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 تــــــامللذم
 

 اهل الػاهاث اججاه لم جىً هظطة املجخمؼ الػـطبي في الجاهلُت   

 ملياهت الشخم  وادخلفذ  واحسة، واهما حػـسزث هظطة 
ً
وفلا

، ئش هــان حٌُه  امللاب بالػاهت، ومسي هفـىشه بحن كـىمـه وم

كاحب الػاهت مً شوي الؼلٌان واملياهت لـم حـيل لـه الػاهت 

أي مـيلت فـي هظـطة املجخمؼ أو جلــبله لـهم ودـحر زلــُل غلـى شلً 

غلـى حصًمت  (1)حـطق الـػـطب غلـى ئًـالق لــلـب الــىهاح

 مــً حصًمت لابــطق أو لابــطؾ ،ووان الللس مـًـ (2)بطؾلا 
ً
،بـسال

وضاء حغُـحر للبــه املىـطوه بللب ملبــٌى ٌـػىز ئلى كــسضة الػــطب غلى 

الخلطف في الدؼمُاث البالغُت، ئلى حاهــب شلً واهذ املياهت 

لازط في بالغ الىبُـطة الخـي ًحظى بها حصًمت في املجخمؼ، لها 

 مــىه أو العامه
ً
م غلى كُاغت للب ملــبــٌى له، ػــىاء أوان دـىفـا

 ئلُه
ً
) ملً الػطاق ( ال ػُما بػس أن اكبح لجـصًمـت (3) جلـطبــا

أزـط بـيل واضح غلى واكؼ املجخمؼ ،مما حػــل  هفـىش ػُاس ي

الػـطب ًخجاهـلىن الػـاهـت التي ًحملها حخـى وئن هـاهـذ مػـسًـت أو 

صا الحاٌ هـاهذ لــه جـساغـُاث اًجابُت غلى هاضة بهـم ،وهــ

، ئش وان اهذطاي البػى منهم في الػمل (4)أصحاب الػاهاث

 لخحؼحن كىضتهم في املجخمؼ، 
ً
حػل  مماالؼُـاس ي، ئحــطاًء فاغال

بػوهم ًخفادط بالبرق والػاهاث ألادطي، ودحر ؿاهــس غلى شلً  

أن بلػاء حُىما ،ئش ضوي (5)هــى جفادـط بلػاء بً كِؽ الىىاهـي

،كاٌ  (6)اكِب بػـاهـت البرق، كُل له "مـا هصا البُان بً"

 " 
ً
ذُت ب(7)"  ظيف هللا جالهمخـفادطا ن ا،ولم جصهط امللازض الخاٍض

املجخمؼ وان له ضز فػل اججاه بطق بلػاء  هادــطاحـه مــً  مىـت 

 مىكف املجخمؼ الػشبي مً أصحاب الػاهاث في الػصش الجاهلي 

 حعين رًاب غىض

 *غليل غبذهللا ًاظين

 التربيتكليت /  واظطجامػت             
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 هبُــان لىحىز الػاهاث في املجخمؼ الػطبي الجاهلي أزو      
ً
 فــطا

ً
ــــــالف املجــي ادخــطا ـــ ـــ خمؼ هفؼـه فــي هظطجــه لخلً الػـاهــاث ـ

الجاهلي ، الصي لم ًىً  ومطز شلً ٌػىز ئلى ًبُػت املجخمؼ واحخـلاض ، تزوهـُ ةوأصحابها ئش هـظـط لهم البػى بىـظـط 

التي جــطجبٍ مػهم بــطوابٍ  هثحرة ،وغلى الػىؽ مً شلً ، فلس كــام البػى ، زًـيُت  جحخـطم جلً الفئــتًمخلً  زلافــت 

بالخلطب والخىزز الى بػى أصحاب الػاهاث ممً ؿغـل مىاكب غلُا فـي الػلط الجـاهلي ،ووان هـصا لادخـالف فـي 

 مـًـ غــاهــأ تاملجخمؼ ألصحاب الػاهاث مذخلف ةهظــط 
ً
ت الى ادــطي ،حُث هـاهىا ًىظطون ئلى بػى الػاهاث غلى أنها ًوا

 وال ٌؼخٌُؼ أصحابها جلسًم أي هفؼ للمجخمؼ وبالػىؽ ػُيىن هطضهم بالغ ألازط . غاهاث مػسًه
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ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ
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داضج  أهىـاف  كبُلخــه، هما حسر مؼ أبـي غــعة  ه  أو  هفُـ

،ووان ابــى غــعة الجمحي مــً أصحاب الػاهاث، ئش (8)الجمحي

 
 
كــامذ كــَطف بملاًػخه وغـسم مجالؼخه ومـإاولخه زم هفُت

، وكـس حػامل املجخمؼ (9)داضج مىت مذـافت أن ًىـلل ئليهم البرق

اهاث، مـً دالٌ جلٍطب بأظزواحـُت واضحت اججـاه أكـحاب الػــ

اهل الىفىش والجاه بغى الىظط غً هـىع الػـاهت ،في ححن وان 

 جومً 
ً
مىكفهم اججاه الفلطاء مـًـ اهــل الػاهاث مجحفا

إلاكلاء والىــفي دــاضج املـسًىت أو اللبُلت، وهـصا الىفي لم ًىً 

 اًالك
ً
 مطجبٌا

ً
بالػاهت بلسض اضجباًـه باملياهت لاحخماغُت  ا

 .( 10)الػاهت للاحب

فلـم ًىــً حػامل املجخمؼ مػهم  بىـفؽ  أمـا الػــطحان       

لاػلىب الصي اجـذص مؼ البركان، ئش لم ًطز أي هم أو ضواًت، 

جىهــح بــأن الػـطحان جم مػاملتهم مػـاملت بمؼخـىي مػامـلت 

البركـان ػـىاء بالىفي  دــاضج املــسن أو لاكلـاء أو امللاًػـت 

ٌػىز شلً ئلى أن وهػهم اللحي الصي ال ًحخم غلى  وضبما

املجخمؼ اكلائهم داضج املسن، وضبما ًيىن شلً إلزضاههم بأن 

  هما هى الحاٌ في البرق، لصلً وان ػىء 
ً
الػطج لِؽ مػسًا

مػاملتهم مـً املجخمؼ جىحلط بلواًا جخػلم بالــعواج، فـلـس وضز 

 أن املخلسمــحن للعواج مــً الػطحان ًخــ
ً
م ضفــى ًلباتهم احُــاها

جلسم لخٌبت امطأة ،فـىذ جلً  (11)،اش ضوي ان الٌـائـي ألاغطج

 املطأة ئلى حاضتها وضفوذ بـأن جخـعوج بأغطج ، فلاٌ  :

 

 حؽكى إلى جاستها وحػيبني            

 (12)فلالت مػار هللا اهكح را الشجل                     

  

 فــي بػى لا أن شلً لِؽ         
ً
 ، فلس ًىــىن مذخلا

ً
غــاما

لافـطاز، أو ضبما ًخػـطن الطحل لاغطج ئلى الىؿاًت مًـ كـبل 

البػى لُذبـط املـطأة، بـأن  الخـاًـب أغــطج ليي ًيىن ضزها  

 :  الطفى هما كاٌ أحسهم

  

     ذ ليلى ظفاهت ــــي واػ غــىـــــــــوش ى ب       

 فلـالت لــه ليلى ملالــت ري غلل                              

 (13)ىسهاءـــــــشجت فـلم جكــً كــــــشها اوي غـــــــــــواخب       

 (14)ججتر املالمت للبػل                              

 

هـ( بصهط ضواًت جذم 255هـصا وكس اهفطز الجاحظ) ث         

أن ئحسي وؼاء أبي ًالب غحرجه بالػطج، ومفازها  (15)ابا ًالب

 فلاٌ 

 كالت غشجت فلذ غشجت فما الزي       

 وحعً فػالي أهكشث مً جلذي                              

 وأها ابــً بجـذتهـا وفـي صّيـابهـا                 

ذ مفـظـال                               
ّ
 (17)(16)وظـيل كّل معــ

 

أما الػىضان فلم ًيىهىا بأحؼً حاٌ مً الػطحان فـي هظـطة    

املجخمؼ لهم بل هــان املجخمؼ ًىظط لهم غلى أنهم ملسض الـإم 

،وواهذ بػى اليؼاء ال جطغب في العواج مً ضحل (18)واللبح

أغـىض، وئن جعوحذ مىه واهذ جىطه شلً العواج، بؼبب مظهط 

أو ضبما هظطة املجخمؼ لـالغىض مًـ  (19)الــعوج اللبُح مً حهت 

حـهت أدــطي ولــم جىً هــصا الىظطة غـً الػطب فـي الجاهلُت فلٍ 

 فلس ضوي ابً غطبــاه )ث 
ً
، واهما ؿملذ لامم املجاوضة اًوا

هـ (ان هؼطي اضاز في أحس لاًام الصهاب ئلى اللُس في 854

ـاي و حماغخه ودىاكه، ووان في وـاي وػطوض لا أن هـصا الي

ه   أغىض هٍط
ً
الخفاٌؤ كـس جبسٌ  بػس ان كازف هؼطي ضحال

املىظط، فدـاءم مىـه وجىسض كفــىة  وأمـط بوطب شلً الطحل 

ومً شلً هجس أن الفطغ ًدـابهىن مؼ  الػطب فــي (20)لاغـىض 

.  
ً
  ػِئا

ً
الػا ػخبرون لاغىض غالمــت ؿإم ًو  الخٌحر مً ألاغىض ،َو

 

مخليىن مياهت ػُاػُت أو كبلُت ،فلم أما الػىضان الصًً ً    

ًىـً املجخمؼ ًدـاءم منهم بلسض حـاؤمهم مًـ الصًً ال ًمخلىـىن 

جلً املياهـت، فلـس جـىلـى بػوهم ظغامت اللبُـلت هػامط بً 

، وضبما ًفول بػـى أصحاب الػـاهاث غلى بػى (21)الٌفُل

 واللــُـاغ هــــى الػــاهت، هلٌى الـاغط :

ــــؼ كــــــــىس امللمىث مــــغولا           ــــــــبحـ ـــــ ـــــ ـــ  ه ـــ

ـــــخ                            ــير مـ ــــــــــً لاغمى غلـــ ــى كـ ـــــ  (22)الـــــل حــ

ووان مــً املػُب غلى الطحــل ان ًىــىن شا ضائحـت هطيهت، وهــصا     

وفـي الغالب ًخـػطن (23)مـا حـػطن له بػى ممـً وان أبذـط

، حتى أن بػى اليؼاء ًلبـً  بػوهم ئلى أشي وشم اليؼاء له

،ودـحر ؿاهــس غلى (24)الٌـالق مـً أظواحهً، هدُجت لهـصه الػــاهـت
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مً ظوحها غمــطو (25)ذ للٍُيزدخـىىغ بـ  شلً أشي واؿمئزاظ

وكـس اػخمطث بأشاها و (27)،ليىهــه ابذط(26)بً غمطو بــً غــسغ

طه  له ،حتى ًلـلها  بػـس أن ًلبذ مىه شلً غلى الطغم مـً الخى

 وبػـس شلً جعوحذ احــس ابـىاء غمها 
ً
 وؿـطفا

ً
وىهه اهثر كىمـه ماال

ؿأهـه فـي كـىمه، بامللاضهـت بػمطو بً  كـلتممً غـطف بفلـطه ،و 

  .(28)غمطو 

 ًىــــــــواحـ         
ً
ـــُاها ـــىن البـــ ــ  فـي غــسم ــــــــذـط والطائحـــ

ً
ـت الىطيهت ػببا

جلطب العوحاث ئلى اظواحهًـ والىفىض منهم، وهصا ما حاء غلى 

ــــــلؼان ئحسي اليؼاء ال ــ  لعوحهـا كالذ فُه :ــ
ً
 تي اضججـعث ؿػـطا

 فـــــــــــــــــّب والــــــــــــــًا ح
ّ
  اكـاــــــــــــــــشحمً إن

 (29)اـــــــــــــــــــي كـفـاكــــــــىلىـــــــــــــني فـــــــــــأهلك 

ـــط غلـــــم ًلخلط لامــــول    ـــ ـــى البـ ـــذط فحــ ــ ـــ ؼب واهما حػسي ئلى اللطع ـ

 الػاهاث  مً أصحاب

ـــم مـــــوغلى الطغ ؽ مً الػاهاث املإزطة غلى ــــطع لُــــــً أن اللــــ

املجخمؼ ،لم ًخغافل غـً هلـس اصحابها أو غلى املجخمؼ لا أن 

وشم الطحـل لاكـــطع، ولــم ٌؼلم مــً شلً حخـى ممــً وان ًخمــخؼ 

 (30)بمياهت فــي املجخمؼ الجــاهلي مثــل لاكطع بً حابؽ الخمُمي

الصي حمل للب ألاكــطع بً حابؽ غلى الطغـم مـً هــىن اػمـه 

وفــي شم لاكطع كاٌ (31)لىـىهــه اكـــطع او غحر شلً )فـــطاغ (،

 الـاغط :

 

 شع ــــــــــــــــــــــــــً حابغ ًا أكـــــــشع بـــــا أكـــــــــــً     

 (32)شعــــىك جصــــــًصشع أخك إن ـــــــــــــــــــــــــإه                           

 وكاٌ أدط في الللؼ :

 ىدة مىـــــــــشث ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــهف         
ّ
 ى أن سأثـــــــ

 (33)حـــــــالشأط وفي الجلذ وط ؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــصل                          

 

ووان الجصام مً ألامطان املػسًت التي ًخٌحر منها  الػطب في     

وِم )ق واله( ،فلـس ضوي غــً الىـبي (34)الجاهلُت
ُ
جص

َ
ًَ امل كـىلـه " ِفـطَّ ِمـ

َػــِس 
َ
ًَ ألا ِفـطُّ ِمـ

َ
َما ج

َ
َط ئلى (35)"  ه

َ
ظ ِسًُمـىا الىَّ

ُ
 ج

َ
 كىله" ال

ً
وضوي اًوا

وِمحَن "
ُ
ص جم

َ م
،هصا وكـس شهط املإضدُـً أن أحــس الىافـسًً غلى (36)امل

ه حـصام فأضػل الُه الىبي وان فُـ(37)،فـي وفــس زلُـف)ق واله(الىبي

اْسِجْؼ ممً كــاٌ لــه " 
َ
ــاَك ف

َ
ْػى ٌَ ــُذ َبـــا

َ
ا ك

َّ
ه
َ
، وغلى مـا ًـبسو مما (38)" أ

،مًـ املجصومًُـ حـاء ملػطفخه  )ق واله(جـلـسم فـأن مــىكـف الىبي

وازضاهه بأالظزضاء الـــصي ًىىه املجخمؼ للملابحن بهـصا الـساء، 

جصومُـً وغـسم مـذالٌـتهم ،هـي ال لـصلً أوكـى بخجىـب امل

ُـب  ًـحخلطهــم املجخمؼ أو ٌـػـط بــأفولُت غلُـهم، أو ضبمـا  ًل

، في كباٌ جلً  (39)املجــصوم احبــاي مما أكِب به مــً الساء

)ق ألاحازًث هىالً حسًث ًذالف لاحازًث املطوٍت غً الىبي

ًــً أكابهم الجـواله ( صام ،فــلـس ضوي أن في هظـطجه ئلــى أولئً الص

،وان ًإاول بػى مً أكابهم الجـصام وال ًترزز في )ق واله (الىبي 

 )ق واله (، وضبما  واهذ ألاحازًث ألاولى ميؼىبت ئلى الىبي(40)شلً

،حـاء ضحمت ) ق واله (ولم جىً صحُحه، غلى اغخــباض ان الىبي

حػـىؽ  للػاملحن ولُخمم مىـاضم لادـالق، وهىـالً ؿـىاهـس هثـُـطة

 . (41)مؼ أصحاب الػاهاث)ق واله(حػامل الىبي

 

 ٌسجل     
 

ووان لدــاؤم الػطب مً أصحاب الػاهـاث مــىكف

غليهم، فمما ًصهـط أن الغالب مـً الػـطب واهذ جدـاءم مـً 

لاؿُـاء الىاكلت واللبُحت الخـي جـطغبهم بـسافؼ الخأزحر الىفس ي 

أزىاء ججىالهم في أزىاء كُامهم بـأغمالهم أو  ،وبالصاث

فاٌ ممً فيهم غاهاث واهىا (42)اللباح ،حخــى أن بػى لًا

،دلىكا أولئً الصًً ًىلسون وفيهم غاهـــاث (43)ًإزونهم

وغالماث في الجؼم ًدـاءم منها الػطب، ووان للبىاث الجعء 

م في كىله حػالى )  ألاهبر مً الىأز، وهـــصا مـا حاء في اللطان الىٍط

ْى 
َ ْ
ا امل

َ
 َوِإر

ْ
ت

َ
 ُظِئل

ُ
  (8)ُءوَدة

ْ
ت

َ
خــــِل

ُ
ٍب ك

ْ
ه
َ
ّيِ ر

َ
،وكــس وان هىــالً (44)( ِبأ

غــاهاث جىأز املـىلـىزة ئشا واهذ فيها وهـي كغحرة 

 منهً (48)والىسحـاء(47)والبـطؿاء(46)والعضكـاء(45)والـُمـاء
ً
،حــاؤمـا

،ولـسث ( 50)،فلـس ضوي أن  ػـــىزاء بيذ ظهـطة( 49)بهـصه اللفـاث

ـــاء ؿُماء  وحاٌو أبىها أن ًإزها، لىـىه جـطاحؼ غـــً شلً ظضك

،ووان كـبـل شلً أضاز زفىـها حُـت، لىـىنهـا جحـمل اللفــاث 

،ئش وان مـً غازاتهم  فـي الجاهلُت وأز ول مًـ (51)املـإومـت

 .   (52)حمل جلً اللفاث 

 لاظخيخاجاث

ًخطح ممـا ػبـم ان مـىكـف املجخمؼ الػـطبي فـي الػلط  -

الجـاهلــي اججــاه أصحاب الػاهاث وان ضهً بمياهتهم 

لاحخمــاغُت والؼُاػُــت فــي املجخمؼ ، فمتى ما وان 

 مىــعلــت ضفُػت فـي املجخمــؼ أو 
ً
كاحب الػاهت مخبىءا

ً ئلُه   جىــىن هـظـطة ألادٍط
ً
 مهما

ً
 ػُاػُا

ً
مــىكػا
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ئًـجابُت، ومخـى ما هـان ًـذـلى مــً شلً هظــط ئلُه 

 لادــطون باظزضاء واػخهجان .

 في اؿمئزاظ وهفىض  -
ً
 هبحرا

ً
وان لبػى الػاهاث جأزحرا

بػى افطاز املجخمؼ مً كاحب الػـاهــت ،ومـطز شلً 

ٌػـىز ئلى أن افطاز املجخمؼ واهذ لسيهم مػطفت بٌبُػت 

هظط بػوهم لها بـأنها  جلً الػاهاث وأزطها غليهم ،فلس

 مػسًت وهاضه غلـى الطغـم مــً وىنها غحر مػسًت .

 قاجطح ان هىالً غاهاث والزًت ًىدؼبها الفطز املػا -

م الىالزة ، وان ًدـاءم مــنها املجخمؼ هـالبرؾ  غً ًٍط

والعضق ،وهي كفاث وغالماث ًدـاءم منها الػطب فـي 

لً الػلط الجاهـلي لصلً شهـب بػى ممً ولـس بخ

الهُئت  ضحُت لجهـل املجخمؼ وفي الغالب حػطهىا الى 

 الىأز الصي ؿمل ول الجيؼحن منهم.

 -هىامؾ البحث وحػليلاجه :

_________________________ 

(الىهاح : ًلاٌ ضحل وهاح أي ابُى حؼً الىحه . الفطاهُسي ، 1)

، جحلُم :مهسي املذعومي وابطاهُم الؼامطائي ،زاض ومىخبت  هخاب الػحن 

 . 266/ 3، ز .ث (  -الهالٌ )بحروث 

: غبس لُم ،جح والػمُان والحىالن  (الجاحظ ،البركان والػطحان2)

 م (1987 -، زاض الجُل ،)بحروث 1الؼالم محمس هاضون ،ي

 . 67ق

/ 6، م(1992 -، زاض كازض ،)بحروث 3، ي( ابً مىظىض ، لؼان الػطب 3)

264 . 

 . 116(الجاحظ ، البركان والػطحان ،ق 4)

( بلػاء بً كِؽ : هى حمُوت بً كِؽ بً غبسهللا بً ٌػمط الـساخ 5)

اللُثي الىىاوي بلػاء للب له ،وان ممً اكِب بالبرق ، و احس ظغماء 

هىاهت وفطػانها وؿػطائها  في الػلط الجاهلي ، واهذ له كُازة هىاهت في 

ً )الجطاض هى الصي وان ًلىز اهثر مً حطوب الف جاض ، ووان احس الجطاٍض

جحلُم : ػهُل ظواض وضٍان  الف ملاجل ( البالشضي ، اوؼاب لاؿطاف ،

 . 88/  10 م( 1996 -،زاض الفىط   ،)بحروث 1العضهلي ،ي

،زاض لافاق 1،جحلُم:  اًلعة لُذتن ؿدُتر،ي(ابً حبِب ، املحبر 6)

 . 11/88؛ البالشضي ، اوؼاب لاؿطاف ، 200ق، ز.ث( –الجسًسة)بحروث

جح: هبُل غبس الطحمً، (الثػالبي ، جحؼحن اللبُح وجلبُح الحؼً ، 7)

 .22قز . ث(  -، زاض لاضكم،)بحروث 1ي

ة الجمحي : هى غمطو بً غبسهللا بً غمحر الجمحي ،احس ابىاء ع ( ابى غ8)

ف بملاًػ ف و ؿػطائها اكِب بالبرق فلامذ كَط خه وهفُه كبُلت كَط

ى املـطهحن  هس املؼلمحن ابان السغىة  داضج مىت ، ووان اله زوض في جحٍط

لاػالمُت، جم اػطه في مػطهت بسض  ومً غلُه الطػٌى )ق واله ( بػس ان 

ادص غلُه املىازُم بان ال ًحطن هسه ، لا ان ابا غعه هل ًحطن هس 

ه( . العبحري، املؼلمحن في مػطهت احس وجم كخلت بأمط مً الطػٌى )ق وال

؛ البالشضي،  398،ق،)بال .ث ( 3جح: لُفي بطوفيؼاٌ ،يوؼب كَطف، 

 . 1/303اوؼاب لاؿطاف،

 . 86ق، ( الجاحظ ، البركان والػطحان 9)

،زاض املسوي 1،جح: محمىز محمس ،ي(ابً ػالم ،ًبلاث فحٌى الـػطاء 10)

 .  256/ 1، ز .ث ( -،)حسة

س بً ظبان الٌائي ،ؿاغط مً ( الٌائي لاغطج: غسي بً غمطو ب11) ً ػٍى

املذوطمحن  ازضن لاػالم واػلم ، اؿتهط ؿػطه بالحماػت .املطظباوي 

،زاض الىخب الػلمُت، )بحروث 1جحلُم ف .هطهيى ،ي،معجم الـػطاء ،

 .  252،قم(.1982

 .348ق ، ( الجاحظ ،البركان والػطحان 12)

ء أو الخطكاء في الػمل ،أو ( وضهاء : كُل املطأة الهىحاء بلهاء أو الحملا13)

س ، حمهطة اللغت ،4/83ػِئت الخلم . الفطاهُسي ، الػحن ،  ؛ ابً زٍض

-،زاض الػلم للمالًحن ، )بحروث  1ضمعي مىحر البػلبيي ،ي :  جحلُم

 ،م(1987

3/1241 . 

 -،زاض ومىخبت الهالٌ ،)بحروث 1،ي( الجاحظ ، البُان والخبُحن 14)

 .  3/52،م( 2003

( أبى ًالب :هى غبس مىاف بً غبس املٌلب بً هاؿم بً غبس مىاف بً 15)

ش ي ، وكُل اػمه غمطان لىً اهثر لاضاء جطحػه ئلى غبس مىاف  كص ي  اللَط

،وان اغطج وهى غم الىبي )ق  واله (كام بىفالخه بػس وفاه حسه غبس 

ف في الجاهلُت ، ػاغس ام الىبي )ق واله ( وكـ املٌلب، وان مً اػُاز كَط

ف ،جىفـي فـي  كبل الهجطة  بثالر ػىحن  ؿػب ابي ًالب  بحمـاًخه مـً كـَط

ف ،ق ت  40.العبحري، وؼب كَط ،جحلُم ؛ابً هـام ، الؼحرة الىبٍى

،ؿطهت ومٌبػت ملٌفى البابي الحلبي)ملط 2ملٌفى الؼلا وادطون ،ي

 .  1/416،م(1955 -

 .  46( الجاحظ ، البركان والػطحان ،ق16)

هصا لابُاث في زًىان ابى ًالب .ًىظط، زًىان ابى ًالب ،  ( لم جطز17)

 . 1994،زاض الىخاب الػطبي ، بحروث ،1جحلُم محمس الخىهجي .ي

،جحلُم دالس غبس الغجي ( ابى ػػس لابي ، هثر السض في املحاهطاث 18)

 . 7/135 م (،2004 -،زاض  الىخب الػلمُت ، )بحروث  1محفَى ،ي

،زاض احُاء  1غبسالػلُم الٌحاوي ،ي: جحلُم  ،( املفول ، الفادط19)

اللفسي ، الـػىض  ًىظط :  ؛ 178،قم( 1970 -الىخب الػطبُت ، )ز م

م(، 1988-،زاضغماض)غمان 1غبسالطظاق حؼحن،ي: جحلُم  بالػىض ،

 .99ق

،  1:اًمً غبس الجابط ،ي لُم( فاههت الخلفاء ومفاههت الظطفاء، جح20)

 .397قم ( 2001  -زاض لافاق ،)ز . م 
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غـامط بـً الٌفُل بـً مالً  بً حػفط ابـً هالب  ( غامط بً الٌفُل :21)

الػامطي ، احـس ظغماء بجي غـامـط فــي الػلط الجاهلي ولاػالم ،  وفـطػانها  

لىثُـط مـً ووان مٌاع فيهم ، كـاز ا هوؿػطائها ، هـاٌ الطئاػت غلى كىم

حطوبهم ، ازضن لاػالم ولم ٌؼلم وغىسما وفس غلى الىبي )ق واله ( ووان 

، زاض  1،يًذٌٍ ألغخُاٌ الىبي )ق واله( . ابً كخِبت ، الـػط والـػطاء 

جحلُم ؛ اللفسي، الىافي بالىفُاث، 1/322،م(2003 -الحسًث ،)اللاهطة 

 -ار الػطبي ،)بحروث ،زاض  احُاء التر  1احمس لاضهاؤوي وجطوي ملٌفى ،ي

 .330/  16م ( ،2000

 .  103( اللفسي ، الـػىض بالػىض ، ق22)

لاٌ للطحل ابذط واملطأة  23) ( ابذط : البذط .الطائحت الىطيهت في الفم ٍو

 .259/ 4بذطاء .الفطاهُسي ، الػحن ، 

؛ البىطي، فلل امللاٌ في ؿطح هخاب  211( املفول ، الفادط،ق24)

 ، 1،جحلُم احؼان غباغ ، يلامثاٌ 

 .358،قم (1971-مإػؼت الطػالت ،)بحروث  

( زدخىىغ بيذ للٍُ : زدخىىغ بيذ للٍُ بً ظضاضة بً غسغ 25)

الخمُمُت، احسي ؿاغطاث الػطب في الػلط الجاهلي ،واهذ حؼمُتها هدُجت 

لخأزط ولسها بالفطغ فلس وان هثحر الىفازاث ئلى هؼطي فؼماها غلى اػم 

،جعوحذ غمطو بً غمطو وهى هبحر الؼً فٌللها لؼىء  بيذ هؼطي 

مػاملتها له ،واهذ لها بػى الللائس في ضزاء والسها للٍُ بً ظضاضة الصي 

 . 31/ 12كخل في ًىم ؿػب حبلت ،البالشضي ،اوؼاب لاؿطاف ،

( غمطو بً غمطو بً غسغ :احس ظغماء بجي جمُم وفطػانها وان ابطق 26)

مت ابذط ،ؿهس مؼ بجي جمُم ً ىم ؿػب حبلت وفط في هصا الُىم هدُجت لهٍع

مت بهم بػس هـصا  كىمت غلى ًس بجي غامط وغبؽ ،واػخٌاع اللحاق الهٍع

الُىم بػام وشلً في ًىم شي هجب ،وكخل في ًىم اكطن غلى ًس بجي غبؽ 

 . 23- 21،املفول ، الفادط،ق 34_12/31.البالشضي ، اوؼاب لاؿطاف ، 

 . 12/31ؿطاف ،( البالشضي، اوؼاب لا 27)

،جحلُم حاجم كالح  ( ابً لاهباضي، العاهط في مػاوي ولماث الىاغ28)

؛ ابى ػػُس  2/223، م(  1992 -،مإػؼت الطػالت ،)بحروث  1الوامً ،ي

،مىخبت  1جحلُم هلطث غبس الطحمً ،يلاهسلس ي ، وـىة الٌطب ،

 . 452،قز. ث(  -لاكص ى ،)غمان 

، مإػؼت لاغلمي 1،يوهلىق لادُاض( العمذـطي ، ضبُؼ لابطاض 29)

 . 5/48،م( 2001 -،)بُـطوث

فـطاغ بــً حـابؽ بً ِغلاٌ بـًـ محمس بــً  ( لاكطع بً حابؽ الخمُمي :30)

وكُل ان فطاغ اػم ادُه  ولؽ له ػفُان بً ُمجاِؿؼ بـً زاضم الخمُمي ،

وؼبه ئلى اللطع الصي اكابه وهى ممً احخمػذ به غاهخحن  للب باالكطع، 

اللطع والػطج ،وان مً اؿـطاف بجي جمُم في الجاهلُت، وواهىا ًحخىمىن الُه 

 زً في ػىق غياَ ،وفس غلى الطػٌى )ق واله (و وان مً املإلفت كلىبهم ،

وحؼً اػالمه وكاز بػى الحمالث هس الفطغ ئلى ان كخل في غهس اػلم 

:  ،جحلـُم الىبري  هـ(.ابً ػػس، الٌبلاث 23 - 13الخٌاب)غمط بً 

 . 7/27،م (1990-،زاض الىخب)بحروث  1محمس غبس اللازض، ي

ت  2زطوث غياؿت ،ي: ،جحلُم ( ابً كخِبت ، املػاضف 31) ،الهُئت امللٍط

 .  579،قم( 1992 -الػامت للىخاب ،)اللاهطة 

،زاض الفىط  3محمس ابى الفول ،ي: لُم جح( املبرز ، اليامل في اللغت، 32)

 . 1/112،م(1997 -الػطبي ، )اللاهطة 

  62( الجاحظ ، البركان والػطحان  ،ق33)

 . 86ق ،( الجاحظ ، البركان والػطحان 34)

،زاض 1محمس بً ظهحر الىاكط ،ي :  ،جحلُم( البذاضي  ،صحُح البذاضي 35)

 .7/126، ًىق الىجاة  ،)بال ، ث (

، زاض 1محمس ضها اللهىجي ،ي : ،جحلُم،لازب ، ( ابً ابي ؿِبت36)

، جحلُم ؛ ابً ماحت ، ػجن ابً ماحت  220قم(،1999البـائط،)بحروث  

 . 2/1172،ز .ث (  -محمس فإاز غبس الباقي ،زاض الىخب الػطبُت ،)بحروث : 

( وفـس زلُف :هى احس الىفىز التي حاءث ئلى الطػٌى )ق واله (ووان 37)

للهجطة في ؿهط ضموان ،اش وفس ضحاالث زلُف  وفس زلُف ػىه حؼؼ

وظغمائهما واكطوا بالىبي )ق واله (وواهىا بعغامت هىاهت بً غبس ًالُل 

ت ، ؛ابً ػػس  2/537وغثمان بً ابي الػاق .ابً هـام ، الؼحرة الىبٍى

 . 1/237،الٌبلاث الىبري ،

،زاض 1جحلُم محمس فإاز غبس الباقي  ،ي( مؼلم  ،صحُح مؼلم، 38)

 . 4/1752،ز ـ ث(  -ُاء الترار الػطبي ،)بحروث اح

ب الحسًث 39) ػلُمان ابطاهُم محمس : ، جحلُم ( ابطاهُم الحطبي ، غٍط

 . 2/429،م(  1985 -،حامػت ام اللطي  ،)مىت املىطمت    1الػاًس ،ي

محمس بً غبس املحؼً التروي : جحلُم ( ابى زاوز ،ػجن ابي زاوز،  40)

 م (1999 -،زاض هجط ،)ملط1،ي

جحلُم احمس محمس ؿاهط وادطون ؛الترمصي ، ػجن الترمصي ،  4/20،

 . 4/266،م( 1975 -،مٌبػت ملٌفى البابي ،)ملط 2،ي

( لالًالع غً مىكف الىبي  )ق واله وػلم ( مً أصحاب الػاهاث 41)

ًىظط .الػىُسي ،ضؤي اػماغُل ،ألاحىاٌ الػامت ألصحاب الػاهاث وشوي 

ضػالت ماحؼخحر )غحر ميـىضة ي الػلط الػباس ي ،لاحخُاحاث الخاكت ف

 .  38-28،ق( 2014 -(،ولُت  التربُت للبىاث ،)حامػت بغساز 

ر الػطب كبل لاػالم ، ي ( غلي ،حىاز ،42) ،زاض الؼاقي  4املفلل في جاٍض

 . 12/379، م(2001 -، )ز .م 

ػازة ( الىأز : هى زفً املىلىز أو املـىلىزة وهم كغاض وواهذ هصه ال43)

مخبػت غً الػطب في الجاهلُت  ،اش ًلىم لاباء بسفً ابىاءهم دـُت الػاض 

أو الفلط ، ومً اللبائل التي واهذ جئس شهل و غامط وهىسة . ابً مىظىض ، 

،جحلُم ملٌفى ؛ العبُسي ، جاج الػطوغ  3/442لؼان الػطب ،

 . 9/246، ز. ث(  -، زاض الهساًت ،)ز . م  1الحجاظي وادطون ،ي

ط ، لاًت 44)  ( 9، 8 ) ( ػىضة الخيٍى

( الـُماء : املطأة التي فيها ؿام في حؼسها والـامت مذالفت لؼائط 45(

س ، حمهطة اللغت  ،  293/ 6اللىن الجؼم . الفطاهُسي ، الػحن ،  ؛ابً زٍض

2 /882 . 
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العضكاء : حؼمُت جٌلم غلى املطأة التي غُىنها دوطة ، وحاءث مً  (46)

ظضق الػُىن وهى دوطة الػحن ، وهى دوطة الحسكت اش ًلاٌ ضحل اظضق  

س ، حمهطة اللغت ،   . 2/708وامطأة ظضكاء ، ابً زٍض

البرؿاء : البرؾ لىن مذخلٍ بىلٍ حمطاء وأدطي ػىزاء أو غبراء ( 47)

/ 6لطحل وبطؿاء للمطآة . الفطاهُسي، الػحن ، غلى الجلس فُلاٌ ابطؾ ل

،زاض  1،جحلُم دلـُل ابــطاهُم حفــاٌ ،ي؛ ابً ػُسة ، املذلم 260

؛ ابً مىظىض ، لؼان 206/  1، م ( .1996احُــاء الخــطار الػطبي ،)بحروث ،

 . 264، 6الػطب، 

الىشحاء أو الىسحاء : الىشح زاء ًلِب لاوؼان فُيىي مىه ( 48)

اشا وىي هشح ، والىشح ما بحن الخاكطة ئلى الولؼ الخلف . ابً فُلاٌ 

س ، حمهطة اللغت ،  ،جحلُم ؛ ابى مىلىض لاظهطي ، تهصًب اللغت  1/538زٍض

م ( 2001 –، زاض احُاء الترار الػطبي،)بحروث 1محمس غىن مطغب ،ي

 . 399/ 1،  الصحاح ، جىهطي ؛ ال 4/54،

ت ،الؼهُلي ، الطون لاهف في ؿط   (49) جحلُم غـمط غــبس   ح الؼحرة الىبٍى

م ( 2000-،زاض احُاء الترار الػطبي ،)بحروث  1الؼالم الؼالمي ،ي

،2/364 . 

ػىزاء بيذ ظهطة الياهىت : احـــسي واهىـاث الػطب في الجاهلُت ، واهذ  (50)

كس ولــسث ظضكاء ؿُماء واضاز والسها ؤزها واضػلها ئلى الحجىن الصي هى 

سفً ، لا ان مً ًلىم بالسفً لم ًفػل شلً واضحػها ئلى مؼإوٌ غً ال

 .  367الٌطب ،ق ةولسها ولم ًلخلها . ابى ػػُس املغطبي ، وـى 

 ،  213/ 2الؼهُلي ، الطون لاهف ، ( 51)

 .  89 /  9( غلي ، املفلل ، 52)

 كائمت املصادس واملشاجؼ 

إبشاهيم الحشبي، إبشاهيم بً اسحاق بً بؽير بً غبذهللا   -

 م(898هـ  /285البغذادي )ث

ب الحسًث ، جحلُم ػلُمان ابطاهُم محمس الػاًس ،ي1         1. غٍط

 م( . 1985 -،حامػت ام  اللطي  ،)مىت املىطمت   

 م (981هـ / 370ألاصهشي ،محمذ بً احمذ ابى مىصىس الهشوي )ث  -

، زاض احُاء الترار 1ب اللغت ،جحلُم محمس غىن مطغب ،ي. تهص2ً       

 م ( .2001 –الػطبي  ،)بحروث 

هـ  328ابً لاهباسي ، محمذ بً اللاظم بً محمذ بً بؽاس )ث  -

 م (940/

  1.العاهط في مػاوي ولماث الىاغ ،جحلُم حاجم كالح الوامً ،ي 3        

 م( . 1992 -،مإػؼت الطػالت ،)بحروث              

هـ 256البخاسي ،ابى غبذهللا محمذ بً اظماغيل بً ابشاهيم )ث -

 م (870/

،زاض 1.صحُح البذاضي ،جحلُم محمس بً ظهحر بً هاكط الىاكط ،ي 4     

 ًىق الىجاة  ،)بال ، ث ( .

 م(892هـ 279البالرسي ،احمذ بً ًحيى بً جابش بً داود )ث  -

،زاض 1. اوؼاب لاؿطاف ،جحلُم ػهُل ظواض وضٍان العضهلي ،ي5        

 م( .1996 -الفىط  ،)بحروث 

هـ/ 279الترمزي ،محمذ بً غيس ى بً مىس ى بً الضحاك)ث -

 م(892

،مٌبػت 2. ػجن الترمصي ،جحلُم احمس محمس ؿاهط وادطون ،ي6       

 م( .1975 -ملٌفى البابي ،)ملط 

هـ 429غبذامللك بً محمذ بً اظماغيل )ثالثػالبي ، ابى مىصىس  -

 م( 1038/

. جحؼحن اللبُح وجلبُح الحؼً ، جحلُم هبُل غبس الطحمً  7         

 ز . ث( .  -، زاض لاضكم بً ابي لاضكم ، )بحروث  1حُاوي ، ي

 م(869هـ/255الجاحظ ، غمشو بً بحش بً محبىب )ث  -

. البركان والػطحان والػمُان والحىالن ،جحلُم غبس الؼالم 8        

 م (1987 -، زاضالجُل ،)بحروث 1محمس  هاضون ،ي

 م( .2003 -،زاض ومىخبت الهالٌ ،)بحروث 1.  البُان والخبُحن ،ي9       

 م( .2004-،زاض الىخب الػلمُت ،)بحروث 2. الحُىان ،ي 10       

 م( .2003 -،زاض ومىخبت الهالٌ ،)بحروث  2زبُت ،ي. الطػائل لا 11       

 م (846هـ /232الجمحي ،محمذ بً ظالم بً غبيذ هللا )ث -

،زاض 1. ًبلاث فحٌى الـػطاء ،جحلُم محمىز محمس ؿاهط ،ي 12    

 املسوي ،)حسة ز . ث ( 

 م (1003هـ /393الجىهشي ، اظماغيل بً حماد )ث -

لػطبُت ،جحلُم احمس غبس الغفىض . الصحاح جاج اللغت وصحاح ا13     

 م ( .1987 -،زاض الػلم  للمالًحن ،)بحروث 4غٌاض ،ي

ابً حبيب ،محمذ بً حبيب بً اميت بً غمشو البغذادي )ث  -

 م ( 859هـ/245

،زاض لافاق 1. املحبر ،جحلُم اًلعة لُذتن ؿدُتر،ي14     

 ز.ث( –الجسًسة)بحروث

ذ لاصدي - ذ ،ابى بكش محمذ بً دٍس  م (933هـ /321)ث  ابً دٍس

،زاض الػلم  1.حمهطة اللغت ، جحلــُم ضمـعي مـىحر البػلبيي ،ي15        

 م( .1987  –للمالًحن ، )بحروث 

 م(1790هـ/ 1205الضبيــــذي ، محمذ بــً غبـذ الشصاق الحعيني ،)ث -

. جاج الػطوغ مً حىاهط اللامىغ ،جحلُم ملٌفى الحجاظي 16     

 ز. ث( .  -، زاض الهساًت ،)ز . م  1وادطون ،ي

الضبيري ، مصػب بً غبذهللا بً مصػب بً ثابت بً غبذهللا بً  -

 م (850هـ /236الضبير)ث 

ف ، جحلُم لُفي بطوفيؼاٌ ،ي17       ،)بال  .ث ( . 3. وؼب كَط
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اللاظم محمىد بً غمشو بً احمذ الضمخؽشي ،ابى  -

 م(1143هـ/538)ث

ُــؼ لابطاض وهلىق ألادــُاض ،ي18       –، مإػؼت لاغلمي ،)بُـطوث 1.ضب

 م(.2001         

 م (1030هـ/ 421ابى ظػذ ألابي ،مىصىس بً الحعين الشاصي )ث -

 1. هثر السض في املحاهطاث ،جحلُم دالس غبس الغجي محفَى ،ي19       

 م ( .2004 -،زاض  الىخب الػلمُت ،)بحروث 

 م(845هـ /230ابً ظػذ ، محمذ بً ظػذ بً مىيؼ )ث  -

،زاض  1.  الٌبلاث الىبري ،جحلـُم محمس غبس اللازض غٌا ، ي20         

 م ( .1990-الىخب ،  )بحروث 

هذلس ي، غلي بً مىس ى بً محمذ بً غبذ امللك)ث ابى ظػيذ لا  -

 م(1286هـ /685

ر حاهلُت الػطب ،جحلُم هلطث غبس 21         .  وـىة الٌطب في جاٍض

 ز. ث( . -،مىخبت لاكص ى ،)غمان  1الطحمً ،ي

 م(1185هـ / 581العهيلي ، غبذ الشحمً بً غبذهللا بً احمذ )ث -

ت ألبً هـام ،جحلُم غـمط . الطون لاهف في ؿطح الؼحرة ا22        لىبٍى

 م ( .2000-،زاض احُاء الترار الػطبي ،)بحروث  1غــبس  الؼالم الؼالمي ،ي

 م (1066هـ/  458ابً ظيذه ،غلي بً اظماغيل بً الحعً )ث  -

ل ابــطاهُم حفــاٌ ،ي23         ،زاض احُــاء  1. املذلم ،جحلُم دلُـ

 م ( .1996الخــطار  الػطبي ،)بحروث ،

م 1363هـ /764الصفذي ،خليل بً اًبك بً غبذهللا الصفذي )ث  -

) 

-،زاضغماض)غمان 1. الـػىض بالػىض، جحلُم غبسالطظاق حؼحن،ي24      

 م(1988

هـ 854ابً غشبؽاه ،احمذ بً محمذ بً غبذهللا بً ابشاهيم)ث  -

 م( 1450/

،  1.فاههت الخلفاء ومفاههت الظطفاء ، جحلُم اًمً غبس الجابط ،ي 25    

 م ( .2001  -زاض  لافاق الػطبُت ،)ز . م 

 الػكيذي ،سؤي اظماغيل ابشاهيم  -

ــــــ. لاح 26       ـــ ـــ ـــ ـــ ىاٌ الػامت ألصحاب الػاهاث وشوي لاحخُاحاث الخاكت ــ

ــــــــــف ـــ ـــ ـــ ــــي  الػلط الػبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ميـىضة هـ(،ضػالت ماحؼخحر )غحر 447 -132اس ي )ــ

 ( 2014 -(،ولُت التربُت للبىاث ،)حامػت بغساز 

 غلي ،جىاد  -

ر الػطب كبل لاػالم ، ي27        –،زاض الؼاقي ، )ز .م  4. املفلل في جاٍض

 م(2001           

 276ابً كخيبت الذًىىسي، ابى محمذ غبذهللا بً معلم )ث -

 م (889هـ/

ت الػامت  2.  املػاضف ،جحلُم زطوث غياؿت ،ي28       ،الهُئت امللٍط

 م(1992 -للىخاب ،)اللاهطة 

هـ  170الفشاهيذي ،ابى غبذالشحمً الخليل بً احمذ بً غمشو )ث -

 م (786/

.هخاب الػحن ، جحلُم مهسي املذعومي وابطاهُم الؼامطائي ،زاض 29     

 ز .ث ( . -ومىخبت  الهالٌ )بحروث 

ذ بً غبذ لاصدي )ث امل -  م(899هـ/285برد ،محمذ بً ًٍض

 3.اليامل في اللغت ولازب ، جحلُـم محمس ابــى الفول ابـطاهُم ،ي30     

 م (1997 -،زاض  الفىط الػــطبي ، )اللاهطة 

 م (994هـ/ 384املشصباوي ،ابي غبيذ هللا محمذ بً غمشان )ث -

ض الىخب الػلمــُت،  ،زا1.معجم الـػطاء، جحلُم ف .هـطهيى ،ي31   

 م(.1982 -)بُـطوث

هـ 290املفظل بً ظلمت، ابى طالب املفظل بً ظلمت الكىفي )ث -

 م(903/

،زاض احُاء الىخب  1. الفادط ،جحلُم غبسالػلُم الٌحاوي ،ي32        

 م(1970 -الػطبُت ،  )ز م

 م (1311هـ/711ابً مىظىس ، محمذ بً مكشم بً غلي ،)ث  -

 م(1992 -، زاض كازض ،)بحروث 3ػطب ، ي.لؼان ال33        

ـــــــــــــابً هؽام ،غبذ امللك بً هؽام بً  - ىب الحميري)ث أًــــــــــــ

 م(828هـ/213

ت ،جحلُم ملٌفى الؼلا وادطون ،ي34       ــــــ،ؿطه2. الؼحرة الىبٍى ـــــــــ ـــ ـــ ت ـــــ

 م(1955 -ومٌبػت ملٌفى البابي الحلبي)ملط 
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Summary 

The existence of disabilities in the Arab 

Jahili community has had a great impact on 

the difference in society  itself  His  view of 

those disabilities and their owners,  as  he  

looked  at  them some look Donny and 

contempt, and that is  due  back  To  the 

nature of the pre-Islamic community, which  

had  no  religious or other culture that 

respected  that  category  To  which  they 

are associated  with  many  ties, on  the  

contrary,  some  have approached and 

courted Some  of  the  disabled   people   

who held high positions in the pre -Islamic 

era, this difference was in The community's 

view of the disabled is also different from 

one disability to another, where they look at 

Some disabilities as disabilities are 

infectious to them . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


