـصعب َ ْ َُ ُْ َْ ِ ِ ــإن قلــت َ ــد اهللا أجــىل فتورهــا: ف َعب ُ ُ ْ َ)٤( 

ِو قال األقيرش ْ َ ُ: 
ّومـــا خـــدرت رجـــالي إال َ ْ ِ ْ َ ِ ْ ذكـــرتكمَ ُْ ُ َ ـــا جتـــدان َ ـــن رجـــيل م ـــذهب ع ِفي ِ َ َّ َ ْ َ َِ َ ْ َ)٥( 

ِمنها رمي سن الصبي املثغر  و− ِْ ُ َإن الغـالم إذا أثغـر فرمـى : يقولـون. يف الـشمسِّ ْ
َأبدليني هبا أحسن منها, أمـن عـىل أسـنانه : ّسنَّه يف عني الشمس بسبابته وإهبامه, وقال َِ

                                                           
)١٨٣/ ١ )١. 
 .٥٧ عيار الشعر  )٢(
 .َالفتور واخلدر:  واملذل.١٢٥/ ٣هناية األرب ) ٣(
 .٣/١٢٥ هناية األرب )٤(
 .١٠١٧/ ٣احلامسة البرصية ) ٥(
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َالعوج والفلج والنَّغل َ َ َ َ َ قال طرفة  .)١(َ َ: 
ِبدلتــــــه الــــــشمس مــــــن منْبتــــــه ِ َ ُ ْ ْبـــــردا أبـــــيض مـــــصقول األرش َّ ُ ُ َ ُ ًْ ََ ََ)٢( 

ُرداء والربقع لـدوام املحبـةومنها شق ال − ْ ُ ًزعمـوا أن املـرأة إذا أحبـت رجـال أو . ِّ ّ
ُّأحبها ومل تشق عليه رداءه, ويشق عليها برقعها, فسد حبهام َ ُ ََّ َّ َ)٣(.   

ْ قال سحيم عبد بني احلسحاس َ ٌ ُ: 
ٍفكــــم قــــد شــــققنا مــــن رداء حمــــرب َّ ُْ ٍ ْ َ ِومــن برقــع عــن طفلــة غــري عــانس  َ ِ ٍ َِ ِ ْ ُ ْ ُ)٤( 

َّإذا شــــق ــــعُ ــــالربد برق ــــرد شــــق ب ٌ ب ٌ ُْ ُ َّْ ِدواليـــك حتـــى كلنـــا غـــري البـــس  ُ ِ َ ُ ُّ َّ َ َ)٥( 
أن العرب يزعمون أن املتحابني إذا شق كل واحد منهام : ومعناه «: ويف خزانة األدب

كان من شأن العرب إذا جتالسوا : وقال أبو عبيدة. َثوب صاحبه دامت مودهتام ومل تفسد
وقيل إنام . وا بشق الثياب لشدة املعاجلة عن إبداء املحاسنمع الفتيات للتغزل أن يتعابث

َيفعلون ذلك ليذكر كل واحد منهام صاحبه به كانت عادة العرب يف : وقال العيني. ُّ
َاجلاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجني برد اآلخر, ثم يتداوالن عىل ختريقه حتى ال يبقى  ُْ

يزعم النساء إذا شق أحد الزوجني عند : هريوقال اجلو. ًفيه لبس, طلبا لتأكيد املودة

                                                           
 .٤٠٧/ ١شى  صبح األع)١(
 .التحزيز يف األسنان: األرش. ٣١٩/ ١ جمالس ثعلب )٢(
 .٤٠٧/ ١صبح األعشى) ٣(
ُ يرى البغدادي أن األوىل كون طفلة, بكرس الطاء, ال فتحها مناسبة لقوله)٤( ْ  اخلزانـة .غـري عـانس: َ

٢/١٠١. 
 .٤/١٦٣٣, واحلامسة البرصية ٥٢عيار الشعر ص ) ٥(
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 . )١(»ًالبضاع شيئا من ثوب صاحبه دام الود بينهام, وإال هتاجرا
َومنها عقد الرتم − َكان الرجل إذا خرج يف سفر عمد إىل شجر الرتم فعقد  .)٢(َّ ََ ََ ٍ

ٍبعض أغصانه ببعض, فإذا رجع من سفر فأصابه عىل تلك احلال قال ِ , مل ختني امرأيت: َ
 :قال الشاعر .)٣( قد خانتني: وإن أصابه وقد انحل قال

ـــوم إن مهـــت هبـــم ـــك الي ْهـــل ينفعنْ َّ ْ ـــويص  َ ـــا ت ـــرة م ـــرتم وُكث ـــاد ال ْتعق ََّ َُ ْ)٤( 
 :وقال آخر

ـــــه ـــــيبا بمفرق ـــــا رأت ش ـــــه مل ِخانت ِ َ ً ــــرتم  ْ ــــد لل ــــا والعق ــــره حلفه ِوغ َ َُّ َّْ َُ َ َْ)٥( 
ِمنها مسح الطارف عني املطروفو − َِ َعمون أن الرجل إذا طرف عني كانوا يز. ُ َ

َصاحبه فهاجت فمسح الطارف عني املطروف سبع مرات يقول يف كل مرة َِ َ ُ ِ :
ٍبإحدى جاءت من املدينة, باثنتني جاءتا من املدينة, بثالث جئن من املدينة إىل سبع,  ِ

ُسكن هيجاهنا َ َ)٦(. 
َنوا يستمطرون هبا وهي النّار التي كا «: يقول عنها اجلاحظ. منها نار االستمطارو − ُ ْ ِْ َ َ

                                                           
)١٠٠/ ٢ )١. 
َالرتم) ٢( َبات  من دق الشجر,  كأنه من دقته شبه بالرتم, وهـو خـيط يعقـد يف اإلصـبع للتـذكرين: َّ ِّ ِ .

 ).  رتم (٣٢/٢١٣التاج 
 .٥٩−٥٨إصالح املنطق ص ) ٣(
 .٥٨إصالح املنطق ص ) ٤(
 .٤٠٨/ ١ صبح األعشى)٥(
 .  ٤٠٦/ ١صبح األعشى ) ٦(
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ُيف اجلاهلية األوىل; فإهنم كانوا إذا تتابعت عليهم األزمات َ َ ِ ّركد عليهم البالء, واشتد  وَّ َُ ََ
ُاجلدب, واحتاجوا إىل االستمطار, استجمعوا ومجعوا ما قدروا عليه من البقر, ثم عقدوا  َ َْ َ ََ ُ َُ ْ ََ ِ

ُبني عراقيبها, السلع والع وَيف أذناهبا َ َ َّ ِ َ ُ, ثم صعدوا هبا يف جبل وعر, وأشعلوا فيها )١(َرشَ َ ٍ ْ ٍ َّ
ُالنِّريان, وضجوا بالدعاء والترضع, فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا َِ ّ َْ َ ُُّّ ُّ «)٢(. 

 ً:بن أيب الصلت يف شعره قائالحتدث عن هذه النار أمية 
ــــــــا ــــــــل بالنَّ ــــــــة ختي ُســــــــنة أزم َّ َ ٌ ِس تــــرى للعــــضاه فيهــــا رصيــــرا ٌْ َ ِ 

ّيـــــــسفون بالـــــــدقيق وكـــــــانواإذ  ُ َقبــــــل ال يــــــأكلون شــــــيئا فطــــــريا َ ً ُ 
ْويـــــسوقون بـــــاقر الـــــسهل للطـــــو َّْ َّ َ مهازيــــــــل خــــــــشية أن تبــــــــوراد َ ً َ 
ــــــريان يف شــــــكر األذ ْعاقــــــدين النِّ ََ ِ ُ ُ َ ِ َنــــاب عمــــدا كــــيام هتــــيج البحــــورا َ ُْ َ َ ً ِ 
ـــــيهم ـــــاج عل ـــــا فه َفاشـــــتوت كله ُّ ُ ْْ ـــــم هاجـــــت إىل صـــــبري صـــــبريا َ َث ٍ ْ 

ــــــالقطفر ــــــم ب ــــــه ترش ــــــا اإلل ْآه َ ُ َْ ُ ــــــاهبم ممطــــــوراـــــــ ُ َر وأمــــــسى جنَ ُ َ َْ 
ٌســــــلع مــــــا ومثلــــــه عــــــرش مــــــا َ ُ ُ َْ ِ ٌ ْعائـــــل مـــــا وعالـــــت البيقـــــورا  َ َ ِ ٌ)٣( 

ُّوقال الورل الطائي َُ َ: 
ـــــعيهم ـــــاب س ـــــال خ ُال در در رج َ ُّ َُّ ُ ْ َ َ َ ٍَ ــات بالعــرش  ِ ــدى األزم ــستمطرون ل ِي َ ُْ َِ َِ ْ َْ َ َ َ 

ـــــورا ـــــت بيق ـــــل أن ًأجاع ُ ْ َ ـــــسلعةٌ ًم َ َّ َ ـــــني اهللاِّ واملطـــــر  ُ ـــــك ب ِذريعـــــة ل َ ً ََ)٤( 
                                                           

 ).سلع, عرش(اللسان .  نوعان من الشجر)١(
 .٤٦٦/ ٤احليوان ) ٢(
 .٣٩٩−٣٩٦ ديوان أمية ص )٣(
 .البقر املوضوع يف أذناهبا وبني عراقيبها السلع:  والبيقور املسلعة.٤٦٨/ ٤احليوان ) ٤(
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ب وومنها نار السليم, توقد للملدوغ إذا سهر, وللمجروح إذا نزف, وللمرض −
َّبالسياط, وملن عضه الكلب الكلب, لئال يناموا فيشتد هبم األمر, ويؤدي إىل اهلالك ِ َ َْ )١(. 

ْفلم يدرك بثأره خرج من هامته  الرجلُإذا قتل : كانت العرب تقول. منها اهلامة و− َ ُ
َطائر يسمى اهلامة, فال يزال يقول ْاسقوين اسقوين حتى: ٌ ُْ ُ يقتل قاتله فيسكنُ ُ َ ُ )٢(. 
ْ قال ذو اإلصبع العدواين َ: 

َيـــا عمـــرو إال تـــدع شـــتمي ومنْقـــصتي ُْ َ ََ ْ ّ  
ــة  ــول اهلام ُأرضبــك حيــث تق ُ ْ ِ ْ  )٣(اســقوين :َ

نشط من جسم اإلنسان إذا مات أو قتل, وبعضهم كان يزعم أن النفس طائر ي
ًوال يزال متصورا يف صورة الطائر يرصخ عىل قربه مستوحشا له ً وزعموا أن هذا  )٤( .ِّ

ٍالطائر يكون صغريا ويكرب حتى يصري كرضب من البوم ويتوحش ويرصخ, ويوجد  ْ َ ً
ل عند ولد مصارع القتىل, ويزعمون أن اهلامة ال تزا والنَّواويس وَّيف الديار املعطلة

َامليت لتعلم ما يكون من خربه فتخرب امليت َُ )٥(. 
 أيب احلسن املهلبي النحوي  ويروي ياقوت احلموي قصة جرت بني املتنبيو

قال أبو احلسن :  قال أبو جعفر اجلرجاين .)٦()هـ٣٨٥عيل بن أمحد, املتوىف عام (
                                                           

  . ١٤٨/ ٧اخلزانة ) ١(
 .١/١٢٩أمايل القايل ) ٢(
 .١٢٩/ ١, وأمايل القايل ١٦٠املفضليات ص ) ٣(
 .٣٨٤/ ٢املستطرف ) ٤(
 .٣٨٥/ ٢ املستطرف )٥(
 ?٣٣٥ أنه تويف عام ٢/١٤٧طي يف بغية الوعاة ذكر  السيو) ٦(
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ْوقع بيني وبني املتنبي يف قول العدواين: املهلبي النحوي َ: 
ــا عمــرو إال تــدع شــتمي ومنْقــصتي َي ْ َ ْ ُأرضبــك حيــث تقــول اهلامــة   ّ ْ ْ  اســقوينَ

اشقوين, من : إن الناس يغلطون يف هذا البيت, والصواب: وذلك أن املتنبي قال
أحدها : أخطأت يف وجوه: فقلت له: شقوت رأسه باملشقاة وهو املشط, قال املهلبي

َأنه مل يرو كذلك, واآلخر أنه يقال ًت باهلمزة, وأيضا فإين أظنك ال تعرف اخلرب شقأ: ُْ
, اسقوين: فيه, وما كانت العرب تقوله يف اهلامة أهنا إذا مل يثأر بصاحبها ال تزال تقول

 .)١( فإذا ثأروا به سكن كأنه رشب ذلك الدم
ُوطءمنها  و− َكانوا يزعمون أن املرأة املقالت. ِ املقاليت للقتىلَ ْ ًإذا وطئت قتيال  )٢(ِ ْ ِ َ

ُيفا بقي أوالدها إذا وطئته سبع مراترش  :ويف ذلك يقول برش بن أيب خازم .)٣(ً
َتظـــــل مقاليـــــت النـــــساء يطأنـــــه ْ َ ََ ِ ُ َ َيقلـــن ُّ َْ ُأال يلقـــى عـــىل املـــرء مئـــزر:ُ ْ ِ َ َ ْ ُ)٤( 

 :و قال آخر
ــه  ــت حول ــذي متــيش املقالي ــيس ال َبنف َّيطـــأن لـــه كـــشحا هـــضيام مهـــشامُ ْ ََ َُ ً َ ً َ َْ)٥( 

 

                                                           
 . ١٦٤٥ / ٤معجم األدباء ) ١(
 . هي التي ال يعيش هلا ولد, واجلمع مقاليت)٢(
 .بترصف يسري١٦٣٦/ ٤احلامسة البرصية ) ٣(
 .١٦٣٧/ ٤احلامسة البرصية ) ٤(
 .٣١٨ / ٢ بلوغ األرب )٥(
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 راجعامل واملصادر
 .١٩٨٦ .٢ ط.بريوت : مؤسسة الرسالة. حتقيق حممد الدايل. ابن قتيبة. أدب الكاتب −
ّاخلالديان. النظائر واألشباه −  .القـاهرة: الرتمجـة والنـرش وجلنة التأليف. حتقيق السيد حممد يوسف. ِ

١٩٦٥−١٩٥٨. 
ِّابن السكيت. إصالح املنطق −  .٤ ط .اهرةالق: دار املعارف. هارون وحتقيق شاكر. ِّ
ضـبطه  وتـصحيحه وعني برشحه. حممود شكري األلويس. بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب −

 .١٣١٤ .بريوت: دار الكتب العلمية. حممد هبجة األثري
 .١٩٩٦ .تبريو: دار صادر. حتقيق إحسان عباس. ابن محدون. التذكرة احلمدونية −
 .١٩٩٩ .القاهرة: اخلانجي.   مجاليق عادل سليامنحتق. عيل بن احلسن البرصي. احلامسة البرصية −
 .١٩٦٩ .بريوت: دار الكتاب العريب. حتقيق هارون. اجلاحظ. احليوان −
 .١٩٨٦−١٩٧٩اهليئة املرصية العامة للكتاب . حتقيق هارون. البغدادي. خزانة األدب−
 دار الثقافــة .حتقيــق بــشار بكــور. القاســم بــن عــيل احلريــري. درة الغــواص يف أوهــام اخلــواص −

 .٢٠٠٢ .دمشق: والرتاث
  ٣ ط.دمـشق: دار البـشائر. حتقيـق حـاتم الـضامن. ابـن األنبـاري. الزاهر يف معاين كلامت النـاس −

٢٠٠٤. 
 .  ١٩٣٦ .القاهرة: جلنة التأليف والرتمجة والنرش.  حتقيق امليمني. أبو عبيد البكري. سمط الآليل −
 . ١٩٥١ .القاهرة: الرتمجة والنرش وجلنة التأليف. هارون وحتقيق أمني. املرزوقي. رشح احلامسة −
 .١٩٦٦ .القاهرة:  املعارفردا. حتقيق أمحد شاكر. ابن قتيبة. الشعراء والشعر −
 .١٩٢٢ .القاهرة: دار الكتب املرصية. القلقشندي. صبح األعشى −
 .١٩٦١ .القاهرة: دار املعارف. شوقي ضيف. العرص اجلاهيل −
 .١٩٨٦  .بريوت: دار الكتاب العريب. حتقيق أمني والزين واألبياري. ابن عبد ربه. العقد الفريد−
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َ ابن طباطبا.عيار الشعر − ََ  .١٩٨٥ .القاهرة: اخلانجي. حتقيق عبد العزيز بن نارص املانع. َ
 .١٩٩٧ .٣بريوت ط: مؤسسة الرسالة. حتقيق حممد الدايل. املربد. الكامل −
 .١٩٨٧ .بريوت: دار اجليل. حممد أبو الفضل إبراهيم. امليداين. جممع األمثال −
 .٢٠٠٤ .٢بريوت ط: دار صادر. حتقيق إبراهيم صالح. األبشيهي. املستطرف−
: بـريوت; مكتبـة النهـضة: دار العلم للماليـني. جواد عيل. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسـالم −

 .١٩٧٦ .بغداد
 .١٩٦٤ .٣ ط.القاهرة: دار املعارف. هارونو حتقيق شاكر. املفضل الضبي. املفضليات −
اإلرشــاد القــومي,  ونــرش وزارة الثقافــة. شــهاب الــدين النــويري. هنايــة األرب يف فنــون األدب −

 ).مصورة عن دار الكتب املرصية. (الرتمجة واملؤسسة املرصية العامة للتأليف


