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 قبائل عند العرب قبل اإلسالمتقديس المموك وسادات ال
 أ.م.د. سعـد عبـود سّمـار
 جامعة واسط/ كمية التربية

 تمهيـد: 
قبؿ الولوج في الحديث عف تقديس المموؾ وسادات القبائؿ عند العرب قبؿ اإلسبلـ، ال ُبدَّ مف تحديد لفظة )المقدس( 

، المنزه عف (ٔ)سنأتي عميو. يعني )المقدس( لغًة المعظـ لغًة، ومف تمثمت بيـ تاريخيا، فارتقوا إلى مستوى ىذا المعنى الذي
، وفي قوؿ: تََقدَّْسُت عنو  وَتعاَلْيت، فيو في َحّقو كالشَّْيِء الُمَحرَّـ عمى الناِس. وجاء في قولو تعالى: (ٕ)العيوب والنقائض

التقديس ىو التعظيـ والتطيير، بقوليـ قدوس: طيارة . أي نعظمؾ ونكبرؾ، و (ٖ)"... َوَنْحُف ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َوُنَقدُِّس َلَؾ..."
 . (ٗ)وتعظيـ لو، وكذلؾ قيؿ لؤلرض أرض مقدسة يعني بذلؾ المطيرة 

ومما ال ريب فيو إّف المعتقدات االجتماعية عند العرب قبؿ اإلسبلـ، ىي في مجمميا موروثة مف سمسمة أجياؿ 
د بعضيا األخر إلى المعتقدات االجتماعية التي كاف عمييا إنساف متعاقبة عبر القروف، بعضيا مف العرب القدماء، ويمت

الشرؽ األدنى القديـ. لكف ىذه المعتقدات بمجموعيا تشكمت في البلوعي الجمعي لمعرب قبؿ اإلسبلـ؛ فأعادوا تطويعيا 
ارتقوا بيـ في  وخرافات كثيرة. منيا تقديسيـ لشخصيات أساطيرحسب واقعيـ الموضوعي، وفي األغمب وصمتنا متشكمة ب

 األغمب إلى مستوى التأليو. 
ففيما يخص ما ورثو اإلنساف العربي قبؿ اإلسبلـ مف معتقدات عف تقديس األشخاص مف حضارات الشرؽ األدنى 
القديـ، التي تأثر بيا، وامتثميا في وعيو، فيذا ما سنأتيو في ضمف حديثنا عف كؿ نوع مف أنواع المقدس الشخصي. أما 

األولى لقدسية األشخاص عند العرب، فتمثمت بعبادة األسبلؼ التي عمييا قـو نوح آنذاؾ، آيات محمي لمبدالموروث ال
"كاف )ود وسواع ويغوث ويعوؽ ونسر( قوما صالحيف ماتوا في شير، فجزع ويتجمى ىذا المعتقد فيما ذكره ابف الكمبي: 

أف أعمؿ لكـ خمسة أصناـ عمى صورىـ غير أني ال أقدر أف عمييـ ذوو أقاربيـ، فقاؿ رجؿ مف بني قابيؿ: يا قـو ىؿ لكـ 
أجعؿ فييا أرواحا، قالوا: نعـ، فنحت ليـ خمسة أصناـ عمى صورىـ ونصبيا ليـ، فكاف الرجؿ يأتي أخاه وعمو وابف عمو 
ف فيعظمو ويسعى حولو حتى ذىب ذلؾ القرف األوؿ، وعممت عمى عيد يردى بف ميبليؿ بف قيناف بف أنوش بف شيث ب

آدـ، ثـ جاء قرف آخر فعظموىـ أشد مف تعظيـ القرف األوؿ، ثـ جاء مف بعدىـ القرف الثالث، فقالوا: ما عظـ أولونا ىؤالء 
 . (٘)إال وىـ يرجوف شفاعتيـ عند اهلل فعبدوىـ وعظـ أمرىـ"

ما رجؿ وامرأة فجرا وفي سياؽ الداللة نفسيا، عف تقديس األسبلؼ وعبادتيـ، ما نطالعو في قصة إساؼ ونائمة مف أني
ا مف رآىما وليزدجر الناس عف بيمفي الكعبة، فمسخا إلى حجريف، فأخرجا مف الكعبة، فنصبا عمى الصفا والمروة ليعتبر 

مثؿ ما ارتكبا، فمـ يزؿ أمرىما يدرس ويتقادـ، حتى صارا صنميف يعبداف، وقيؿ إف عمرو بف لحي دعا الناس إلى 
األخرى عف تقديس آيات ومف الرو  ،(ٙ)نصبا ىاىنا أف آباءكـ ومف قبمكـ كانوا يعبدونيماعبادتيما، بقولو لمناس: إنما 

األشخاص وعبادتيـ بييأة أصناـ أيضا، ما ذكر عف مجاىد قاؿ: " كاف رجؿ في الجاىمية عمى صخرة بالطائؼ، وعمييا لو 
                                                

 . ٜٙٔ، ص ٙ؛ ابف منظور، لساف العرب، جٓٛٓٔ، ص ٔالفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج - ٔ
  ابف منظور، المصدر نفسو والصفحة. - ٕ
 . ٖٓسورة البقرة، اآلية  - ٖ
 . ٕٚ، ص ٔابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج - ٗ
 . ٕ٘ص – ٔ٘األصناـ، ص  - ٘
 . ٛٛ، ص ٔاالزرقي، أخبار مكة، ج - ٙ
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ويطعـ مف يمر بو  ،(ٔ)فيجعؿ منو حيساغنـ، فكاف يسموا مف رسميا، ويأخذ مف زبيب الطائؼ واألقط )لبف مجفؼ يابس( 
وعف ابف عباس قاؿ: " إف البلت لما مات، قاؿ ليـ عمرو بف لحي: إنو لـ يمت ولكنو . (ٕ)مف الناس، فمما مات عبدوه"

 . (ٖ)دخؿ الصخرة فعبدوىا وبنوا عمييا بيتا وكانت البلت بالطائؼ"
نما وتبعا وسيتناوؿ بحثنا ىذا تقديس المموؾ وسادات القبائؿ عند ال عرب قبؿ اإلسبلـ، ليس عمى وفؽ تسمياتيـ، وا 

 لممكانة، واألثر الذي أدوه آنذاؾ؛ مما دفع لبلرتقاء بيـ إلى المقدس، وأحيانًا إلى التأليو. 
 قدسية المموك: 

ِييدُ  وُلو َتعاَلى: . وورد في ق(ٗ)قبؿ الحديث عف قدسية الممؾ، البد مف تحديد ما يعنيو مصطمح الممؾ، فيو الرَّبُّ والشَّ
والَمْمَمَكُة ِعزُّ الَمِمِؾ وُسْمطاُنو في َرِعيِتو، وِقيؿ َعِبيُده، وقيؿ . ، أي ُسْمطاُنو  وَعَظَمُتو(٘)"ُقْؿ َمف ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكؿِّ َشْيٍء ..."

بيـ، ثـ تخصصت بالحاكـ الذي يحكـ . والمموؾ بمنزلة الحكماء قي شعو (ٙ)الَمْمَمَكُة ُسْمطاُف الَمِمِؾ وبقاُعو التي َيَتَممَُّكيا
 . (ٚ)شعبو

تقادمي عمى عرب الجزيرة  تأثيرولعؿ مف المفيد أف نجذر لظاىرة تقديس المموؾ في الشرؽ األدنى القديـ، لما ليا مف 
-ٕٓٓٛالعربية قبؿ اإلسبلـ، ففي ببلد الرافديف ترجع جذور قدسية المموؾ إلى عصر فجر السبلالت السومرية )

 فاعتقد اإلنساف العراقي القديـ أف المموكية ليا أصؿ أليي، إذ جاء في قصة الطوفاف السومرية ما نصو:  ؽ.ـ(،ٖٕٔٚ
 " بعد أف أنزلت. . . . الممكية مف السماء،              

 (ٛ)وبعد أف أنزؿ التاج والعرش الخاصاف بالممكية مف السماء "        
-ٕٕٔٔ، التي يرجع زمنيا إلى سبللة أور الثالثة )(ٜ)لمموؾ السومريةوعمى وفؽ أقدـ وثيقة تاريخية ىي أثبات ا

ؽ.ـ( أو لعمو قبيؿ ذلؾ، ما يشير إلى أف المموكية ىبطت مف السماء، فكانت مدينة )أريدو( مركز المموكية، وفي ٕٗٓٓ
 . (ٓٔ)الطوفاف صعدت المموكية ثانية إلى السماء، وبعد الطوفاف ىبطت وحمت في مدينة )كيش(

ت اآللية تختار الممؾ وتنصبو حاكمًا عمى الببلد، كما في اختيار كمكامش خامس مموؾ سبللة الوركاء الذي حكـ وكان
 ؽ. ـ(، إذ نقرأ في ممحمة كمكامش ما جاء عمى لساف صديقو أنكيدو:  ٕٓ٘ٙفي حدود سنة )
 إف رأسؾ عاٍؿ فوؽ )جميع( الرجاؿ        
  (ٔ)لبشر وقدر إليؾ انميؿ الممكية عمى ا       

                                                
 . ٜٗٔ، ص ٘خميط االقط بالتمر يعجف بالخبز، ينظر: الفراىيدي، العيف، جالحيس: :  - ٔ
 . ٗٙٔ، ص ٘الفاكيي، أخبار مكة، ج - ٕ
 المصدر نفسو والصفحة.  - ٖ
 . ٜ٘ٗ، صٕالزبيدي، تاج العروس ج - ٗ
 . ٛٛسورة المؤمنوف، اآلية  - ٘
 . ّٖٓ٘، صٕٚالزبيدي، تاج العروس، ج - ٙ
 . ٕٜٔ، ص ٘جواد عمي، المفصؿ، ج - ٚ
 . ٕٚٙكريمر، مف الواح سومر، ص - ٛ
 . ٜٜٕػ ص ٜٕٛص ، ٔلممزيد ينظر: طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج - ٜ

 . ٜٕٓ، ص ٔالمصدر نفسو، ج - ٓٔ
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ما  (ٕ)ؽ. ـ( ٕٓ٘ٙوأدعى المموؾ إنيـ أبناء لآللية، وىذا ما نجده في كتابات الممؾ ميسميـ ممؾ كيش )حكـ بحدود 
 نصو: 

 (ٖ)االبف المحبوب لمنخورساؾ       
-ٜٕٕٔؽ.ـ( ألقابًا إليية، فقد تمقب الممؾ نراـ ػ سف )ٖٕٕٓ-ٖٕٔٚوقد أتخذ الممؾ في العصر األكدي )

. وارتدى (ٗ)مقب )إلو أكد(، وأدعى األلوىية فكتب أسمو مسبوقًا بالعبلمة الدالة عمى األلوىية الدنكر )النجمة(ؽ.ـ( بٕٕ٘٘
. واستمر تمقب المموؾ في العراؽ القديـ بألقاب إليية، (٘)لباس اآللية، فتمثؿ في المنحوتات بارتداء لباس الرأس التاج المقرف

ؽ.ـ(، وأحيانا شولكي ٕٕٔٔ-ٕٕٓٔمموؾ: نراـ ػ سف، وأوتو حيكاؿ )حكـ بحدود فمقب ممؾ الجيات األربع، تمقب بو ال
 (. ٙ)ؽ.ـ( ٓ٘ٚٔ-ٕٜٚٔؽ.ـ(، وحمورابي )ٕٚٗٓ-ٜٕٗٓ)

ؽ.ـ(  ٕٕٗٛ-ٖٕٓٗالتي نسجت عف مولد بعضيـ، فالممؾ سرجوف األكدي ) ساطيروتجسدت قدسية المموؾ في األ
ثيؿ دور اإللية عشتار، والعريس يمثؿ دور اإللو تموز، وكاف جاء مف طقس الزواج المقدس، إذ تقـو العروس فيو بتم

المعتقد أف ىذا الزواج يسبب الوفرة في المحاصيؿ والكثرة في الثروة الحيوانية، وكذلؾ كاف العراقيوف القدماء يمارسونو كؿ 
ومف أبويف يمثؿ كؿ منيما دور قد ولد في لحظة مقدسة ألنو  سنة، والطفؿ الذي يولد عف ىذا الزواج يُّعد مف مرتبة اآللية،

 . (ٚ)اإللو
نما كاف إليا. فيذكر ىيرودت:  وفي تاريخ مصر القديمة لـ يكف الممؾ ممثبل لآللية كما في تاريخ العراؽ القديـ، وا 

. وكاف اإللو يتجسد في الممؾ (ٛ)كاف حكاـ مصر آلية يعيشوف مع البشر، وكاف صاحب السمطاف دائما واحد مف اآللية 
الممؾ اإللو، أي أف الممؾ ىو أحد اآللية وممثؿ الببلد والوسيط الرسمي بيف الناس واآللية، ويتجسد في شخصو فيصبح 

( خالؽ البشر، و)سخمت( إلو العقاب . (ٜ)عدد مف اآللية في وقت واحد، إنو )سيا( إلو اإلدراؾ، و)راع( إلو الشمس، و)خنـو
مى أزلية الممؾ وسمطتو التي ال تنتيي بموتو. إذ إف الشكؿ اليرمي مف وقد أظيرت األىرامات )قبور الفراعنة( ما يدؿ ع

مميزات الممكية مف ناحية الحجـ والمظير الخارجي، وأنو يرمز إلى حاكـ بالغ القوة، يوصؼ عادة باإللو األعظـ )نثرعا( أو 
  .(ٓٔ)اإللو الطيب )نثر نفر(، ويمثؿ اليـر خير احتراـ وميابة لمفرعوف )الممؾ اإللو(

                                                                                                                                                   
نميؿ: وتعني بالسومرية السيد، وعد تجسيدًا لميواء الذي يفصؿ بيف ٕٖٔسامي سعيد األحمد، كمكامش، ص  - ٔ . وا 

نو نظـ الكوف، وينفذ أوامر اآللية، وخالؽ البشر، ينظر: سامي سعيد األحمد، المعتقدات الدينية،  السماوات واألرض، وا 
 . ٖٕٕ؛ نائؿ حنوف، حينما في العمى، ص ٕٔص 

 . ٖٚٓػ ص  ٖٙٓ، ص ٔلممزيد ينظر: طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج - ٕ
. وننخرساؾ: تمثؿ األرض، ويعني أسميا سيدة الجبؿ،  لقبيا المشيور ٗٛجاف بوتيرو وآخروف، الشرؽ األدنى، ص  - ٖ

 ٗٛ؛ مريـ عمراف موسى، الفكر الديني عند السومريوف، ص ٖٙٔص  ٕٙٔص  أـ الببلد، ينظر: كريمر، السومريوف،
 . ٜٖٙ، ص ٔطو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج - ٗ
 . ٖٓٚالمصدر نفسو، ص  - ٘
 . ٙٓٔأحمد مالؾ الفتياف، نظاـ الحكـ في العصر اآلشوري الحديث ، ص  - ٙ
  .ٛٔص  – ٚٔفوزي رشيد، سرجوف االكدي، ص  - ٚ
 . ٕٕٔىيرودت، ىيرودت يتحدث عف مصر، ص  - ٛ
 . ٕٛجوف ولسوف وآخروف، الحضارة المصرية، ص - ٜ

 . ٜٙسير الف جاردنر، مصر الفراعنة، ص  - ٓٔ
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أما في اليمف القديمة، فقد شِيد تقديس حكاـ العربية الجنوبية مف تسميتيـ بالمكربيف ، ويعد المكرب )سمة عمى( أقدـ 
ؽ. ـ(، فكاف الحاكـ كاىنا ذا صفة دينية يطمؽ عميو لفظة )مكرب( في الكتابات السبأية،  ٓٓٛمكرب حكـ بحدود عاـ )

. أو تعني )أمير الكينوت( (ٔ))المكرب( ىو مقرب أو وسيط بيف اآللية والناسفكاف ،  وتدؿ المفظة عمى التقرب مف اآللية
، (ٖ))الكروبييف( وىـ المقربيف مف اهلل، سكاف السماء السابعة قرآف. وتأتي قدسية الكممة في عربية ال(ٕ)أو )أمير القرباف(

صاؿ السمطتيف الدينية والسياسية رسميا، . وأصبح الحاكـ يمقب بمفظة الممؾ بعد انف(ٗ)ومنيـ مف يحمؿ عرش اهلل عز وجؿ
وىي أحد نعوت اإللو الزىرة ابنة اإللو القمر )المقو( الزوج، واإللو الشمس الزوجة، وبذلؾ فالممؾ اليمني يعد نفسو ابنًا  

و)وقو( . وما يؤكد قدسية مموؾ اليمف اتخاذىـ ألقابًا إليية مثؿ )يثع( المنقذ، و)يصدؽ( الصادؽ أو العادؿ، (٘)لآللية
 . (ٙ)الحبيب أو األغر، و)رياـ( السامى

وعند العرب في وسط الجزيرة العربية وشماليا قبؿ اإلسبلـ لـ يختمؼ ىذا المعتقد عما كاف سائدًا في الشرؽ األدنى 
ف العرب القديـ، في تقديسيـ لمممؾ، والنظر إليو برىبة واحتراـ، وتاريخيـ وأشعارىـ فييا مف الشواىد ما يؤكد ذلؾ. منيا إ

 : (ٚ)كانوا يسجدوف لمموكيـ، ذلؾ ما يستشؼ مف قوؿ األعشى
  (ٛ) َعَماَرا لُو، وَرَفْعنا الَكِرى     َسَجْدنا ُبَعْيدَ  أتانا فمما
. ُيَحيَّى بيا المموؾ، برفعيا مف رؤوسيـ إعظامًا ليـ، أو استقباليـ (ٜ)والَعَمارُة إكميؿ أو عمامة تجعؿ عمى الرأس 

ي قوؿ آخر ُيَحيَّى بيا المموؾ في قوليـ َعمرؾ اهلل، أو رفع الصوت بالتعمير أي بالدعاء عمرؾ اهلل بمعنى بالرياحيف، وف
، وىو دعاء (ٔٔ). وىذه تشبو تحية العجـ لمموكيـ بقوليـ: " وزى ده ىزار سأؿ " أي عش عشرة آالؼ سنة(ٓٔ)عش ألؼ سنة

مة )الَعَمار( ال يبتعد عف تعظيـ المموؾ وتميزىـ عف اآلخريف، . وفي معنى آخر لكم(ٕٔ) في طوؿ الحياة وطيبيا بالسبلمة
 . (ٖٔ)تعني الرقعة التي تتزيف بيا مظبلت المموؾ

ومف تحيات العرب إلى مموكيـ نستشؼ منيا العظمة في قوليـ: اسمـ وأنعـ، وىي تحية لمبقاء ولمعظمة،      
بتنزيييـ مف الخطأ، بتحيتيـ بالقوؿ: "أْبيَت الّمعَف "، حسبما . وكذلؾ تتمثؿ قداسة المموؾ (ٗٔ)ولمسبلمة مف اآلفات والنقص

 ـ(:  ٔٚٗ -ٕٙٗجاء في قوؿ األعشى في مدحو لممؾ الحيرة )النعماف بف المنذر 

                                                
 . ٕٓٚ، ص ٕٛٙ، ص ٕجواد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، ج  - ٔ
 . ٕٗٔفرتز ىومؿ، التاريخ العاـ لببلد العرب الجنوبية، ص  - ٕ
 . ٜٓٚ، ص ٕابف حياف، العظمة، ج - ٖ
 . ٖٜٖ، ص ٖمقاتؿ بف سميماف، تفسير، ج - ٗ
 . ٘ٚجواد مطر الحمد، األحواؿ االجتماعية واالقتصادية في اليمف القديـ، ص  - ٘
 . ٛٚينظر: المرجع نفسو، ص  - ٙ
 . ٗٔص -٘، صميموف بف قيس شاعر جاىمي لقب بػ )صناجة العرب(، ينظر ديواف األعشى، المقدمة - ٚ
 . ٘ٔٔديواف األعشى، ص  - ٛ
 . ٕٚٚ، ص ٕابف دريد، جميرة المغة، ج - ٜ

  ٕٖٔ، ص ٖٔالزبيدي، تاج العروس، ج - ٓٔ
 . ٔٔٔ، ص ٙالعيني، عمد القارئ، ج - ٔٔ
 . ٜٛ٘، ص ٔابف العربي، أحكاـ القرآف، ج - ٕٔ
 . ٖ٘ٗالزمخشري، أساس الببلغة، ص  - ٖٔ
 . ٔٔٔص  ،ٙالعيني، عمدة القارئ، ج - ٗٔ
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  (ٔ)إليَؾ، أَبْيَت اّلمعَف كاف كبلُليا،   إلى الماجِد الَفْرِع الجواِد الُمَحُمِد         
ي وفادتو إلى سيؼ بف ذي يزف ليينئو بطرده األحباش مف اليمف ما نصو: ( فوفي قوؿ عبد المطمب جد الرسوؿ )

"وأنت أبيت المعف رأس العرب وربيعيا الذي تخصب بو، وأنت أييا الممؾ رأس العرب الذي إليو تنقاد، وعمودىا الذي عميو 
بالممؾ إلى أنو واىب الخصوبة   . فضبًل عما جاء في ىذا الوصؼ مف االرتقاء(ٕ)العماد، ومعقميا الذي تمجأ إليو العباد"

لمحياة، كذلؾ رفع العرب المموؾ في قوليـ أبيت المعف إلى مصاؼ اآللة بتنزيييـ مف األفعاؿ السيئة، إي أبيت أف تأتي مف 
 ، يتبّيف ذلؾ في مخاطبة يزيد بف(ٗ). ومف سمو تحياتيـ لمموكيـ قوليـ: "يا خير الفتياف"(ٖ)األخبلؽ المذمومة ما تمعف عميو

، ومخاطبة الشاعر امرؤ القيس بف (ٙ)ـ(ٜٙ٘–ٕٛ٘إلى ممؾ الغساسنة ابف جفنة )الحارث بف جبمة ( ٘)عبد المداف  بف
التحيات جمع تحية مرادفة لكممة الممؾ وتعني ومما يذكر إف (. ٚ)حجر الممؾ الكندي ِمف قبؿ زوجتو، بقوليا: يا خير الفتياف

نما ق يؿ التحيات بالجمع، ألف مموؾ العرب كاف كؿ واحد منيـ تحييو أصحابو وتعني البقاء، وقيؿ العظمة، وقيؿ الحياة، وا 
، فمثبًل )لخـ وجذاـ( كانت تقوؿ: في تحية مموكيا )أبيت المعف(، بينما مموؾ غساف تتـ تحيتيـ بالقوؿ: (ٛ)بتحية مخصوصة

 . (ٓٔ)، وتحية بعض القبائؿ )أسمـ كثيرًا( (ٜ)بالقوؿ: )يا خير الفتياف(
، نستدؿ عمى (ٔٔ)، االعتقاد بقدسية دمائيـ، إذ إنيا تشفي مف عظة الكمب، ومف الجنوفومف مظاىر تقديس المموؾ

ـ(، عندما سقتو الخمر وأخذ مأخذه منو، فقطع  ٕٛٙ - ٕ٘ٔأو  ٕٛٓذلؾ ما جاء في قتؿ الزباء لػ )جذيمة األبرش 
. وأودع مضموف ىذا (ٖٔ)، وقالت لو: إف دماء المموؾ شفاء مف الكمب(ٕٔ)رواىشو فجعؿ دمو يسيؿ في طست مف ذىب

 المعتقد الشاعر )ابف عياش الكمبي( حيف ىجا بني أسد؛ لقتميـ ممؾ ِكندة )حجر بف عمرو( بقولو: 
ـْ    ُتريقوف تامورًا شفاًء مف الكَمْب  ـْ بقتِؿ رئيسك  (ٗٔ)عبيد العصا جئت

كمو، ووقع الشفاء بعده، ألف  إذا أصيب، أدرؾ الثأرألنو  وربما أنيـ حرصوا عمى أف ال تضيع قطرة مف دـ الممؾ،
، لذا يمكف النظر إلى ما فعمتو الزباء في قتميا (ٙٔ)ليس ىناؾ دمًا في الحقيقة يشربألنو  ؛(٘ٔ)الَكمب ىو الغيظ والغضب

                                                
 . ٓٓٔديواف األعشى، ص  - ٔ
 . ٔ٘ٔ، ص ٔاالزرقي، أخبار مكة، ج - ٕ
 . ٚٓٗ، ص ٕالبغدادي، خزانة األدب، ج  - ٖ
 المصدر نفسو والصفحة.  - ٗ
 . ٔٔ، ص ٕٔشاعر مف أىؿ نجراف مف الذيف كاف أسقفًا لكعبة نجراف، األصفياني، األغاني، ج  - ٘
 . ٕٕ ينظر: نولدكو، أمراء غساف، ص - ٙ
 . ٖٜٔ، ص ٔجميرة أمثاؿ العرب، ج - ٚ
 . ٙٔٔ، ص ٗالنووي، شرح النووي عمى صحيح مسمـ ، ج  - ٛ
 . ٚٓٗ، ص ٕالبغدادي، خزانة األدب، ج - ٜ

 . ٜٛٔ، ص ٕااللوسي، بموغ األرب، ج - ٓٔ
 . ٚ، ص ٕالجاحظ، الحيواف، ج - ٔٔ
 . ٕٖابف حبيب، أسماء المغتاليف مف األشراؼ، ص  - ٕٔ
 . ٕٚٙ، ص ٔ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، جٖٕٗ، ص ٔيداني، مجمع األمثاؿ، جالم - ٖٔ
 . ٚص – ٙ، صٕالجاحظ، الحيواف، ج - ٗٔ
 . ٔٗٗقدامة بف جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص   - ٘ٔ
 . ٛ، ص ٕالجاحظ، الحيواف، ج - ٙٔ
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جذيمة األبرش، قد قيؿ ليا احتفظي بدمو فإف أصاب األرض قطرة مف دمو طمب بثأره، فعميو حرصت عمى عدـ التفريط 
 . (ٔ)ؿ الثأر في ضمف المعتقد السائد، إف دـ المموؾ تشفي مف الَكمب أي )الثائر(بدمو، لكي ال يحص

ولقدسية المموؾ عند العرب، كاف الممؾ إذا مرض حممتو الرجاؿ عمى أكتافيا يتعاقبونو فيكوف كذلؾ عمى أكتاؼ 
الحيرة النعماف بف المنذر  ، ومف الدالئؿ عمى ذلؾ؛ عندما ثقؿ المرض عمى ممؾ(ٕ)عندىـ أوطأ مف األرضألنو  الرجاؿ

. ومف صور تقديسيـ لمموكيـ، كاف الممؾ ال يقتؿ بضرب الرقبة، إال في قتاؿ إكرامًا (ٖ)حمؿ عمى أكتاؼ الرجاؿ تعظيمًا لو
نما تكنى عف القتؿ (ٗ)إكرامًا لو . وكاف بعض العرب يكنوف عف قتؿ الممؾ باإلشعار فتكبر أف تقوؿ قتؿ فبلف، وا 
، حتى إنيـ أطمقوا عمى (ٙ)قوؿ عند قتؿ المموؾ بأنيـ أشعروا، وال يقولف قتموا إال لمسوقة )العامة(، لذا خصوا ال(٘)باإلشعار

ذا ما حاولنا أف نتابع ىذا المعتقد، فإننا سنجده متأِت عف طقوس (ٚ)المموؾ المشعرة، مف قوليـ: دية المشعرة ألؼ بعير . وا 
ا األيمف حتى يسيؿ منيا الدـ لُيَعَمـ أنو ىدي، ثـ كنى بو عف قتؿ مقدسة لمحج مف إشعار الُبدنة، وىو أف تطعف في سنامي

 . (ٛ)المموؾ إكبارا ليـ عف أف يقاؿ قتؿ فبلف
ومف مظاىر تعظيميـ لمموكيـ ُكنية بعضيـ عمى غير مما ىـ عميو. فكاف جذيمة األبرش أفضؿ مموؾ العرب رأيًا 

، كاف يقاؿ لو جذيمة األبرص )أبقع(، فمما (ٜ)الُممؾ بأرض العراؽ وأبعدىـ ُمغارًا، وأشدىـ نكاية، وىو أوؿ مف أستجمع لو
عف األبرص: جذيمة األبرش، فمما عظـ شأنو قالوا: جذيمة الوضاح، ولـ يقولوا: جذيمة آية َمَمَؾ قالوا عمى وجو الكن

اح غير عف األبرص، وليس في العرب أبرص يقاؿ لو الوضآية األوضح ألنيـ يضعوف ىذا االسـ في موضع الكن
 . (ٓٔ)جذيمة

. وىذا ما (ٔٔ)محجوب عف الناسألنو  ولمكانة الممؾ وعظمتو كاف يصعب الوصوؿ إليو؛ لذا سمتو العرب )الحصير(،
 قوؿ الشاعر لبيد بف ربيعة العامري:  يؤكده

ـُ          ـْ    ِجفُّ َلَدى باب الَحِصيِر قَيا   (ٕٔ)وَمَقاَمٍة ُغمِب الّرقاب َكَأنَُّي
، (ٔ)سّموا مجازًا )اآلِكُؿ(، ما جاء في حديث لمرسوؿ الكريـ ضعيؼ السند " مأكوؿ ِحمير خير مف آكميا" ومف ألقابيـ

فالمأكولوف ىـ الرعية، يأكميـ مموكيـ، بما يأخذونو منيػـ مف حقػوؽ، ومما يفرضونو عمييـ مف واجبات، واآلكموف ىـ 
 . (ٕ)المموؾ، ألنيـ يأكموف وال يعطوف

                                                
 . ٖٗٔص  – ٖٖٔينظر: العباسي، معاىد التنصيص، ص  - ٔ
 . ٕٖ، ص ٔٔاألغاني، ج األصفياني، - ٕ
 . ٖٚٙ، ص ٜ؛ البغدادي، خزانة األدب، جٖٔ، ص ٔٔاألصفياني، المصدر نفسو، ج - ٖ
 . ٕٚٙ، ص ٔ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، جٖٕٗ، ص ٔالميداني، مجمع األمثاؿ، ج - ٗ
 . ٖٚٔ، ص ٖالخطابي، غريب الحديث، ج - ٘
 . ٕٔ٘، ص ٕالزمخشري، الفائؽ، ج - ٙ
 مصدر نفسو والصفحة. ال - ٚ
 . ٕٓ٘المصدر نفسو، ص  - ٛ
 . ٜٕابف حبيب، أسماء المغتاليف، ص  - ٜ

 . ٙٓٔص  – ٘ٓٔالجاحظ، البرصاف والعرجاف والعمياف والحوالف، ص  - ٓٔ
 . ٘ٗ، ص ٘ٔالطبري، جامع البياف، ج - ٔٔ
السادة يوصفوف بغمظ الرقاب  ، مقامة: الجماعة، وغمب الرقاب:ٜٕٓشرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري، ص  - ٕٔ

 وطوليا، ينظر: المصدر نفسو والصفحة. 
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المموؾ بارتفاع ديتيـ، حتى إنيا وصمت إلى ألؼ بعير، يتبيف ذلؾ بما عرضتو بنو أسد بعد  وتبدو مظاىر عظمة
قتميـ ُحجر بف عمرو والد امرئ القيس إلى امرئ القيس ابنو عمى أف يعطوه ألؼ بعير دية أبيو، أو يقيدوه مف أي رجؿ شاء 

ونيا عمى مثمي، وأما القود فمو قيد إليَّ ألؼ مف بني مف بني أسد، أو يميميـ حوال، فقاؿ: أما الدية فما ظننت أنكـ تعرض
 . (ٖ)أسد ما رضيتيـ وال رأيتيـ كفؤا لحجر

ونسج العرب عف تقديس المموؾ أوىامًا تجمت في زعميـ إنيـ ال يموتوف، وربما اعتقادىـ ىذا نابع مف أنيـ مف نسؿ 
س ال يموتوف، فكانوا يتييبوف قتاليـ، ففي معركة ذي قار اآللية. والداؿ عمى اعتقادىـ بأزلية المموؾ، حيف زعموا أف الُفر 

. وبدا زعميـ ىذا راسخ في ذاكرتيـ (ٗ)َحَمؿ حنظمة العجمي عمى رجٍؿ منيـ فطعنو فقاؿ ألصحابو: ويمكـ إنيـ يموتوف 
يكرب الُزبيدي  الجمعية فتظير في واجية معارؾ الفتح اإلسبلمي، ففي فتح العراؽ، وأثناء قتاؿ الفرس، شاىد عمرو بف معد

 مقتمة أعدادًا مف الفرس، فتعجب لذلؾ ! فأرجز قائبًل: 
ـْ َضْرَب ُغبَلـٍ مجنُوفْ   أنا أبو َثْوٍر وَسْيفي ُذو النُّوْف    أضرُبي

 (٘)ياَؿ ُزَبْيٍد إنَّيـ َيموُتوف 
أو  ٕٙ٘بف ىند  وعمى الرغـ مما تقدـ إال أف ىناؾ استثناءات تجاوزت المقدس بمقتؿ بعض المموؾ، منيـ )عمرو

. ومثؿ ىذا االستثناء (ٙ)في قصة يطوؿ شرحيا ـ( مف قبؿ الشاعر )عمرو بف كمثـو التغمبي( ٛٚ٘أو  ٗٚ٘ – ٖٙ٘
نطالعو في افتخار الشاعر )الحارث بف ظالـ المري( بقتمو سبعة مف مموؾ كانوا نائميف في كيؼ عمى وسائد الريحاف 

 بقولو: 
 (ٚ)في الكيؼ فوؽ وسائد الريحاِف   القاتميَف مف المناذِر سبعٌة   

 : (ٛ)وفي المعنى ذاتو قاؿ الشاعر جابر بف حني التغمبي يـو الكبلب األوؿ
ـِ  ـْ ِبُمَحرَّ  (ٜ)ُنَعاِطي المموَؾ الحؽَّ ما َقَسُطوا بنا    وَلْيَس عمينا َقْتُمُي

ؿ بعض القبائؿ التي يطمؽ عمييـ )المقاح(، وربما خرؽ ُخرافة تحريـ قتؿ الممؾ راجع إلى ما يراه أحد الباحثيف: مف قب
. أو يحتمؿ كاف والئيـ لسادة قبائميـ وتعصبيـ ليا جعميـ ال يتوانوف مف قتؿ بغاة المموؾ، (ٓٔ)أي الذيف ال يخضعوف لممؾ

( سيد قومو بني تغمب، وكذلؾ أمو ليمى بنت )م يمؿ وما يؤكد االحتماؿ ىذا محاولة )عمرو بف ىند( إذالؿ )عمرو بف كمثـو

                                                                                                                                                   
 ، وال نجد ليذا الحديث تخريج في كتب متوف الحديث مما يؤكد ضعفو. ٖٚٚ، ص ٔابف الجوزي، غريب الحديث، ج - ٔ
 . ٜٖٕ، ص ٘جواد عمي، المفصؿ، ج - ٕ
 . ٚٛ، ص ٕٕاألصفياني، األغاني، ج  - ٖ
 . ٕٛٓ، صٔاف أبي تماـ، جالتبريزي، شرح ديو  - ٗ
 . ٙٛٔشعر عمرو بف معد يكرب الزبيدي، ص  - ٘
 . ٙ٘، ص ٔٔينظر تفصيبلتيا: األصفياني، األغاني، ج - ٙ
 . ٕٕٚشعر الحارث بف ظالـ المري، ص  - ٚ
وبني  واختمؼ أبناء الحارث الكندي شرحبيؿ وسممة في الممؾ فتواعدا الكبلب فأقبؿ شرحبيؿ في ضبة والرباب كميا - ٛ

يربوع وبكر بف وائؿ وأقبؿ سممة في تغمب والنمر وبيراء ومف تبعو مف بني مالؾ بف حنظمة وعمييـ سفياف بف مجاشع 
 .ٖٜٔ، ص٘ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج. ينظر: وعمى تغمب السفاح وكانت الوقعة قرب ماء الُكبلب

 . ٕٔٔ، ص ٔالمفضؿ الضبي، المفضميات، ج - ٜ
  ٕٔٚ، ص ٔي، اياـ العرب، جعادؿ البيات - ٓٔ
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، دفعو إلى قتؿ )عمرو بف  بف ربيعة( أعز العرب، أماـ وجوه مف بني تغمب، مما أثار ىذا اإلذالؿ حفيظة عمرو بف كمثـو
  .(ٔ)ىند(

، والرب مالؾ كؿ (ٕ)وأحاطت شخصية الممؾ بيالة مف التقديس عندما ُألو، إذ كاف العرب يخاطبوف مموكيـ بأرباب
، وىذا ما نتأممو في شعر أمرؤ القيس واصفًا مموؾ ِكندة بقولو: )... كاُنوا عبيدًا ػ (ٗ)وؾُ ، وُرُبوب جمع َرّب إي الُمم(ٖ)شيء

. وقد ضمف ىذا المعنى الشاعر لبيد في وصفو لحجر والد امرأ القيس بػ )رب كندة( في (٘)أي الناس ػ وكنَّا نحُف َأرَبابَا(
 قولو: 

 . (ٙ)بيف َخْبٍت َوَعْرَعر وَأممكفَ  َيومًا ربَّ كندَة وابَنُو   وربَّ مّعدٍ 
أو  ٕٙ٘ – ٗٔ٘أو  ٖٔ٘ونعت الشاعر الحارث بف حمزة اليشكري في معمقتو ممؾ الحيرة )المنذر بف ماء السماء 

، ويعمؽ )نولدكو( عمى أف الشاعر أفتخر بقبيمتو يشُكر)مف بكر (ٛ)، وألحد أمراء الغساسنة بػ)رب غساف((ٚ)ـ( بػ)الرب(ٖٙ٘
. كما جاء نعت الممؾ بػ)الرب( في قوؿ أمرؤ القيس حيف (ٜ)تقموا لممنذر القتيؿ بدـ )رب غساف(بكر بف وائؿ(، ألنيـ ان

 سمع بمقتؿ أبيو حجر بقولو: 
ُبْيـ     أال كؿ شئ سواه َجَمْؿ   (ٓٔ)بقتؿ بني أسد رَّ

. وىناؾ (ٔٔ)ـ( بػ)رب الخورنؽ(ٛٔٗ–ٜٖٓوفي المعنى ذاتو كاف يطمؽ عمى ممؾ الحيرة النعماف بف امرئ القيس )
. ومف شواىد تعظيـ المموؾ أيضا، (ٕٔ)شواىد كثيرة عمى ىذا النحو، ال يتسع المجاؿ إليرادىا جميعا، خشية الرتابة والتكرار

 . (ٖٔ)إنيـ تركوا أف يقولوا لُقّواميـ سََّدنة وقالوا الَحَجَبة 

                                                
 . ٙ٘، ص ٔٔاألصفياني، األغاني، ج - ٔ
 . ٖٕٚ، ص ٔالسيوطي، المزىر، ج - ٕ
 . ٕ٘ٔ، ص ٔالرازي، التفسير الكبير، ج - ٖ
 . ٕٕٚ، ص ٘ابف سيدة، المخصص، ج - ٗ
 . ٜٕٚديواف امرئ القيس، ص   - ٘
 بمد. ينظر: ديوانو،  ، والخبت: مستٍو مف األرض، وعرعر:٘٘شرح ديواف لبيد، ص  - ٙ

 . ٕٔٙص     
 . و)رب مّعد( ىو حذيفة بف بدر. ٓٚديواف الحارث بف حمزة البشكري، ص - ٚ
 . ٖٚالمصدر نفسو، ص  - ٛ
 . ٕٓأمراء غساف، ص  - ٜ

 . ٕٔٙديواف امرئ القيس، ص  - ٓٔ
 . ٚٗٙينظر: ابف قتيبة، المعارؼ، ص  - ٔٔ
مر حتى بعد ظيور اإلسبلـ، نستشؼ ذلؾ مف قوؿ الشاعر حساف بف ثابت ومما يذكر إف وصؼ الممؾ بػ )الرب( است - ٕٔ

 في وصؼ الممؾ الغساني )ابف جفنة( ػ جبمة بف األييـ ػ بػ )رب الشاـ( بقولو: 
رًا بالروـِ             ـْ َيْنَسني بالشاـِ إْذ ىَو َربُّيا    كبل، وال متنصِّ  ل

  .ٜٖٗ، ص ٔينظر: ديواف حساف بف ثابت، مج،     
 . ٜٕٖ، ص ٔالجاحظ، الحيواف، ج - ٖٔ
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في العراؽ القديـ بػ)ىبوط المموكية مف ويتماثؿ اعتقاد العرب عف المموؾ بأنيـ منزلوف مف السماء مع االعتقاد السائد 
السماء(، فيرتقي الممؾ مف بشٍر إلى إلو في أفعالو، ويتجسد ىذا المضموف في قوؿ الشاعر عمقمة الفحؿ في مخاطبتو لممؾ 

 الحارث الغساني: 
 (ٔ)ولسَت إلنسيٍّ ولكْف ِلَمؤَلٍؾ     تَنزََّؿ مف َجوِّ السَّماِء َيصوُب 

السائدة في الشرؽ األدنى القديـ مف أف المموؾ ييبوف الحياة، وذلؾ ما يمكف أف نستشفو مف وامتدادا لممعتقدات 
ؽ.ـ(، إذ أشار إليو احدىـ مخاطبًا إياه: ٜٙٙ-ٓٛٙريب )اسرحدوف  –اخ  –مخاطبة أبناء المممكة اآلشورية لمممؾ آشور 

يبتعد ىذا المعتقد عند العرب قبؿ اإلسبلـ، إذ يتناص  ، وال(ٕ)"الممؾ سيدنا منحنا الحياة وقد زرع )عطر( الحياة في أنوفنا"
مع وصؼ النابغة الذبياني لممؾ الحيرة النعماف بف المنذر بػ )ربيع الناس والشير الحراـ(؛ بمعنى كالربيع في الخصب 

ا ترسخ في . ومثمم(ٖ)لمجتديو وكالشير الحراـ لجاره، ال يوصؿ إلى مف أجاره، كما ال يوصؿ في الشير الحراـ إلى أحد
ذىنية العربي قبؿ اإلسبلـ المعتقد السائد أف المموؾ ييبوف الحياة، فأنيـ يسمبونيا أيضا، وحكميـ يشير إلى تألييـ، ىذا ما 

أقسـ أف يحرؽ مف بني داـر )مف قبيمة تميـ( ألنو  نقرأه في قصة )عمرو بف ىند( ونعتو بمقب )المحرؽ(، إذ جاء ىذا المقب
، وكاف ىذا الحادث في يـو أوارة مف ناحية البحريف، إذ أمر (ٗ)وا أخًا لو، وقد عُّد أوؿ مف عاقب بالنارمائة رجؿ؛ ألنيـ قتم

. وليس مف المستبعد أف ترجع تسميتو (٘)ليـ بأخدود فخد ليـ، ثـ أضـر نارًا، فمما احتدمت وتمظت َقَذفيـ فييا فاحترقوا
، أو ربما سمي )محرؽ( مف صنـ يحمؿ (ٚ)، أو لحرقو نخؿ اليمامة(ٙ)دسةبػ)المحرؽ( إلى إلقاء ضحاياه في نار القرباف المق

. وتزيدنا الشواىد التاريخية عف قدرة المموؾ مف سمب حياة الناس (ٛ)يحمؿ االسـ نفسو، تعبده قبيمة بكر بف وائؿ كاف بسمماف
يسمى  (ٜ)ند الغرييفالناس في قصة ممؾ الحيرة )المنذر بف ماء السماء( حيف جعؿ لنفسو يوميف في السنة يجمس فييما ع

أحدىما يـو نعيـ واآلخر يـو بؤس، فأوؿ مف يطمع عميو يـو نعيمو يعطيو مائة مف اإلبؿ شوما أي سودا، وأوؿ مف يطمع 
 . (ٓٔ)عميو يـو بؤسو يعطيو رأس ظرباف أسود ثـ يأمر بو فيذبح ويغرى بدمو الغرياف 

ؽ القديـ كانت اإللو )إيننا( عند السومرييف، أما البابميوف فقد وال يبتعد وصفيـ لممموؾ بأوصاؼ اآللية، ففي تاريخ العرا
وصورت في بعض المنحوتات، وعمى يسارىا ، أسموىا )عشتار(، وىي إلية الخصب والحرب لدى األكدييف  والبابمييف

                                                
 . ٛٔشرح ديواف عمقمة بف عبدة الفحؿ، ص  - ٔ
 . ٕٖٕعمي ياسيف الجبوري، اإلدارة، ص  - ٕ
 . ٕٖ، ص ٔٔاألصفياني، األغاني، ج - ٖ
 . ٘ٚٔ، ص ٔ، العوتبي، األنساب، جٚٙحمزة األصفياني، تاريخ سني مموؾ األرض، ص  - ٗ
 . ٜٗٔ، ص ٕٕاألصفياني، ج - ٘
 . ٜٛأحمد كماؿ زكي، األساطير، ص  - ٙ
 . ٚ٘ٔ، ص ٕٚالزبيدي، تاج العروس، ج - ٚ
 . ٙ٘ٔ، ص ٕ٘المصدر نفسو، ج - ٛ
كاف المنذر بف ماء السماء قد نادمو رجبلف مف بني أسد أحدىما خالد بف المضمؿ واآلخر عمرو بف مسعود بف كمدة  - ٜ

د حفيرة بظير الحيرة ثـ يجعبل في تابوتيف ويدفنا في الحفرتيف فأغضباه في بعض المنطؽ فأمر بأف يحفر لكؿ واح
ففعؿ ذلؾ بيما حتى إذا أصبح سأؿ عنيما فأخبر بيبلكيما فندـ عمى ذلؾ وغمو وفي عمرو بف مسعود وخالد بف 

ي، المضمؿ األسدييف، ثـ ركب المنذر حتى نظر إلييما فأمر ببناء الغرييف عمييما فبنيا عمييما، ينظر: األصفيان
 . ٜٔ، صٕٕاألغاني، ج

 . ٕٜص  – ٜٔ، ص ٕٕالمصدر نفسو، ج - ٓٔ
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عندما شبيو . ويمكف أف نممس الوصؼ ذاتو في مدح الشاعر النابغة الذبياني لممؾ الحيرة النعماف بف المنذر، (ٔ)سيؼ
 بالربيع، رمز الخصوبة والعطاء، في المقابؿ ىو سيؼ مف سيوؼ الموت بقولو: 

 (ٕ)وأنَت ربيُع ُينِعُش الناس َسيَّبُو    وسيُؼ ُأِعيَرّتُو المّنيُة، قاِطُع 
، ويتجمى مضموف تقديس المموؾ في توزيع أبنائيـ في القبائؿ مف قبيؿ تقديس آبائيـ، وىـ أبناء مقدسوف أيضاً 

 -ٕٛ٘أو  ٓٛ٘. فكاف لممنذر )الرابع بف المنذر (ٖ)فوجودىـ في القبائؿ مف قبيؿ ممارستيـ الدينية، كأنيـ مف نسؿ آلية
ـ( ابناف: أحدىما النعماف، وكاف في ِحجر آؿ عدي بف زيد، فيـ الذيف أرضعوه وربوه، وكاف لو ابف آخر في حجر ٘ٛ٘

 . (ٗ)باد(بني مرينا )قـو مف أىؿ الحيرة مف قبائؿ الع
 

 قدسية سادات القبائل: 
مف المعروؼ أف القبيمة ىي كياف سياسي واجتماعي يرتبط أفرادىا برباط النسب المشترؾ، فضبًل عف أنيا تضـ أفرادًا 
ينتسبوف ليا بالوالء، واالستمحاؽ، والجوار. لذا فقد أنتظـ أفراد المجتمع العربي قبؿ اإلسبلـ في عدد مف القبائؿ، حتى 

لؾ التي ظيرت في شماؿ الجزيرة العربية ووسطيا وجنوبيا ىي في األصؿ قبائؿ سمحت ليا الظروؼ السياسية المما
مكانات ال  واالقتصادية أْف ترتقي في نظاميا إلى ممالؾ. والبد ليذه القبائؿ مف زعامات يتـ اختيارىـ عمى وفؽ شروط وا 

لوراثة )توارث الزعامة( وشرؼ األصؿ، لكنيا مقيدة بضابط يمتمكيا إال النخبة مف أفراد  القبائؿ، فضبل عف شرط ا
، وشجاعة، وعفة، وحكمة، وحمـ ... وغير ذلؾ. وقد ضّمف الشاعر طرفة بف العبد بعضًا مف  المؤىبلت القيادية مف كـر

، والشجاعة العالية التي تعمو درجاتيا بما يطمؽ عميي ا )الَبيـ( في ىذه الصفات مبرزًا شرؼ األصؿ، وسميؿ المجد، والكـر
 قولو: 

 وتَِفَرعنا مف اْبَنْي واِئِؿ  ِىاِمَة الَمْجِد وُخْرُطوـَ الَكَرـْ            
ـْ               (٘)مف بني بكٍر إذا ما نِسبوَا   وَبِني َتْغِمَب صّرابي الَبي

عف جرىـ )األب  زعموهعف شرؼ األصؿ وقدسيتو لسادات القبائؿ، نستدؿ عمى ذلؾ، فيما  ساطيروقد نسجوا األ
األعمى لقبيمة جرىـ اليمانية(، إذ ذكروا َأنَّو كاف ِنتاجًا لزواج ما بيف المبلئكة وبنات آدـ، وكاف المَمُؾ مف المبلئكة، إذا 

 . (ٙ)عصى ربَّو في السماء، أىَبَطو إلى األرض في صورة رجؿ، فتزوج امرأة مف األنس، وولدت جرىـ
قبمية، ارتقى بيـ أْف ينظر ليـ أفراد القبيمة بمنظار التعظيـ واإلجبلؿ، وىذا ما نتأممو إف االختيار الدقيؽ لمزعامات ال

في النعوت التي أطمقت عمى شيخ القبيمة. فيو رأس القبيمة، والسيد الذي كاف أكثر األلقاب شيوعًا، مف قوليـ: )فبلف ساد 
، بؿ بالغوا في ذلؾ في (ٕ)قب عبد المطمب بػ)سيد قريش(، ولُ (ٔ)، بدليؿ نعتيـ لػ)حذيفة بف بدر( بػ)سيد غطفاف((ٚ)قومو(

                                                
 . ٖٛص  – ٖٚينظر تفصيبلت أكثر عف اإللية عشتار: قتيبة أحمد سمماف، عقائد الخصب، ص  - ٔ
 ، وسيبو: كرمو وسخاؤه. ٖٛديواف النابغة الذبياني، ص  - ٕ
 . ٕٗٚ، ص ٔعادؿ جاسـ البياتي، أياـ العرب قبؿ اإلسبلـ، ؽ - ٖ
 . ٔٔمحمد أحمد جاد المولى وآخروف، أياـ العرب في الجاىمية، ص - ٗ
، وتفرعنا: عمونا وركبنا، يقوؿ نحف أشرافيـ وقد حممنا منيـ في أعمى الشرؼ ورافع ٙٓٔديواف طرفة بف العبد، ص  - ٘

: األنؼ: وىو مقدـ كؿ شيء، والبيـ: ىو الشجاعة المتقدمة عف مرتب ة الشجاع، وفوؽ مرتبة المنزلة والياـ، والخرطـو
 النجد في الشجاعة ينظر: المصدر نفسو والصفحة. 

 . ٚٛٔ، ص ٔالجاحظ، الحيواف، ج - ٙ
 . ٖٕٓ، ص ٖابف منظور، لساف العرب، ج - ٚ
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(، وتعني السيد الكريـ مف (ٖ)وصفيـ لػ)كميب بف وائؿ( سيد ربيعة بػ)سيد الناس( . ولتعظيـ ساداتيـ ُأطمؽ عميو لقب )القـر
د عصبوه فيو . وكانت العرب تقوؿ لمذي يتسيد قبيمتو، ق(ٗ)الرجاؿ، وأصمو الفحؿ مف اإلبؿ يكـر وال يمتيف بالحمؿ

. ورجؿ معصب ومعمَّـ أي مسَّود، وىو مأخوذ مف العصابة، وىي العمامة، ألف التيجاف لممموؾ، والعمائـ الحمر (٘)معصب
يعصب بالتاج أو ُتعصب بو أمور الناس، أي ترد إليو ألنو  ، لذا كانوا يسموف السيد المطاع معصبا؛(ٙ)لمسادة مف العرب

. وكانت عمامة سيد القبيمة يختمؼ لونيا عف عمائـ (ٚ)عرب وتسمى العصائب واحدتيا عصابة وتدار بو، والعمائـ تيجاف ال
عف آية كن، ولقب بذي العمامة (ٜ)، فكاف سعيد بف العاص إذا لبس عمامة، ال تمبس قريش عمامة عمى لونيا(ٛ)قومو

مف تمؾ القبيمة والعشيرة فيي معصوبة  يجنييا الجانيآية السيادة، وذلؾ ألف العرب تقوؿ فبلف معمـ، يريدوف أف كؿ جن
. ومف ألقاب سادات القبائؿ التي تفصح عف التعظيـ فيما يقاؿ ليـ: ِعقاُؿ الِمئيَف َأي الشريؼ الذي إذا ُأِسَر ُفِدَي (ٓٔ)برأسو

وكاف فداء سادات القبائؿ مف  .(ٔٔ)بِمئيَف مف اإلبِؿ، وُيقاؿ فبلٌف َقيُد مائٍة وِعقاُؿ مائٍة إذا كاف ِفداُؤُه إذا ُأِسَر مائًة مف اإلبؿِ 
إذ إف )بسطاـ بف قيس( سيد بني شيباف أسره األسر أغمى فداء، فالُمقمؿ منيـ )مائتي بعير(، والُمكثر )أربعمائة بعير(، 

. ويقاؿ: إف أغمى فداء كاف مف )األشعث بف قيس الكندي(، (ٕٔ))عينة بف الحارث(، فافتدي بأربع مائة ناقة وثبلثيف فرس
وُضّمف ارتفاع فداء . (ٖٔ)غزا قبائؿ َمذِحج فُأسر، ففدى نفسوُ بألفي بعير وألؼ مف غير ذلؾ أي مف اليدايا والطرؼحيف 

 . (ٗٔ)بعض سادات القبائؿ في المثميف: )أغمى فداء مف حاجب بف زرارة( و)أغمى فداء مف  بسطاـ بف قيس(
. (٘ٔ)لػ )حذيفة بف بدر( سيد غطفاف )رب مّعد( ويتجمى تقديس سادات القبائؿ عند مخاطبتيـ بالرب، فكاف يقاؿ

 ويتجسد ذلؾ أيضًا في قوؿ ُميمؿ بف ربيعة التغمبي في رثائو  ُكميب بف وائؿ: 
 (ٙٔ)َقتموا ربَّيـ ُكمْيبًا َسفاىًا    ثـ قالوا ما َنخاؼ َعويبل 

لزعفراف والطيب، وكانت بنو تميـ يرفع لو بيت مف عمائـ وثياب، وينضح با (ٔ)ومف شواىد تأليو ساداتيـ، كاف الزبرقاف
 تميـ تحج ذلؾ البيت، يتبيف ذلؾ مف قوؿ الشاعر وىو المخبؿ السعدي واسمو كعب بف ربيعة: 

                                                                                                                                                   
 . ٖٛابف قتيبة، المعارؼ، ص  - ٔ
 . ٗٗٔ، ٖٗٔ، ص ص، ٔاالزرقي، أخبار مكة، ج - ٕ
 . ٚٙة، ص ينظر: ميمؿ بف ربيعة، ديواف ميمؿ بف ربيع - ٖ
 . ٖٜٔ، صٕالخطابي، غريب الحديث، ج - ٗ
 . ٖٔ، ص ٕاألزىري، تيذيب المغة، ج - ٘
 . ٚٓٙ، ص ٔابف منظور، لساف العرب، ج - ٙ
 المصدر نفسو والصفحة.  - ٚ
 . ٖٔ، ص ٕاألزىري، تيذيب المغة، ج - ٛ
 . ٛٛٔ، ص ٔالميداني، مجمع األمثاؿ، ج - ٜ

 المصدر نفسو والصفحة.  - ٓٔ
 . ٕٙ، ص ٖٓ؛ الزبيدي، تاج العروس، ج ٕٙٗ، ص ٔٔابف منظور، لساف العرب، ج - ٔٔ
 . ٖٕٙ، ص ٔالزمخشري، المستقصى في أمثاؿ العرب، ج - ٕٔ
 . ٙٙ، ص ٕالميداني، مجمع األمثاؿ، ج - ٖٔ
 المصدر نفسو والصفحة.  - ٗٔ
 . ٓٔٔ، ص ٕ؛ الميداني، مجمع األمثاؿ، جٖٛابف قتيبة، المعارؼ، ص  - ٘ٔ
 .  ٛ٘ٔـ(، ص ٕٓٓٓرح ديواف الميمؿ، تحقيؽ محمد عمي أسعد، دار الفكر العربي، )بيروت، ش - ٙٔ
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ْبِرَقاِف الُمَزْعَفرَا           َف ِسبَّ الزِّ   (ٕ)وَأْشَيُد ِمْف َعْوٍؼ حُموال َكِثيرًة   َيُحجوُّ
 .      (ٗ)العرب تصبغ عمائميا بالزعفراف . وكاف سادة (ٖ)وسب الزبرقاف المزعفر، أي عمامتو 

وما يدؿ عمى تقديس العرب لساداتيـ، الطاعة المطمقة ليـ، ربما تصؿ إذ بالغوا إلى طاعة الرب. مف ذلؾ ما ُتحدثنا 
. (٘)ال يعصى عف عمرو بف لحي سيد قبيمة خزاعة، فكاف فييـ شريفا سيدا مطاعا، ما قاؿ ليـ فيو ديف متبعبو المظاف 

، وجاء بأصناـ قـو نوح )ود، وسواع، ويغوث، ويعوؽ، (ٙ)، وجاء بالصنـ ُىبؿ فجعمو في الكعبة ((َغَيَر ديف إبراىيـفيو 
. وفي ذات المعنى يمكف أف (ٚ)ونسرا( التي واراىا الطوفاف وظيرت عند ساحؿ جدة، ودعا العرب إلى عبادتيا فأجابوه

األحنؼ بف قيس سيد قبيمة تميـ، إنو إذا غضب، غضب لغضبو مائة عف  نستدؿ عمى طاعة سادة القبائؿ المطمقة، ما نقرأ
 . (ٛ)ألؼ مف بني تميـ ال يدروف فيـ غضب

وترجع جذور ىذا التعظيـ منذ ومف إمارات تعظيـ سادات القبائؿ، إنيـ كانوا يضربوف ليـ قبابًا رمزًا لمسيادة والجاه، 
حضرتو الوفاة أوصى بنيو، وقسـ مالو بينيـ، قاؿ: يا بني ىذه القبة، وىي عيد )نزار بف معد(، إذ كانت لو قبة حمراء، فمما 

. داللة عمى انتقاؿ السيادة ليـ. وفي شاىد أخر عف (ٜ)قبة مف أدـ حمراء وما أشبييا إلى مضر، فسميت مضر الحمراء 
قولو: )أىؿ الَقَباَب الُحْمِر تخصيص القباب الحمر لسادات القبائؿ رمزًا لمتعظيـ، ما نطالعو في شعر عبيد بف األبرص ب

. وُيذكر إف النعماف بف المنذر عندما يريد أف يعظـ رجبًل، ضرب لو قبة مف أدـ حمراء، وكاف الممؾ إذا فعؿ ذلؾ (ٓٔ)...(
. والذي نمحظو مما تقدـ مف أف الموف األحمر سواء كاف في القباب التي تضرب، أـ (ٔٔ)برجؿ عرؼ قدره منو ومكانو عنده

 ئـ الحمر التي يعتمر بيا الرأس، ُعّد رمزًا لمتعظيـ والسيادة والجاه الذي عميو سادة القبائؿ. في العما
ومما شاع عف تعظيـ العرب لساداتيـ، ما جرت عميو عادتيـ أف ال يتولى تقرير العيد ونقضو إال سيد القبيمة 

أمف بو ما داـ في تمؾ القبيمة حتى ينتيي إلى . وكاف الرجؿ إذا أراد سفرًا أخذ عيدًا مف سيد القبيمة، في(ٕٔ)وكبيرىا
. ومف عبلمات العظمة كانت لسيد القبيمة قبة، يدخميا الخائؼ أو طالب اآلماف فيستأمف، ففي وادي عوؼ الذي (ٖٔ)األخرى

بف  كاف آلؿ ممحـ بف ذىؿ قبة عرفت بػ )قبة المعاذة( مف دخميا أو لجأ إلييا أعاذوه، ومف أشير رجاالتيـ عوؼ بف ممحـ
ذىؿ بف شيباف، كاف مشيوراً  في العرب بذمة الجوار، وكاف مرواف بف القرظ يطمبو عمرو بف ىند، فدخؿ مرواف قبة عوؼ 

                                                                                                                                                   
 الزبرقاف: ىو حصيف بف بدر بف خمؼ سيد قبيمة تميـ، وسمى الزبرقاف لجمالو، وكاف يقاؿ لو قمر  - ٔ

 . ٕٖٓ، ص ٔنجد، ينظر: ابف قتيبة، المعارؼ، ج    
  .ٖٓٗ، ص ٗالسييمي، الروض األنؼ، ج - ٕ
 . ٖٛٔ، ص ٓٔابف منظور، لساف العرب، ج - ٖ
 . ٖٙ، ص ٖالزبيدي، تاج العروس، ج - ٗ
 . ٖٜٔ، ص ٛٛ، ص ٔ؛ االزرقي، أخبار مكة، جٛ٘ابف الكمبي، األصناـ، ص  - ٘
 . ٜٗٔص  – ٖٜٔاالزرقي، المصدر نفسو، ص  - ٙ
 . ٗ٘ٔ، ص ٘؛ الفاكيي، أخبار مكة، جٗ٘ػ ص  ٖ٘ابف الكمبي، األصناـ، ص  - ٚ
 . ٓٓ٘، ص ٕابف خمكاف، وفيات األعياف، ج - ٛ
 . ٗٔ٘، ص ٔالطبري، تاريخ، ج - ٜ

 . ٖٗديواف عبيد ابف األبرص، ص  - ٓٔ
 . ٙٙص  – ٘ٙ، ص ٜاألصفياني، األغاني، ج - ٔٔ
 . ٖٚٛ، ص ٛالمباركفوري، تحفة األحوذي، ج - ٕٔ
 . ٕٓٔ، ص ٗابف سبلـ، غريب الحديث، ج - ٖٔ
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منو المثؿ  بف ممحـ فمـ يجده وأجارتو ابنتو، وبعد أف حضر  عوؼ، أبى أف يسممو إلى عمر بف ىند الذي قاؿ قواًل ضُّ
نما . (ٔ)العربي القائؿ: )ال حر في وادي عوؼ( وامتد ببعض سادات العرب إلى أنيـ لـ يكتفوا بإعطاء األماف لئلنساف، وا 

أجاروا الحيواف، فػ )ُكميب بف وائؿ( بعد أف نصبتو جموع ّمعد رئيسا عمى قومو، كاف يحمي مواقع السحاب فبل ُيرعى حماه، 
ذا جمس ال يمر أحد بيف يديو إال بأذنو، وال تورد إبؿ أحد مع إبمو، وكاف يج ير عمى الدىر فبل تخفر ذمتو، وكاف يجير وا 

الحيواف، فيقوؿ: وحش أرض كذا في جواري، فبل يياج، وكاف يحمي الصيد فيقوؿ: صيُد كذا أو كذا في جواري فبل يصيد 
د . وما يؤك(ٗ)، وال توقد مع ناره لؤلضياؼ نار في أحمائو وفيما يقرب مف منازلو(ٖ). وال يرفع الصوت عنده(ٕ)أحد منو شيئاً 

د مظاىر العظمة لسادات القبائؿ والطاعة واالنقياد ليـ ما جاء في الحديث عف كميب، وأسمو وائؿ بف ربيعة، سيد ربيعة يؤك
كاف إذا سار أخذ معو جرو كمب، فإذا مّر بروضة أو موضع يعجبو ألنو  وقائد نزار كميا، وال يظمـ إال القوي، ُلقب كميبا

( ال يرعى بو أحدضربو ثـ ألقاه في ذلؾ المكاف فحيث يبم  . (٘)غ عواء الكمب كاف ِحمى )أشبو بالحـر
وقد جرت العادة عند بعض القبائؿ العربية، إنيـ كانوا يصطحبوف في معاركيـ مقدس بمثابة إلييـ لمتبرؾ بو، مثمما 

وتركوىما بيف حدث في يوـ الزَويريف )بيف بكر بف وائؿ وبيف وتميـ(، حيف أقبمت قبيمة تميـ ببعيريف مجمميف مقيديف، 
فيف معقوليف، وسموىما ُزوَريف )يعني الييف( فأخبرت قبائؿ بكر شيخيا األصـ )عمرو بف قيس( بقوليـ؛ فقاؿ: وأنا ، الصَّ

 ُزوركـ )إآلىكـ(، وبرؾ بيف الّصفيف، فاقتتموا قتااًل شديدًا، وانيزمت قبيمة تميـ، وارجز الشاعر األغمب العجمي قائبًل: 
ـْ وِجْئَنا باأَلصـْ   شيٍخ لنا كالميث مف باقي إَرـْ َجاُءوا ِبُزوَرْييِ 

(ٙ) 
 حيف أرجعوه إلى بقايا قـو عاد.  ساطيرويبدو أنيـ نسجوا عف شيخيـ األصـ األ

وكاف لعظمة سادات القبائؿ ومكانتيـ بيف قبائميـ، ُجِعَؿ ليـ حقوٌؽ وامتيازاٌت تفوؽ أفراد قبائميـ فيما يغتنمونو مف 
القبيمة المرباع ربع الغنيمة، ولو أيضا الصفايا وىو ما يصطفيو لنفسو مثؿ السيؼ والفرس والجارية قبؿ  معاركيـ، فمرئيس

القسمة مع الربع الذي لو، ولو النشيطة مع الربع والصفي وىو ما انتشط مف الغنائـ ولـ يوجفوا عميو بخيؿ وال ركاب )أي ما 
يس أيضا الفضوؿ مع الربع والصفي والنشيطة وىو ما فضؿ مف غنموه في طريقيـ قبؿ بموغيـ مقصدىـ(، وكاف لمرئ

. وأصبح ىذا مدعاة لبلفتخار، كما في قوؿ سيد (ٚ)القسمة مما ال تصح قسمتو عمى عدد المقاتميف كالبعير والفرس وغيرىما
 قبيمة تميـ الزبرقاف بف بدر: 

 (ٛ)نحف المموؾ فبل حُي ُيقاُربنا    منا المموؾ وفينا ُيؤخذ الربع
ومف صور التبرؾ بسادات القبائؿ في المعارؾ، فبعد انتصارىـ ترتفع قداسة سادتيـ إلى مستوى التأليو، ففي المعركة 

بني بغيض بف ريث بف غطفاف حيف خرجوا مف تيامة، ساروا بجمعيـ، فتعرضت ليـ صداء وىي التي دار رحاىا بيف 
 وأمواليـ، فقاتموىـ عمى حريميـ، فانتصروا عمى صداء وفتكوا بيـ، قبيمة مف َمذِحج، فقاتموىـ وبنو بغيض سائروف بأىالييـ

                                                
 . ٖٕٙ، ص ٕ؛ الميداني، مجمع األمثاؿ، جٖٓ٘ص ابف حبيب، المحبر،  - ٔ

 . ٕٖٗ، صٔ؛ الميداني، مجمع األمثاؿ، جٖٚٚأبو عبيدة، النقائض، ص - ٕ 
 . ٕٙٗ، ص ٔ؛ الزمخشري، المستقصى، جٜٜالثعالبي، ثمار القموب، ص  - ٖ
 . ٖ٘ٛ، ص ٔالبحتري، ديواف الحماسة، ج - ٗ
 . ٕٙٗ، ص ٔالمستقصى، ج ؛ الزمخشري،ٜٜالثعالبي، ثمار القموب، ص  - ٘
 . ٓٛٗ، ص ٔابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج - ٙ
 . ٘ٔٗ، ص ٚابف منظور، لساف العرب، ج - ٚ
 . ٗ٘ٔ، ص ٗاألصفياني، األغاني، ج - ٛ
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، فُعّزت بغيض بذلؾ وأثرت وكثرت أمواليا، فمما رأوا ذلؾ قالوا: واهلل لنتخذف حرما مثؿ مكة ال يقتؿ صيده وال يياج عائذه
 . (ٔ)وجعموه لسادتيـ بني مرة بف عوؼ

ذا أردنا أف نختزؿ تقديس سادات القبائؿ في شخ َحّكَمتُو قريش ص، فحسبنا شخصية عبد المطمب سيد قبيمة قريش، وا 
في أمواليا، وأطعـ في المحؿ حتى أطعـ الطير والوحوش في الجباؿ. ورفض عبادة األصناـ ووحد اهلل، عز وجؿ، ووفى 

مف اإلبؿ في الدية،  بيا وىي: الوفاء بالنذور، ومائة()بأكثرىا، وجاءت السنة مف رسوؿ اهلل  قرآفبالنذر وسف سننا نزؿ ال
، وال تؤتي البيوت مف ظيورىا، وقطع يد السارؽ، والنيي عف قتؿ الموءودة، والمباىمة، وتحريـ الخمر،  وأال تنكح ذات محـر
ضافة الضيؼ، وأال ينفقوا إذا حجوا إال مف طيب  وتحريـ الزنا، والحد عميو، والقرعة، وأال يطوؼ أحد بالبيت عريانا، وا 

، ونفى ذوات الراياتأمواليـ، وتعظي عمى ما يبدو مف تشابو قصة . (ٖ). ووصفتو قريش )إبراىيـ الثاني((ٕ)ـ األشير الحـر
( وفداه اهلل سبحانو وتعالى بكبش عظيـ، وعبد المطمب والذبيح عبد اهلل وفداه ( والذبيح إسماعيؿ)سيدنا إبراىيـ )

أنو قاؿ: إف اهلل يبعث جدي عبد المطمب أمة واحدة  () عمى وفؽ وصية الكاىنة بمائة مف اإلبؿ. وروي عف رسوؿ اهلل
التاريخية عنو الكرامات، تمثمت في حممو المقدس لحفر بئر زمـز بتمقيو آيات ونسجت الرو . (ٗ)في ىيئة األنبياء وزي المموؾ 

بة، قاؿ: قمت: وما بتمقيو ىاتؼ في منامو يأمره بذلؾ: " قاؿ: عبد المطمب إني لنائـ في الحجر إذ أتاني آت فقاؿ: احفر طي
طيبة؟ قاؿ ثـ ذىب عني فرجعت إلى مضجعي فنمت فيو، فجاءني فقاؿ: احفر برة، قاؿ: قمت: وما برة ؟ قاؿ: ثـ ذىب 
، قاؿ: قمت: وما زمـز ؟ قاؿ: ال تنزؼ  عني، فمما كاف مف الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيو، فجاءني، فقاؿ: احفر زمـز

. ومف الكرامات األخرى التي ُحكيت عف عبد المطمب ىي: عندما (٘)ـ عند قرية النمؿ"أبدا وال تذـ تسقي الحجيج األعظ
، ف تحاكموا إلى كاىنة بني سعد بأشراؼ الشاـ فركبوا وساروا حتى إذا كانوا ببعض خاصمتو قريش أثناء حفره بئر زمـز

مب عيف مف ماء، فشربوا منو وعاشوا، نفد ماؤىـ فظمئوا وأيقنوا باليبلؾ، فانفجرت مف تحت خؼ راحمة عبد المط الطريؽ
وقالوا: قد واهلل قضى لؾ عمينا ال نخاصمؾ فييا أبدا، إف الذي سقاؾ الماء بيذه الفبلة ليو الذي سقاؾ زمـز فانصرفوا وحفر 

وميما يكف مف أمر ىذه الروايات، فإنيا تعطي انطباعًا عف تجسد المقدس في شخصية عبد المطمب بخاصة في . (ٙ)زمـز
 اه الصادقة التي ىي أحد وسائؿ االتصاؿ بالغيب، كذلؾ عندما انبثؽ الماء مف تحت راحمتو بفعؿ غيبي. رؤي

نما بعد مماتيـ أيضا، فُيذكر إف عبد المطمب  وتتجسد مظاىر التعظيـ لسادات القبائؿ ليس في حياتيـ فحسب، وا 
قيمتيا ألؼ مثقاؿ ذىب، وطرح عميو المسؾ حتى  عندما مات، قامت قريش بغسمو وتكفينو، وُلؼ في حمتيف مف حمؿ اليمف

كبارا لتغيبو في التراب كراما وا  ويتبيف ىذا التعظيـ كذلؾ فيما فعمتو . (ٚ)ستره، وحمؿ عمى أيدي الرجاؿ أياـ عّدة إعظامًا وا 
قبور بعض  وكانت. (ٛ)بنو الـ )مف قبيمة طي( عندما قدست قبر سيدىا )الحارث بف ألـ(، إلى الحد الذي كاف ُيحمؼ بو

تمثؿ بما فعمتو بنو عامر حوؿ قبر سيدىـ وشاعرىـ . ساداتيـ ِحمى )حـر مقدس( يستجير بيا الخائؼ وطالب األماف

                                                
 . ٕٜٖ، ص ٔابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج - ٔ
 . ٛٓٔ، ص ٔاليعقوبي، تاريخ، ج  - ٕ
 المصدر نفسو والصفحة.  - ٖ
 ، وىذا الحديث ال نجد  ٗٛٔ، ص ٔ؛ الحمبي، السيرة الحمبة، جٗٔ، ص ٕاليعقوبي، تاريخ، ج - ٗ

 لو تخريج في كتب الحديث.      
 . ٓٗ، صٕاالزرقي، أخبار مكة، ج - ٘
 . ٗٔٔص – ٖٔٔ، ص ٗالمطير المقدسي، البدء والتاريخ، ج - ٙ
 . ٜٓٔ، ص ٔاليعقوبي، تاريخ، ج - ٚ
، صينظر: بشر بف أبي خ - ٛ ، ديواف بف أبي خاـز  . ٜٔاـز
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وفارسيـ عامر بف الطفيؿ، عندما وضعت أنصابًا ميبًل في ميؿ حمى عمى قبره، ال تدخمو ماشية، وال تنتشر فيو راعية وال 
كاف رجؿ مف بني عامر يقاؿ لو )جبار بف سممى( غائبًا، فمما قدـ قاؿ: ما ىذه . و (ٔ)ترعى وال يسمكو راكب وال ماشٍ 

وكانت كنيتو. ومف دالئؿ تقديس ، (ٕ)األنصاب؟ قالوا: نصبنا ِحمى لقبر عامر بف الطفيؿ، فقاؿ ضيقتـ عمى )أبي عمي(
ـ ومماتيـ، ومثؿ ىذا المعتقد تجسد، ساداتيـ، إنيـ كانوا يعقروف )يذبحوف( عمى قبور ساداتيـ اإلبؿ إجبلال ليـ في حياتي

وما يذبح عمى قبر كميب بف وائؿ، فضبل عما أضافوه عمى قبر األخير مف مظير ، (ٖ)فيما كاف يذبح عمى قبر حاتـ الطائي
. ولقداسة سادات القبائؿ وأشرافيا؛ زعـ العرب إف المقبلت: وىي المرأة (ٗ)مظير آخر لمقداسة، عندما بني عمى قبره القباب

. وربما مبعث ىذا (ٚ)، إذا وطئت قتيبًل شريفًا سبع مرات بقى ولدىا(ٙ)، أو التي ال يعيش ليا ولد(٘)مد واحدًا ثـ ال تمدالتي ت
. ومف المظاىر األخرى عف تقديس (ٛ)ىذا االعتقاد، إف الروح تنتقؿ فورًا مف الجسد الفاني إلى الجنيف في أحشاء المرأة 

 . (ٜ)ئ، أف حاتمًا الطائي يقري ضيوفو حتى وىو في قبره ساداتيـ وىـ أموات، ما زعمتو قبيمة طي
 الخاتمة: 

تناوؿ ىذا البحث، دراسة تقديس المموؾ وسادات القبائؿ عند العرب قبؿ اإلسبلـ، إذ تـ تحديد لفظة المقدس، وتعني 
ي مجمميا امتداد المعظـ، والمنزه عف العيوب والنقائض. واتضح أف معتقدات العرب في مجاؿ تقديس األشخاص، كانت ف

 لمعتقدات اجتماعية اعتقدىا إنساف الشرؽ األدنى القديـ، فضبل عما ورثوه محميًا مف العرب القدماء في ىذا المجاؿ. 
لقد تمثمت أولى االعتقادات عف تقديس األشخاص، بعبادة األسبلؼ، وتطرؽ البحث إلى دراسة الشخصيات التي 

ثر الذي أدوه وىـ: )المموؾ، وسادات القبائؿ(. فُعني البحث بدراسة قدسية المموؾ، ارتقت إلى التقديس تبعًا لممكانة واأل
وتبيف أف العرب أليوا المموؾ، سواء بمخاطبتيـ، أـ بتحيتيـ التي نزىوىـ فييا عف العيوب واألخطاء، واالعتقاد السائد أف 

ظرتيـ بالتقديس إلى الحد الذي اعتقدوا أنيـ ال دمائيـ تشفي مف عظة الكمب، والجنوف، أو بمخاطبتيـ باألرباب، وارتقت ن
 يموتوف، كما اعتقدوا أف المموؾ ييبوف الحياة، وليـ القدرة عمى سمبيا، وتجمت قدسيتيـ كذلؾ في توزيع أبنائيـ عمى القبائؿ. 

ـ وىي: وبعدىا تممس البحث قدسية سادات القبائؿ، فكشؼ عف مظاىر قدسيتيـ، المتمثمة بالنعوت التي أطمقت عميي
، السيد المطاع، عقاؿ المئيف(، وارتقى تقديسيـ إلى تأليييـ حيف  )رأس القبيمة، سيد القبيمة، سيد معمـ أو معصب، القـر
خاطبوىـ باألرباب، وبطاعتيـ المطمقة. وكانت تضرب ليـ قبابًا متميزة )حمراء الموف( رمزًا لمسيادة والجاه. وتجمى تعظيميـ 

يازات أثناء المعارؾ، وفي أسرىـ ُيفدوف بأعمى فداء. وقدس العرب سادتيـ حتى بعد مماتيـ، فيما يحصموف عميو مف امت
 فكانوا يحمفوف بقبورىـ، وجعموا منيا ِحمى )حـر مقدس(، يستجير بيا الخائؼ وطالب األماف. 

 
 

                                                
 . ٙٙ، ص ٚٔأبو الفرج األصفياني، األغاني، ج - ٔ
 . ٚٙالمصدر نفسو، ص  - ٕ
 . ٜٕٚالمسعودي، مروج الذىب، ص  - ٖ
 . ٚٙينظر: ديواف ميميؿ بف ربيعة، ص  - ٗ
 ٕٗ، ص ٘الزبيدي، تاج العروس، ج  - ٘
 . ٕٚ، ص ٕابف منظور، لساف العرب، ج - ٙ
 . ٘ٙ٘، ص ٕيبة، غريب الحديث، جابف قت - ٚ
 . ٖٜأنور أبو عمي سويمـ، دراسات في الشعر الجاىمي، ص  - ٛ
 . ٜٕٚ، ص ٕينظر: تفصيبل ىذه الرواية عند المسعودي، مروج الذىب، ج - ٜ
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 المصادر والمراجع: 
 الكريم.  قرآنال - 1

 أواًل: المصادر: 
 ـ(ٖٖٕٔىػ/ ٖٓٙبي الكـر محمد بف عبد الكريـ الشيباني)تابف األثير: عز الديف عمي بف أ

 ىػ(. ٘ٔٗٔ –، دار الكتب العممية )بيروت ٕالكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عبد اهلل القاضي، ط -ٕ
 ـ(  ٖٚٛىػ/ ٖٕٕاالزرقي: أبو الوليد محمد بف عبد اهلل بف احمد )ت نحو  
ىػ/ ٙٔٗٔلصالح لمحسف، )دار األندلس لمنشر، )بيروت، أخبار مكة وما جاء فييا مف اآلثار، تحقيؽ رشدي ا -ٖ

 ـ(. ٜٜٙٔ
 ـ(. ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىري: أبو منصور محمد بف احمد )ت  
 ـ(. ٕٔٓٓتيذيب المغة، تحقيؽ محمد عوض، )دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -ٗ 
 ـ( ٔٓٙاألسدي: بشر بف أبي خاـز عمرو بف عوؼ )ت. . . . / 
 ـ(. ٜٜٗٔبي خاـز األسدي، قدـ لو وشرحو مجيد طراد، دار الكتاب العربي )بيروت، ديواف بشر بف أ - ٘
 ـ(. ٜٚٙىػ/ٖٙ٘األصفياني: أبو الفرج عمي بف الحسيف بف محمد )ت 
 )دار الفكر، بيروت، د. ت(.  ٕاألغاني، تحقيؽ سمير جاسـ، ط  - ٙ
 ـ( ٕٛٙىػ/ ٚاألعشى: ميمف بف قيس ) 
 ـ(. ٜٛٙٔزي عطيوي، الشركة المبنانية لمكتاب، )بيروت، ديواف األعشى، تحقيؽ فو  - ٛ
 ـ( ٙٙ٘امرؤ القيس: أبو وىب جندح بف حجر حجر بف الحارث الكندي )ت  
 ـ(. ٜٜٙٔ، دار المعارؼ، )القاىرة، ٖديواف امرؤ القيس، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ط -ٜ
 ـ( ٔٛٙٔىػ/ ٖٜٓٔالبغدادي: عبد القادر بف عمر )ت  

دار الكتب العممية، )بيروت ، زانة األدب ولب لباب لساف العرب ، تحقيؽ: محمد نبيؿ طريفي، أميؿ بديع اليعقوبخ -ٓٔ
 ـ(. ٜٜٛٔ -

 ـ(ٛٓٔٔىػ/ٕٓ٘التبريزي: أبو زكريا يحيى بف عمي )ت 
 شرح ديواف الحماسة، تحقيؽ محمد عبد القادر سعيد الرافعي، )دار القمـ، بيروت(.  -ٔٔ
 ـ(ٜ٘ٙىػ/ٓٗبف ثابت األنصاري )ت  ابف ثابت، حساف 

 ـ(. ٜٗٚٔديواف حساف بف ثابت األنصاري، تحقيؽ د. وليد عرفات، دار صادر )بيروت،  -ٕٔ
  ـ(ٖٛٓٔىػ/ٜٕٗأبو منصور عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ النيسابوري، )ت: الثعالبي 

 –دار نيضة مصر لمطباعة، )مصر ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،  -ٖٔ
 ـ(. ٜ٘ٙٔ

 ـ(   ٛٙٛىػ/ ٕ٘٘الجاحظ: أبو عثماف عمرو بف بحر )ت  
 ـ(.  ٕٜٛٔالبرصاف والعرجاف والعمياف والحوالف، تحقيؽ وشرح عبد السبلـ محمد ىاروف، دار الرشيد لمنشر، )بغداد،  -ٗٔ
 ـ(. ٜٜٙٔ -بيروت  الحيواف، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاروف دار الجيؿ)لبناف، -٘ٔ

 ـ( ٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗابف حبيب: ابو جعفر محمد بف حبيب بف أمية بف عمر بف ىاشـ البغدادي )ت
أسماء المغتاليف مف اإلشراؼ في الجاىمية واإلسبلـ، تحقيؽ سيد كسروي حسف، )دار الكتب العممية بيروت، لبناف،  -ٙٔ

 ـ(.  ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ
 ـ(ٕٜٗٔمر )بيروت، المحبر، تصحيح ايمزه ليختف شتي -ٚٔ



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

127 

 ـ( ٕٓٙابف حجر: اوس بف حجر بف مالؾ التميمي )ت. . . . . /
 ـ(. ٜٓٙٔديواف اوس بف حجر، تحقيؽ د. محمد يوسؼ نجـ، دار بيروت لمطباعة والنشر، )بيروت،  -ٛٔ

 ـ( ٖٗٙٔىػ/ٗٗٓٔالحمبي: عمي بف برىاف الديف )ت 
 ىػ(. ٓٓٗٔلمعرفة، )بيروت، السيرة الحمبية في سيرة األميف المأموف، دار ا -ٜٔ

 ـ(  ٜٜٚىػ/ ٜٖٙابف حياف: أبو محمد عبد اهلل بف محمد األصبياني )ت 
 ىػ(. ٛٓٗٔالعظمة، تحقيؽ رضا اهلل بف محمد ادريس المباركفوري، دار العاصمة )الرياض،  -ٕٓ

 ـ( ٜٜٛىػ/ٖٛٛالخطابي: أحمد بف محمد بف إبراىيـ البستي أبو سميماف )ت 
 ىػ(. ٕٓٗٔ –ث، تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ العزباوي، جامعة أـ القرى، )مكة المكرمة غريب الحدي -ٕٔ

 ـ( ٖٖٜىػ/ٕٖٔابف دريد: أبو بكر محمد بف الحسف )ت 
 ـ(. ٜٚٛٔجميرة المغة، تحقيؽ رمزي منير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف )بيروت،  -ٕٕ

 ـ(ٗٓٙىػ/ٛٔني )ت الذبياني: زياد بف معاوية ضباب الممقب النابغة الذبيا
بياني، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ط -ٖٕ ََ  ، دار المعارؼ، )مصر، د. ت(. ٕديواف النابغة الَذ

 ـ(ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙالرازي: فخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي )ت 
 ـ(. ٕٓٓٓ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ط -ٕٗ

 ـ( ٕٓٙ)ميمؿ بف ربيعة( عدي بف ربيعة بف مرة )ت. . . . . / ابف ربيعة:
 ـ(.  ٜٜٙٔديواف ميمؿ بف ربيعة، تحقيؽ طبلؿ حرب، دار صادر، )بيروت،  -ٕ٘
 ـ(. ٕٓٓٓشرح ديواف الميمؿ، تحقيؽ محمد عمي أسعد، دار الفكر العربي، )بيروت،  -ٕٙ

 ـ( ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗابف رشيؽ القيرواني: أبو عمي الحسف )ت 
، ، دار الكتب العممية، )بيروتٗط العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده، تحقيؽ، محمد عبد القادر محمد عطا، -ٕٚ

 ـ(. ٕٔٓٓ
 ـ(ٜٓٚٔىػ/ٕ٘ٓٔالزبيدي: مجد الديف أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني )ت 

 (. )بيروتآية حققيف دار اليدتاج العروس شرح القاموس المسمى مف جواىر القاموس، تحقيؽ: مجموعة مف الم -ٕٛ
 ـ(ٓٗٙىػ/ٜٔالزبيدي: عمرو بف معد يكرب )

، مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، ٕشعر عمرو بف معد يكرب الزبيدي، جمعو مطاع الطرابيشي، ط -ٜٕ
 ـ(. ٜ٘ٛٔ)

 ـ(ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الزمخشري: أبو القاسـ محمود بف عمر )ت
 ـ(. ٜٜٚٔأساس الببلعة، دار الفكر )بيروت،  -ٖٓ
 ىػ(٘ٔٗٔالفايؽ في غريب الحديث، دار الكتب العممية، )بيروت،  -ٖٔ
 ـ(. ٜٚٛٔ -، دار الكتب العممية، )بيروت ٕالمستقصى في أمثاؿ العرب، ط -ٕٖ

 ـ(ٖٛٛىػ/ٕٕٗابف سبلـ: أبو عبيد القاسـ اليروي )ت
العثمانية، حيدر آباد الدكف، غريب الحديث، تحقيؽ محمد عبد المعيد خاف، )مطبعة مجمس دائرة المعارؼ  -ٖٖ

 ـ(ٜٗٙٔىػ/ٖٗٛٔ
 ـ(. ٙٔٔٔىػ/ٛٔ٘السييمي، عبد الرحمف بف عبد اهلل الخثعمي، )ت 

 –الروض األنؼ في تفسير السيرة النبوية البف ىشاـ، تحقيؽ: مجدي منصور الشورى، دار الكتب العممية، )بيروت  -ٖٗ
 ـ(. ٜٜٚٔ
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 ـ(. ٙٙٓٔىػ/ٛ٘ٗابف سيده، أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ، )ت
 ـ(. . ٜٜٙٔالمخصص ، دار إحياء التراث العربي، )بيروت،  -ٖ٘

 ـ(٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالسيوطي: جبلؿ الديف عبد الرحمف )ت
 ـ(.     ٜٓٛٔالمزىر في عمـو المغة وأنواعيا، دار الكتب العممية، )بيروت،  -ٖٙ

 ـ(ٗٚٛىػ/ٕٛٙالضبي: أبو العباس المفضؿ بف محمد )ت
 ، دار المعارؼ، )القاىرة، د. ت(. ٖ، تحقيؽ احمد محمد شاكر، عبد السبلـ محمد ىاروف، طديواف المفضميات -ٖٚ

 ـ(ٕٕٜىػ/ٖٓٔالطبري: أبو جعفر محمد بف جرير )ت
 تاريخ الطبري، دار الكتب العممية )بيروت(.  -ٖٛ

 ـ( ٔٙٙىػ/ٔٗالعامري: لبيد بف ربيعة )ت 
 ـ(. ٕٜٙٔأحساف عباس، )الكويت، شرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري، تحقيؽ د.  -ٜٖ

 ـ( ٘٘٘ٔىػ/ٖٜٙالعباسي: عبد الرحيـ بف أحمد )ت 
 (. ٜٚٗٔمعاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، عالـ الكتب )بيروت،  -ٓٗ

 ـ( ٗٙ٘ابف العبد: طرفو بف العبد بف سفياف بف سعد البكري الوائمي )ت. . . . /نحو 
 ـ(. ٜٓٓٔيواف طرفة بف العبد البكري، اعتنى بتصحيو مكس سمنسوف، مطبعة برطرند، )شالوف، د -ٔٗ

 ـ(ٜٖٜىػ/ٕٖٛابف عبد ربو: احمد بف محمد بف عبد رّبو األندلسي )ت
 ـ(. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ، )بيروتٖحياء التراث العربي، طالعقد الفريد، دار إ -ٕٗ

 ـ(  ٕٗٛىػ/ٜٕٓأبو عبيدة: معمر بف المثنى التميمي )ت 
، )مطبعة دار الجاحظ، لمطباعة والنشر، بغداد، ٔأياـ العرب قبؿ اإلسبلـ، تحقيؽ الدكتور عادؿ جاسـ ألبياتي، ؽ -ٖٗ

 ـ(. ٜٙٚٔ
 ـ(. ٜٜٛٔنقائض جرير والفرزدؽ، وضع حواشيو خميؿ عمراف المنصور، دار الكتب العممية، )بيروت،  -ٗٗ

 ـ(  ٛٗٔٔىػ/ ٖ٘ٗ) ابف العربي: أبو بكر محمد بف عبد اهلل
 ، ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر لمطباعة والنشر)لبناف، د. ت(. قرآفأحكاـ ال -٘ٗ

 ـ(  ٘ٛٛىػ/ٕٕٚالفاكيي: محمد بف إسحاؽ بف العباس أبو عبد اهلل )
 ىػ(. ٗٔٗٔ – ، دار خضر )بيروتٕأخبار مكة في قديـ الدىر وحديثو، تحقيؽ: د. عبد الممؾ عبد اهلل دىيش، ط -ٙٗ

 ـ(ٜٔٚىػ/٘ٚٔالفراىيدي: عبد الرحمف الخميؿ بف احمد )ت
 العيف، تحقيؽ ميدي المخزومي والدكتور إبراىيـ السامرائي، )دار ومكتبة اليبلؿ، د. ت(.  -ٚٗ

 ـ(ٜٛٛىػ/ٕٙٚابف قتيبة: أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينوري )ت 
 لمعارؼ، )القاىرة، د. ت(. المعارؼ، تحقيؽ: دكتور ثروت عكاشة ، دار ا -ٛٗ

 ـ( ٜٖٜىػ/ٕٖٛقدامة بف جعفر: أبو الفرج قدامة بف جعفر بف قدامة البغدادي )ت 
 ـ(. ٜٔٛٔالخراج وصناعة الكتابة، تحقيؽ د. محمد حسيف الزبيدي، دار الرشيد )بغداد،  –ٜٗ

 ـ(ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابف كثير: عماد الديف أبو الفدا إسماعيؿ بف عمر القريشي )ت
 ىػ(. ٔٓٗٔالعظيـ، دار الفكر، )بيروت،  قرآففسير الت -ٓ٘

 ـ(. ٜٔٛىػ/ٕٗٓابف الكمبي: ىشاـ أبو المنذر بف محمد بف السائب الكمبي )ت
 ـ(. ٕٓٓٓ، دار الكتب المصرية، )القاىرة، ٗاألصناـ، تحقيؽ احمد زكي، ط -ٔ٘

 (. ـٖٜٗٔىػ/ٖٖ٘ٔالمباركفوري: محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ أبو العبل )ت
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 ىػ(. ٓٔٗٔتحفة األحوذي في شرح الترمذي، )دار الكتب العممية، بيروت،  -ٕ٘
 ـ(ٜٛ٘المري: الحارث بف ظالـ بف غيظ )ت. . . /

شعر الحارث بف ظالـ المري، ضمف كتاب )دراسات في الشعر الجاىمي، دراسة وتحقيؽ، د. عادؿ البياتي، دار  -ٖ٘
 . ـ(ٜٙٛٔالنشر المغربية، )الدار البيضاء، 

 ـ(. ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗالمسعودي: أبو الحسيف بف الحسيف بف عمي المسعودي الشافعي )ت
 ـ(ٜٙٙٔ، بل )المطبعة الكاثوليكية، بيروتمروج الذىب ومعادف الجوىر، تحقيؽ شارؿ ب -ٗ٘

 ـ( ٜٜٚىػ/ٖٛٚالمطير المقدسي: المطير بف طاىر )ت
 . ت(. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، )بور سعيد، د -٘٘

 ـ(  ٚٙٚىػ/ ٓ٘ٔمقاتؿ بف سميماف: ابف بشير األزدي أبو الحسف )ت 
 ـ(. ٖٕٓٓتفسير مقاتؿ بف سميماف، تحقيؽ أحمد فريد، دار الكتب العممية، )بيروت،  -ٙ٘

 ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابف منظور: أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف كـر )ت
 ت(.  .لساف العرب، دار صادر، )بيروت، د -ٚ٘

 ـ(ٕٗٔٔىػ/ٙٔ٘ي: أبو الفضؿ احمد بف محمد بف إبراىيـ النيسابوري )تالميدان
 مجمع األمثاؿ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد )دار المعرفة، بيروت، د. ت(.  -ٛ٘
 ـ(ٕٚٚٔىػ/ٙٚٙالنووي: أبو زكريا يحيى بف شرؼ بف مري )ت 

 ىػ(. ٕٜٖٔت، ، دار إحياء التراث العربي، )بيرو ٕصحيح مسمـ بشرح النووي، ط -ٜ٘
 ـ( ٓٚ٘اليشكري: الحارث بف حمزة )ت. . . . /

 ـ(. ٜٜٗٔديواف الحارث بف حمزة اليشكري، صنعو مرواف العطية، دار األماـ النووي، )دمشؽ،  -ٓٙ
 ـ(ٜٚٛىػ/ٕٗٛاليعقوبي: احمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف وىب )ت 

 ، د. ت(. قوبي، دار صادر، )بيروتتاريخ اليع -ٔٙ
 مراجع: ثانيا: ال

 بوترو: جيف، وآخروف 
 ـ(.  ٜٙٛٔالشرؽ األدنى والحضارات المبكرة، ترجمة عامر سميماف، )الموصؿ،  -ٕٙ

 البياتي: عادؿ جاسـ )الدكتور( 
، دراسة مقارنة لمبلحـ األياـ العربية، تحقيؽ د. عادؿ جاسـ ألبياتي، ٔكتاب أياـ العرب قبؿ اإلسبلـ ألبي عبيدة، ؽ -ٖٙ

 ـ(.         ٜٙٚٔلجاحظ، بغداد )مطبعة دار ا
 األحمد: )الدكتور( سامي سعيد

 ـ(. ٜٜٓٔكمكامش، دار الشؤوف الثقافية العامة )بغداد،  -ٗٙ
 ـ(. ٜٛٛٔالمعتقدات الدينية في العراؽ القديـ، دار الشؤوف الثقافية، )بغداد،  -٘ٙ

 االلوسي: أبو الفضؿ شياب الديف السيد محمود
جاد المولى وآخروف: ، طابع دار الكتاب ٖة أحواؿ العرب، تحقيؽ محمد بيجت األثري )ط بموغ األرب في معرف -ٙٙ

 محمد احمد جاد المولى، عمي محمد البجاوي، محمد أبو الفضؿ إبراىيـ(.
  ٓأياـ العرب في الجاىمية، )دار إحياء التراث العربي، بيروت(  –ٚٙ

 جاردنر: سير الف
 (. ٖٜٚٔائيؿ إبراىيـ وعبد المنعـ أبوبكر، )القاىرة، مصر الفراعنة، ترجمة نجيب ميخ -ٛٙ
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 الجبوري: )الدكتور( عمي ياسيف 
، دار الكتب لمطباعة والنشر )جامعة الموصؿ، ٔنظاـ الحكـ، بحث منشور في موسوعة الموصؿ الحضارية، مجمد  -ٜٙ

 ـ(. ٜٜٔٔ
 الحمد: جواد مطر 

 ـ(. ٕٕٓٓيـ، دار الثقافة العصرية، )الشارقة، األحواؿ االجتماعية واالقتصادية في اليمف القد -ٓٚ
 حنوف: )الدكتور( نائؿ 

 ـ(. ٕٙٓٓحينما في العمى قصة الخميقة البابمية، دار الزماف، )دمشؽ،  -ٔٚ
 زكي: أحمد كماؿ 

 ـ(.  ٜٜٚٔ، دار العودة، )بيروت، ٕدراسة حضارية مقارنة، ط ساطيراأل -ٕٚ
 سمماف: قتيبة أحمد 

حضارتي ببلد الرافديف ووادي النيؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة واسط/كمية التربية،  عقائد الخصب في -ٖٚ
 ـ(. ٕٓٔٓ

 أبو سويمـ: )الدكتور( أنور عمياف
 ـ(. ٜٚٛٔدراسات في الشعر الجاىمي، )دار الجيؿ، بيروت،  -ٗٚ
 عمي: )الدكتور( جواد  

 ـ(. ٕٜٚٔلممبليف، بيروت، مكتبة النيضة، بغداد،  المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، )دار العمـ -٘ٚ
 أبو عمي: محمد توفيؽ 

 ـ(. ٜٛٛٔاألمثاؿ العربية والعصر الجاىمي دراسة تاريخية، دار النقاش، )بيروت،  –ٙٚ
 الفتياف: أحمد مالؾ 

 ـ. ٜٜٔٔداد(، نظاـ الحكـ في العصر اآلشوري الحديث، أطروحة دكتوراه غير منشورة )كمية اآلداب ػ جامعة بغ -ٚٚ
 كريمر: صموئيؿ 

 ـ(.  ٕٓٔٓمف ألواح ُسوَمر، ترجمة طو باقر، دار الوراؽ لمنشر، )بغداد،  -ٛٚ
 نولدكو: ثيودور 

 ـ(. ٖٖٜٔأمراء غساف، ترجمة، د. بندلي جوزي، د. قسطنطيف زريؽ، المطبعة الكاثوليكية )بيروت،  -ٜٚ
 ؽ. ـ(ٖ٘ٗىيرودت: )ت نحو 

 (. ٜٙٙٔ، ترجمة محمد صقر خفاجة، )القاىرة، ىيرودت يتحدث عف مصر -ٓٛ
 ولسوف: جوف

 (. ٜٔ٘ٔالحضارة المصرية، ترجمة أحمد فخري، )القاىرة،  -ٔٛ
 
 
 
 
 
 
 


