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3 �سكر وتقدير للذين دعموا طباعة الكتاب ون�سرة

هنــاك اأ�ساتــذة كــرام من جنوبــي البــالد ال�سعودية 
�ساهمــوا يف دعــم وطباعة ون�ســر هذا املجلــد رقم )16( 
مــن مو�سوعــة تاريــخ اجلنــوب، فلهــم منــا جزيــل ال�سكر 
والتقديــر، ون�ســاأل اهللـ  عز وجــلـ  اأن يغفر لنا ولهم، ول 
يحرمهم اأجر ما قدموا خلدمة العلم والثقافة، وهم:)1(: 

1- الأ�ستاذ / عو�س بن م�سبب العمي�س القحطاين
2- الأ�ستاذ / �سفر بن عبد اهلل بن حممد اآل برقان

املوؤلف
 ) 6/ذو احلجة/1440هـ/ املوافق   7/  اأغ�سط�س /2019م (

�سكر وتقدير
للذين دعموا طباعة الكتاب ون�سره

هـــوؤلء الرجـــال الف�سالء لهم جهود تذكر فت�سكر يف خدمـــة اأهلهم وبالدهم، ومن يدر�س    )1(
اإ�سهامـــات كل منهـــم يجدهـــا متنوعـــة يف مياديـــن احليـــاة العامـــة واخلا�ســـة، وعلـــى  وجـــه 

اخل�سو�س يف منطقة ع�سري وما حولها من مناطق جنوب اململكة العربية ال�سعودية .
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) درا�سة تاريخية ح�سارية حديثة ( 
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134اأوًل: مدخل 
القـــرن  خـــالل  القت�ســـادي  �سبيـــا  تاريـــخ  مـــن  �سفحـــات  ثانيـــاً: 

)14هـ/20م(. بقلم. اأ. ربيع مهدي علي عطية 
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ثالثـــاً: �ســـور مـــن احليـــاة الجتماعيـــة والقت�ساديـــة يف حا�ســـرة  
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بقلم . اأ . خالد عبداهلل عبده عقيلي واآخرين
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192رابعاً: اآراء وتعليقات وتو�سيات
امل�ســادر  ال�ســروات يف  مــع  واآراء  : وقفــة  الثالــث  الق�ســم 
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ثانيـــاً: هـــل نالت ال�ســـروات حقها من البحـــث والتوثيـــق ؟ بقلم. اأ . 

د.غيثان بن علي بن جري�س 
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208

293رابعاً : تعليقات واآراء 
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املقدمـــــــــــــــــــة
احلم���د هلل الواح���د الفرد ال�سم���د، وال�ساة وال�س���ام على اأف�س���ل اخللق، و�سيد 
الب�سرية الر�سول الكرمي حممد بن عبد اهلل الها�سمي القر�سي ملسو هيلع هللا ىلص ، وعلى اآله و�سحابته 
ومن اتبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين . هذه املقدمة للمجلد ال�ساد�س ع�سر من مو�سوعة : 
القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب. اما اخلم�سة ع�سر جزءًا التي �سبقت هذا اجلزء فهي:  

القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب ) ع�سري اأمنوذجــًا (.) الريا�س: مطابع  مكتبة . 1
العبيكان، 1426ه�/2005م(. ) اجلزء الأول( . )567�سفحة( . 

القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب ) ع�ســري والقنفــذة (. ) الريا����س : مطاب���ع . 2
احلمي�سي، 1432ه�/2011م( .)اجلزء الثاين(. )527�سفحة(.

 القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )ع�سري وجنران (. )الريا�س:مطابع احلمي�سي، . 3
32� 1433ه�/2011� 2012م(.) اجلزء الثالث (.)625�سفحة(.  

القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )ع�سري، وجازان، والقنفذة (.) الريا�س: مطابع . 4
احلمي�سي، 1433ه�/2012(.) اجلزء الرابع( . )572�سفحة( . 

القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب )الباحــة، وع�ســري( . ) الريا����س: مطاب���ع . 5
احلمي�سي، 1434ه�/2012م( . ) اجلزء اخلام�س ( )605�سفحة( .

القــول املكتوب يف تاريخ اجلنــوب ) جازان، وع�سري، وجنران( ) الريا�س: مطابع . 6
احلمي�سي، 1435ه�/2014م(.)اجلزء ال�ساد�س( .) 550 �سفحة( . 

القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )الباحة، وع�سري، وجنران( .) الريا�س: مطابع . 7
احلمي�سي، 1435ه�/2014م() اجلزء ال�سابع ( . )546�سفحة( .

القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنوب ) جنــران، وع�ســري، والباحــة ( . ) الريا�س: . 8
مطابع احلمي�سي، 1436ه�/2015م( . )اجلزء الثامن(. ) 525�سفحة( .

القــول املكتوب يف تاريــخ اجلنوب ) ع�سري، جنران، جازان، رنيــة، تربة، اخلرمة ( . 9
) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1437ه�/2016م( . ) اجلزء التا�سع( . ) 576 

�سفحة ( .
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القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) الباحة، وجنران، وع�سري(.) الريا�س: مطابع . 10

احلمي�سي، 1437ه�/2016م( .0 اجلزء العا�سر( . )573�سفحة( .
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب ) اأجــزاء مــن ع�ســري ( .) الريا����س: مطابع . 11

احلمي�سي، 1438ه�/2017م( .) اجلزء احلادي ع�سر( . )575�سفحة( .
القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب ) اأجزاء من تهامة وال�سراة (. ) اجلزء الثاين . 12

ع�سر( ) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1439ه�/2017م( ) 580 �سفحة( .
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنوب ) الطائــف واأجزاء من اجلنــوب ( ) الريا�س: . 13

مطابع احلمي�سي، 1439ه�/2018م( ) اجلزء الثالث ع�سر ( ) 586�سفحة(. 
القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب .) اأجزاء مــن احلجــاز واليمن ومــا بينهما(. . 14

)الريا����س: مطابع احلمي�س���ي، 1440ه����/2018م( .)اجلزء الرابع ع�س���ر(.
)583�سفحة(. 

القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب )جنران وع�سري وغريهمــا( ) الريا�س: مطابع . 15
احلمي�سي، 1440ه�/2019م( ) اجلزء اخلام�س ع�سر ( )591�سفحة(. 

واجل���زء رق���م )16( عنوان���ه : القــول املكتــوب يف تاريــخ اجلنــوب ) جــازان وال�سروات 
وماحولها(، ويتكون من خم�سة اأق�سام رئي�سية، ومقدمة ،وبع�س املاحق املحدودة، وهي 

على النحو الآتي :
الق�ســم الأول: تاريــخ احليــاة العلمية يف املخــالف ال�سليمــاين) منطقة جازان( . 1

خــالل القــرن )11هـــ/17م(. وهذه الدرا�س���ة علمية موثقة ع���ن منطقة جازان 
وحي���اة اأهله���ا العلمي���ة خال قرن م���ن الزمان، الق���رن احلادي ع�س���ر الهجري 

)ال�سابع ع�سر امليادي ( .
الق�ســم الثــاين : حا�ســرة �سبيا يف بع�س البحــوث الطالبية ) درا�ســة تاريخية . 2

ح�سارية حديثة(، وقد ن�س���رنا درا�س���تني عن احلياة القت�سادية والجتماعية 
يف باد �س���بيا خال القرن )14ه�/20م(، وهي من عمل جمموعة من طابي 

خال العقد الثاين من القرن )15ه�/20م( .
الق�ســم الثالث : وقفة واآراء مع ال�ســروات يف امل�سادر واملراجع والبحث العلمي : . 3

وهذا الق�سم يتكون من عملني علميني الأول: حماولة الإجابة على �سوؤال هو: هل 
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نالت ال�س���روات حقها من البحث والتواثي���ق ؟ . والثاين: فح�س كتاب: اأبو علي 
الهجري : التعليقات والنوادر، وما يحتوي عليه من معلومات واإ�سارات تاريخية 

وح�سارية عن باد ال�سروات. 
الق�ســم الرابع : بحوث لغويــة واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي . ويحتوي . 4

هذا الق�س���م على درا�ستني لباحثني جيدين من جنوب اململكة العربية ال�سعودية 
) منطقة ع�سري حتديدًا(. ومادة هذين البحثني تدور يف فلك اللغة والأدب . 

الق�ســم اخلام�س : بحث يف تاريــخ ّجر�س وبلجر�سي، وت�سويبــات وتعقيبات على . 5
بحــوث وكتب عن بالد تهامة وال�سراة . وحتتوي درا�س���ة ُجر�س وبلجر�س���ي على 
وجه���ات نظر ت�س���تحق منا الدرا�س���ة والتاأم���ل، كما اأن هذا البح���ث ل يخلو من 

معلومات جيدة تتعلق باأر�س و�سكان بلجر�سي الغامدية يف الع�سر احلديث .
واأق���ول : اإن ه���ذا ال�س���فر مل يخرج للن���ور اإل بعد امل���رور بالعديد م���ن العقبات منذ 
جم���ع امل���ادة، ومراجعتها، وترتيبها، والتوق���ف والتاأمل يف كثري م���ن اأجزائها. ول ندعي 
الكمال فيما ا�س���تطعنا درا�سته ون�س���ره، وناأمل من كل قارئ اأو باحث األ يبخل على اأخيه 
بالت�سويب والت�سحيح فيما يجد من اأخطاء اأو �سلبيات منهجية اأو علمية اأو غريها . كما 
اأ�س���كر كل من �س���اعدين وقدم يل اأي توجيه، اأو تو�س���يح، اأو تعديل، اأو ت�سحيح . واأ�سكر 
اأي�س���ًا من قام على �س���ف الكتاب منذ البداية حتى النهاية، واأ�س���كر اأي�س���ًا اأخي وزميلي 
الأ�س���تاذ الدكت���ور عبا�س بن علي ال�سو�س���وة الذي راجع جميع م�س���ودات الكتاب اإمائيًا 
ونحويًا . واأ�ساأل اهلل عز وجل اأن ي�سخرنا لفعل اخلري، واأن يجعل اأعمالنا خال�سة لوجهه 
الك���رمي، واأن يجع���ل ما نقوم ب���ه يف ميدان العلم والبحث العلمي حج���ة لنا ل حجة علينا 
يوم نلقى ربنا عز وجل، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، و�س���لى اهلل و�س���لم على 

ر�سوله الأمني .
                اإعداد 

العبد الفقري الراجي رحمة موله، غيثان بن علي بن عبداهلل بن 
جري�س الثوابي  اجلبريي ال�سهري احلجري الهنوئي الأزدي 

يف مدينة جازان يف غرة �سهر رجب 
عام )1440هـ املوافق 8/ مار�س /2019م( 
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الق�سم الأول

تــــــاريــــــخ احلــــــيــــــاة الـــعـــلـــمـــيـــة 
ـــمـــاين  ـــي ـــل ـــس ـــ� ال املــــــخــــــالف  يف 
 ) جــــــــــــــــــازان  مـــــنـــــطـــــقـــــة   ( 
17م(  / )11هــــــ  الـــقـــرن  خــــالل 
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القسم األول 
تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن 

)11هـ/ق17م( . بقلم . اأ . خالد بن ح�سني بن حم�سن خرمي )1(
ال�سفحةاملو�سوعم

16مدخلاأوًل: 
17مقدمة ثانيًا:
ملحــة عن احلياة ال�سيا�سية يف املخالف ال�سليماين )منطقة ثالثًا:

جازان ( خالل القرن احلادي ع�سر الهجري
20

120� املخاف ال�سليماين حتت احلكم العثماين 
226� خروج العثمانيني من املخاف ال�سليماين 
328� املخاف ال�سليماين بعد اجلاء العثماين 

30العوامل املوؤثرة يف احلياة العلمية رابعًا:
130� العامل اجلغرايف 
232 � العامل ال�سيا�سي 

335� العامل القت�سادي 
438 � العامل الجتماعي 

42املراكز العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( .خام�سًا:
142� مدينة اأبو عري�س

248� مدينة �سبيا
358� مدينة �سمد 

الأ�ستاذ خالد خرمي من مواليد قرية البختة مبنطقة جازان عام ) 1399ه�/1979م( .بداأ مراحل تعليمه الأوىل )البتدائية،   )1(
واملتو�س���طة، والثانوي���ة يف ب���اد جازان، ثم التحق بجامعة الإمام حممد بن �س���عود الإ�س���امية، فرع اأبها وح�س���ل على درجة 
البكالوريو����س يف عل���م التاري���خ واحل�س���ارة من كلي���ة اللغة العربي���ة والعل���وم الجتماعية والإداري���ة بجامعة املل���ك خالد عام 
)1422ه�/2001م(، يعمل يف ميدان الرتبية والتعليم منذ تخرجه حتى الآن )1440ه�/2019م(، وتدرج من معلم اإىل م�سرف 
تربوي يف اإدارة تعليم جازان . ح�سل على درجة املاج�ستري يف التاريخ احلديث بجامعة امللك خالد عام )1431ه�/2010م(، 
كما ح�س���ل على �س���هادة دبلوم م�س���ادر تعل���م من جامعة جازان عام )1435ه�/2014م( . وح�س���ل اأي�س���ًا عل���ى العديد من 
الدورات يف جمالت علمية وتربوية عديدة، كما قدم بع�س الدورات يف بع�س الأن�س���طة ل�س���رائح عديدة  من الطاب واملعلمني 

. والأ�ستاذ خالد خرمي جاد وجمتهد يف اأداء عمله، وعلى قدر من الأخاق والأدب ولطف املع�سر. ) ابن جري�س ( .
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ال�سفحةاملو�سوعم
63اأماكن وطرق التعلم والتعليم�ساد�سًا:

164� امل�ساجد والزوايا
269 � الرحلة يف طلب العلم  

69اأ � الرحلة اإىل اليمن 
72ب � الرحلة اإىل احلجاز 

375� طرق تلقي العلم وتعلمه 
75اأ � ال�سماع 

77ب � احلفظ 
79ج � الإجازة 

81امليادين العلمية �سابعًا :
181� العلوم ال�سرعية 

81اأ � علوم القراآن 
86ب � علم احلديث 

88ج � علم الفقه واأ�سوله 
292� علوم اللغة العربية 

93اأ� علم النحو 
95ب � علم اللغة 

96ج � الأدب 
3102� علم التاريخ 

4104� بع�س العلوم التطبيقية 
104اأ� علم الفرائ�س واحل�ساب

104ب � علم الطب 
105اإ�سهام العلماء يف احلياة العامة ثامنًا :

1106� احلياة الجتماعية 
2112� احلياة ال�سيا�سية 

118اخلامتة تا�سعًا :
121امل�سادر واملراجع عا�سرًا
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اأوًل: مدخل)1( :

 تقع منطقة املخاف ال�سليماين ) باد جازان ( �سمن الأجزاء التهامية يف جنوب 
اململكة العربية ال�س���عودية . وهي اأوطان ذات تاريخ وح�س���ارة من الع�سور القدمية وعرب 
اأط���وار التاريخ الإ�س���امي . وال�س���ائح يف منطقة ج���ازان ياحظ تنوع ت�ساري�س���ها، من 
ال�س���واحل اإىل ال�س���هول فاجلبال . كما اأنها ذات ا�س���تيطان ب�س���ري منذ ع�س���ور ما قبل 
الإ�س���ام باآلف ال�س���نني)2(.  وذكرت هذه الباد يف بع�س كتب الرتاث الإ�سامي املبكر 
والو�س���يط واحلديث و�سدر عنها بع�س الدرا�سات احلديثة يف هيئة كتب وبحوث ور�سائل 
علمي���ة)3(. ومازالت ت�س���تحق املزيد م���ن البحوث العلمية الر�س���ينة، وذلك ملا جرى على 

اأر�سها من اأحداث وحتولت تاريخية وح�سارية عرب اأطوار التاريخ )4(. 
 ومنطق���ة ج���ازان �س���من اهتماماتي العلمي���ة البحثية، وق���د اأ�س���درت عنها بع�س 
الدرا�س���ات الأكادميي���ة خال الثاثني �س���نة املا�س���ية )5(، ومازلنا ن�س���عى اإىل ن�س���ر كل 
جديد عنها يف ميدان البحث العلمي، ون�س���تحث الباحثني واملوؤرخني من اأبنائها ليدر�سوا 

اأو�ساعها التاريخية واحل�سارية والتنموية )6(.
ويف هذا املجلد ال�س���اد�س ع�س���ر من مو�س���وعتنا : القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب، 
نن�س���ر درا�س���ة علمي���ة اأكادميية عن منطق���ة جازان عنوانه���ا : تاريخ احليــاة العلمية يف 
املخــالف ال�سليمــاين ) منطقة جــازان ( خالل القــرن )11هـ/17م(، وه���ي لأحد اأبنائها 

هذا املدخل من اإعداد �ساحب كتاب: ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ( ) ابن جري�س (.   )1(
هذا ما �س���اهدته ووقفت عليه اأثناء جتوايل يف منطقة جازان واأجزاء من باد تهامة وال�س���راة خال الع�س���رينيات   )2(
والثاثيني���ات من هذا القرن )15ه�/21م(، انظر، غيثان بن جري�س . القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) ع�س���ري، 
وجازان، والقنفذة( )الريا�س: مطابع احلمي�س���ي، 1433ه�/2012م(، ج4، �س 26� 76، 227� 302. للمزيد انظر 
. الرحات والرحالة يف اجلنوب ال�س���عودي : يف موؤلفات غيث���ان بن جري�س )ق2� 15ه�/ق8�  حمم���د بن اأحمد معربرِّ

21م(.) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2018م(. )1104�سفحة( . ) ابن جري�س (. 
من يبحث يف فهار�س املكتبات الورقية والرقمية فاإنه �س���وف يجد ع�س���رات الدرا�سات املتنوعة يف ميادينها العلمية   )3(

عن املخاف ال�سليماين ) منطقة جازان ( منذ الع�سر اجلاهلي حتى وقتنا املعا�سر . ) ابن جري�س ( .
منطق���ة ج���ازان غنية مبوروثها التاريخي واحل�س���اري من العه���ود القدمية اإىل وقتنا احلا�س���ر، وناأمل من جامعة   )4(

جازان اأن تن�سئ بع�س املراكز العلمية البحثية التي تدر�س اأر�س و�سكان هذه الباد . ) ابن جري�س (. 
هناك ع�سرات الكتب والبحوث التي �سدرت خال الثاثني عامًا املا�سية عن باد تهامة وال�سراة، وكان ملنطقة جازان   )5( 
) املخاف ال�س���ليماين ( ن�س���يب جيد من تلك البحوث . انظر : موؤلفات غيثان بن جري�س الورقية، وانظر موقعه 

الإليكرتوين ( Prof-ghithan.com) .) ابن جري�س (. 
اإن �ساتي مع منطقة جازان من خال زيارة اأر�سها وتدري�س بناتها واأبنائها يف اجلامعة تعود اإىل اأربعني عامًا . فكانت   )6(
اأول مرة اأزور اأجزاء من منطقة جازان تعود اإىل منت�سف الت�سعينيات من القرن )14ه�/20م(، واأقول لأبناء هذه الباد 

: اإن دياركم ذات تاريخ وح�سارة  مهمة فاجتهدوا يف درا�ستها، واحلفاظ على موروثها احل�ساري"  . ) ابن جري�س (. 
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وواحد من طابنا املجتهدين)1(. ولندعي الكمال يف هذا البحث، لكننا نعلم اأنه خ�س���ع 
لإ�س���راف ومراجعة علمية من قبل اأ�ساتذة وق�سم اأكادميي)2(، واإذا �سابه بع�س النق�س، 
فذلك من عمل الب�س���ر، لكنه يحتوي على معلومات وحتليات علمية جيدة ت�س���ور �س���يئًا 
م���ن تاريخ احلياة العلمي���ة والفكرية والثقافية ملنطقة جازان يف بداية الع�س���ر احلديث 
وبخا�س���ة خال القرن )11ه����/17م(، واآمل اأن تفتح اأبوابًا لبحوث ومو�س���وعات علمية 
جديدة، كما اآمل اأن ياأت يف امل�س���تقبل من يكمل ما مل ياأت به الباحث، اأو ي�س���حح ما وقع 

فيه من نق�س اأو خطاء . ) واهلل من وراء الق�سد ( . 
ثانيًا : مقدمة :

احلم���د هلل رب العاملني وال�س���اة وال�س���ام على �س���يدنا حممد وعلى اآله و�س���حبه 
اأجمع���ني. وبع���د : حظيت الدرا�س���ات ال�سيا�س���ية بن�س���يب واف���ر من اهتم���ام الباحثني 
واملوؤرخ���ني، بينم���ا مل تن���ل الدرا�س���ات احل�س���ارية ه���ذا الق���در م���ن الهتم���ام، ورمبا 
يع���ود ذل���ك اإىل قلة امل�س���ادر وندرتها مم���ا جعل الكثريي���ن يعزفون عن ه���ذا الجتاه. 
ومل���ا كان���ت الدرا�س���ات احل�س���ارية متث���ل �س���جًا حي���ًا لتاري���خ الأمم ورقيه���ا وتطورها 
وازدهارها، فقد راأى القائمون على ق�س���م التاريخ بجامعة امللك خالد �س���رورة الهتمام 
باجلانب احل�س���اري، وت�س���جيع املتقدمني للت�سجيل على اختيار مو�س���وعات تتعلق بهذا 
 اجلان���ب. وبن���اًء على ذلك ج���اء اختياري ملو�س���وع، احليــاة العلمية باملخــالف ال�سليمان 
) منطقــة جــازان ( يف القــرن احلــادي ع�ســر الهجــري، ال�سابــع ع�ســر امليــالدي، ملا لهذه 
الف���رتة م���ن ظهور ع���دد م���ن العلماء بذل���ك ال�س���قع كان لهم اأث���ر ب���ارز يف التعليم يف 
 املنطقة . وذلك اإىل جانب عوامل �س���جعتني على خو�س غمار هذا املو�س���وع من اأبرزها: 
)1( ت�سجيع بع�س الأ�ساتذة املهتمني بتاريخ املخاف يف الع�سر احلديث على الكتابة يف 
هذا املو�سوع، وتقليلهم من حجم م�سكلة ندرة املادة العلمية يف بع�س مو�سوعات البحث، 
ومعاونتهم يل باإنارة ال�سبل املوؤدية اإىل املعلومات املتعلقة واأخ�س بالذكر الدكتور علي بن 
ح�س���ني ال�سميلي اإذ ياأتي يف طليعة املتخ�س�س���ني املعنيني بتاريخ املنطقة .)2( القتناع 

�س���احب البحث الأ�س���تاذ خالد بن ح�سني بن حم�س���ن خرمي  ) انظر ترجمته يف �سفحة �سابقة (، وهو اأحد طابنا يف   )1(
مرحلتي البكالوريو�س ثم املاج�س���تري يف جامعة امللك خالد، وهذه الدرا�س���ة ر�س���الة ماج�ستري من ق�سم التاريخ يف كلية 
العلوم الإن�سانية بجامعة امللك خالد باأبها، مت اإجنازها ومناق�ستها عام )1430� 1431ه�(، ورغب �ساحبها ) خرمي( 
اأن ُتطبع �سمن مو�سوعة )القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب (، حتى تنت�سر وي�ستفيد الباحثون من مادتها العلمية، واأرجو 

اأن تعم فائدتها، وحتقق نتائج اإيجابية خلدمة اأر�س و�سكان منطقة املخاف ال�سليماين . ) ابن جري�س ( .
اأ�س���رف الزميل الدكتور �س���عد بن �سعيد احلميدي على ر�سالة الطالب، و�سارك يف مناق�سة البحث الدكتورين هاين   )2(
بن زامل املهنا، و�س���عيد بن م�س���بب القحطاين، وُمنح الطالب درجة املاج�س���تري من ق�س���م التاريخ ) جامعة امللك 

خالد( يف )3/رجب/ 1431ه�( . ) ابن جري�س (. 
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باأهمية الجتاه اإىل درا�س���ة املو�سوعات احل�س���ارية، رغبة �سخ�سية من الباحث، ملا لها 
اأثر على الدرا�سات التاريخية يف تقديري والك�سف عن جوانب قد ترثي احلياة ال�سيا�سية 
والجتماعي���ة معًا . )3( اإن درا�س���ة احلياة العلمية يف اأي جمتمع من املجتمعات يك�س���ف 
عن حقيقة و�س���ع ذلك املجتمع، وهي ر�سد لنموه الجتماعي والثقايف، لذلك كان الدافع 
اإىل درا�س���ة احلياة العلمية يف القرن احلادي ع�س���ر الهجري/ ال�سابع ع�سر امليادي هو 
الوق���وف على منو وتطور جمتمع منطقة جازان الجتماعي والثقايف . ويربز جهود علماء 
املخاف ال�س���ليماين التي بذلوها من اأجل اليقظة العلمي���ة والفكرية يف املنطقة وحملوا 
م�سوؤولية النهو�س بها . )4( من الوا�سح اأن املخاف ال�سليماين يف فرتة بحثنا مل يحظ 
باهتمام الباحثني ومل ينل ن�س���يبه الوافر من الدرا�س���ة والبحث ل يف اجلانب ال�سيا�سي 
ول احل�س���اري اأو غريهما من اجلوانب، وحيث مل تفرد درا�سة م�ستقلة تربز كل النواحي 
العلمية للمخاف ال�س���ليماين خال الفرتة املحددة للدرا�سة مما �سجعني اأكرث لدرا�سة 
اجلانب احل�س���اري . )5( ظهور جمموعة من امل�س���ادر املخطوطة التي حتوي اإ�س���ارات 

عديدة جلوانب احلياة العلمية باملخاف خال القرن احلادي ع�سر الهجري . 
ويع���ود اختياري لع���ام )1000ه����/1588م(، ليكون بداي���ة هذه الدرا�س���ة اإىل كون 
املخاف ال�سليماين �سهد تغريات لها دللتها، حيث اعترب هذا العام بداية ت�سديد قب�سة 
احلكم العثماين عليها فقد ا�ستخدمت الدولة العثمانية العديد من التنظيمات الأ�سا�سية 
اجلديدة يف املخاف مما اأحدث تغريات وا�سحة يف �ستى نواحي احلياة العامة ال�سيا�سية 
والإدارية والقت�سادية والجتماعية َنِعَم من خالها املخاف بنوع من الهدوء ال�سيا�سي 
والزده���ار احل�س���اري، وقد اأثر ذلك التغري على الأو�س���اع العلمي���ة يف املخاف وازداد 
ن�س���اطه . ويجب الإ�س���ارة اإىل اأن الدرا�س���ة توقفت عند الع���ام )1100ه�/1688م(،وهو 
ابتداء عهد جديد يف التاريخ ال�سيا�س���ي للمخاف ال�سليماين متثل بولية ال�سريف اأحمد 

بن غالب عام )1101ه�/1689م( .
وُق�سمت الدرا�سة اإىل �ستة حماور مع مقدمة وخامتة، تناول الباحث يف املحور الأول 
احلالة ال�سيا�س���ية التي كان عليها املخاف ال�س���ليماين منذ مطلع القرن احلادي ع�س���ر 
الهجري، ال�س���ابع ع�س���ر امليادي، حينم���ا كان املخاف خا�س���عًا للعثمانيني، وما اأعقب 
خروجهم من احلروب والفو�سى يف املخاف انتهت بدخوله يف طور �سيا�سي جديد متثل 
بولية ال�س���ريف اأحم���د بن غالب، وكان غر�س���ي اإبراز الظروف ال�سيا�س���ية التي مر بها 
املخاف التي كانت �س���ببًا يف عدم وجود موؤ�س�سات علمية ر�سمية تابعة لل�سلطة احلاكمة 

حيث ظلت منوطة باجلهود الأهلية من قبل العلماء وامل�سائخ . 
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وتناول املحور الثاين العوامل املوؤثرة يف احلياة العلمية، ويتمثل هذا الأثر يف العامل 
اجلغ���رايف الذي احتل ب���ه املخاف مركزًا هامًا يف �س���به اجلزيرة العربي���ة بوقوعه بني 
مركزي���ن من مراكز احل�س���ارة الإ�س���امية وهم���ا اليمن واحلجاز، وتاأث���ري التجارة بني 
�س���مال اجلزيرة وجنوبها على احلياة العلمية فيه، اإ�س���افة اإىل اآث���ار مرور حجاج اليمن 
باأرا�سيه ذهابًا واإيابًا . واأي�سًا العامل ال�سيا�سي الذي ات�سح روؤيته يف التغريات ال�سيا�سية 
والإدارية والجتماعية التي اأحدثتها الدولة العثمانية كتحديد �ساحيات الولة الأ�سراف 
من قبل امل�سوؤول العثماين وا�ستحداث بع�س الأنظمة الإدارية وتطوير بع�سها، ثم العامل 
القت�س���ادي من حيث الن�ساط القت�سادي لل�س���كان والمتيازات التي متتع بها املخاف 
زم���ن الرخاء القت�س���ادي، واأخريًا العام���ل الجتماعي من ناحية ازدياد عدد ال�س���كان 

واقت�سار التعليم على احلا�سرة دون البادية.
اأما املحور الثالث فريكز على املراكز  العلمية باملخاف، وقد قمت بدرا�سة تاريخ كل 
مركز علمي والعوامل التي �س���اعدت على ظهوره وتفوقه والأ�س���ر العلمية التي ظهرت فيه 
وما لها من دور ظاهر يف دفع عملية التعليم يف املنطقة والنهو�س بها، وتاريخ بع�س هذه 
الأ�س���ر العريق الذي يعود اإىل القرن ال�س���اد�س وال�س���ابع الهجري مثل اأ�سرة اآل احلكمي، 

واآل الأ�سدي، واآل �سافع، واآل النعمان وغريهم . 
اأم����ا املح����ور الرابع فتناولت فيه اأماكن وطرق التعل����م والتعليم من حيث كان يتلقاه طلبة 
العلم يف حلق امل�ساجد والزوايا، وذكرت الرحات التي يقوم بها طلبة العلم من اأبناء املخاف 
الذين كانوا ي�سدون الرحال من اأجل التعلم يف اليمن واحلجاز، ثم بينت طريقة التعليم التي 
كان ي�س����ري عليه����ا طلبة العل����م يف تعليمهم والتي تع����ود اإىل جهود العلم����اء واإمكانياتهم حيث 
ا�ستخدم البع�س طريقة ال�سماع واقت�سر البع�س على احلفظ يف تدري�سه، ثم در�ست التقومي 
العلمي عن طريق الإجازات العلمية التي كان يح�س����ل عليها طلبة العلم من امل�سايخ والعلماء 

الذين يتلقون التعليم منهم �سواًء كانت اإجازة علمية داخلية اأو اإجازة علمية خارجية. 
ودر�س العن�سر اخلام�س  العلوم التي تناولها طلبة العلم ودر�سوها، واأ�سماء العلماء 
املتخ�س�س���ني يف تدري�س���ها، واجتاه البع�س اإىل الت�س���نيف فيها . اأما العن�سر ال�ساد�س 
فرك���ز على اإ�س���هام العلماء يف احلي���اة العامة، فلقد كان للتعليم اإ�س���هامات طيبة متثلت 
يف م�س���اهمة العلماء يف جتنيب املجتمع ويات احلروب والفنت، ثم جهودهم يف حماربة 
البدع ال�س���الة ووعظ النا�س واإر�سادهم اإىل طريق الإ�سام ال�سحيح الذي فيه م�سلحة 
دينهم ودنياهم اإىل جانب رعاية م�سالح النا�س العامة، وكذلك عاقة العلماء بال�سلطة 

احلاكمة . اأما اخلامتة فقد ت�سمنت اأهم النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة . 
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ثالثــًا: ملحة عن احلياة ال�سيا�سية يف املخــالف ال�سليماين)منطقة جازان ( 

خالل القرن )11هـ/ق17م(: 
1ـ املخالف ال�سليماين)1(. حتت احلكم العثماين : 

�سمي املخاف ال�سليماين بهذا ال�سم اإما ن�سبة اإىل الأمري �سليمان بن طرف احلكمي 
الذي وحد بني خمايف عرث)2(، وحكم)3( �س���نة )373ه�/983م(، وا�ستقل به عن الدولة 
الزيادية)4( يف زبيد)5(، اأو ن�س���بة اإىل الأ�س���راف ال�س���ليمانيني )6(، الذين تعاقبوا احلكم 

املخ���اف  القط���ر الوا�س���ع، اأوالك���ورة، ومنه خمالي���ف اليمن اأي كوره���ا. انظر: عم���ارة بن علي احلكم���ي، تاريخ   )1(
اليمن امل�س���مى املفيد يف اأخبار �س���نعاء وزبيد، حتقيق : ح�س���ن �س���ليمان حممود، ط1) مكتبة الإر�س���اد � �س���نعاء، 
1425ه����/2004م(، ����س 46. وياقوت بن عب���د اهلل احلموي، معجم البلدان، ج1، تق���دمي حممد بن عبدالرحمن، 

ط5، ) دار اإحياء الرتاث العربي � بريوت، 1416ه�/1996م( �س 39. 
عرثرَّ : بفتح اأوله وت�س���ديد ثانيه على وزن فعل كان اأحد خماليف اليمن امل�س���هورة، وميثل الن�سف ال�سمايل ملا عرف   )2(
فيما بعد باملخاف ال�س���ليماين ،وكان �س���وقًا من اأ�سواق العرب يف اجلاهلية، وي�ستهر قدميًا بال�سباع املفرت�سة، ورد 

ذكره على ل�سان �سعراء اجلاهلية مثل زهري بن اأبي �سلمى القائل :
ما الليث كذب عن اأقرانه �سدقا  ليث بعرث ي�سطاد الرجال اإذا     

انظر احل�س���ن بن اأحمد الهمداين، �س���فة جزيرة العرب، حتقيق : حممد بن علي الأكوع، )د . ط(، من�س���ورات دار   
اليمام���ة � الريا����س، )د.ت(، �س 76، 82، 126، 268. وحممد بن كرم بن منظور، ل�س���ان العرب، ج10، )د.ط( ) 
دار احلديث للن�سر � القاهرة، 1423ه�/2003م( �س111. وعبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين، الأن�ساب، ج4، ط1، 
) دار اجلنان � بريوت، 1408ه�/1988م( �س 157. واأبو العبا�س ثعلب، �س���رح ديوان زهري بن اأبي �س���لمى، حتقيق 
: فخ���ر الدي���ن قباوة، )د . ط (، ) دار الآفاق اجلديدة � بريوت، 1402ه�(، �س 50. حممود بن عمر الزخم�س���ري، 

ربيع الأبرار ون�سو�س الأخيار، ج1، ) مطبعة العاين � بغداد، 1976م(، �س 422.   
َحَكم : ن�س���بة اإىل حكم بن �س���عد الع�س���رية بن مذحج، وملوكه من بني عبد اجلد ويحوي هذا املخاف الكثري من   )3(
املدن املندثرة مثل ال�ساعد واخل�سوف وهجر وال�سقيفتني وغريها . انظر الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 68، 
258. وحممد بن احل�سن بن دريد، ال�ستقاق، ج2، حتقيق : عبدال�سام هارون، ط3، ) مكتبة اخلاجني � القاهرة، 

)د � ت (، �س 405 . 
الدول���ة الزيادي���ة : ن�س���بة اإىل الأمري حمم���د بن زياد الذي اأ�س�س���ها يف تهامة اليمن �س���نة )203ه����/819م(، وقد   )4(
ا�س���تمرت هذه الدولة حتى �س���قوطها �س���نة )407ه�/1016م(، انظر : عمارة احلكمي، امل�سدر ال�سابق، �س 165، 
166 ،وت���اج الدي���ن عبدالباقي بن عبد املجيد، بهجة الزمن يف تاريخ اليمن، حتقيق : عبداهلل بن حممد احلب�س���ي 

وحممد بن اأحمد ال�سنباين، ط1، ) دار احلكمة � �سنعاء، 1988م(، �س 50� 76 . 
زبيد : مدينة مينية م�س���هورة ب�س���هل تهامة اليمن، اأ�س�ست يف عهد اخلليفة العبا�س���ي املاأمون )198� 218ه�(، على   )5(
ي���د حمم���د بن زياد �س���نة )204ه�/820م(، وقد �س���ميت بذلك لوقوعها يف قلب واد م�س���هور بهذا ال�س���م . انظر . 
احلموي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 143، 148، وجمال الدين يو�س���ف بن املجاور، �س���فة باد اليمن ومكة وبع�س 
� ليدن، 1951م(، �س  اأو�سكر لوفغرين، ) مطبعة بريل   : احلجاز امل�سماة " تاريخ امل�ستب�سر "، ت�سحيح و�سبط 
67. وعبدالرحمن بن عبد اهلل احل�س���رمي، تهامة يف التاريخ، ط1، ) املعهد الفرن�س���ي لاآثار والعلوم الجتماعية 

ب�سنعاء، واملعهد الفرن�سي لل�سرق الأدنى بدم�سق، 2005م(، �س 269 .  
الأ�سراف ال�سليمانيون : ين�سبون اإىل �سليمان بن عبداهلل ال�سالح بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�س بن احل�سن   )6(
املثن���ى بن احل�س���ن ال�س���بط بن علي ب���ن اأبي طالب . انظ���ر : حممد بن حي���در النعمي، اجلواه���ر اللطاف املتوجة 
بهامات الأ�س���راف من �سكان �س���بيا واملخاف، ن�سخة خمطوطة، ُن�سخت يف �س���نة )1357ه�(، م�سورة من مكتبة 
 حممد بن علي احلكمي � الريا�س، �س21. وعلي بن اأحمد بن حزم، جمهرة الن�سب، حتقيق : عبدال�سام هارون ،

) د. ط(، ) دار املعارف � م�سر، 1391ه�/1971م(، �س 47.



21الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
فيه بفروعهم املختلفة حتى �س���قوط الإمارة القطبية)1(، اآخر اأ�سر الأ�سراف ال�سليمانيني 
عل���ى يد حاكم مكة ال�س���ريف اأبو مني بن بركات)2( ، �س���نة )439ه� / 1536م(، وب�س���ط 
نف���وذه على املخاف ال�س���ليماين )3(، وبعد �س���نتني من نفوذ اأ�س���راف مكة وقع املخاف 
ال�سليماين حتت ال�سيطرة العثمانية يف عهد ال�سلطان �سليمان بن �سليم خان )4(، بعد اأن 
جنح قائدة �سليمان اخلادم )5( يف ال�ستياء عليه اأثناء عودته من حملته على باد الهند 
�س���نة )945ه����/1538م(، ومت له طرد نائب ال�س���ريف اأبي مني بن ب���ركات ثم عني نائبًا 
م���ن قبله عل���ى الإقليم وزوده ببع�س القوات، ثم ربطه بالقائ���د العثماين يف تهامة اليمن 
م�س���طفى عزة)6( الذي قام مبا�س���رة باإر�س���ال  الك�ساف)7( اإىل �س���ائر بلدان تهامة ومن 

�سمن ذلك املخاف ال�سليماين )8( .

الإمارة القطبية : ن�س���بة اإىل ال�س���ريف قطب الدين بن حممد بن ها�س���م والد موؤ�س�س هذه الإمارة الأمري خالد بن   )1(
قط���ب الدين الذي بداأ حكمه لها �س���نة )803ه�/1400م(، وقد ا�س���تمر اأحفاده يحكمون ه���ذه الإمارة حوايل مائة 
واأربعني عامًا حتى �سقوطها . انظر : حممد بن اأحمد العقيلي، تاريخ املخاف ال�سليماين، ج1، ط2، )دار اليمامة 
� الريا�س، 1402ه�/ 1983م(، �س 202، واأحمد بن عمر الزيلعي، الأو�ساع ال�سيا�سية والعاقات اخلارجية ملنطقة 
جازان ) املخاف ال�س���ليماين( يف الع�س���ور الإ�س���امية الو�س���يطة، ط1، ) مطابع الفرزدق التجاري���ة � الريا�س، 

1413ه�/1992م(، �س157.
ال�س���ريف اأب���و من���ي بن ب���ركات : ولد �س���نة )907ه����/1501م(، توىل احلك���م يف اإمارة مك���ة بعد وفاة والده �س���نة   )2(
)931ه�/1542م( وقد بلغت الإمارة يف عهده اأوج ات�س���اعها، كانت وفاته �سنة )992ه�/1584م( . انظر: عبد اهلل 
بن علي النعمان، العقيق اليماين يف وفيات وحوادث املخاف ال�سليماين، حتقيق : علي بن ح�سني ال�سميلي، ر�سالة 
دكت���وراه، مل تن�س���ر، ) جامع���ة امللك عبدالعزيز � جدة، 1421ه����/2001م(، �س 365. وهو ج���زء من كتاب املوؤلف 

املذكور هنا و�سريد ذكر جزء املخطوط الذي رجع اإليه الباحث بتفا�سيله. 
انظ���ر : قط���ب الدي���ن حممد بن اأحم���د النهرواين، ال���ربق اليماين يف الفتح العثماين، اإ�س���راف : حمد اجلا�س���ر،   )3(

)د.ط(، ) دار اليمامة � الريا�س، 1387ه�(، �س 87، 88 .
�س���ليمان ب���ن �س���ليم خ���ان : اأبرز �س���اطني الدول���ة العثمانية، توىل ال�س���لطنة �س���نة )926ه����/1518م(، وتويف �س���نة   )4(
)974ه����/1566م(، وبلغ���ت الدول���ة العثماني���ة يف عهده اأوج ات�س���اعها . انظر: جن���م الدين حممد ب���ن اأحمد الغزي، 
الكواكب ال�س���ائرة باأعيان املائة العا�س���رة، ج3، تعليق : خليل املن�س���ور، )د.ط(، دار الكتب العلمية � بريوت، )د.ت(، 
����س140. واأب���ي الف���اح عبداحلي بن العماد، �س���ذرات الذهب يف اأخبار م���ن ذه���ب، ج8، )د.ط(، دار اإحياء الرتاث 
العربي � بريوت، )د.ت (، �س 375. وح�س���ني بن اأحمد العر�س���ي، بلوغ املرام يف �س���رح م�س���ك اخلتام فيمن توىل ملك 
اليمن من ملك واإمام، مراجعة وت�سحيح حممد �سامل، ط1، ) مكتبة الإر�ساد � �سنعاء � 1429ه�/2008م(، �س70 . 

�س����ليمان اخلادم : اأحد القادة العثمانيني يف القرن العا�س����ر الهجري، ا�س����ند اإليه ال�سلطان �سليمان بن �سليم خان قيادة   )5(
احلملة الع�سكرية اإىل باد الهند للت�سدي للربتغاليني، وطردهم من ال�سواحل الهندية، وقد متكن يف حملته من اإحباط 
خمططات الربتغاليني يف �سواحل �سبه اجلزيرة العربية اجلنوبية باإ�سقاطه للوحدات ال�سيا�سية يف تهامة اليمن، فاتخذ 
من زبيد مقرًا له، ثم ُعني فيها بعد كا�س����فًا للمخاف ال�س����ليماين وظل يف من�س����به حتى قتل �س����نة )973ه�/1565م(، 

ب�سبب تق�سريه يف حماية املحمل اليمني املتجه اإىل مكة . انظر: النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س193.
م�سطفى عزة : القائد العثماين الذي ا�ستخلفه �سليمان اخلادم يف تهامة اليمن فاتخذ من زبيد مقرًا له، ثم ُعني   )6(
فيما بعد كا�س���فًا للمخاف ال�سليماين وظل يف من�سبه حتى قتل �سنة )973ه�/1565م( ب�سبب تق�سريه يف حماية 

املحمل اليمني املتجه اإىل مكة . انظر: النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 193. 
الك�ساف : هم الذين يقومون بجمع املال . انظر : النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 29 .  )7(

انظر : النهرواين، امل�سدر ال�سابق، �س 87، 88 .  )8(
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ومنذ ذلك الوقت خ�س���ع املخاف ال�س���ليماين ل�س���يطرة العثمانيني لفرتة ا�ستمرت 
واحدًا وت�س���عني عامًا اإل اأنه مع خ�س���وع املخاف ال�سليماين للدولة العثمانية ظلت بع�س 
بقايا اأ�س���رة اآل القبطي واأبن���اء عمومتهم اآل اخلواجي)1( يحكم���ون اأجزاء من املخاف 
ال�سليماين )2(، ونتيجة ملقاومة اأئمة اليمن وحماولتهم قطع خطوط الإمدادات العثمانية، 
وت�س���تيت قواه���م بفتح جبه���ات اأخرى عليهم، و�س���ربهم م���ن اخللف ع���ن طريق بع�س 
���ل القادة العثمانيون التنازل عن  احلمات الع�س���كرية على املخاف من وقت لآخر ،ف�سرَّ
جزء من �سمايل  املخاف)3( ل�سريف مكة اأبو مني واكتفوا من �سكان هذه اجلهات باإظهار 
ز العثمانيون اهتمامهم يف  الطاعة، واملبالغ ال�سنوية التي ياأخذونها منهم)4( ومن هنا ركرَّ
ال�سيطرة الفعلية على مدينة اأبو عري�س عا�سمة املخاف وبندر جازان)5(، وذلك ل�سمان 
ع���دم �س���ربهم من اخللف يف حال���ة مهاجمة القوات اليمني���ة لهم، اأو تعاونهم مع اأُ�س���ر 

وقبائل املخاف �سد العثمانيني، ول�سمان �سامة خطوط اإمداداتهم من احلجاز)6(.
وميكــن القــول باأن املخــالف ال�سليمــاين خالل فرتة بحثنــا كان يتكون مــن الوحدات 
 ال�سيا�سيــة الآتيــة: )1( مدين���ة اأب���و عري����س وبندر جازان حت���ت �س���يطرة العثمانيني . 
)1(  اآل اخلواجي : ن�سبة اإىل ال�سريف حممد بن ح�سني بن اأحمد بن ح�سني بن عي�سى بن اأبي القا�سم بن اأحمد بن علي، 
وهو  امللقب " باخلواجي "، بن �سليمان بن غامن بن يحي بن حازم ينتهي ن�سبه اإىل مو�سى اجلون . كان بداية ظهور 
اإمارتهم يف الن�س���ف الثاين من القرن العا�س���ر / ال�ساد�س ع�سر امليادي على يد الأمري اأحمد بن ح�سني بن عي�سى 
بن ح�س���ني اخلواجي، وكانت قاعدة اإمارتهم مدينة �س���بيا، وقد احتفظ اآل اخلواجي بزعامة �س���بيا حتى الن�سف 
الأول من القرن الثاين ع�سر الهجري / الثامن ع�سر امليادي . انظر . عبداهلل بن علي النعمان، العقيق اليماين يف 
وفيات املخاف ال�سليماين، ن�سخة خمطوطة بتاريخ 1323ه�، م�سورة من مكتبة الدكتور علي بن ح�سني ال�سميلي، 

�س 340 . و النعمي، امل�سدر ال�سابق، �س24، 25، 26، 32 .
)2(  انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 19، 24، 69، 71، 129.

)3(  �سمايل املخاف : ي�سمل بي�س، ودرب بني �سعبة، وال�سقيق . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412، 
413، 359، 365 . وحمم���د بن يحي زبارة، خا�س���ة املتون يف اأنب���اء ونباء اليمن امليمون، ج4، ط1، مركز الرتاث 

والبحوث اليمني، �سنعاء، 1423ه�، �س 315 .  
)4(  انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 40 .

)5(   بندر جازان : البندر، كلمة فار�س����ية، وجمعها بنادر، ولها عدة معان منها املدينة البحرية اأو ال�س����احلية واملق�س����ود 
بها هنا مدينة جازان احلالية، وهي غري جازان العليا الواقعة �سمال �سرقي اأبو عري�س، وقد اندثرت وبقيت اأطالها 
. ومل يذكر ا�سم بندر جازان يف امل�سادر اإل يف حوادث القرن ال�سابع الهجري وما بعده، حيث بداأ ا�سمها يف الظهور 
با�سم جازان ال�ساحل متييزًا لها عن جازان العليا . ووردت الإ�سارة لها يف �سفة جزيرة العرب با�سم باحة جازان . 
النظر: الهمداين، �س����فة جزيرة العرب، �س 73، 268. وحممد ب����ن اأحمد العقيلي، املعجم اجلغرايف للباد العربية 
ال�سعودية � مقاطعة جازان، ط2، )دار اليمامة � الريا�س، 1399ه�(، �س 18 . وعلي بن ح�سني ال�سميلي، العاقات 
بني اأ�سر وقبائل املخاف ال�سليماين وولته العثمانيني يف الع�سر العثماين الأول، بحث من�سور �سمن مداولت اللقاء 
العلمي ال�سنوي اخلام�س جلمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واملنعقد يف الدوحة � قطر 
) 6�9 �س����فر 1425ه�/27�30 مار�س 2004م(. بعنوان دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عرب الع�س����ور، �س 

432. ولوي�س معلوف، املنجد يف اللغة والأعام، ط38، دار امل�سرق � بريوت، 2000م، �س50 . 
انظر : النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س40 .   )6(



23الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
)2( اإمارة �س���بيا وتخ�سع ل�سلطة الأ�س���راف اخلواجيني الذين يتبعون الدولة العثمانية. 
)3( احُلَقار)1( ونواحيها وكانت حتت �سيطرة الأ�سراف القطبيني . )4( اجلهات الواقعة 
�سمال وادي بي�س)2( وتتبع ل�سريف مكة . وب�سبب هذه التجزوؤاآت ال�سيا�سية عانى املخاف 
من اأطماع القوى املجاورة، �س���واء الواقعة �س���ماله كاأ�س���راف مكة، واأم���راء بني حرام)3( 

حكام حلي بن يعقوب)4(، اأو الواقعة جنوبه مثل اأئمة اليمن .
ا�س���تهل القرن احلادي ع�س���ر الهجري، ال�سابع ع�س���ر امليادي، مبرحلة �سيا�سية يف 
تاريخ املخاف ال�س���ليماين متثلت يف اخلاف بني الكا�س���ف العثم���اين للمخاف الأمري 
ر�س���وان)5( وال�س���ريف اأحم���د بن عي�س���ى القطبي)6(، �س���نة )997 ه����/ 1585م(، وقيام 
الوايل العثماين علي اجلزائري)7(يف �س���عدة)8(، با�س���تدعائهما اإليه حلل ذلك اخلاف، 

ْلب، واخَل�ْسَعُة، وامِلدب، واحلاَزة . انظر  ْق، وال�سرَّ احُلَقار : مو�سع بني احلرث والعار�سة، ويتبعها عدة قرى منها املَعنرَّ  )1(
. العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 165، 182 .

)2(  وادي بي�س : من اأكرب اأودية تهامة الذي ي�س���قي عند اأق�س���ى في�س���ان له ما م�ساحته)60( كم يف)30( كم  تقريبًا، 
ويقع �س���مال مدينة جازان على بعد حوايل )71( كم، ويتبع هذا الوادي مدينة بي�س، و م�س���لية، واأم اخل�س���ب، واملطعن 
. انظر. الهمداين، �س���فة جزيرة العرب، �س 126، 259 . وعلي بن احل�س���ني بن اأحمد الأ�سفهاين، الأغاين، ج6، ط2، 

دار الكتب العلمية – بريوت، 1412ه� / 1992م، �س 161 .  والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 61- 62 . 
)3(  بن���و حرام : ينت�س���بون اإىل كنانة بن خزمية بن مدركة . انظر. ابن حزم، امل�س���در ال�س���ابق، ����س189، وقد بداأت 
اإمارتهم ملخاف حلي منذ القرن الثالث الهجري . انظر: اأحمد عمر الزيلعي، املواقع الإ�سامية املندثرة يف وادي 
حل���ي )ق3� 9ه����/9� 15م(، حوليات كلية الآداب � جامعة الكويت، الر�س���الة 39، احلولي���ة )7)1406ه�/1986م(، 
����س17. وق���د احتفظ بن���و حرام الكنانيون بتوارث احلكم يف خمافهم حتى خ�س���عت اإمارتهم خ�س���وعًا مبا�س���رًا 

لأ�سراف مكة املكرمة �سنة )871ه�/1467م(. 
)4(  حل���ي )بالفت���ح ثم ال�س���كون على وزن ظْبي(، وهي بلدة تقع جنوب القنفذة، و�س���كانها قبيلة واحدة تنق�س���م اإىل اأربعة 
اأفخاذ هم: عبيد الأمري، والغوامنة، والعاونة، وكنانة . انظر. احلموي، امل�س���در ال�سابق ،ج2، �س 349 . والهمداين، 
�سفة جزيرة العرب، �س 232. وحممد بن عبداهلل بن حممد الطنجي ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة امل�سماة : غرائب 
الأم�س���ار وعجائب الأ�س���فار، ) د . ط (، )دار الكتاب اللبناين – بريوت، ودار الكتاب امل�س���ري – القاهرة، د .ت (، 

�س164. وفوؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، ط2، )مكتبة الن�سر احلديثة – الريا�س، 1388 ه�(، �س 153. 
)5(  الأم���ري ر�س���وان : م���ن الق���ادة العثمانيني يف باد اليمن، توىل ك�س���وفية املخاف ال�س���ليماين مرتني، الأوىل يف �س���نة 

)997ه�/1585م (، والثانية يف �سنة )1002ه�/1593م(. انظر : النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 396�434.  
)6(  ال�س���ريف اأحم���د بن عي�س���ى القطبي : من كبار اأمراء الأ�س���راف اآل قط���ب الدين، تزعم لواء مقاوم���ة العثمانيني 
بعد وفاة اأبيه �س���نة  987ه�/1579 م، وانت�س���ر عليهم اأكرث من مرة، ثم ما لبث اأن ت�س���الح معهم حتى وفاته �س���نة 

1024ه�/1615م . انظر . النعمان، امل�سدر  ال�سابق، حمقق، �س 330 - 400 . 
)7(  عل���ي اجلزائ���ري : من الولة العثمانيني الذين اأُ�س���ندت اإليهم ولية جازان �س���نة 997ه���� /1585م، ُقتل على اأيدي 
�سكان  باد رمية  �سنة  1009ه� /1600م . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 397، 398 . وال�سميلي، 

العاقات بني اأ�سر وقبائل  املخاف ال�سليماين وولته العثمانيني ، �س 407، 437 .
���ْعده : من اأقدم املدن اليمنية، كانت ُت�س���مى يف اجلاهلية جماح، تقع �س���مال �س���نعاء على ُبعد 300كم، وتعترب  )8(  �سَ
ح�سن الزيدية وُم�ستقر اأئمتها منذ و�سولهم اإىل اليمن، ومركزًا من املراكز العلمية الزيدية يف باد اليمن . انظر. 
الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 115. وحممد بن اأحمد احلجري، جمموع بلدان اليمن وقبائلها، مج1، حتقيق 
: اإ�س���ماعيل ب���ن عل���ي الأكوع، ) د ط (، وزارة الإعام والثقافة – اليمن ،1404 ه����،  �س 80 . و اإبراهيم بن اأحمد 

املقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج1، ط1، دار الكلمة – �سنعاء، 1985م، �س 907، 908 .
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وحر�س���ًا منه على ف�س���ل اخلاف وعدم ا�س���طدامهم اأخذ اأحد اأبناء ال�س���ريف رهينة 
لدي���ه، ثم اأعادهم���ا اإىل املخاف، وبعد عودتهما عمرَّ الهدوء جهات املخاف حتى �س���نة 
)1002ه�/1593م( حدث اأن تويف الرهينة القابع عند الوايل العثماين يف �س���عدة فاأمر 
كا�سفه على املخاف الأغا حممد �ساو�س بالقب�س على زوجة ال�سريف اأحمد واأحد اأبنائه 
والجت���اه بهما اإىل �س���عدة ليكونا رهينة لديه عو�س���ا عن الرهينة املت���ويف، فامتثل الأغا 
حممد لأمر وايل �س���عدة وقب�س عليهما، واأراد التوجه بهما اإىل �س���عدة، اإّل اأن ال�سريف  
اأحمد اعرت�س���ه يف الطريق وقتله وا�س���تعاد زوجته وابنه، ومل يلبث وايل �سعدة اأن اأ�سدر 
مر�س���ومًا بالعفو عنه ومل يتخذ اأي اإجراء �س���د قتله كا�س���فه على املخاف، وذلك نتيجة 
لكرثة عزل ولة �سعدة من قبل ال�سلطان العثماين حر�س ولة �سعدة على اإيجاد نوع من 

العاقات ال�سيئة بني ولة املخاف واأ�سرافه)1(.
واختلفت �سيا�س���ة الولة العثماني���ني يف تهامة اليمن جتاه املخاف ال�س���ليماين من 
واٍل لآخر، حيث تذكر امل�س���ادر اأن ال�س���راعات الأ�س���رية احتدمت يف اإمارة �س���بيا بني 
الأ�سراف اخلواجيني، وكرث القتل فيهم، فلما بلغ نباأ ذلك ال�سراع �ساحب �سنعاء الوزير 
ح�سن ال�سحاك )2( . َكلرَّف واليه على �سعدة الأمري م�سطفى، بالإ�ساح بينهم، واإلزامهم 
الهدوء، فاأر�س���ل بدوره مر�سومًا لكا�س���فه على املخاف ياأمره بتنفيذ ما جاء مبر�سومه، 
فعقد اجتماعًا يف �سبيا �سهده قا�سي اأبو عري�س وامل�سائخ ال�سوفية اآل احلكمي، وقد خرج 
هذا الجتماع ب�سلح ت�سمن عدة �سروط هي : )1( عدم حمل ال�ساح من اجلانبني . )2( 
تخطيط جديد يف املدينة لكل فريق ل يتعداه الآخر . )3( التنكيل بالطرف املخل ب�سروط 
ال�س���لح من قبل الوزير . )4( اختيار و�س���طاء ملراقبة مدى التزام الطرفني بال�س���روط. 
)5( اللتزام ب�سروط هذا ال�سلح من الطرفني مّدة اأربع �سنوات ون�سف)3( . وبذلك راأت 
الدولة العثمانية اأنه من ال�س���روري اإحكام قب�س���تها و�س���يطرتها على املخاف اأكرث من  
ذي قبل، وتقلي�س نفوذ الأ�سراف، وتو�سيع نفوذ و�سلطات الكا�سف العثماين يف املخاف 
. وبهذا اأدرك ك�س���اف املخاف واأ�س���رافه مدى قوة ولة �س���عدة وحزمهم يف التعامل مع 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 40 .
���َحاك(: من اأ�س���هر الولة العثمانيني الذين تولوا ولية اليمن، اأنعم عليه ال�سلطان مراد  )2(  الوزير ح�س���ن با�سا )ال�سرَّ
بالبا�س���وية بعد وفاة الوزير الأعظم حممد با�س���ا، وخ���ريه الولية التي يريدها فاختار اليم���ن التي مكث بها خال 
الفرتة ) 988ه�/1580م - 1013ه�/1604م . انظر. حممد اأمني بن ف�س���ل اهلل املحبي، خا�س���ة الأثر يف اأعيان 
الق���رن احل���ادي ع�س���ر، ج2، ) د .ط (،  )دار الكت���اب الإ�س���امي – القاهرة،  د . ت (، �س 73- 76 . والعر�س���ي، 

امل�سدر ال�سابق، �س 71 .
)3(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 334. والعقيلي، تاريخ املخاف ال�س���ليماين، �س 314 . وزين بن ر�سيد 
ال�س���افعي، الرو�س  الزاهر يف �سرية الّتاأريخ والّن�س���ب الظاهر" لاأ�سر القر�سية العدنانية " مبنطقة جازان، ط1، 

)الريا�س ،1420ه�/ 1999م(، �س 388،  389 .
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م���ن يريد اإث���ارة الفتنة واإزعاج الأمن، واأنهم لن يت�س���اهلوا مع ال���ولة يف جتاوزاتهم على 
الرعايا، ومع الأ�س���راف يف مترداتهم على الولة، لذلك اآثروا الهدوء وال�س���كينة، خا�س���ة 
يف عهد الوزير ح�س���ن با�سا، والوايل �سنان با�س���ا )1( الذي جاء من بعده وا�ستمر اإىل �سنة 
)1016ه�/1607م ( . وبعد انتهاء فرتة هذين الواليني عاد ك�ساف املخاف من العثمانيني 
اإىل الظلم وال�س���تبداد والتحري�س ؛ فتذكر امل�س���ادر اأن الك�س���اف العثمانيني باملخاف 
عملوا للحد من نفوذ اأ�س���راف املخاف بتحري�س بع�س���هم �سد بع�س، ل�ستنزاف قواهم 
واإ�س���عافهم اقت�ساديًا، ول�سمان عدم جمابهتهم للدولة العثمانية والوقوف �سدها . ومن 
ذلك ما قام به بع�س الك�س���افني العثمانيني يف املخاف من دعم اأحد اأ�س���راف املخاف 
ال�س���ليماين وهو ال�س���ريف عز الدين بن ح�سني اخلواجي �سد ال�س���ريف اأحمد بن ح�سني 
اخلواجي، حر�س���ًا على عدم احتادهم وتعاونهم)2(. ومن اأمثلة ذلك اأي�س���ا قيام كا�س���ف 
املخاف الأغا �ساكر)3( �سنة )1025ه�/1616م(، بالتعاون مع الأ�سراف اخلواجيني اإبان 
مهاجمتهم لاأ�س���راف القطبيني يف بادهم احلقار، واأحرقوا م�س���اكنهم، وا�ستولوا على 
اأموالهم، اإل اأن الأ�سراف القطبيني كمنوا لهم عند العودة يف الطرقات وم�سايق الأودية، 
وقتلوا كثريا منهم، وا�س���تعادوا اأموالهم، ومل يكتف الأ�س���راف القطبيون بذلك بل وا�سلوا 
زحفهم حتى مدينة اأبو عري�س ولوقوف الأ�سراف اخلواجيني بجانب كا�سف املخاف، مل 
يتمكن القطبيون من ال�ستباك معهم اأو ال�ستياء على املدينة، فعادوا اإىل بادهم )4( .

ولتوق���ف الإم���دادات الع�س���كرية التي ت�س���ل اإىل العثمانيني يف اليم���ن وقيام الإمام 
القا�س���م بن حمم���د)5( وابنه حممد ب���ن القا�س���م)6( بثورتهما، والتف���اف القبائل اليمنية 

)1(  انظر . املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 217، 221 .    
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 356 .

)3(  الأغا �س���اكر : اأحد الك�س���اف العثمانيني الذين تولوا ك�سوفية املخاف ال�سليماين �سنة 1025ه� /1616م، وعزل يف 
ال�سنة نف�سها . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 355 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 356 .
)5(  الإمام القا�سم بن حممد :  ولد �سنة 967ه�/ 1559م، دعا لنف�سه بالإمامة �سنة 1006ه�/ 1598م، دخل يف حروب 
مع القوات  العثمانية، وانت�سر عليها يف اأكرث من معركة، ثم عقد �سلحًا معها، وكانت وفاته �سنة 1029ه�/ 1620م . 
انظر. املطهر بن اأحمد  اجلرموزي، النبذة امل�سرية اإىل جملة من عيون ال�سرية يف اأخبار املن�سور باهلل رب العاملني 
القا�سم بن حممد، حتقيق: عبد احلكيم بن عبد املجيد الهجري، )مكتبة اليمن الكربى – �سنعاء، ) د . ت (، �س 

715. وزبارة، خا�سة املتون ،ج 4، �س 88، 89 . والعمري، تاريخ اليمن احلديث واملعا�سر، �س 33 .  
)6(  حممد بن القا�س���م: ولد �س���نة 990ه�/ 1582م، توىل الإمامة بعد وفاة والده �سنة )1029ه�/1620 م(، ويف عهده 
انتق�س ال�س���لح الذي عقده والده مع العثمانيني �س���نة) 1036ه�/1626م(، فثار عليه���م واأحلق بهم هزائم كبرية 
حتى اأخرجهم من اليمن، وكانت  وفاته �سنة )1054ه�/1644م ( . انظر. اإبراهيم بن القا�سم ابن املوؤيد، طبقات 
الزيدي���ة  الك���ربى، ج2، حتقي���ق : عبد ال�س���ام بن  عبا����س الوجيه، ط1، موؤ�س�س���ة الإمام زي���د الثقافية – عّمان، 
1421ه�، �س  1049- 1061 . وحممد بن اأبي القا�س���م البحر، حتفة الدهر يف ن�س���ب الأ�سراف بني بحر ون�سب من 
حقق ن�س���به و�س���ريته من اأهل الع�سر، حتقيق: عبد اهلل بن حممد احلب�س���ي وح�سن حممد ذياب، ط1، مركز زايد 
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حولهما، وانت�س���ارهما على العثمانيني يف العديد من املواجهات الع�س���كرية، وا�س���تعادتهما 
بع�س املدن اليمنية الأمر الذي اأدى اإىل التخبط يف ت�س���رفات الولة العثمانيني واعتمادهم 
عل���ى اأنف�س���هم يف توف���ري امل���وارد املالية ع���ن طريق الظل���م وال�س���تبداد وال�س���لب والنهب، 
وم�س���ادرة الأم���وال وغريها، يف العديد م���ن الأقاليم العثمانية، وكان املخاف ال�س���ليماين 
من الأقاليم التي اأ�س���حت �سحية لت�س���رفات الولة، وعانى من ذلك، فيذكر النعمان)1( اأنه 
يف �س���نة)1031ه�/1621م( اأ�س���ند اإقليم املخاف اإىل الأغا دروي�س)2( وكان ظاملًا غ�س���ومًا 
فاأخ���رب الباد واأهلك العباد، واأكرث اجلور والف�س���اد، ف�س���كاه العلم���اء والتجار واملزارعون 
وال�س���عفاء وامل�ساكني اإىل البا�سا ف�سلي)3( لكنه مل ين�س���فهم لأن الأغا دروي�س على ما يبدو 
كان يجمع املال للبا�سا ف�سلي، واأن بقاءه على اإقليم املخاف متوقف على قدر ما ير�سله  من 
الأموال، ويقال باأن الذي جمعه ف�سلي با�سا من الأموال يف عام واحد من اإقليم جازان واحد 
وثاثون األفا من الذهب، وذلك لكرثة اجلور وامل�س���ادرات . وعلى الرغم من تلك الأ�ساليب 
القمعية التي ارتكبها الك�س���اف يف املخاف، مل يكن ل�س���كانه اأي موقف اإزاء هذه الأ�ساليب، 

وذلك لل�سراعات الأ�سرية التي اأ�سعلها الك�ساف فيما بينهم خال هذه الفرتة )4( .  
2ـ خروج العثمانيني من املخالف ال�سليماين ) 1036هـ/1626م( :

   يف ه���ذه ال�س���نة انتق����س ال�س���لح)5( املربم ب���ني العثماني���ني والإمام القا�س���م بن 
حمم���د يف عه���د ابنه الإم���ام حممد ابن القا�س���م، ورغب���ة من الإمام حممد يف ح�س���ر 

لل���رتاث والتاريخ –  الإمارات، )1425ه�/2004م (، �س 97. وزبارة، خا�س���ة املت���ون ،ج 4، �س 208 . والعمري، 
تاريخ اليمن احلديث واملعا�سر، �س 34- 36 .

)1(  امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 362 .
 )2(  الأغا دروي�س : مل اأجد له ترجمة اأكرث مما ورد يف املنت، اإل اأنه قتل يف بلدة �سبيا اأثناء عبوره البلدة اإىل باد ال�سام �سنة 

      )1033ه�/1623م ( . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  364 .
 )3(  ف�س���لي با�س���ا : توىل ولية اليمن �س���نة )1031ه�/1621م(، وقد ظل يف وليتها حتى عزل عنها �س���نة )1033 ه�/ 
       1624م(، تويف يف ال�سنة نف�سها يف مدينة اأبو عري�س . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق  ، خمطوط، �س 364 . وحممد بن  
ِنيرَّة يف اأخبار املمالك اليمنية، حتقيق : خالد اأبا زيد الأذرعي، ط1، مكتبة اجليل اجلديد –         اإ�سماعيل الكب�سي، اللطائف  ال�سرَّ

      �سنعاء، 1426ه�/ 2005م،  �س 326 .
)4(  ال�سميلي، العاقات بني اأُ�سر وقبائل املخاف ال�سليماين وولته العثمانيني يف الع�سر العثماين الأول ، �س 411 .

)5(  ُعقد هذا ال�س���لح عام)1028ه�/ 1618م(، واأهم بنوده ما يلي: )1( تكون مدة هذا ال�س���لح ع�س���رة اأعوام .)2( 
تع���رتف الدولة العثمانية ب�س���لطة الإمام القا�س���م ب���ن حممد على ما حتت يده م���ن الباد وباإمامت���ه عليها . )3( 
يعرتف الإمام القا�س���م بن حممد  ب�س���يادة الدولة العثمانية على اليمن . )4( منع اجليو�س العثمانية من التدخل 
يف املنطقة ال�س���مالية التي يحكمها الإمام القا�س���م بن حممد. )5( وقف القتال الدائر بني  الطرفني. )6( اإطاق 
�سراح الأ�سرى لدى اجلانبني . انظر. اجلرموزي، النبذة امل�سرية، �س 65. والعر�سي، امل�سدر ال�سابق، �س75، 76. 
والعمري، تاريخ اليمن احلديث واملعا�سر، �س 25. وحممد بن يحيى احلداد، تاريخ اليمن ال�سيا�سي ،ج2، ط4، دار 

التنوير– بريوت، 1407ه� / 1986م، �س 205، 206 .
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الق���وات العثماني���ة يف زبيد و�س���ربها من اخللف، واإ�س���غالها بالقت���ال يف اأكرث من جبهة 
ل�س���تنزاف طاقته���ا، وقطع خط���وط اإمداداتها الربي���ة من احلجاز، متهي���دًا لإخراجها 
نهائي���ًا من اليمن، اأدرك اأن ذلك لن ياأتي اإل بالتعاون مع اأ�س���راف املخاف ال�س���ليماين 
م���ن اآل القطب���ي، واخلواجيني؛ فوّجه اإليهم ر�س���الة يدعوهم فيها اإىل التعاون معه �س���د 
العثمانيني، والن�س���مام اإىل قواته التي �سري�س���لها اإىل املخاف، والتزم لهم مبا يريدون 
يف مقابل ذلك)1( اإ�س���افة اإىل ا�س���تمرارية اجلوامك)2(، واملنافع وامل�س���الح املعتادة لهم 
من الأتراك، فاأدرك اأ�سراف املخاف اأهمية ذلك العر�س، وذلك لعلمهم برتدي اأو�ساع 
الق���وات العثمانية ج���راء اخل�س���ائر والهزائم التي تعر�س���وا لها يف حروبه���م مع الإمام 
حممد بن القا�س���م، فوجدها اأ�سراف املخاف فر�سة �س���انحة لإجاء القوات العثمانية 
���ابقة كطبقة حاكمة، ورغبتهم يف النتقام من هذه  عن بادهم، وا�س���تعادة مكانتهم ال�سرَّ
الق���وات الت���ي طاملا ا�س���تنزفت اأمواله���م واأحلقت به���م العديد من الهزائ���م طوال فرتة 
حكمهم، وبعد اأن �س���من الإمام حممد بن القا�س���م تخلي اأ�س���راف املخاف عن الوايل 
العثماين، ووعدهم له بالن�س���مام اإىل قواته التي �سري�س���لها اإىل املخاف، ونتيجة لهذا 
التفاق بينهم اأر�س���ل حملة ع�س���كرية اإىل املخاف �س���نة )1036 ه�/ 1626م(، ان�س���م 
اإليها روؤ�ساء واأ�سراف املخاف ال�سليماين، متجاهلني تهديد الكا�سف العثماين بالنتقام 
منهم اإذا خلعوا الطاعة، ومتكنت هذه احلملة مبوؤازرة اأ�س���راف املخاف ال�سليماين من 
ال�س���تياء على مدينة اأبي عري�س وبندر جازان، بعد ان�سحاب الكا�سف العثماين وقواته 
منه���ا اإىل زبي���د. )3( وكان ذلك اآخ���ر عهد للعثمانيني باملخاف ال�س���ليماين يف الع�س���ر 
العثم���اين الأول، ويع���ود احلك���م فيه اإىل اأُ�س���ره املحلية ممثلة يف الأ�س���راف اآل القطبي، 
والأ�سراف اآل اخلواجي)4(. وبهذا عاد املخاف ال�سليماين اإىل حكامه من الأ�سر املحلية 

بعد خ�سوعه للقوات العثمانية مّدة واحد وت�سعني عاما .

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 368 . واأحمد بن حممد  ال�سريف، الاآلئ امل�سيئة يف اأخبار اأئمة الزيدية، ج3، 
خمطوط، مكتبة  حممد جابر اخلالدي – بني مالك، رقم5831، �س 322، 323 . واأحمد بن حممد النمازي، خا�س����ة 

ال�ساف يف اأخبار �سبيا واملخاف، خمطوط، ن�سخة م�سورة حمفوظة يف مكتبة الباحث اخلا�سة، �س 68 – 70 .
)2(  اجلوامك : مفرد جامكية، وهي كلمة تركية تعني املرترَّب الذي ُيدفع ملوظف الدولة . انظر . عبد الرحمن بن علي بن 
الديبع، الف�سل املزيد على بغية امل�ستفيد، حتقيق: يو�سف �سلحد، دار العودة – بريوت، ) د . ت (، �س 389 . واأحمد 

عطية اهلل، القامو�س الإ�سامي ،ج1، ط1، )مكتبة النه�سة امل�سرية – القاهرة، 1386 ه�/1966م (، �س 564  .
)3(  انظر . النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 368 . واملطهر بن اأحمد اجلرموزي، اجلوهرة املنرية يف جمل 
من عيون ال�س���رية، ج1، حتقيق: اأمة امللك اإ�س���ماعيل قا�س���م الثور، ر�س���الة دكتوراه، مل تن�س���ر، )جامعة �س���نعاء، 

1425ه�/2004م (، �س 496 .
)4(   انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 368 . 
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3ـ املخالف ال�سليماين بعد اجلالء العثماين : 

بعد خ���روج العثمانيني من املخاف ال�س���ليماين �س���نة )1036ه����/1626م (، رجع 
احلكم فيه اإىل اأ�س���ره املحلية ممثا يف الأ�س���راف اآل القطبي، والأ�سراف اآل اخلواجي، 
اإل اأن حالة الفو�سى والنق�سام عادت اإىل الظهور من جديد، ودّب اخلاف والنزاع بني 
اأُ�س���ره وقبائله، مما دعاهم اإىل ال�س���تنجاد باأئمة اليمن طوال الفرتة املمتدة من �س���نة 
)1036ه����/1626م ( اإىل �س���نة )1100ه�/ 1688م (، فكان ذلك عام���ًا ممهدًا لأئمة 
اليمن بالتدخل املبا�س���ر وغري املبا�س���ر يف �س���وؤون املخاف فتارة يقومون بدور الو�سيط 
حلل اخلافات بني اأ�س���ر وقبائل املخاف، بل بلغ من تدخلهم املبا�س���ر اأن وّلوا ولة من 
قبله���م على بع�س مدن املخاف وخا�س���ة جازان)1( واأبو عري�س)2( وقد اأ�س���بح املخاف 
ال�س���ليماين خ���ال هذه الفرتة هدفا لأطماع العديد من الق���وى . فعلى الرغم من خروج 
العثمانيني من املخاف ال�س���ليماين، اإل اأنهم قاموا باإر�س���ال عّدة حمات على املخاف 
اأم���ًا يف اإخ�س���اعه لنفوذهم مرة اأخ���رى، ومن الأمثلة على ذلك م���ا قامت به قوات من 
العثماني���ني مبهاجم���ة بندر جازان �س���نة )1039ه����/1630م(، ونهبه، واإخ���راب بيوته، 
واإحراق���ه، ثم خروجه���م منه)3(. ويف �س���نة )1041ه�/1632م (، اجت���ه العثمانيون اإىل 
املخ���اف ونزلوا بندر جازان ونكلوا باأهله )4(. ويف �س���نة )1043ه�/1633م (، هاجمت 

بع�س القوات العثمانية بندر جازان فما كان من اأهله اإل الهرب)5(. 
وم���ن القوى التي دخلت يف �س���راع مع اأ�س���راف املخاف خال ه���ذه الفرتة  اأمراء 
بن���ي حرام ُح���ّكام حلي ابن يعقوب، وذلك لإحن قدمية بينه���م)6(، ومن الأمثلة على تلك 
املعارك قيام ال�س���ريف حممد بن ح�س���ني اخلواجي حاكم �سبيا �سنة 1072 ه�/1662م، 

)1(  جازان : مدينة �س���احلية على طريق حاج �س���نعاء، كان يطلق عليها ا�س���م درب النجا، تقع �س���رق قرية حاكمة اأبو 
عري����س يف ط���رف احلرة الغربي ال�س���مايل . انظر . احلموي، امل�س���در ال�س���ابق، ج2، �س 109. والهمداين، �س���فة 

جزيرة العرب، �س92،98. والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 114 .
)2(  يحيى بن احل�سني بن القا�سم، اأنباء اأبناء الزمن يف تاريخ اليمن، ن�سخة خمطوطة، دار الكتب امل�سرية- القاهرة، 

رقم 1347ه�، �س 169 . وزبارة، خا�سة املتون ،ج 4، �س 138، 273 .
)3(  يحيى بن احل�سني بن القا�سم، غاية الأماين يف اأخبار القطر اليماين ،ج2، حتقيق : �سعيد عبد الفتاح عا�سور، ) د. 
ط(، دار الكت���اب  العرب���ي- القاهرة، 1388ه� /1968م، �س 831 . واجلرموزي، اجلوهرة املنرية  ،ج1، �س 674. 

وزبارة، خا�سة املتون، ج4، �س 139.          
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 381 . وابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 835 .            

)5(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 835 . وال�سريف، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 393، 394. وزبارة، خا�سة املتون، ج4، 
�س147، 148 .

)6(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 835 . وال�سريف، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 393، 394. وزبارة، خا�سة املتون، ج4، 
�س 147، 148 .
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بغزو اإمارة حلي ولكنه قوبل مبقاومة �س���ديدة اأدت اإىل هزميته وانك�ساره )1(. كما احتدم 
اخلاف وال�س���راع يف املخاف بني حّكام املدن والقرى ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
�س���نة )1079ه�/ 1668م (، عندما قامت قبيلة بني حبيب)2( مبهاجمة �س���بيا، مما اأدى 
اإىل فرار �س���كانها وا�ستعانتهم بالإمام املتوكل اإ�س���ماعيل)3(، الذي اأعد حملة متكنت من 

دفع خطر تلك القبيلة عن �سبيا )4(. 
كم���ا اأن اخلاف مل يكن حم�س���ورًا ب���ني حكام املدن والقرى، فق���د ثارت الفنت بني 
العائلة الواحدة، من اأجل الرثوة، ومن ذلك ما حدث من قتال بني اأبناء ال�س���ريف اأحمد 
بن ح�س���ني والتي انتهت بقتل ال�س���ريف حممد بن اأحمد وجماعة من اأن�ساره )5(، وكذلك 
م���ا حدث بني الأ�س���راف احلوازمة من ن���زاع على اأر�س يف قرية الظبي���ة)6(، انتهت بقتل 
اأحد اأ�سرافها )7(. ومنها ما وقع من قتال بني اأبناء ال�سريف عز الدين بن اأحمد اخلواجي 
�سنة ) 1050ه�/1640م (، وعمهم ال�سريف ح�سني بن اأحمد اخلواجي لتغلبه على تركة 
اأبيهم )8( . وبحكم انق�س���ام جمتمع املخاف اإىل ق�س���مني بني احلا�س���رة والبادية ؛ فقد 
ثارت العديد من املنازعات بينهم )9(، ومن الأمثلة على تلك احلروب احلرب التي وقعت 
) 1066ه�/ 1656م (، بني ال�س���ريف حممد بن ح�س���ني اخلواجي وبدو ال�س���ام )10(، التي 

)1(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 179،180 . وزبارة، خا�سة املتون ،ج4، �س 356 .
)2(  بنو حبيب : تقع منازلهم يف وادي بي�س، ووادي رمان، ويحتلون املنطقة الواقعة جنوب درب بني �س���عبة، و�س���مال 
الفطيحة، وبنو حبيب من وائلة من ع�س���ري. انظر . عبد اهلل بن علي العمودي، حتفة القارئ وال�س���امع، ج1، حتقيق 

وتقدمي: عبد اهلل بن حممد اأبو داه�س، ) د . ط (، )مطابع اجلنوب – اأبها، 1399ه� (، �س 220 .
)3(  املتوكل اإ�سماعيل : ولد �سنة )1019ه�/1610م (، وتوىل احلكم بعد وفاة اأخيه املوؤيد عام 1054ه�، متكن من ب�سط 
نفوذه على جميع اأجزاء اليمن، تويف عام  1087ه� . انظر . املطهر بن اأحمد اجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار 
مب���ا يف ال�س���رية املتوكلية من غرائ���ب الأخبار ،ج1، حتقيق : عبد احلكيم بن عبد املجيد الهجري، ط1، )موؤ�س�س���ة 
الإمام زيد بن علي – �س���نعاء، 1423ه�/ 2002م (، �س 114 وما بعدها . وزبارة، خا�س���ة املتون، ج4، �س 250. 

واحلداد، تاريخ اليمن ال�سيا�سي، �س 215 – 218 .
)4(  يحيى بن احل�س���ني بن القا�س���م، بهجة الزمن يف تاريخ اليمن، ج1، حتقيق: اأمة الغفور عبد الرحمن الأمري، ط1، 
)موؤ�س�س���ة الإمام زيد بن علي  الثقافية – �س���نعاء، 1429ه� / 2008م (، �س 691 . وابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، 

ج1، �س 242 .
)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 365 .  

ْبَية : ا�س���م لأُنثى الظبي، وهي قرية جنوب �س���رق �س���بيا . انظر . ن�س���وان احلمريي، امل�سدر ال�سابق، �س 67 .  )6(  اَلظرَّ
والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 279 .

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 372 .
)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 396 . 

)9(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، 244 . 
)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412 .
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انتهت بقتل الكثري من بدو ال�س���ام. وبهذا ا�س���تمرت الفو�سى والنق�س���امات بني اأ�سر  و قبائل 
املخاف ال�س���ليماين التي كانت �سمة من �سمات هذا القرن حتى ا�ستوىل عليه ال�سريف اأحمد 
بن غالب )1( . �س���نة ) 1101ه� (، واأ�س���بح خا�س���عًا لنفوذه)2(. لي�سكل بذلك مرحلة جديدة يف 
مطلع القرن الثاين ع�سر الهجري، الثامن ع�سر امليادي الذي يقع خارج نطاق درا�ستنا هذه .

رابعًا : العوامل املوؤثرة يف احلياة العلمية باملخالف : 
1ـ العامل اجلغرايف :

يقع املخاف ال�سليماين يف جنوب غرب اجلزيرة العربية بني خط عر�س )16-   
ك )3(، وجنوبًا  18( وخط الطول )42 – 44( ويحده ح�س���ب ما ذكره الزيلعي �سماًل الرِبْ
���م حاليًا (، و�س���رقًا �سل�س���لة جب���ال ال�س���روات، وغربًا البحر  �ِس���ْرَجة حر�س)4(. ) املَُو�سرَّ
الأحمر)5(. وقد اأك�س���ب ه���ذا املوقع اجلغرايف املخاف ال�س���ليماين اأهمية كبرية، وذلك 
لكونه معربًا للقوافل التجارية التي ت�س���ري من جنوب �س���به اجلزيرة العربية اإىل منطقة 
احلجاز ثم باد ال�س���ام، حيث يف�س���ل اأ�سحاب القوافل ال�س���ري فيه وذلك لطبيعة اأر�سه 
ال�س���هلة، اإ�س���افة اإىل توفر عامل الأمن ال���ذي تقوم به القبائل املوج���ودة يف املنطقة)6(. 
ف���كان له���ذا املوقع نتائج���ه الإيجابية على ال�س���كان، فق���د اأتاح لهم الفر�س���ة الحتكاك 

)1(  ال�سريف اأحمد بن غالب : توىل اإمارة مكة عام ) 1099ه�/1688م (، اإل انه اأُزيح عنها عام)1101ه�/1690م(، 
ث���م توجه اإىل املخ���اف وويل الإمارة من العام نف�س���ه، ثم ع���اد اإىل احلجاز عام )1105ه����/1694م(، ومل تطب 
اإقامته بها فتوجه  اإىل تركيا وتويف بها عام )1106ه�/ 1695م ( . انظر . علي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س 85 . 

والعمودي، امل�سدر  ال�سابق، ج1، �س 216 .
)2(  علي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س 27 - 70 .

)3(  الأو�ساع ال�سيا�سية والعاقات اخلارجية، �س 9. ويوافقه يف ذلك حممد بن من�سور حاوي، مامح احلياة العلمية 
والأدبية يف  املخاف ال�س���ليماين ) منطقة جازان ( خال الع�س���ور الإ�س���امية الو�س���يطة )4- 9ه� ( ،ع1، بحث 
ك : بلدة تقع على �س���احل  من�س���ور، جملة العلوم الإن�س���انية – كلية الآداب - جامعة القاهرة، 2007، �س 5 . والرِبْ
البحر الأحمر بني القحمة  وحلي بن يعقوب، قيل: " �ُسميت با�سم الربك بن وبرة بن يعلى بن حيدان بن عمران بن 

احلاف بن ق�ساعة ".انظر. احلجري، جمموع بلدان اليمن، مج1،�س 117 .
���م احلالية . انظر . حمم���د بن عبد املنعم  ���ْرَجة: بل���دة اأثرية على �س���احل البحر الأحم���ر، غربي مدينة املَُو�سرَّ )4(  ال�سرِّ
احلم���ريي،  الرو����س املعط���ار يف خرب الأقطار، حتقيق : اإح�س���ان عبا����س، ) د . ط (، ) مكتب���ة لبنان – بريوت، 
1395ه�/ 1975م(، �س311 . واإ�سماعيل  بن حممد اأبو الفداء، تقومي البلدان ،) د . ط (، )دار �سادر – بريوت، 
) د . ت (، �س 90 . واحلموي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 389 و الهمداين، �س���فة جزيرة العرب، �س 73، 232، 
304. وحمم���د ب���ن  اأحمد العقيلي، الآث���ار التاريخية يف منطقة جازان، ط1، دار، اليمام���ة - الريا�س، 1399 ه� / 

1979م، �س85 . والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 227 .
)5(  احل�س���ن بن اأحمد عاك�س، اإحتاف ال�س���ادة الأ�سراف �سكان املخاف، ن�سخة خمطوطة م�سورة من مكتبة علي بن 
ح�سني ال�سميلي، �س 4. والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 17. والزيلعي، الأو�ساع ال�سيا�سية والعاقات اخلارجية، 

�س 9 . وحممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 5.
)6(  علي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 17 . وعلي بن حممد بن �سيبان العري�سي، ال�سياحة يف منطقة 

جازان، نادي املدينة املنورة، مج 16، ع 31، 32، ربيع الثاين وجمادي الآخرة، 1421 ه�، �س 294  .
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ب�س���الكيه، والأخذ عنهم والإفادة منهم . ومما اأك�سب موقع املخاف اأهمية اأي�سًا وقوعه 
على طريق احلج اليمني، القادم من تهامة اليمن، وبذلك فهو همزة الو�سل بني احلجاز 
واليم���ن، وكان لهذا املوق���ع تاأثريه على احلياة العلمية ؛ وذل���ك نتيجة ملرور علماء اليمن 
وغريهم مبدن املخاف، والنزول بها لا�س���رتاحة يف �س���فرهم ذهابًا واإيابًا، وقد يطول 
هذا النزول، وقد ميتد لب�س���عة اأ�سهر، اإ�سافة اإىل ترددهم على مدن املخاف مع تكرار 
خروجه���م للح���ج اأو العم���رة اأكرث من م���رة، ونتيجة لهذا ال���رتدد والنزول على اأرا�س���ي 
املخ���اف وبلدانه فتبدو الفر�س���ة مهياأة لطلب���ة العلم باملخاف لالتق���اء بهم، والأخذ 

عنهم، خا�سة الطاب الذين ل يتاح لهم ال�سفر اإىل اليمن )1(. 
بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن موقع املخاف ال�سليماين له اأهمية اقت�سادية، فهو يقع على 
طريق التجارة القدمي، مما جعل �س���كانه يتبادلون الأخ���ذ والعطاء مع القوافل التجارية 
حني مرورها باأرا�س���يهم، الأمر الذي �س���اعد على ازدهار ون�س���اط احلركة التجارية يف 
املخ���اف، وقيام بع�س املدن والأ�س���واق على هذا الطريق، وم�س���اهمة اأبناء املخاف يف 

احلياة القت�سادية مبنتجات بادهم الزراعية )2(. 
ولكون���ه اأك���رث مناط���ق اجلزي���رة العربي���ة خ�س���وبة الأر����س، ووف���رة مي���اه، واآهًا 
بكرثة ال�س���كان، فقد اأ�س���بح مركز جذب وا�س���تقرار ب�س���ري نظرًا لتوفر مقومات احلياة 
القت�س���ادية، التي �ساعدت على ارتباط الإن�سان بالأر�س مما اأدى بالتايل اإىل ا�ستقراره 
ومن ثم م�س���اركته يف جميع امليادين العملية ومن �س���منها التعليم .وقد و�سفه احل�سن بن 
اأحمد عاك�س فقال : " اإن هذا املخاف من اأح�س���ن املخاليف يف جنوبي اجلزيرة العربية 
اأودية عظيمة، وحماريث ج�سيمة، ومدن وقرى كثرية " )3(. ومما  " م�ستمل على  " واإنه 
اأك�س���ب موقعه اأهمية اأي�س���ًا ؛كونه ي�س���ل بني اأجزاء اجلزيرة العربية الأخرى وبني دولة  
اليمن، وميثل بوابة املنطقة اجلنوبية لا�سترياد والت�سدير)4(. كما كان ملوقعه اأي�سًا تاأثري 
كبري على جمريات احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية و الجتماعية والثقافية، اإذ ا�ستقر فيه 
ع���دد من النازحني والطاحمني من املناطق املجاورة وخا�س���ة من احلجاز، و�س���اركوا يف 
احلياة ال�سيا�سية، وكان لهم تاأثري على احلياة العلمية، وناف�سوا �سكانه يف التدري�س )5(. 

)1(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 8 .
)2(  علي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 17.

)3(  امل�سدر ال�سابق، �س 54 .
)4(  العري�سي، ال�سياحة يف منطقة جازان، �س 294 .

)5(  النمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 80، 81 . واحل�سن بن اأحمد عاك�س، الديباج اخل�سرواين يف اأخبار اأعيان املخاف 
اإ�س���ماعيل بن   ال�س���ليماين  امل�س���مى " الذهب امل�س���بوك فيمن ظهر يف املخاف ال�س���ليماين من امللوك "، حتقيق : 

حممد الب�سري، ط1، )ن�سر دارة امللك عبد العزيز - الريا�س، 1424ه�( ، �س 65  .
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بالإ�س���افة لذل���ك فوق���وع املخاف ب���ني مركزين من مراكز احل�س���ارة الإ�س���امية 
اإحداهم���ا باد اليم���ن املتنوعة امل�س���ارب والثقافات واملذاه���ب والتي���ارات الفكرية التي 
�س���جعت طلبة العلم باملخاف بال�س���فر اإليه���ا، والرتواء من مناهله���ا )1(، والأخرى مكة 
املكرمة منارة العلم، واملكانة  الدينية، التي �سجعت على ا�ستقطاب طلبة العلم من جميع 
اأنحاء املعمورة، الأمر الذي جعلها مق�سدًا لطلبة علم املخاف ل�سد الرحال اإليها، والأخذ 
من علمائها)2(، كل ذلك �س���اعد على وجود بيئات علمية ذوات ن�س���اط علمي وديني واأدبي 
اأ�سهمت يف ُرقي علوم ال�سريعة واللغة العربية واآدابها، و�ستى األوان احل�سارة الإ�سامية  .

2: العامل ال�سيا�سي
�س���ارت الدولة العثمانية عقب اإخ�س���اعها اليمن ب�س���كل عام واملخاف ال�س���ليماين 
ب�سكل خا�س على اأنظمة معينة يف املجالت ال�سيا�سية والع�سكرية والقت�سادية والإدارية. 
وقد مرت تلك التنظيمات مبراحل عديدة �س���در خالها عدد من املرا�س���يم التي نظمت 
ال�سوؤون املالية والع�س���كرية والإدارية يف وليات الدولة املتعددة )3(. وانطاقًا من حر�س 
الدول���ة العثمانية على تقوية حكمها املركزي يف ولياتها العربية اأ�س���درت قرارًا يق�س���ي 
بتعني كا�س���ف للمخاف ال�س���ليماين ُيعنّي من قبل القائد العام للقوات العثمانية يف باد 
اليمن - �س���واء كان مركز القيادة يف تهامة اليمن اأو �س���نعاء اأو �سعدة )4( بعد ال�ستياء 
عليها �س���نة )991 ه�/ 1538م( - ي�س���تمد منه الأوامر والتعليمات ويرفع اإليه ال�س���كاوى 
والأموال وغري ذلك ويكون م�سئول اأمام القائد العام عن كل ما يتعلق باملخاف)5(. وقد 
هدفت الدولة العثمانية من ذلك اإىل تقلي�س نفوذ اأ�س���راف املخاف ال�سليماين باإيجاد 

�سلطة ثنائية ترتكز على الوايل .  
كما عملت على حتديد �سلطة ال�سريف التي من اأبرزها جباية ال�سرائب والزكاة يف 
اأوقاتها املحددة، وقيامه ببع�س املهام التي ت�س���اعد على حفظ الأمن يف الباد وحر�س���ه 
الدائم على حل م�س���اكل اأفراد قبيلته)6(، فكان مبثابة حلقة الو�سل بني الإدارة العثمانية 
احلاكمة اآنذاك يف املخاف وبني الع�س���ائر التي يراأ�س���ها، فهو امل�س���ئول الأول عن بحث 

)1(   حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 28 .
)2(   املرجع نف�سه، �س 33  .

)3(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  334 .
)4(   امل�سدر نف�سه، حمقق، �س 358 – 360 .

)5(   امل�سدر نف�سه،  خمطوط، �س 372 .
)6(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 334 .
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اأي م�س���كلة اأو حادثة قد تقع يف القبيلة فيجتهد يف حلها اأو معاجلتها )1(، وجعلت قوانني 
حتدد حقوق املواطن وواجباته، ومبوجب ذلك اأن�س���ئت جمال�س عموم الق�ساء)2(، وذلك 
ملناق�س���ة الق�س���ايا املتعلقة بالنزاعات م���ع القبائل الأخرى، وق�س���ايا القت���ل، وغريها . 
واتخاذ القرارات الازمة ب�ساأنها .  وعملت الدولة العثمانية خال فرتة اإدارتها وحكمها 
لاإقلي���م ) القرن احلادي ع�س���ر الهج���ري ( على اإيجاد الُكترَّاب يف املخاف ال�س���ليماين 
الذين تكون مهمتهم كتابة التقارير يف �س���ّتى النواحي ال�سيا�س���ية والإدارية والقت�سادية 
والع�سكرية)3(. ومما ل �سك فيه اأن الدولة العثمانية هدفت من ذلك التعرف على اأحوال 

كل ولية من ولياتها ب�سهولة خا�سة اإذا ما مت تعيني واٍل جديد .
ومن التعليمات التي اأ�س���درتها لك�س���اف املخاف، األ يتخذوا اأي ق���رار بالعقوبة اأو 
العتداء على اأ�س���ر واأ�س���راف املخاف اإل بعد اإ�س���عار ولة تهامة اليمن بذلك، وانتظار 
التوجي���ه منه���م، وكان الغر�س من هذه التعليمات اأن يقت�س���ر نفوذهم على حكم الباد 
با�سم الدولة العثمانية . اأما بالن�سبة لأمر القوة احلربية، فقد كان للكا�سف قوات ع�سكرية 
تركي���ة يف مدن اأبو عري�س وج���ازان وتكون تلك القوة حتت اإمرته اإذا اأراد ا�س���تخدامها، 
وبذلك متكنت من اإحكام قب�ستها بكثري من الفاعلية على املخاف ال�سليماين)4(. وبناء 
عل���ى تل���ك الأنظمة قامت الدولة بتنظيم الإدارة يف املخ���اف ويف مدينة اأبو عري�س على 
وجه اخل�س���و�س، ففي جمال الق�ساء كان يتم تعيني قا�سي اأبو عري�س من اأبناء املنطقة 
املوالني للدولة العثمانية، واأغدقت عليهم الأموال والهدايا يف �س���بيل ك�س���ب ودهم، حيث 
مت تعيني ال�س���يخ عمر بن اأحمد بن املقبول الأ�س���دي قا�سيًا لأبو عري�س من قبل الكا�سف 
العثم���اين يف  املخاف)5(. وهذا التودد من قبل الدولة العثمانية يعود اإىل اإدراكها ملكانة 
ال�س���يخ الأ�س���دي عند اأهايل املنطقة، الأمر الذي �ساعده على اإدارة املخاف ال�سليماين 
حتت احلكم العثماين، خا�س���ة واأن اأهايل املنطقة كانوا يعتزون مبكانة ال�س���يخ واأ�س���رته 
لديه���م، لكونه من العلماء الأج���اء يف الباد ،عاوة اأن الدول���ة العثمانية اأرادت بذلك 
ك�س���ب ر�س���ا اأهايل املخ���اف بتحقيق رغباته���م يف تعيني من ه���م اأهل للثقة م���ن اأبناء 
املنطقة نف�سها وبالتايل تك�سب ودرَّ ور�سا جمتمع املخاف عنها باعتبارها دولة اإ�سامية 
���ق على العثمانيني  حتتكم اإىل الكتاب وال�س���نة يف ت�س���يري خمتل���ف اأمورها، وقد كان ُيطبرَّ

)1(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 339 .

)2(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 339 .
)3(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  378 .

)4(   امل�سدر نف�سه ، خمطوط، �س 356. 
)5(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 334  .
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جميع الأحكام ال�س���رعية التي ُتطبرَّق على اأبناء املخاف ال�س���ليماين )1(.كما اأن املرا�سيم 
التي كانت ت�س���ل من ولة �س���عدة لك�س���اف واأ�س���راف املخاف ترتجم من اللغة الرتكية 

العثمانية اإىل اللغة العربية بوا�سطة مرتجمني )2(.
وبحكم وقوع املخاف بني اليمن واحلجاز فقد اأ�س���بح منطقة ا�ستقطاب ملن يخرج 
م���ن تل���ك املناط���ق نتيجة لظ���روف �سيا�س���ية اأو غريها، فط���اب مقام البع����س منهم يف 
املخاف، ون�سر علومه، واأفاد اأهله . وعلى راأ�س هوؤلء ال�سريف خريات بن ب�سري بن اأبي 
���ل  البقاء وال�س���تقرار يف اأبو عري�س، وهناك اتخذ حلقة علمية واأقبل  مني )3(، الذي َف�سرَّ
عليه الطاب من كل حدب و�س���وب، ودر�س على يديه الكثري من اأبناء املخاف خا�س���ة 
يف علوم اللغة العربية، فكان له اإ�س���هام يف احلياة العلمية ودعم مراكز التعليم، وا�ستمر 
ب���ه احلال حتى تويف يف اأبو عري�س ومل يع���د اإىل  بلده )4(. ومن العلماء الذين اتخذوا من 
املخ���اف ماأوى لهم نتيجة لظروف �سيا�س���ية، العامل عبداهلل ب���ن اأحمد بن باوزير، اأحد 
املجاوري���ن مبكة املكرمة، كان ل يخ�س���ى يف اهلل لومة لئ���م، فقد حدث خاف بينه وبني 
ال���ولة العثماني���ني لأنه راأى منهم عدم تطبيقهم لل�س���ريعة الإ�س���امية يف بع�س الأمور، 
وا�س���طر اآخر الأمر للهجرة اإىل املخاف وال�س���تقرار يف �س���بيا، وبق���ي بها فرتة التقى 

خالها بالعديد من العلماء وطاب العلم الذين ا�ستفادوا منه واأفاد منهم)5(. 
ومما �سبق ذكره يت�سح اأن الدولة العثمانية عملت جمهودات يف �سبيل اإيجاد مراكز 
اإدارية باملخاف ال�س���ليماين، وهكذا بلغت اأهدافها بربط املخاف مبا�س���رة بال�س���لطة 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 336 .
)2(  امل�سدر نف�سه، حمقق، �س 297 .

)3(  ميكن ح�س���ر اجتهادات املوؤرخني يف بيان �س���بب خروجه يف ثاثة اآراء هي  :) اأ (  اأن يكون خروجه ب�س���بب �سعف 
املذه���ب الزي���دي يف  مكة املكرمة  الذي يعد اأحد اأتباعه وموؤيديه .)ب( ب�س���بب ال�س���طرابات ال�سيا�س���ية يف مكة 
املكرم���ة، وتفاقم ال�س���راع بني الأ�س���راف " بني زيد " و"بن���ي  بركات " الذي اأدى اإىل هج���رة العديد منهم خارج 
مك���ة.)ج( تطلع���ات ال�س���ريف خريات ال�سيا�س���ية باإقامة اإمارة له يف املنطقة، انظر . النمازي، امل�س���در ال�س���ابق، 
�س80 . واإ�س���ماعيل بن حممد الو�س���لي، ن�س���ر الثناء احل�س���ن، ج2، ط1،  مكتبة الإر�س���اد – �س���نعاء ،)1423ه�/ 
2003م(، �س 18 . وعبد الرحمن بن احل�س���ن البهكلي، خا�س���ة الع�س���جد من حوادث دولة ال�س���ريف حممد بن 
اأحمد، حتقيق : مي�س���يل تو�س���ريير وعدنان دروي�س، ) د.ط (، املركز اليمني للدرا�س���ات اليمنية ب�سنعاء، واملعهد 
الفرن�س���ي للدرا�س���ات العربية  بدم�س���ق، 2000م، �س 104 . والعقيلي، تاريخ املخاف ال�س���ليماين، ج1، �س 388. 
وعلي بن ح�س���ني ال�س���ميلي، العاقة بني اأمراء اأبي عري�س واأمراء ع�س���ري يف القرن الثالث  ع�سر الهجري، مطابع 

الباد – جدة، 1419ه�، �س 23 . 
)4(  الو�س���لي، امل�س���در ال�سابق ،ج2، �س 18. وعبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 106 . )2( انظر. النعمان 

،امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  337 .
)5(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 337 .
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العثمانية، واأحكمت قب�س���تها عل���ى الباد واإن كان هناك تق�س���ري يف اإدارة تلك املراكز 
اجلديدة اإل اأن هذا مردود اإىل ال�سلطات املحلية، والنزاع امل�ستمر بني الك�ساف واأ�سراف 

املخاف ال�سليماين .
3ـ العامل القت�سادي

تن���وع الن�س���اط القت�س���ادي باملخاف ال�س���ليماين نتيج���ة لتنوع املن���اخ، واختاف 
الت�س���اري�س، ومن اأهم الأن�س���طة التي مار�س���ها ال�س���كان الزراعة والتجارة، وجميع هذه 
الأن�س���طة يف حوا�س���ر املخاف، اأما البادية فاقت�سرت على نوع واحد من اأنواع الن�ساط 
القت�س���ادي وهو الرعي فقط وم���ا يرافقه من تربية الإبل والبق���ر والغنم، ويتطلب هذا 
النوع من الن�س���اط توفر املياه والع�سب وحرية التنقل )1(. وقد اأ�ساف البدوي اإىل وظيفة 
الرعي وظيفة جتارية اأخرى عن طريق ممار�سة العمل التجاري مع املدن والقرى يبيع يف 
احلا�سرة ما عنده من �سمن واأقط وموا�س وي�سرتي ما يحتاجه)2(. اإىل جانب ذلك توجد 
واردات اقت�سادية غري منظوره وهي مقدار من املال الذي حت�سل عليه القبائل البدوية 
من الإت���اوات التي تدفعها القواف���ل التجارية مقابل مرورها باأرا�س���يها وتوفري احلماية 

لها)3(. وينق�سم الن�ساط القت�سادي لدى احلا�سرة اإىل الزراعة و التجارة  .
اأ ـ  الزراعة : - 

تعترب الزراعة من اأهم مقومات احلياة القت�سادية باملخاف ال�سليماين واعتمدت 
عليها ال�س���لطة احلاكمة للمخاف كم�س���در للدخل )4(. ويف املخ���اف توجد العديد من 
الأرا�س���ي الوا�س���عة ال�س���احلة للزراعة التي تختلف كثافتها من منطق���ة لأخرى، وتتنوع 
حما�س���يلها الزراعي���ة، وتعتمد الزراعة يف املخ���اف على مياه الأمط���ار، وهناك بع�س 
املناطق التي تعتمد يف زراعتها على املياه ال�سطحية التي تتكون نتيجة لتدفق الوديان من 
املناطق اجلبلية اىل املناطق ال�س���احلية، وقيام ال�سكان بعمل حواجز ملياه الوديان عرفت 
با�س���م ) الُعُقوم ()5( يتم من خالها توزيع املياه على اأكرب قدر من الأرا�س���ي بوا�س���طة 

�سبكة من القنوات اأن�ساأها الأهايل لهذا الغر�س)6(.  

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 406، وعبدالرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س21 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408، 412 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 365 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ،خمطوط، �س362 . والعقيلي، تاريخ املخاف ال�سليماين ،ج1، �س 311 .

)5(  الُعُقْوم : مفردها َعِقم، وتعني احلاجز. انظر . ن�س���وان احلمريي، امل�س���در ال�س���ابق، �س 74 . وهي حواجز رملية 
ُتقام يف جمرى  الوادي جللب جزء من ال�س���يول اجلارية يف الوديان والترَّحكم يف املياه ل�س���قي الأرا�س���ي الزراعية . 

انظر. العقيلي، الأدب ال�سعبي يف اجلنوب، ج1، �س 154 .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ،حمقق ،�س 394 . وعبد الرحمن البهكلي ، خا�سة الع�سجد، �س 20 .
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وتتوزع الأرا�س���ي الزراعية على خمتلف مناطق املخاف، ففي ال�س���هول ال�س���احلية 
متار�س الزراعة فيها بكثافة حيث الأرا�سي اخل�سبة الوا�سعة التي تزرع الذرة البي�ساء، 
التي ت�س���كل الغذاء الرئي�س���ي لاأهايل، كما يتوفر علف املا�سية، ويف املناطق القريبة من 
ال�س���واحل توجد بع����س مزارع النخيل الت���ي تعتمد على املياه ال�س���طحية، ويف املرتفعات 
اجلبلية تتوزع املدرجات على �سفوح اجلبال التي ت�ستقبل الأمطار الغزيرة املنتظمة والتي 
تزرع خمتلف اأنواع احلبوب وخا�س���ة الذرة البي�س���اء، اإ�س���افة اإىل ال�س���عري، والقمح)1(. 
كما اأن اأ�س���راف واأعيان املخاف ال�س���ليماين امتلكوا اأرا�س وا�س���عة زرعوا فيها خمتلف 
اأنواع املحا�سيل، كما ا�ست�سلحوا اأرا�س كثرية خا�سة اأثناء فرتات ال�ستقرار وكانت هذه 

ل دخلهم الرئي�س)2(.         املزارع تدر عليهم دخا كبريًا ُي�سكرِّ
وكان لكمي���ة الأمطار التي تهطل خ���ال العام دور يف ازدهار الن�س���اط الزراعي يف 
املخاف، فعندما تهطل الأمطار بكميات وفرية تزدهر الزراعة وترخ�س الأ�س���عار، ويف 
املقاب���ل عندما تقل كمية الأمطار حتدث املجاعات وت�س���ل اأ�س���عار احلبوب اإىل اأ�س���عار 
خيالية)3(. كما اأنه ب�سبب الأرا�سي الزراعية ن�سبت نزاعات كبرية بني الأ�سر الكبرية يف 
املخاف ال�سليماين، ومنها اخلاف الذي ن�سب بني الأ�سراف احلوازمة من اأهل الظبية 
و�س���كان �س���لهبة )4(. والر�س���وم املختلفة التي تفر�س عل���ى الزراعة من اأه���م الإيرادات 
التي ت�س���ل اإىل خزينة ال�سلطة التي حتكم املخاف، وقد ا�ستخدمت احلكومة العثمانية 
و�س���اطة روؤ�س���اء القبائل بينها وبني الأهايل بغر�س دفع ال�س���رائب وال���زكاة يف اأوقاتها 
املحددة، وذلك جتنبًا للمواجهة التي قد تنتج عنها اأعمال ال�سغب والفنت من جراء رف�س 
بع�س اأبناء املخاف دفع تلك الأموال، وب�سبب ذلك حدثت خافات وا�سعة)5(. وكثريًا ما 
كان���ت تتعر�س مناطق املخاف لنكبات طبيعية توؤدي اإىل تلف املحا�س���يل ومنها اجلراد 

الذي يجتاح املخاف من حني اإىل اآخر وياأكل املزارع ويتلفها )6(.    
ب ـ  التجارة :

مثلت التجارة ن�ساطًا اقت�ساديًا له اأهميته لدى حا�سرة املخاف ال�سليماين، وذلك 
لوجود ميناء جازان املطل على البحر الأحمر، فكان لهذا امليناء تاأثري كبري على الن�ساط 

)1(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 21 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 362 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 387، 388 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 372

)5(  امل�س���در نف�س���ه، خمطوط، �س 336، 410 . وال�س���ريف، امل�س���در ال�س���ابق ،ج3، �س 70 . والعقيلي، تاريخ املخاف 
ال�سليماين، ج1، �س 311، 312 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  365 ، 369، 407 . وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 588  .
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القت�س���ادي يف املنطقة، من خال التجارة الداخلية فيه، اأو من حيث التبادل التجاري 
مع املناطق املجاور للمخاف حيث عمل على نقل املنتجات املحلية واليمنية وخا�سة النب 
اإىل جدة، ومنها اإىل م�س���ر، ووفر امليناء اأي�س���ًا جزءًا كبريًا من دخل كا�سف وحاكم اأبو 
عري�س )1(. كما وجد يف مدن املخاف الرئي�سية مثل جازان واأبي عري�س و�سبيا وغريها 
اأ�س���واقًا م�سهورة بع�سها دائم والبع�س الآخر اأ�سبوعي، وكانت هذه الأ�سواق ت�سهم اأي�سًا 
يف حج���م التبادل التجاري بني خمتل���ف اأنحاء املخاف وبني املناط���ق املجاورة له، مثل 
اليمن واحلجاز وال�سواحل ال�سرقية الإفريقية)2(. كما اأن هذه الأ�سواق مل تكن ت�ستهدف 
عملية البيع وال�س���راء فقط، بل كان���ت لها عدة اأهداف منها الوعظ، والإر�س���اد، وتعليم 
النا�س اأمور دينهم، اإ�سافة اإىل اعتبارها مركزًا لالتقاء والتعارف الجتماعي بني اأفراد 

واأجنا�س خمتلفة ،كما كانت مركزًا لإذاعة اأخبار ال�سلطة احلاكمة واأوامرها )3(.  
وتع���د مدينة اأب���و عري�س من اأبرز م���دن املخاف التي قامت بدور مهم يف تن�س���يط 
احلرك���ة التجاري���ة يف املخ���اف، وذلك لوقوعها عل���ى طريقني رئي�س���ني اأولهما : طريق 
القواف���ل الذي ينقل الب�س���ائع مثل الأقم�س���ة وامللح وغريها عرب الطريق ال�س���روي الذي 
ميتد من املخاف جنوبًا حتى  مدينة الطائف �س���ماًل  )4(، وبذلك ا�س���تطاعت اأبو عري�س 
التحك���م به���ذا الطريق وبالقوافل التي ت�س���لكها، والطريق الآخر، ه���و طريق احلج الذي 
ي�س���ري مبحاذاة ال�س���احل ال�س���رقي للبحر الأحمر)5(، ولهذا اأ�س���اف هذا املوقع للمدينة 
اأهمية اقت�س���ادية، كما اأنها متثل �س���وقًا كبريًا حافًا بال�سلع، فن�سطت فيها جتارة املواد 
الغذائية التي عمل فيها غالبية اأهلها )6(، والبع�س ي�ستغلون بالأعمال احلرفية)7(، واآخرون 

اعتمدوا على ما كان ي�سلهم من اأرزاق و�سدقات من الولة واحلكام واملح�سنني)8(.

)1(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 22 .
)2(  امل�سدر نف�سه، �س 22 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 334، 411 .
)4(  انظر. عبداهلل بن حممد اأبو داه�س، اأهل ال�سراة يف القرون الإ�سامية الو�سيطة ) 400 – 1200 ه� (، ط2، مطبعة 
اجلن���وب–  )اأبه���ا، 1422ه�/2001 م (، �س55 . وغيثان جري�س، ع�س���ري درا�س���ة تاريخي���ة يف احلياة الجتماعية 

والقت�سادية )1100 1400ه� / 1688 – 1980 (، ) د . ط (، اأبها، 1415 ه� / 1994 م، �س 164 .
)5(  عمارة احلكمي، امل�سدر ال�سابق، �س 70، 71 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  335، 395 . 
)7(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 381 .

)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  397، 402 .
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ون�سطت جتارة املخاف ال�سليماين ب�سورة وا�سحة خال الن�سف الثاين من القرن 
احلادي ع�س���ر الهجري ولهذا الن�ساط اأ�سبابه ؛ فقد توافدت على املخاف اأعداد كثرية 
من  املهاجرين من مناطق خمتلفة من العامل الإ�سامي، ومنهم من كانت التجارة دافعًا 
ل���ه للهجرة اإىل املخاف ال�س���ليماين وال�س���تقرار فيه كاملهاجرين احل�س���ارمة والهنود 
الذي���ن جاءت هجرتهم للب���اد متاأخرة عن غريه���م بهدف التج���ارة )1(.وكانت الزكاة 
جتبى من �س���كان املخاف ال�سليماين احل�سر والبدو على ال�سواء، فقد حر�ست ال�سلطة 
احلاكمة على جبايتها رغم اأن بع�س البدو كانوا يرف�س���ون دفعها يف بع�س الأحيان، كما 
كان يحدث خاف دائم بني الأ�سراف وك�ساف املخاف ب�سبب جباية الزكاة، وذلك على 
اأ�سا�س اأنهم مل يدخلوا يف اخلزينة �سوى قدر ي�سري من تلك اجلباية، اإ�سافة لتمرد بع�س 

القبائل على ال�سريف وعدم قبولها دفع الزكاة)2(.
واهتم���ت الدول���ة العثمانية خال القرن احلادي ع�س���ر الهجري بتنظي���م الأمور املالية 
للمخاف ال�سليماين، فقد كان ُيعر�س على الكا�سف العثماين دفاتر املخاف من قبل رئي�س 
الكت���اب للنظر فيما حتويه من امل�س���اريف واملوارد على املخ���اف )3(. وُتنفق غالبية نفقات  
امليزانية على املوظفني، وعلى عوائد �س���نوية لأ�س���راف املخاف و�س���يوخ القبائل، والعلماء، 
وتل���ك النفق���ات  م�س���روفات مالية وعيني���ة  )4(. وعمل بع�س الك�س���اف على اإ�س���اح طرق 
املخاف ال�س���ليماين فاأ�س���لحوا طريق احلاج ما بني حلي وال�س���قيق )5(  التي كانت تتعر�س 
لغارات البدو، فعمل على مرا�سلتهم وقرر لهم جمابي وك�ساوي و�سحبة يف كل قافلة )6(. ومن 
خال ما �س���بق يت�س���ح وفرة  األوان الن�ساط القت�س���ادي يف املخاف ال�سليماين، واأن حركة 

التجارة فيها قد ن�سطت خال فرتة البحث دليل حت�سن الأو�ساع القت�سادية   .
4ـ  العامل الجتماعي

 �سكل موقع املخاف ال�سليماين بني اليمن واحلجاز اأهمية كربى ل�سكان تلك املناطق 
بحيث اأ�سبح منطقة ا�ستقطاب ملن يخرج منهم، مما اأدى اإىل زيادة �سكانه، ومنها فرار 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 410 . وعبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س  22، 23 . 
)2(  ح�سام بن احل�سن اأبو طالب، تاريخ اليمن ع�سر ال�ستقال عن احلكم العثماين الأول ، حتقيق : عبداهلل احلب�سي، 

ط1، مطابع الف�سل �  تعز، 1411ه�، �س 145. 
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  336، 364  . 

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 331 ،332، 356، 366، 367  . 
)5(  ال�س���قيق : مدينة �س���احلية على طريق احلجاز، تبعد عن مدينة جازان حوايل)150( كم �س���مال . انظر . العقيلي، 

املعجم اجلغرايف، �س 231 .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  365 . 
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اأ�س���رة اآل خ���ريات للمخاف نتيجة ل�س���تداد احلروب والأزمات والف���نت يف بادهم)1(. 
وهجرة �س���كان بع�س البلدان اإليه كاجلاليات الهندية واحل�س���ارمة بعد ن�س���اط احلركة 
التجاري���ة عقب خ���روج العثمانيني، وقد كانوا يف حالة من البوؤ�س والفقر ثم �س���رعان ما 
حت�سنت اأحوالهم القت�س���ادية نتيجة لتوفر فر�س العمل )2(. وخال الن�سف الثاين من 
القرن احلادي ع�سر الهجري، ال�سابع ع�سر امليادي، وجد عدد كبري من املجاورين الذين 
كان���وا على م�س���توى اجتماعي خمتلف منه���م العلماء واحلرفي���ني، ومل تنقطع هجراتهم 
للمخاف، حتى اأن كثريا منهم ناف�سوا اأهل املخاف يف جميع الوظائف واملدار�س )3(.  

وبف�س���ل موقع املخاف ال�س���ليماين اجلغرايف حافظ على كيان���ه الجتماعي وطرق 
معي�س���ته، الذي ميكن تق�س���يم جمتمعه ح�س���ب الواقع القت�س���ادي اإىل ح�س���ر وبدو)4(. 
فاحل�س���ر يعي�س���ون يف املدن، ويعمل���ون يف التج���ارة والزراعة واحلرف، والبدو ب�س���فة 
عامة قوم رحل ي�س���كنون بيوتًا من ال�س���عر ي�س���هل حملها على ظهور اجلمال، والتنقل يف 
حدوده���م الإقليمية بحث���ًا عن املاء والكاأ اأينما حل يف اأوق���ات القحط واجلفاف، ولي�س 
لهم اأي ن�س���اط اقت�سادي �سوى ممار�سة الرعي والقن�س ومنتجات املا�سية )5(. وتختلف 
طبقات املجتمع يف املخاف اختافًا وا�سحًا يف كل من احلا�سرة والبادية . ففي البادية 
ل تعت���رب املعاي���ري القت�س���ادية اأو املعايري العلمي���ة الثقافية اأ�سا�س���ا يف تنظيم الطبقات 
الجتماعي���ة، بعك�س احلا�س���رة فاإن الطبقات الجتماعية فيها تخ�س���ع للمعايري العلمية 
والثقافي���ة والقت�س���ادية، فمن ناحية املعاي���ري الثقافية والعلمية تاأت���ي طبقة احلكام ثم 
طبقة العلماء، ثم طبقة املدر�س���ني والوعاظ من املر�س���دين، وكمعيار اقت�سادي فالتجار 
وروؤ�ساء العائات يحتلون الدرجة الأوىل بعد احلكام، ثم يليها ماك الأرا�سي الزراعية، 

ثم عامة ال�سكان ثم اأ�سحاب احلرف )6(.
وتتمحور الزعامة لدى البدو على �س���يخ القبيلة فيها، فهو املتحدث با�س���مها واملعرب 
عن راأيها، واإليه ترجع الأمور حل�س���م اخلافات، �س���عورًا بالثقة فيه واحرتامًا له ور�سى 

)1(  النمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 80 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 410 . وعبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 19 .

)3(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 95 . والو�سلي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 18 . وعبد الرحمن البهكلي، امل�سدر 
ال�سابق، �س 18 .

)4(  عبدالرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س  13 .
)5(  امل�سدر نف�سه، �س  19 – 23 .

)6(  امل�سدر نف�سه، �س  16 .
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بحكم���ه )1(، بينم���ا ترتكز الزعامة لدى احل�س���ر يف الغالب ل�س���يوخ الأ�س���ر العالية ذات 
املنزلة الرفيعة واملكانة املرموقة )2(. وعلى اأ�س���ا�س تق�س���يم جمتمع املخاف اإىل ح�س���ر 
وبدو، فقد ظل امل�س���توى املعي�س���ي للبدو اأقل بكثري من م�س���توى معي�س���ة احل�سر يف املدن 
الرئي�سية مثل اأبي عري�س و�سبيا و�سمد وغريها فقد غلب على معي�ستهم املجاعات وقلة 
الغذاء، ومل تخ�سع هذه القبائل لل�سلطات املحلية اإمنا كانت تبعيتهم ظاهرية فقط، وقد 
عانى املخاف ال�س���ليماين من هجم���ات وتعديات تلك القبائل على طريق احلج و�س���لب 
القواف���ل، مما اأخ���ل بالنظام والأمن يف املخاف وترويع ال�س���كان والتعدي على احلجاج 
وامل�س���افرين والتجار )3(. وقبل اخلو�س يف كيفية مواجهة ال�س���لطات لتلك امل�سكلة، يجب 
معرفة الأ�س���باب التي كانت توؤدي اىل هجوم القبائل، وكما ذكرنا �س���ابقا فان انخفا�س 
م�ستوى املعي�سة لدى البدو كان من اأحد اأ�سباب تعدياتهم على القوافل لتح�سني معي�ستهم 
ودخلهم، كما اأدت �س���دة اجلفاف الذي كان يعم اأرا�س���ي املخاف ال�سليماين نتيجة قلة 
الأمطار، اأو انعدامها يف اأغلب الأحيان اإىل هجماتهم وتعديهم على طريق احلج و�س���لب 
القوافل)4(. فمن �س���من ال�سيا�س���ة اجلديدة لل�س���لطة يف تدعيم مركزيته���ا يف ولياتها، 
بداأت تواجه م�س���كلة القبائل فعمدت اإىل توفري فر�س العمل خا�س���ة يف املجال الع�سكري 
كال�س���رطة املحلية م�ستغلة يف ذلك �س���فاتهم القبلية وعينتهم على طرق القوافل حلفظ 
اأمنها مع دفع مرتبات منتظمة لهم، ويف بع�س الأحيان ا�سطرت ال�سلطة اإىل دفع اأعطيات 

عينية ومرتبات نقدية �سنوية للم�سايخ ورجال القبائل لك�سب ودهم ودفع �سرهم )5(. 
وقد حاول بع�س ك�س���اف املخاف ا�س���تمالة م�س���ائخ القبائل وروؤ�ساء الع�سائر اإليهم 
بطرق �س���لمية، حينم���ا دخل معهم يف مرا�س���ات عديدة، وجنح يف ا�س���تمالة عدد كبري 
منه���م اإىل جانب���ه، وردًا على ذلك و�س���لته العديد من الر�س���ائل التي تت�س���من العتذار 
واللت���زام بع���دم التعدي على القوافل )6(. ولكن حدث اأن اأُجربت ال�س���لطة احلاكمة على 
ا�س���تخدام ال�س���دة والعنف معهم باإر�س���ال احلمات  التاأديبية لهم كما حدث ذلك عام 
)1079ه�/ 1668م(، حينما اأر�سلت حملة تاأديبية لإحدى قبائل املخاف)7(. كما جلاأت 

)1(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 245 . وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س  714، 715  . 
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س 334  .

)3(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 365 .
)4(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  365 .

)5(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  365 .
)6(   ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 245 . وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج2، �س  714  .

)7(   ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 245، وابن القا�سم، بهجة الزمن 714 .
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ال�س���لطة احلاكمة اإىل اأ�س���لوب اآخر وهو �س���رب القبائل بع�س���ها ببع����س، وذلك باإغراء 
قبيل���ة م���ن قبائل املخاف بالن�س���مام اإليها �س���د الأخ���رى وهكذا ت�س���من عدم احتاد 
القبائل)1(. ومن الأ�س���اليب الأخرى التي ا�ستخدمتها اأي�سًا مع القبائل اأ�سلوب امل�ساحلة 
وعق���د املجال�س مع زعمائها حلل بع�س الأزمات والإ�س���كاليات حول بع�س الأمور الهامة 
كم�سكلة الأ�سراف اخلواجيني يف �سبيا اإذ عقد جمل�س يف �سبيا جل�سته عام ) 1004ه�/ 
1595م()2(.  وت�سجل امل�سادر وقوع العديد من الأمرا�س الطارئة)3(، وال�سائدة)4(، التي 
تتف�س���ى ب���ني اأبناء املجتمع، وتوؤدي اإىل وقوع الكثري م���ن الوفيات . ويذكر بع�س املوؤرخني 
بع�س الأمرا�س التي  ظهرت يف املخاف خال القرن احلادي ع�سر الهجري، فقد ذكر 
عبداهلل النعمان )5(، اأنه يف �س���نة) 1046ه�/ 1636م (، انت�س���ر اجلدري يف جميع اأنحاء 
املخاف واأهلك كثريًا من النا�س . وتكرر ظهور هذا املر�س مرة اأخرى يف املخاف �سنة 

1060ه�/ 1650م، فمات ب�سببه خلق كثري )6(.
وظه���ر يف املخاف �س���نة )1060 ه����/1650م(، مر�س ي�س���يب النا����س يف الراأ�س 
والظه���ر، ويعرف با�س���م ) اأب���و فا�س ( )7(. ومل يكن يف املخاف ط���ب حديث اإل اأنه كان 
لدى اأهله وعي �س���حي، فكان �س���كانه يواجهون هذه الأمرا�س بالتداوي مبا ي�سمى الآن ) 
بالطب العربي اأو ال�سعبي ( كالتداوي بالأع�ساب، الأمر الذي دفع بع�س اأهايل املخاف 
ال�س���ليماين اإىل اإيجاد طرق خا�س���ة يف اأ�س���اليب املعاجلة من الأمرا�س التي تتف�سى بني 
اأبناء املجتمع، وقد ذكرت امل�س���ادر اأ�س���ماء العديد من �س���كان املخ���اف الذين اهتموا 
بذل���ك، كم���ا اأنه���م مل يكتفوا بذلك بل �س���رعوا يف الكتاب���ة عنها)8(. ومن ذل���ك ما عمله 
عب���داهلل بن عل���ي النعمان ) ت 1078 ه�/ 1967(، من ت�س���حيح لكتب الطب التي ينقل 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 355، وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج2، �س 709 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 334 .

)3(  الأمرا����س الطارئة : يق�س���د به���ا الأمرا�س الوبائي���ة التي كانت تع���رتي الإقليم من حني اإىل اآخ���ر مثل اجلدري، 
والطاع���ون، وغريهم���ا، وه���ذه الأمرا�س تنتق���ل اإىل املخاف م���ن الأقاليم املج���اورة، وهي تنتقل اإم���ا عن طريق 

الوافدين اإليه من النا�س اأو احلجاج. 
)4(  الأمرا�س ال�س���ائدة : يق�س���د بها الأمرا�س املنت�سرة يف خمتلف الأقاليم ب�سفة دائمة مثل �سداع الراأ�س، وال�سعال 

والزكام، واملاريا وغريها .
)5(  امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 387 .

)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 404 .

)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 404 .
)8(  انظر : امل�س���در نف�س���ه، خمطوط، �س 404 . وحممد بن اأحمد العقيلي، التاريخ الأدبي ملنطقة جازان، ج1، ط1، 

من�سورات نادي جازان الأدبي، )1411ه�/1990م(، �س 380 .
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عنها يف كتابه "جواهر املغا�س يف مغرفة اخلوا�س"، اإذ ي�س���تدرك على الأزرق �س���احب 
كت���اب " ت�س���هيل املناف���ع " يف قوله عن الدخن " هو بارد ياب�س، وقيل حار خا�س���ته يهيج 
ال�س���وداء " اإلخ بنقد يرد عليه هذا القول بقوله " ل يكون طبع ال�س���يء احلار بارد ولعله 

�سهو من ال�سيخ ول ي�سلم من اخلطاأ اإل كتاب اهلل ")1(.
خام�سًا: املراكز العلمية يف املخالف ال�سليماين ) منطقة جازان ( :

انت�س���ر يف املخاف ال�س���ليماين عدد من املراكز العلمية الت���ي كان لها دور كبري يف 
دف���ع احلرك���ة العلمية يف املنطقة من���ذ وقت مبكر . ويرتبط ظهور ه���ذه املراكز وحتديد 
درجة اأهميتها بتلك الأحداث ال�سيا�س���ية والقت�س���ادية التي �سهدها املخاف يف القرن 
احلادي ع�س���ر الهجري . وقد ظهر يف هذه املراكز عدد من الأ�س���ر العلمية التي هيمنت 
على ال�س���احة الفكرية والن�س���اطات العلمية، وكانت متثل اأغلبي���ة العلماء يف كل القرون، 
مبعنى اأن لبع�س هذه الأ�س���ر تاريخًا علميًا قدميًا وطويًا مثل اأُ�س���رة اآل احلكمي واأ�سرة 
اآل الأ�س���دي. وهناك مقومات لهذه املراكز من حيث اأهميتها ال�س���رتاتيجية وال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية مما اأدى اإىل م�ساهمتها بفعالية كبرية يف دفع احلركة العلمية 
يف املنطقة، وما زالت اآثار هذه امل�س���اهمة ماثلة اإىل وقتنا احلا�س���ر . ومن خال درا�سة 
الباحث للم�سادر املعا�سرة لفرتة البحث تبني اأن هناك ثاثة مراكز علمية يف املخاف 

تتفاوت من حيث الأهمية وهي :
1ـ مدينة اأبو عري�س:

تعترب مدينة اأبو عري�س عا�س���مة املخاف ال�س���ليماين واأهم مدنه)2(، ولها اأهميتها 
ال�س���رتاتيجية م���ن حي���ث وقوعه���ا على طريق���ي التج���ارة واحل���ج، اإىل كل م���ن اليمن 
واحلجاز)3(، وتقع جنوب وادي جازان مبا يقارب اأربعة اأميال، وتقع �س���رق مدينة جازان 
مب���ا يقارب )35(كم)4(، ورد ذكرها عند الهم���داين بلفظ "العر�س")5(، واأبو عري�س من 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 56، واأحمد امل�سني، ال�سقريي، اأ�سواء على تاريخها، �س 807 .
)2(  علي بن ح�س���ني ال�س���ميلي، احلمات اليمنية على املخاف ال�سليماين يف الع�س���ر العثماين الأول يف جنوب غرب 
اجلزي���رة العربية )945� 1036ه���� / 1538- 1625م (، �س 9، ع 36، جملة الدرعية – الريا�س، ذي احلجة 1427 

ه�/  يناير 2007 م، �س 12 .
)3(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 23 .

)4(  حجاب بن يحي احلازمي، نبذة تاأريخية عن التعليم يف تهامة املخاف ال�سليماين وتهامة ع�سري ) 930- 1350ه�(، 
ط2، )جازان، 1424ه� / 2003م (، �س 31 . والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 58 .

)5(  �سفة جزيرة العرب، �س 192 .
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دها يف  اأق���دم م���دن املخاف ال�س���ليماين عمران���ا)1(، ويقال ب����" اأنها مدينة قدمي���ة جدرَّ
���فت هذه املدينة باأنها من)3(:" اأح�سن املدن ملا  القرن ال�س���ابع جد اآل احلكمي")2(، وو�سِ
حوته من العمائر العظيمة، والق�س���ور ال�س���اخمة، والقاع املنيعة، وهي يف م�س���تقر من 
الأر�س ف�س���يح، بينها وبني البحر قدر �س���ت �س���اعات فلكية حيث بندر جازان، واجلبال 
قريب���ة منها وجميع فواكهها جتلب اإليها، وهي من اأ�س���ح الباد، وهواوؤها رقيق، وماوؤها 
عذب �س���حيح" واإنها " مدينة عظيمة طيبة الرثاء �س���حيحة الهواء، عذبة املاء كثرية 

اخلريات")4(.
ولأب���ي عري����س مكانته���ا التاريخي���ة منذ الق���دم، " اإذ ا�س���تملت على مراكز ال�س���لطة 
ال�سيا�سية، وحظيت بتواجد العلماء)5( "، فقد كانت عا�سمة لاإمارة القطبية، ثم خ�سعت 
لنفوذ �سريف مكة �سنة )943ه�/ 1536م( )6( . وبعد اأن ق�ست الدولة العثمانية على نفوذ 
اأ�س���راف مكة متكنت من ال�س���تحواذ على اإمارة اأبو عري�س �س���نة ) 945ه�/1538م ( )7(. 
ويبدو اأن اأبا عري�س قد اكت�سبت اأهميتها ال�سيا�سية ب�سبب اإقامة الكا�سف العثماين بها نظرًا  
خل�س���وبة اأر�س���ها ووفرة حما�س���يلها الزراعية لتوفري الكثري من احتياجاتهم التموينية، 
واتخاذها م�س���تودعًا لعتادهم احلربي لبعدها عن ال�س���راع م���ع الأئمة يف اليمن)8(. ومنذ 
ذلك الوقت حتى قرابة نهاية الن�سف الأول من القرن احلادي ع�سر الهجري ظلت مدينة 
اأبو عري�س مركزًا للكا�سف العثماين املقيم يف املخاف ال�سليماين اأي قرابة اإحدى وت�سعني 

�سنة وكانت هذه الفرتة م�سحونة بالقاقل واحلروب واخلافات الداخلية)9(. 
وم���ن خال العر�س ال�س���ابق ملدينة اأبو عري����س ناحظ اأن مقوم���ات املركز العلمي 
متوف���رة فيها م���ن حيث موقعها ال�س���رتاتيجي على طريق التجارة واحلج���اج، ومكانتها 
ال�سيا�س���ية حي���ث تبواأت مكانة عظيمة كعا�س���مة �سيا�س���ية للمخاف ال�س���ليماين . ولذا 

)1(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 132.
)2(  حممود �ساكر، �سبه جزيرة العرب، )د.ط(، ) املكتب الإ�سامي � بريوت، )د.ت(، �س 153 .

)3(  عاك�س، الديباج اخل�سرواين، �س 66  .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 59 .

 )5(  عبداهلل بن حممد اأبو داه�س، احلياة الفكرية والأدبية يف جنوبي الباد ال�سعودية، ) د .ط (، مطابع اجلنوب – اأبها، 
      1423ه�، �س 76 .

)6(  النهروايل، امل�سدر ال�سابق، �س 87، 88 .
)7(  امل�سدر نف�سه، �س 87، 88 .

)8(  العقيلي، تاريخ املخاف ال�سليماين، ج1، �س 299 .
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 59، 330، 349، 353، وغريها .
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اأ�سبحت اأبو عري�س مركزًا علميًا كبريًا يت�سدر املراكز العلمية الأخرى التي ظهرت يف املخاف 
ال�س���ليماين وكان���ت موئ���ل طاب العلم م���ن خمتلف البل���دان لتلق���ي التعليم على ي���د علمائها 
وم�س���ايخها، فُيذكر اأنها ا�س���تهرت يف القرن العا�س���ر الهجري)1(، واأن اأبا عري�س " اأ�سحى من 

بعد رو�سة اأري�سة اأزهاره العلوم، وثمرته ال�ستغال مبا يقرب اىل احلي القيوم ")2(.
والواقع اأن مكانة اأبو عري�س العلمية لي�س���ت وليدة القرن العا�س���ر الهجري فقط بل 
كانت تتمتع مبكانة علمية منذ القرن ال�سابع الهجري)3(، حيث برز فيها علماء كبار كان 
له���م دور بارز يف دفع احلركة العلمية يف املخاف ال�س���ليماين . ومهما يكن من اأمر فقد 
زادت اأهمية اأبو عري�س كمركز علمي يف القرن احلادي ع�س���ر الهجري/ ال�س���ابع ع�س���ر 
امليادي، يفد اإليه طلبة العلم من جميع اأنحاء املخاف ال�سليماين للدرا�سة والتح�سيل 
ث���م يعودون اإىل بلدانهم بعد الرتواء من مناهل العل���م على علمائها حتى قل اأن جتد يف 
املخاف عاملًا اأو قا�س���يًا مل يتلق تعليمه يف اأبو عري�س وي�س���دق عليها قول ال�س���اعر عبد 

الرزاق اليمني: 
ـــــواري)4(    ِحــــــلــــــة الـــــعـــــلـــــم حـــــــــّل فــــيــــهــــا وقـــــا�ـــــس قــــــدرت قــــــدره الـــنـــجـــوم الـــــ�ـــــسّ

ومم���ا زاد من مكانة مركز اأبو عري�س العلمي كرثة العلماء الذين ظهروا فيها خال 
الق���رن احلادي ع�س���ر الهجري، ال�س���ابع ع�س���ر املي���ادي، حيث جند من خال درا�س���ة 
امل�س���ادر املعا�س���رة لفرتة البحث، اأن هناك �س���تة وع�س���رين عاملًا يف مدينة اأبي عري�س 
ا�ستهروا يف جمال التعليم والق�ساء، مما يدل على املكانة العلمية التي حظيت بها املدينة 
عل���ى �س���ائر مدن املخ���اف الأخرى مم���ا يوؤهلها لأن تك���ون اأول مركز علم���ي باملخاف 

ال�سليماين خا�سة خال القرن احلادي ع�سر الهجري، ال�سابع ع�سر امليادي . 
وجند اأن هناك عددًا من الأ�سر التي توارثت العلم والتعليم فيه واأقبلت عليهم وفود 
طاب العلم للدرا�س���ة على اأيديهم والنتفاع بعلمهم ومن اأ�س���هر هذه الأ�س���ر، اأ�س���رة اآل 
احلكمي)5(، وهي اأ�س���رة علمية عريقة خدم رجالها العلم والتعليم مئات ال�سنني)6(، ولها 

)1(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 33 .
)2(  انظ���ر. عبداهلل بن حممد اأبو داه�س ، اأهل تهامة واملخاف ال�س���ليماين، وحل���ي ابن يعقوب واأحوازهما يف القرون 

الإ�سامية  الو�سيطة  )400/ 1009 – 1200ه� / 1785م (، ط1، الريا�س ،1420ه�/ 1999م، �س 175، 176.
)3(  البحر،  امل�سدر ال�سابق، �س 74 . واأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 185 .

)4(  اأبو داه�س،  اأهل تهامة، �س 175 .
)5(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 75 .

)6(  املرجع نف�سه، �س 75 .
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مكان���ة دينية واجتماعية لدى احل���كام، واجلمهور والوافدين)1(، وينت�س���بون اإىل احلكم 
بن �س���عد الع�س���رية)2(، اأما بالن�سبة لتاريخ هذه الأ�سرة العلمي فيعود اإىل القرن ال�ساد�س 

الهجري .
فم���ن خ���ال البح���ث يف امل�س���ادر وجدن���ا اأن اأول عامل ذك���ر منهم هو ال�س���يخ علي 
ب���ن قا�س���م ب���ن العلي���ف احلكم���ي ) ت 604ه����/1206م( )3(، ولق���د امت���د تاري���خ هذه 
الأ�س���رة العلم���ي م���ن القرن ال�س���اد�س اإىل الق���رن احلادي ع�س���ر وما يلي���ه دون انقطاع 
. اأما بالن�س���بة لعلماء هذه الأ�س���رة املعا�س���رين لفرتة بحثنا فهم : ال�س���يخ اأبو القا�س���م 
ب���ن امله���دي ب���ن اله���ادي احلكم���ي) ت1061ه����/1650م ()4(، ال���ذي و�س���فه النعمان 
بقول���ه " في���ه ذكاء مفرط يبه���ر العقول، وله ف�س���احة عظيمة، قليل النظ���ري يف الذكاء 
والط���اع")5(، وباأنه" له يف فنون الأدب م�س���اركة ")6(، اإىل جانب ال�س���يخ اأحمد بن اأبي 
���ف باأنه "ال�س���يخ الإمام  الفتح بن �س���ديق احلكمي )ت 1044ه�/1634م()7(، الذي و�سِ
رفي���ع ال�س���اأن، كان من كرباء العلم���اء ذا مهابة وجالة، وكان من اأرب���اب الأحوال" )8(. 
وكذل���ك ال�س���يخ علي بن املهدي  حلكمي ) ت1047ه����/1637م (، الذي كان فقيهًا عاملًا 
 اأديبًا �س���اعرًا له نظم عظيم)9(، ثم ياأتي ال�س���يخ اأبو القا�س���م بن علي بن �سديق احلكمي

)1(  حممد بن اأحمد العقيلي، اآل احلكمي، جملة العرب، ج1، �س 6، ع 2، رجب 1391ه�/�سبتمرب 1971، �س 775 .
)2(  احل�س���ن بن اأحمد الهمداين، كتاب اجلوهرتني العتيقتني ال�س���فراء والبي�س���اء، حتقيق : حمد اجلا�س���ر، ط1، ) 
الريا����س:  1408ه����/1987م(، ����س 260. واحلم���وي، امل�س���در ال�س���ابق، ج2، �س 323 . وال�س���معاين، الأن�س���اب، 
ج2، �س242. اأحمد بن علي القلق�س���ندي، �س���بح الأع�س���ى يف �س���ناعة الإن�س���ا، ج1، حتقيق : حممد عبدالر�س���ول، 
)د.ط(، ) وزارة الثقافة والإر�س���اد القومي � م�س���ر، 1383ه�/1963م(، �س 326. وابن دريد، امل�س���در ال�س���ابق، 
ج2، �س 405. وعمر ر�س���ا كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، ج1، ط2، ) موؤ�س�س���ة الر�س���الة � بريوت، 

1398ه�/1978م(،  �س286. 
)3(  ُيعد من اأكابر علماء اأُ�س���رة اآل احلكمي ،كان اإمامًا كبريًا، عاملًا، عامًا، وقد كان يقال له ال�س���افعي ال�س���غري، له 
م�س���نفات عديدة، تخرج من مدر�س���ته �ستون مدر�س���ًا. انظر . اأحمد عبد اللطيف ال�سرجي، طبقات اخلوا�س اأهل 

ال�سدق والإخا�س، ط1، الدار اليمنية للن�سر والتوزيع، 1412ه�/1990م، �س 207 . 
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  405 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 78 .

)5(   امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 406 .
)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 406 .

)7(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، ����س 164، 165 . وحممد بن اأبي بكر بن اأحمد ال�ّس���لي، عق���د اجلواهر والدرر يف 
اأعيان القرن احلادي ع�س���ر، حتقيق: اإبراهيم بن اأحمد املقحفي، ط1، مكتبة الإر�س���اد – �س���نعاء، ) د . ت (، �س 
335 – 339 . واإ�س���ماعيل با�س���ا البغدادي، هدية العارفني اأ�س���ماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني، ج5، ) د . ط (، مكتبة 

املثنى – بغداد ،1951م، �س 158 .
)8(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164 . 

)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 389 .
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)ت 1039ه����/1629م()1(، ال���ذي و�س���فه النعم���ان فق���ال"كان فقيه���ًا عاملًا اأديب���ًا له نظم 
عجيب")2(، وله م�س���نف اأ�س���ماه "النربا����س يف دفع الو�س���وا�س")3(، وكذلك ال�س���يخ حممد 
ب���ن عبد القادر احلكمي) ت 1038ه����/ 1628م (، قيل باأنه كان فقيه���ًا متبحرًا يف املذهب 
ال�سافعي، �ساحب ورع �سحيح مل يقب�س من بيت املال درهما)4(، اإىل جانب ال�سيخ عبد القادر 
ب���ن اأحمد بن �س���ديق احلكم���ي ) ت 1014ه�/1605م ( )5(، وال�س���يخ حممد بن �س���ديق بن 
حممد احلكمي ) ت 1043ه�/1633م ( )6(، وال�سيخ املهدي بن الهادي بن املهدي احلكمي) 
ت1022ه�/1613م ( )7(، وال�سيخ اأبو القا�سم بن مهدي احلكمي )ت 1066ه�/1655م( )8(.     
ث���م تليه���ا يف املرتب���ة الثاني���ة من حي���ث الأهمية يف ه���ذا املرك���ز العلمي اأ�س���رة اآل 
الأ�س���دي)9(، وهي من الأ�س���ر العلمية العريقة التي كانت معا�س���رة لأ�س���رة اآل احلكمي، 
وتقا�س���مت معها ال�س���يادة وخدمة العل���م والتعليم)10(، فاأجنبت عددًا م���ن العلماء منهم 
ق�س���اة �س���رعيون، ومنهم من تخ�س����س يف علم الق���راءات)11(، ومنهم م���ن اأّلف الكتب 
النافعة)12(. وهم ينت�س���بون اإىل جدهم عبداهلل بن علي الأ�سدي)13(. اأما بالن�سبة لتاريخ 
هذه الأ�س���رة العلمي فيعود اإىل القرن ال�ساد�س الهجري، وقد اأمدتنا امل�سادر باأول عامل 
ع الأ�سدي )ت 600ه�/1203م()14(، وقد امتد تاريخ  ذكر منهم وهو ال�س���يخ حممد الَبارَّ

هذه الأ�سرة العلمي من القرن ال�ساد�س اإىل القرن احلادي ع�سر الهجري .  

)1(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 405 . النمازي، امل�سدر ال�سابق ، �س 78 .
)2(  امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 372 .

)3(  امل�سدر نف�سه، حمقق، �س 53 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 370 .

)5(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 351 .
)6(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 382 .
)7(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 354 .
)8(  العقيلي، التاريخ الأدبي، �س 390 . 
)9(  اأبو داه�س، اأهل تهامة ، �س 178 . 
)10(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 78 .
)11(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 47 .
)12(  اأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 178 . 

فقيه �س���ويف �س���كن قرية املنارة  املندثرة الواقعة على وادي جازان وتزوج بها ثم رحل اإىل مكة ودر�س على  ال�س���يخ   )13(
عبد القادر اجلياين يف احلديث، واأخذ عنه خرقة الّت�س���وف، ثم عاد اإىل املخاف ال�س���ليماين . انظر . النعمان، 
امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 149. وحممد بن اأحمد العقيلي، الت�سوف يف تهامة، ط2، دار الباد � جدة، ) د ت(، 

�س 187 . وحممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 45 .
النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، حمق���ق، �س 149 . وحممد بن اأحمد العقيلي، اأ�س���واء عل���ى الأدب والأدباء يف منطقة   )14(

جازان، ج1، ) د  ط (، ) من�سورات نادي مكة الثقايف (، �س 132. واأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 185. 
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والعلماء الذين اأجنبتهم هذه الأ�س���رة خال فرتة بحثنا هم :ال�سيخ اأحمد بن املقبول 
الأ�س���دي ) ت 1023ه�/ 1641م ( )1(، توىل ق�ساء اأبو عري�س وكان  ي�ستغل بالعلم والتعليم 
اإىل جانب الق�ساء، واأخذ العلم عنه عدد كبري من العلماء)2(، وبعد وفاته خلفه يف من�سبه 
ابنه ال�س���يخ عم���ر بن اأحمد، ال���ذي كان على درجة علمي���ة كبرية اأهلته لأن يكون قا�س���يًا 
يف مرك���ز اأبو عري����س بعد وفاة اأبيه زمن الدولة العثمانية)3(، وبعد خروج العثمانيني �س���نة 
1036ه����/1626م (، ظ���ل يف من�س���به حتى وفاته �س���نة) 1068ه����/1657م( )4(. وكذلك 
ال�س���يخ حممد بن اأحمد الأ�س���دي ) ت 1060ه����/1650م( )5( الذي و�س���فه املحبي باأنه " 
�س���يخ العلوم واملع���ارف، ومالك زمامها من تليد وطارف")6(، تخ���رج عليه اأفواج من طلبة 
ف باأنه "  العلم منهم ابنه اأحمد بن حممد املتوفى �سنة )1066ه�/1655م( )7(، الذي و�سِ
اأحد العلماء العاملني الفقهاء العارفني")8(،كذلك ال�س���يخ اأحمد بن مو�سى الأ�سدي، الذي 
ت���وىل التدري�س يف اأبي عري�س حتى وفاته �س���نة )1037ه�/1627م()9(، اإىل جانب ال�س���يخ 
يا�س���ني بن حممد بن اأبي بكر القرياط الأ�سدي الذي توىل التدري�س اأي�سًا حتى وفاته �سنة 
)1047ه�/1637م( )10(، وكذلك ال�سيخ اأبو بكر بن اأحمد بن حممد القرياط الأ�سدي ) ت 
1034ه� / 1624م( )11(، وال�سيخ حممد بن اأبي بكر بن اأحمد القرياط الأ�سدي ) ت 1047ه� 

/ 1637م()12(، وال�سيخ عي�سى بن اأحمد بن مو�سى الأ�سدي )ت 1058ه�/1648م()13(  .
 وم���ن علم���اء ه���ذا املرك���ز ع���دا م���ن ذكرنا، ال�س���يخ �س���ديق ب���ن حممد ال�س���اط 
 )ت 1029ه����/ 1619م()14(، وال���ذي توىل التدري����س يف اأبي عري����س اإىل جانب الفتوى، 

 )1(  النعم���ان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، ����س351. واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 164. وال�ّس���لي، امل�س���در 
ال�سابق ،�س236.

)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164. 
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 413 .

)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  413 . 
)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 . والبغدادي، هدية العارفني، ج6، �س 285 . 

)6(  امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 . 
)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325، 326، و ج3، �س 383 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289 - 291 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 35 .  
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س 389 . 

)10(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 365 .
)11(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 390 . والعقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 168 .

)12(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  403 . 
)13(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 361 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236.

)14(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236 . 
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وتخ���رج عل���ى يدي���ه  عدد م���ن العلم���اء)1(، وكذلك ال�س���يخ حممد بن عي�س���ى قا�س ) ت 
1043ه�/1633م( )2(، الذي انتهت اإليه ريا�سة التدري�س والفتوى بعد ال�سيخ �سديق ال�ساط، 
وتخرج عليه اأفواج من طلبة العلم، اإىل جانب ال�سريف خريات بن ب�سري بن اأبي مني ) ت 
1084ه�/ 1673م (، الذي وفد من احلجاز اإىل اأبو عري�س وعمل يف التدري�س، وا�س���تهر 
 يف جمال اللغة والأدب)3(، وكذلك �سيخا القراءات ال�سبع، ال�سيخ حممد بن علي بن حممد 
) ت 1038ه�/ 1628م ( )4(، وال�سيخ اأحمد بن حيدر العري�سي ) ت 1044ه�/1634م()5(، 
اإىل جانب ال�س���يخ حممد بن �س���ديق طيب العري�س���ي ) ت 1045ه�/1635م ( )6(، وال�سيخ 

حممد بن اأحمد بن حممد احلرري ) ت 1058ه�/ 1648م ( )7(.
2ـ مدينة �سبيا :  

ُتعد مدينة �س���بيا م���ن املواطن العلمية امل�س���هورة يف املخاف ال�س���ليماين)8(، حيث 
تق���ع اإىل اجلنوب الغرب���ي من جبل عكوة، و�س���مال مدينة جازان مبا يق���ارب )40كم(، 
وتتبعها قرى كثرية اآهلة بال�س���كان)9(، ذكرها الهمداين �س���من م���دن وقرى املخاف اإذ 
يقول " ويف بلد حكم ُقرى كثرية يقال : لها املخارف، و�سبيا، واأن �سبيا من قرى خماف 
حكم")10(، وذكرها ياقوت احلموي ون�س���بها اإىل خماف َعرث)11(، وعلى هذا القول عّلق 
حممد بن اأحمد العقيلي قائًا: ب�" اأّن الهمداين، وياقوت كانا يق�سدان موقع �سبيا الذي 
كان ُي�سمى اأبو دنقور)12( والتي تا�سى عمرانها يف اأوائل القرن العا�سر الهجري، ولي�ست 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 381 .
)2(  عبد الرحمن البهكلي، خا�س���ة الع�س���جد، �س 103، 104 . وال�س���لي، امل�س���در ال�س���ابق، ج2، �س 18. وال�سميلي، 

العاقة بني اأمراء اأبي عري�س واأمراء ع�سري، �س 23 .
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 371 .  

)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 382 . 
)5(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 385 . 

)6(  امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 403 . 
انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 403 .   )7(

)8(  اأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 176 .
)9(  احلازمي، املرجع ال�س���ابق، �س 39 . وحممد حم�س���ن م�س���اري، �س���بيا، ط1، الرئا�س���ة العامة لرعاية ال�س���باب – 

الريا�س،  )1412ه� / 1992م، �س 11 . 
)10(  �سفة جزيرة العرب، �س 76، 126 .     

)11(  معجم البلدان، ج3، �س 445 . 
)12(  اأبو دنقور : مدينة مندثرة، مل يبق منها اإل قرية �سغرية، تقع طرف وادي �سبيا من ناحية الغرب . انظر . النمازي، 

امل�سدر  ال�سابق، �س 19 . والعقيلي، الآثار التاريخية يف منطقة جازان، �س 15 .
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�س���بيا التي تقع يف موقعها احلايل)1(، وِبِذْكِرها �س���من قرى خم���اف حكم مرة، وقرى 
خماف َعرثرَّ مرة اأُخرى، يفيد بوجودها �سمن خماف حكم قبل توحده مع خماف َعرثرَّ 
يف عهد �س���ليمان بن طرف احلكمي ،حيث غلب ا�س���م َعرثرَّ على غريه من املخاليف")2( ، 
ويرجع تاأ�س���ي�س �سبيا يف موقعها احلايل اإىل الن�سف الثاين من القرن العا�سر الهجري 
حي���ث يذك���ر النم���ازي " اأن اأول من اختط مدينة �س���بيا احلالية هو ال�س���ريف دريب بن 

مهار�س اخلواجي وكان اختطاطه لها �سنة )958ه�/1551م( ")3( .
      وم���ن هن���ا برزت مدينة �س���بيا يف الن�س���ف الث���اين من القرن العا�س���ر الهجري 
وكانت الإمارة فيها لاأ�سراف اآل اخلواجي بزعامة ال�سريف عي�سى بن ح�سني بن عي�سى 
اخلواجي)4(، ومنذ ذلك الوقت حتى اأواخر الن�سف الأول من القرن الثاين ع�سر الهجري 
ظل���ت قاعدة لإمارتهم)5(،  وكانت تلك الفرتة م�س���حونة بالقاقل واحلروب واخلافات 
الداخلي���ة . وق���د حلق بهذه املدينة الدمار �س���اأنها �س���اأن بقية مدن املخاف ال�س���ليماين 
ب�س���بب الفتنة بني اخلواجيني اآل مهار�س)6(، واآل عي�سى بن ح�سني)7(. واإىل جانب اأهمية 
�س���بيا ال�سيا�س���ية فلها اأهميتها القت�سادية اأي�س���ًا حيث تقع على طريق احلج والقوافل 

التجارية، وبها اأ�سواق متنوعة، اإىل جانب اأهميتها الزراعية)8(. 
وقد ذكر عبداهلل النعمان و�سفًا لهذه املدينة فقال " مدينة عامرة ح�سنة بها اأ�سواق 
ومزارع كبرية وخماليف كثرية، ومياه فائ�سة، �سربت بها الأمثال يف املتاجرة وامل�سالح 

والأموال، وق�سدها التجار من جميع الأقطار")9(. 
وكان ملدينة �سبيا مكانة علمية عالية وذلك بف�سل علمائها، فقد كانت زاخرة بعدد 
من العلماء الذين تركوا اأثرًا وا�سحًا على حركة التعليم وتطوره يف املخاف ال�سليماين، 

)1(  العقيلي، الآثار التاريخية يف منطقة جازان، �س 15 .
)2(  اأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 176 .

)3(  امل�سدر ال�سابق، �س 19 . 
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 24 .  

)5(  علي البهكلي، العقد املف�سل، �س 108 .
)6(  اآل مهار����س : ف���رع من الأ�س���راف اآل اخلواجي، ينت�س���بون اإىل ال�س���ريف حممد بن ح�س���ني بن مهار�س بن ح�س���ني 

اخلواجي . انظر. النعمي، اجلواهر اللطاف، �س 180 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 353 .  )7(

)8(  النعم���ان، امل�س���در ال�س���ابق، حمق���ق، ����س 58 . 158، 175، 352، 409، والعقيل���ي، املعجم اجلغ���رايف، �س 254.       
والت�سوف يف تهامة، �س 167 .

)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 58 .
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وه���ي متثل املركز الث���اين بعد مدينة اأبو عري�س من حيث كونها مركزًا علميًا هامًا يرتدد 
علي���ه طلب���ة العلم من اأجل العلم والأخذ من علمائه. ومن خال قراءتنا للم�س���ادر التي 
ترجمت لعلماء املخاف خال فرتة بحثنا هذا، جند اأنه كان بها عدد من العلماء الذين 
كان له���م دور بارز �س���واء كانوا من البلدة نف�س���ها اأم من الوافدي���ن عليها بحكم عملهم 
كق�س���اة فيها، وقد اأوقف هوؤلء العلماء حياتهم للعلم فلزموا م�ساجدها حتى تخرج على 
اأيديهم عدد كبري من الطلبة الذين اأ�س���بح لهم �س���اأن كبري بعد ذلك، وقد كانوا يفدون 
اإىل هذا املركز من جميع نواحي بلدان املخاف ال�سليماين الأخرى، حيث كانوا يتنقلون 
بني املراكز العلمية املختلفة واملتعددة لا�ستفادة من اأكرب عدد من العلماء . ولقد و�سف 
اأحم���د النم���ازي علماءها فقال " وكان بها الكثري من الأئم���ة والأكابر والعلماء النحارير 
كاآل �س���افع وغريهم ممن قاوم علماء الزيدية يف الأ�س���ول والفروع وغريها من امل�س���ائل 
الفقهية ")1(. وجند اأي�س���ًا اأن يف مدينة �س���بيا وحدها اثنني وخم�سني عاملًا كان لهم دور 

بارز يف اإثراء املدينة كمركز علمي.
والواقع اأن مكانة �سبيا العلمية لي�ست وليدة القرن احلادي ع�سر الهجري، بل كانت 
تتمتع مبكانة علمية منذ القرن ال�سابع الهجري، حيث برز فيها علماء كبار كان لهم دور 
بارز يف دفع احلركة العلمية يف املخاف ال�سليماين . ومن اأبرز هوؤلء العلماء ال�سيخ اأبو 
احل�س���ن علي بن �س���افع املتويف �س���نة )690ه�/ 1291م ( )2(. وجند اأن هناك عددًا من 
الأ�س���ر توارثت العلم والتعليم فيه واأقبلت عليهم وفود طاب العلم للدرا�سة على اأيديهم 

والنتفاع بعلمهم . 
ومن اأبرز هذه الأ�سر اأ�سرة اآل �سافع)3(، التي ُتعد من بيوت ال�سيادة والعلم)4(، وهم 
ينت�س���بون اإىل �سافع بن القا�سم من الأ�سراف ال�س���ليمانيني )5(. اأما بالن�سبة لتاريخ هذه 
الأ�س���رة العلمي فيعود اإىل القرن ال�سابع الهجري، فمن خال البحث يف امل�سادر وجدنا 

)1(  امل�سدر ال�سابق، �س 19 .
)2(  رحل اإىل اليمن لطلب العلم ونزل بيت الفقيه ودر�س على علمائها، وبرع يف علوم اللغة العربية .  انظر . الأف�س���ل 
الر�س���ويل، العطايا ال�س���نية واملواهب الهنية يف املناقب اليمنية، حتقيق : عبد الواح���د اخلامري، )د . ط(، وزارة 

الثقافة وال�سياحة – �سنعاء، 1425ه�/2004م، �س 478 . 
)3(  الأف�س���ل الر�س���ويل، العطايا ال�س���نية واملواهب الهنية يف املناقب اليمنية، حتقيق :عبدالواحد اخلامري، )د.ط(، 

وزارة الثقافة وال�سياحة � �سنعاء، )1425ه�/2004م(، �س 478 .
)4(  العقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء يف منطقة جازان ،ج1، �س 122 . حممد بن اأحمد العقيلي، اآل �سافع يف �سبيا، 

العرب، ج1،  �س7، رجب- اأغ�سط�س 1392ه�/ 1972م، �س 47 
)5(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 304، 305 .
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ال�س���يخ اأبو احل�س���ن علي بن �س���افع املتوفى �س���نة )690ه� /1291م(، اأق���دم من ذكرته 
امل�س���ادر من هذه الأ�س���رة )1(. وقد امتد تاريخ هذه الأ�سرة من القرن ال�سابع اإىل القرن 
الثاين ع�سر الهجري )2(. وذكرهم عبداهلل بن علي العمودي  بقوله " اآل �سافع ال�ساكنون 

باملدينة ال�سبيانية علماوؤها وبيت جمدها وروؤ�ساوؤها ")3(. 
وق���د قام���ت هذه الأ�س���رة ب���دور كب���ري يف احلي���اة الفكري���ة والعلمي���ة يف املخاف 
ال�س���ليماين، فاهت���م بع����س اأفرادها بخدم���ة العلم، وكانوا ق�س���اة ومعلم���ني تخرج على 
اأيديهم طلبة كثريون �س���غلوا العديد من املنا�س���ب خال القرن احلادي ع�س���ر الهجري، 
ال�س���ابع ع�س���ر امليادي، والعلماء الذين اأجنبتهم هذه الأ�س���رة خال ف���رتة بحثنا هم : 
ال�س���يخ عبد العليم بن احل�س���ني بن حممد �س���افع ) ت 1006ه�/1597م ( )4(، الذي برع 
يف الفقه واحلديث والفرائ�س والنحو وال�س���رف، ثم توىل من�س���ب الق�س���اء والتدري�س 
والإفتاء يف �س���بيا وملحقاتها . ثم ياأتي من بعده ال�س���يخ الأمني بن اأبي القا�س���م �س���افع 
ت �س���هرته العلمية نطاق املخاف ال�س���ليماين)6(،  ) ت 1014ه�/ 1605م ( )5( الذي تَعدرَّ
وكان يو�س���ف باأن���ه اأعل���م علم���اء ال�س���افعية يف زمن���ه)7(، ويل ق�س���اء �س���بيا اإىل جانب 
التدري����س والإفتاء، وظ���ل طوال حياته يف خدمة العلم)8( . ثم ال�س���يخ الزين بن عي�س���ى 
بن الأمني �س���افع ) ت 1024ه�/1615م ( الذي ا�س���تهر بحفظه)9(. ومنهم اأي�س���ًا ال�سيخ 
املرت�سى بن حامت بن حممد �سافع ) ت 1040ه�/1630م( الذي توىل الق�ساء والتدري�س 
 والإفتاء يف �س���بيا)10(. ومن الأ�س���رة كذلك ال�س���يخ علي بن الأمني بن اأبي القا�سم �سافع 
) ت 1046ه����/1636م (، ال���ذي توىل الق�س���اء والإفتاء والتدري�س اأي�س���ًا يف �س���بيا بعد 
وفاة ال�س���يخ املرت�س���ى بن حامت)11(. وال�س���يخ اأحمد بن علم الدين بن احل�س���ني �سافع ) 

)1(  الأف�س���ل الر�سويل، امل�س���در ال�سابق، �س 478 . وحممد بن يو�سف اجلندي، ال�س���لوك يف طبقات العلماء وامللوك، 
ج2، حتقيق : حممد علي الأكوع، ) د . ط (، ) وزارة الإعام والثقافة – اليمن، 1403ه� (، �س 313 .

)2(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 45 .
)3(  حتفة القارئ وال�سامع، ج1، �س 148 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 334 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 387 – 389 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 336. واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236 .  )5(

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  351 .  
)7(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 390، 391 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 355 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 391 .

)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 376 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392 .

)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 388 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408 .وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .  )11(
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ت 1063ه����/ 1652م( )1(، ال���ذي ولد يف �س���بيا، ثم تلقى العلم على يد ابن عمه ال�س���يخ 
املرت�س���ى بن حامت بن حممد �س���افع، وال�س���يخ علي بن الأمني بن اأبي القا�سم �سافع، ثم 
توىل الق�ساء والإفتاء والتدري�س يف �سبيا بعد وفاة ال�سيخ علي بن الأمني . ومنهم كذلك 

ال�سيخ علي بن املرت�سى بن حامت �سافع الذي توىل الق�ساء يف �سبيا)2(. 
ث���م تليها يف املرتب���ة الثانية من حي���ث الأهمية اأ�س���رة اآل النعمى)3(، وهوؤلء �س���ادة 
اأ�س���راف بيت علم وف�س���ل واأدب)4(، ويرجع ن�سبهم اإىل ال�س���ّيد نعمة الأ�سغر بن علي بن 
فليتة بن احل�س���ني بن يو�سف بن نعمة الأكرب بن علي بن داود بن �سليمان بن عبداهلل بن 
مو�س���ى اجلون بن عبداهلل املح�س بن احل�س���ن املثنى بن احل�سن ال�سبط بن علي بن اأبي 
طالب ر�س���ي اهلل عنه)5( . ويعود تاريخ هذه الأ�س���رة العلمي اإىل القرن العا�سر الهجري، 
ولقد اأمدتنا امل�س���ادر باأول عامل ذكر منهم، وهو ال�س���يخ حممد بن احل�سن النعمى ) ت 
999ه����/1590م ( )6(، اأق���دم من ذكرته امل�س���ادر من هذه الأ�س���رة . وامت���د تاريخ هذه 
الأ�س���رة من القرن العا�س���ر الهجري اإىل ع�س���رنا احلا�س���ر . وذكرهم حممد بن حيدر 
النعم���ي بقول���ه: " فيهم العلماء الأكاب���ر والأولياء واآل الكرامات الباه���رة والعلماء ذوي 

العلوم الزاخرة وفيهم البلغاء امل�ساقعة " )7(.
والعلمــاء الذيــن اأجنبتهــم هــذه الأ�ســرة خــالل القــرن احلــادي ع�سر 

الهجري، ال�سابع ع�سر امليالدي هم : 
ال�سيخ احل�سني بن حممد بن احل�سن النعمي ) ت 1019ه�/1610م ( )8(، الذي و�سفه 
ابن اأبي الرجال بقوله: " كان عاملًا عامًا حاويًا لعديد املفاخر جامعًا حلميد املاآثر")9(. 
وهناك اأخوه ال�س���يخ علي بن حممد بن احل�س���ن النعم���ي ) ت 1035ه�/1625م(، الذي 
كان على قدر وافر من العلم والف�سل)10(، كذلك ال�سيخ اإبراهيم بن هادي القبة النعمي 

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق ،�س79، وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق،    )1(
�س 393

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408، وزين ال�سافعي، ، املرجع ال�سابق، �س 393 .
)3(  العمودي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 148. واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 72 . 

)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 36 . 
)5(  النعمي، امل�سدر ال�سابق، �س 23، 59 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 328 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 4، �س 239 .
)7(  امل�سدر ال�سابق، �س 59 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  352، 364، وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 191� 195.
)9(  امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 191 .

)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق،  خمطوطة، �س 366 . 
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) ت1040 ه�/1630م ( )1(، الذي توىل ق�س���اء �س���بيا لاأ�س���راف اخلواجيني، وتردد يف 
خدمته���م اإىل اليم���ن )2(. وكذلك ال�س���يخ يح���ي القبة النعم���ي ) ت 1065ه�/1654م (، 
الذي تردد يف خدمة اأ�س���راف �س���بيا اإىل اليمن اأي�س���ًا )3(. ثم ياأتي من بعده ال�س���يخ علي 
بن احل�س���ن بن حمم���د النعمي ) ت 1067ه����/ 1656م( )4(. الذي يعد م���ن كبار علماء 
�س���بيا، توىل الق�س���اء يف بلده اإىل جانب قيامه بالتدري�س والإفتاء، ولقد كان له خم�س���ة 
اأبن���اء ق���ام برعايتهم و�س���جعهم على طل���ب العلم فتب���ووؤوا مكانة علمية كبرية، و�س���غلوا 
منا�س���ب ق�س���ائية ودينية وهم ال�س���يخ اأحمد ) 1077ه�/1666م ( )5(، الذي عمل اإمامًا 
وخطيبًا جلامع �س���بيا، وابنه الثاين احل�س���ن ) ت 1063ه����/1652م ( )6(، الذي امتدت 
 �س���هرته اإىل كل م���ن اليم���ن ومكة املكرمة )7(، والب���ن الثالث عز الدين)8(، املولود �س���نة 
) 1032ه�/1622م( )9(، والذي توىل الق�س���اء والإفتاء يف �سبيا، اإىل جانب توليه ق�ساء 
احلج لإمام اليمن املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل من �س���نة )1054ه� / 1644م( اإىل �س���نة 
)1087ه�/ 1677م( )10(، والبن الرابع اإبراهيم)11(، واخلام�س �س���بري)12(. ومن العلماء 
املن�س���وبني اإىل هذه الأ�سرة اأي�سًا ال�س���يخ حممد بن اأبي القا�سم القبة النعمي)13(، الذي 
توىل ق�ساء �سبيا، وال�سيخ امل�ساوى بن عقيل النعمي )ت 1026ه�/1617م( )14(، وال�سيخ 

)1(  امل�سدر نف�سه  ال�سابق، خمطوط، �س375 . وال�سريف، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س383 .وزيادة خا�سة املتون، ج4، �س 144 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 375. وال�سرقي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 409 .
)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 412، 413، واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س152�155، وابن اأبي الرجال، امل�سدر 
ال�س���ابق، ج3، �س 221� 222 . وال�س���لي، امل�سدر ال�سابق، �س 293 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س80، وحممد بن 
حممد بن يحيى زيارة، ملحق البدر الطالع  مبحا�س���ن من بعد القرن ال�س���ابع، ج2، ط1، مطبعة ال�س���عادة � م�سر، 

1948م، �س 162 .
)5(  املحبي امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 154، 155، وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3. �س 222.

النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 407، واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 154، 155 . وابن اأبي الرجال،   )6(
امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 .

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 407 .
)8(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 111، وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 .

)9(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 111، 155 . 
)10(  امل�سدر نف�سه، ج3، �س111، 155 .

مل تذكر امل�س���ادر التي اأمكن الطاع عليها تاريخ ولدته ووفاته . انظر . املحبي، امل�س���در ال�سابق ،ج3، �س 155 .   )11(
وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 222  .

)12(  مل تذكر امل�س���ادر التي اأمكن الطاع عليها تاريخ ولدته ووفاته . انظر . املحبي، امل�س���در ال�سابق ،ج3، �س 155 . 
وابن الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 222  .

)13(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 411، 414 .
)14(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 .
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حمم���د بن املكي القبة النعمي ) ت 1026ه�/ 1617م()1(. ومنهم اأي�س���ًا ال�س���يخ ح�س���ن 
ب���ن حممد الهدي�س���ي النعمي ) ت 1047ه����/ 1637م()2(، عامل بلدة و�س���اع )3( وفقيهها 
)4(. وال�س���يخ علي بن حممد بن احل�سن النعمي) ت1049ه�/ 1639م( )5(. وال�سيخ يحي 

بن ح�س���ني النعمي ) ت1049ه�/ 1639م( )6( . ثم ال�س���يخ اإبراهيم بن التقي النعمي )ت 
1050ه�/ 1640م( )7(، وال�س���يخ �س���عد الدين بن احل�سن بن حممد النعمي )ت 1051ه� 
/1641م ( )8(. وال�س���يخ نا�س���ر بن اأحمد بن عي�س���ان النعم���ي ) ت 1054ه�/1644 م ( 
)9(، وال�س���يخ اأحم���د بن �س���عد الدين بن احل�س���ن النعمي ) ت 1062ه����/1651م(، الذي 

و�س���فه النعمان فقال:" العامل الأديب الفر�س���ي الف�س���يح")10(، و" كانت له م�ساركة يف 
�س���ائر العلوم، وله يف الفرائ�س فائدة طوىل")11(، ثم ال�س���يخ ح�س���ن بن حممد العنقاوي 
القبة النعمي ) ت 1062ه�/ 1651م()12(، فقيه قرية امللحا)13(، وال�سيخ املكي بن احل�سن 
النعمي )ت 1063ه�/1652م ( )14(، ومنهم اأي�س���ًا ال�س���يخ احل�س���ني ب���ن حممد بن علي 
���ف باأن���ه" كان عاملًا ورعًا حمققًا يف الفقه   النعمي )ت 1072ه�/1661م()15(، الذي و�سِ
وقواع���ده ")16(، وم���ن الأ�س���رة كذل���ك ال�س���يخ علي بن احل�س���ن ب���ن عقي���ل النعمي ) ت 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  358 .
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 390 . والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 385  .

)3(  و�ساع : وادي �سمال املخاف ال�سليماين وروافده من جبال ال�سهاليل وما حولها ويلتقي مبجرى وادي بي�س . انظر. 
العقيلي، املعجم  اجلغرايف، �س 419 .

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 390 .  )4(
اأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 194 .  )5(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 394 .  )6(
)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 394 .

)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  397 .
امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  398   )9(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 406 .  )10(

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  406 .  )11(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  406 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س  78  .  )12(

ْاَمْلَحا : قرية قدمية تقع �سمال مدينة �سبيا على بعد حوايل)10(كم، اأ�س�سها ال�سيد العامة حممد بن جحي�س بن   )13(
عطية يف القرن العا�سر الهجري . انظر . حممد بن حممد زبارة، ن�سر العرف لنباء اليمن بعد الألف، ج1، مركز 

الدرا�سات والبحوث، اليمني �سنعاء ) د . ت (، �س 24 . والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 398 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 407 .    )14(

)15(  ابن املوؤيد، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 392 . وابن الوزير، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 178. وابن القا�س���م، بهجة 
الزمن، ج2، �س 612 . و زبارة، ن�سر العرف، ج1، �س 627 . 

)16(  ابن املوؤيد، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 392 .
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���ف باأنه" كان �س���يدًا نبيًا عاملًا فا�س���ًا متوليًا ق�س���اء  1075ه�/1664م ()1(، الذي و�سِ
�س���بيا "، ومنه���م كذلك ال�س���يخ حممد ب���ن علي بن حف���ظ اهلل النعم���ي ) ت 1079ه�/ 
1668م (، الذي ا�س���تهر ب�س���عره ونرثه)2(، وال�س���يخ ح�س���ن بن علي بن حفظ اهلل النعمي 
) ت 1079ه����/1668( )3(،  ال���ذي و�س���فه ال�س���لي بقول���ه : " كان اأديب���ًا مطبوع���ًا عل���ى 
ال�س���جع وال���ذكاء ")4(،  ومنه���م كذلك ال�س���يخ اإبراهيم بن علي بن حمم���د النعمي ) ت 
���ف باأنه " كان �س���يدًا عظيم القدر، بعيد الذكر، فا�س���ًا  1106ه�/1694م (، الذي و�سِ
عاملًا فقيهًا نبيهًا �س���احلًا، له اأبهة ح�س���نة، و�س���مت ح�س���ن، انتهت اإليه رئا�س���ة الفقهاء 
باملخاف ال�س���ليماين")5(، واأنه " له يف الر�سائل والإن�ساءات يد تقدمه على اأهل ع�سره 

بح�سن عبارة وف�ساحة لفظ ونباهة معنى وقد �ساعده ال�سجع با كلفة ")6(. 
ثم تليها يف املرتبة الثالثة من حيث الأهمية يف هذا املركز العلمي اأ�سرة اآل الديباجي 
)7(، وه���ي م���ن الأ�س���ر العلمي���ة العريق���ة التي كان له���ا تاري���خ علمي طوي���ل)8(، واملوطن 

الأ�سا�س���ي لهذه الأ�سرة مدينة اأبو عري�س اإل اأنها انتقلت اإىل قرية احلجرين)9( يف القرن 
احلادي ع�س���ر  الهجري)10(. اأما بالن�س���بة لتاريخ هذه الأ�س���رة العلمي فيعود اإىل القرن 
العا�س���ر الهجري، فاأول من ذكرته امل�سادر من هذه الأ�سرة هو الفقيه �سديق بن مو�سى 
الديباجي املتوفى �سنة )941ه�/1534م( )11( . وبرز من هذه الأ�سرة علماء اأجاء خدموا 
العلم و�س���اهموا يف ن�سره، وو�سفهم عبداهلل النعمان بذلك فقال:" كانوا علماء �ساحلني 
ل ينقط���ع العلم عن اأ�س���رتهم، ومل ينقط���ع حملهم عن الفتوى والتدري�س والق�س���اء)12(. 

)1(  ال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 313 . و زبارة، ملحق البدر الطالع ،ج2، �س 162 .
)2(  زبارة، ملحق البدر الطالع ،ج2، �س 162 .

)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 57 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 330 .  
)4(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج2، �س 36 . وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 328 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 83 . 

امل�سدر ال�سابق، �س 328 .
)5(  علي البهكلي، العقد املف�سل، �س 74 .

)6(  امل�سدر نف�سه، �س 74 .  
)7(  العمودي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 148 . احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 79 . 

احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 79 .  )8(
احلجرين : مثنى حجر قرية ماأهولة بال�سكان تقع جنوب غرب �سبيا . انظر . العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 144.    )9(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س  166 .  )10(
)11(  من علماء املخاف الذين رحلوا اإىل اليمن لطلب العلم، وبعد تبحره يف العلوم رجع اإىل املخاف وجل�س للتدري�س 
والإفتاء مبدينة اأبي عري�س . انظر. حممد بن عبد الرحمن ال�سخاوي، ال�سوء الامع لأهل القرن التا�سع ،ج3، ) د 

. ط (، دار مكتبة احلياة – بريوت، ) د  . ت (، �س 321 .
)12(  امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 166 . 
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ومن علماء هذه الأ�س���رة املعا�سرين لفرتة بحثنا هم :ال�سيخ حممد بن �سديق الديباجي 
 ) ت 1046ه����/1636م (، ال���ذي توىل ق�س���اء قرية احلجرين)1(، ثم خلفه ابنه �س���ديق 
) ت 1066ه����/1655م ( يف الق�س���اء اإىل جان���ب الفتوى)2(، وكذلك ال�س���يخ الهادي بن 

�سديق الديباجي )ت 1066ه�/1655م ( )3( .
ث���م تليه���ا يف املرتب���ة الرابعة م���ن حيث الأهمي���ة يف هذا املرك���ز العلمي اأ�س���رة اآل 
النمازي)4(، التي تولت العديد من الوظائف الإدارية يف املخاف ال�س���ليماين)5(، ويرجع 
ن�س���ب هذه الأ�سرة  اإىل ال�سحابي اجلليل �سعد بن عبادة اخلزرجي)6(، وقد �سميت هذه 
الأ�س���رة بالنمازي، ن�س���بة اإىل قرية )منازة( بوادي بي�س، التي قامت على اأنقا�سها بلدة 
)امَلَحلرَّة( )7(. اأما بالن�س���بة لتاريخ هذه الأ�سرة العلمي فيعود اإىل القرن العا�سر الهجري، 
وقد اأمدتنا امل�سادر باأول عامل ذكر منهم وهو ال�سيخ �سالح بن �سديق بن علي النمازي 
) ت 965ه����/ 1557م(،)8( ومبتابع���ة التاريخ العلمي لهذه الأ�س���رة ناح���ظ اأنها امتدت 
من القرن العا�س���ر الهجري اإىل القرن احلادي ع�س���ر الهجري . ومن علماء هذه الأ�سرة 
خال الفرتة املعا�س���رة لفرتة بحثنا هم :ال�س���يخ حممد بن اله���ادي بن يعقوب النمازي 
)ت 1027ه����/1617م ( الذي ا�س���تهر بالزهد والورع والعفة)9(، وال�س���يخ حممد بن اأبي 
القا�س���م احلميدي النمازي ) ت 1054ه�/1644م ( الذي ا�ستهر بف�ساحته)10(، وال�سيخ 
اأحم���د ب���ن مهدي بن يعقوب النمازي ) ت 1058ه����/ 1648م( الذي انتفع بتطبيبه خلق 

كثري يف �سبيا)11( .

)1(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 387 .
)2(  العقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 390 . 

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 410 .       
)4(  اأحمد بن حممد امل�سني، النمازي حياته وموؤلفاته، العرب، ج3، 4، �س 29، رم�سان و�سوال 1414ه�/ مار�س اأبريل  

1994م، �س  206 ،207 . واأبو داه�س، اأهل تهامة ، �س 195 .
)5(  فوؤاد عبد الوهاب ال�س���امي، تاريخ املخاف ال�س���ليماين يف ظل حكم اأ�س���رة اآل خريات، وزارة الثقافة وال�سياحة – 

�سنعاء،   1425ه�/ 2004م، �س 26 . 
)6(  اأحمد بن حممد امل�سني، النمازي حياته وموؤلفاته، العرب ،ج3، 4، �س29، )رم�سان و�سوال1414ه�/مار�س واأبريل 

1994م(، �س 207 .
)7(  املرجع نف�سه، �س 207 . 

النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 168. العقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1، �س 352 .  )8(
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 52 . 

)10(  امل�سدر نف�سه، حمقق، �س 399 . 
)11(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 403 . 
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 ث���م تليه���ا يف املرتبة اخلام�س���ة من حيث الأهمي���ة يف هذا املركز العلمي اأ�س���رة اآل 
ال�س���بعي)1(، وه���وؤلء بيت علم واأدب)2(. و�س���فهم حمم���د بن حيدر النعم���ى فقال: )3( " 
ال�س���باعية الق�ساة امل�سهورون �س���كان قرية الرجيع")4(. ومن خال درا�ستنا جلذور هذه 
الأ�س���رة يف امل�س���ادر جند اأنه مل يرد ذكر لأحد من علمائها قبل فرتة هذا البحث . ومن 
علمائها املعا�س���رين لفرتة بحثنا هم: ال�س���يخ هادي بن عبداهلل ال�س���بعي) ت 1055ه�/ 
1645م()5(، وال�س���يخ ه���ادي بن عثمان ال�س���بعي ) ت 1065ه�/1654م ( الذي ا�س���تهر 

بجودة خطه وف�ساحته)6(. 
 وم���ن علماء ه���ذا املركز ع���دا من ذكرنا، ال�س���يخ حممد ب���ن عبد الق���ادر املحلوي 
عل���ى  للدرا�س���ة  املخ���اف  مراك���ز  ب���ني  تنق���ل  ال���ذي   ،)7( ) ) ت 1025ه����/ 1616م 
علمائه���ا)8(، ال���ذي و�س���فه النعمان بقوله)9(: " ل جت���د اأحدًا من اأه���ل العربية من جهة 
 تهام���ة اإل وللفقي���ه حممد املحلوي عليه م�س���يخة اأو نحوها فتاأدب عليه عامل ل يح�س���ى 
 جي���ًا بع���د جي���ل"، وال�س���يخ حممد ب���ن عي�س���ى ب���ن يو�س���ف الظف���اري ) ت 1027ه�/

1617م ()10(،  �س���اعر املخاف يف ع�س���ره )11(، وال�س���يخ اإ�س���ماعيل بن حممد بن عبد 
الق���ادر املحل���وي ) ت 1055ه�/ 1645م( الذي عمل كاتبًا وم�ست�س���ارًا لأ�س���راف �س���بيا 
���ف  اخلواجيني)12(، وال�س���يخ عثمان بن حممد يا�س���ني ) ت 1062ه�/ 1651م( الذي و�سِ
 باأن���ه عام���ة فقه ال�س���افعية يف ع�س���ره )13(، وال�س���يخ اأبو القا�س���م بن حممد املرت�س���ى 

)1(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 50 .
)2(  العقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 387 .

)3(  عب����د الرحم����ن بن اأحمد البهكلي، نفح العود يف �س����رية دولة ال�س����ريف حمود، تكملة احل�س����ن بن اأحمد عاك�س، درا�س����ة 
وحتقيق وتعليق: حممد بن اأحمد العقيلي، ) د . ط (، دارة  امللك عبد العزيز – الريا�س، 1402ه� / 1982م، �س 95 .
ِجيُع : من قرى قبيلة اجلعافرة بني قريتي ) البطيح ( و ) احلقاوية ( . انظر . العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 196  . )4(  الررَّ

)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 401 . و العقيلي، التاريخ الأدبي  ،ج1، �س 387 .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  409 . والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 390 .

النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س  357، 358 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج 1، �س 164، وال�ّسلي، امل�سدر   )7(
ال�سابق، �س 236 .

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  357، 358 .   )8(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 357 .   )9(

)10(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 357 . 
)11(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1،  �س 18، 19 . 

)12(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 401 .والعمودي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 152.  
)13(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 406 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 78 . 
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 )ت 1064ه����/1653م(، ال���ذي توىل ق�س���اء قرية �س���لهبة )1(،  مدة خم�س���ة وع�س���رين 
عاما )2(، وال�سيخ الهادي بن علي احلكمي ) ت 1025ه�/ 1616م ( الذي وفد اإىل �سبيا 
من اأبي عري�س وا�س���تقر بها، وا�ستهر يف جمال الفقه والأدب والطب )3(، وال�سيخ اأبو بكر 
يا�س���ني عي�س���ة ) ت 1012ه�/ 1603م ( الذي ا�س���تهر يف علم القراءات)4(، وال�س���يخ عز 
الدي���ن ب���ن دريب بن املطهر العم���اري ) ت 1075ه����/ 1664م ( )5(، الذي تلقى العلم يف 
قرية اجلمالة )6( ثم رحل لطلب العلم اإىل اليمن ثم ا�س���تقر به الأمر يف كوكبان)7( وويل 
اأعمالها اإىل جانب الق�ساء والتدري�س، وال�سيخ يو�سف العجمي ) ت 1068ه�/ 1658م(، 

الذي كان طبيبًا ماهرًا)8(، وال�سيخ حممد الأمرح )ت 1047ه��/1637م( )9( .
3ـ مدينة �سمد

م���ن مدن املخ���اف ال�س���ليماين العلمي���ة )10(، عرف���ت بهذا ال�س���م اإما ن�س���بة اإىل 
�س���مد بن يزيد بن احلارث املذحجي)11(، اأو ن�س���بة اإىل الوادي الذي توجد عليه )12(، اأو 
ن�س���بة اإىل القبيلة التي عا�س���ت فيه)13(. و تقع �س���مد على ال�س���فة ال�س���مالية لواٍد بنف�س 
ال�س���م ميت���د �س���مايل وادي ج���ازان، وجنوب���ي وادي �س���بيا، وميت���د من اأع���ايل اجلبال 

ْلَهَبة : بفتح ال�ساد و�سكون الام، قرية جنوب مدينة �سبيا واأ�سبحت ملت�سقة بها بعد التطور العمراين . انظر.  )1(  �سَ
العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 259 .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 409 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 79 . 
ال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236 . والعقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1، �س380.   )3(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  349 .  )4(
)5(  امل�س���در نف�سه، خمطوط،  �س 370، واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 111، وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، 

ج3، �س 173، واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 198 .
ال، قرية �سمال غرب مدينة �سبيا . انظر. العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 133 . الة : على �سيغة جمع َجمرَّ )6(  اجَلمرَّ

)7(  كوكبان : مركز ق�س���اء الطويلة حاليًا، وهو من اأ�س���هر املعاقل اليمنية . انظر . الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 
 212 . واحلموي، امل�س���در ال�س���ابق، ج4، �س 561 . وعبد اهلل بن اأحمد الثور، هذه هي اليمن، ط3، دار العودة –  
        بريوت، 1985م، �س 399 � 402 . وح�سني بن علي الوي�سي، اليمن الكربى، ج1، ط2، مكتبة الإر�ساد – �سنعاء، 

      )1412ه�/1991م (، �س 82 .
)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  414 .

)9(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 390 .
)10(  عبد الرحمن البهكلي، نفح العود، �س 111 .

)11(  احل�سن بن اأحمد الهمداين، الإكليل من اأخبار اليمن واأن�ساب حمري، ج1، حتقيق : حممد علي الأكوع، ) د . ط (، 
وزارة الثقافة وال�س���ياحة – �س���نعاء،  ) د . ت (، �س 265 . وعاك�س، امل�سدر ال�سابق، �س 176 . والنعمي، امل�سدر 

ال�سابق، �س 55 .
)12(  عاك�س، امل�سدر ال�سابق، �س 177 .

)13(  العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 266 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 22 .
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الواقع���ة اإىل ال�س���رق اإىل اأن ي�س���ب يف البحر الأحم���ر غربا)1(، وتبعد �س���مد عن مدينة 
ج���ازان حوايل)40( ميا اىل جهة ال�س���مال ال�س���رقي)2(، وقد ذكرها الهمداين �س���من 
الهج���ر باملخ���اف بقول���ه " ثم الهج���ر قرية �س���مد ")3(، ويرج���ع تاأ�سي�س���ها يف موقعها 
 احل���ايل اإىل الق���رن العا�س���ر الهجري كم���ا ذكر ذلك حمم���د حيدر النعم���ى حيث قال: 
ر يف زمن القا�سي العامة املجتهد حامل لواء  " واأما �س���مد فامل�س���هور اأنه اأول ما ُعمرِّ
ر جامعه  املذه���ب ال�س���ريف حممد بن عل���ي بن عمر)4(، وبنى فيه امل�س���جد احلج���ر وَعمرَّ
الق���دمي الذي اجتحفه ال�س���يل عام 1201ه�")5(. وقد حتّدث ع���ن مكانتها العلمية الكثري 
م���ن املوؤرخ���ني فذكرها اأحمد بن �س���الح بن اأب���ي الرجال حيث ق���ال)6(: " وهذه الهجرة 
ال�س���مدية – عّمرها اهلل بالتقوى – مطالع ل�س���مو�س العلم والأدب، حتى ا�س���تهر اأنه ل 
يخلو عن جمتهد و�س���اعر، وهو كذلك مل ُيعرف ومل ُي�س���مع اأنه قد خا "، كما حتّدث عن 
مكانتها العلمية عاملها احل�سن بن اأحمد عاك�س فقال: )7( " وقد تتبعت بح�سب ما اطلعت 
عليه من علمائهم قدميًا وحديثًا فاأوفوا على مائة عامل فيهم من ات�سف بكمال التحقيق، 
وفيه���م من اطلع على �س���ائر العلوم تف�س���ريًا وحديثًا، وفقهًا، وكامًا، واأ�س���وًل، وعربية، 
وغ���ري ذلك من �س���ائر العلوم العقلية والنقلية، وفيهم من �س���نف وت�س���انيفه موجودة " 
واأنه "ي�س���كنها بطون من الأ�س���راف احلوازمة، واملعافني وي�س���كنها الق�س���اة البهكليون، 
وبن���و النعمان، والعمريون حملة العلم ")8(. وقد �س���هدت مدينة �س���مد تطورات تاريخية 
خ���ال القرن احلادي ع�س���ر الهجري، وتوالت عليها الف���نت والقاقل اإذ كانت حُتكم من 
قبل الأ�س���راف اخلواجيني، فقد قام حاكم �س���بيا ال�س���ريف اأحمد بن ح�سني اخلواجي، 
مبعاقبة اأهلها، واأجاهم عنها حوايل �ستة اأ�سهر، بعد اأن و�سلته اأنباء تفيد ميل �سريفها 
اإىل الأ�س���راف القطبة وم�س���اعدتهم  لهم �س���د �س���ريف �س���بيا)9( . واإىل جانب اأهميتها 
ال�سيا�س���ية كانت لها اأهميتها القت�س���ادية اأي�س���ًا فقد كانت مركزًا جتاريًا هامًا بني اأبو 

)1(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 22 .
)2(  املرجع نف�سه، �س 22، 23، والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 266

)3(  الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 76 .
)4(  حمم���د بن علي بن عمر : من علماء �س���مد امل�س���هورين الذين ُي�س���ار اإليه���م بالبنان، له عاقات مع اإمام �س���نعاء 
واأ�سراف مكة، وكانت وفاته �سنة )990ه�/1582م( . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س  341، 342 . 

امل�سدر ال�سابق، �س  56 .    )5(
امل�سدر ال�سابق، ج1، �س  258 .   )6(
)7(  الديباج اخل�سرواين، �س  178 . 

)8(  النعمي، امل�سدر ال�سابق، �س55، وعبد الرحمن البهكلي، نفح العود، �س 1111.
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 357 .
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عري�س و�س���بيا)1(، اإىل جان���ب اأهميتها الزراعية لوقوعها على الوادي الذي ُن�س���بت اإليه 

ف باأنه "واٍد مبارك م�سهور باخلري والربكة")2(. الذي ُو�سِ
واأم���ام كل ه���ذه املعطيات ال�س���ابقة تبواأت �س���مد مكانة علمية كب���رية يف املخاف 
ال�س���ليماين، وهي متثل املرك���ز الثالث من حيث كونه مركزًا علمي���ًا يوؤمه طلبة العلم من 
جمي���ع نواحي املخ���اف ال�س���ليماين، ومن خال اطاع���ي على امل�س���ادر التي ترجمت 
لعلماء املخاف ال�س���ليماين خال فرتة بحثنا هذا، وجدت يف مدينة �سمد وحدها اثنني 
وع�س���رين عاملًا تخرج على اأيديهم اأفواج من الطلبة الذين و�س���لوا اإىل م�س���اف العلماء 
الكبار، و�سغلوا منا�سب دينية وق�سائية عديدة . ويف هذا املركز العلمي توارثت عدد من 
الأ�س���ر العلم والتعليم فيه، ومن اأ�سهر هذه الأ�س���ر، اأ�سرة اآل النعمان ال�سمدي )3(، التي 
توارثت العلم كابرا عن كابر)4(، وهم ينت�سبون اإىل جدهم احل�سني بن ح�سن بن �سبيب، 
ويعود تاريخ هذه الأ�سرة العلمي اإىل القرن ال�سابع الهجري اإذ ُيعد احل�سني بن �سبيب)5(، 
اأول عامل منهم ذكرته امل�س���ادر . وامتد تاريخ هذه الأ�س���رة من القرن ال�سابع اإىل القرن 

احلادي ع�سر وما يليه حتى نهاية الن�سف الأول من القرن الرابع ع�سر الهجري .
وعلماء هذه الأ�س���رة املعا�س���رون لفرتة هذا البحث، هم: ال�س���يخ علي بن حممد بن 
علي النعمان) ت 1016ه�/1607 م ( )6(، الذي ُيعد من كبار  علماء �سمد، توىل الق�ساء 
يف بلدت���ه اإىل جانب قيام���ه بالأمر باملعروف والنه���ي عن املنكر)7(،  وَخلرَّف ال�س���يخ علي 
النعمان خم�س���ة اأبناء كانوا من خرية اأهل زمانهم يف العلم، ومبقت�س���ى عمل ال�س���يخ يف 
�سلك الق�ساء اإىل جانب عمله يف التجارة  والزراعة اأ�سبح م�ستواه املعي�سي جيدًا، واأتاح 
الفر�س���ة اأمام اأبنائه للتفرغ لطلب العلم وتلقيه وال�سفر اإىل خارج املخاف من اأجله)8(،  
فابن���ه املطهر )ت 1048ه�/ 1638م ( )9(، اأخذ العلم عن علماء املخاف وغريهم حتى 

)1(  الهمداين، الإكليل، ج1، �س 265 . والهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 126 . وعاك�س، الديباج اخل�سرواين، �س 
176. والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 266 .

)2(  النعمي، امل�سدر ال�سابق، �س 55 . وعاك�س، الديباج اخل�سرواين، �س 176 . 
)3(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 68 .

)4(  اأحمد بن حممد امل�س���ني، ال�س���قريي اأ�س���واء على تاريخها، جملة العرب، ج 11، 12، �س30، اجلماديان 1416ه�/ 
ت�سرين 1 و 2 ) اكتوبر، نوفمرب ( 1995م، �س 804 

)5(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 167،168.
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 ،352 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار ،ج1، �س 223 .

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .
)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 352 .

)9(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 391 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 403 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س  223 
. وحممد بن علي ال�سوكاين، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، ج1 ،ط1، مطبعة ال�سعادة –  م�سر، 1348ه�، �س 310 .
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اأمت حت�س���يله العلمي ثم عكف على التدري�س والإفتاء والتاأليف يف الفنون)1(، كذلك ابنه 
الثاين ال�س���يخ اأحمد ) ت 1049ه�/ 1639م( )2(، املحقق يف املذهب الزيدي، اإىل جانب 
ابنه ال�س���يخ عقيل ) ت 1057ه�/ 1647م( )3(، املتمكن من العلوم العربية، ثم ياأتي ابنه  
ال�سيخ اإبراهيم ) ت 1057ه�/1647م (، الذي كان فقيهًا اأديبًا)4(، واآخرهم ابنه ال�سيخ 

عبداهلل ) ت 1078ه�/ 1067م(، الذي توىل ق�ساء جازان)5(.   
       وم���ن علم���اء ه���ذه الأ�س���رة ال�س���يخ اأحم���د ب���ن عبده ب���ن حممد النعم���ان ) ت 
1042ه����/1632م ( ال���ذي ت���وىل التدري�س والإفت���اء )6(، وال�س���يخ حممد ب���ن اأحمد اأبو 
احل�س���ري ال�س���مدي ) ت 1039 ه�/ 1629 م ( الذي توىل ق�س���اء �س���مد )7(، وال�س���يخ 
اأبو القا�س���م بن ال�س���ديق ال�س���مدي ) ت 1074ه�/1663م ( )8(، الذي ا�ستخدم طريقة 
احلفظ يف تدري�س���ه )9(، وتوىل ق�س���اء زبيد يف اآخر حياته )10(، وال�س���يخ ح�سني بن اأحمد 
ب���ن حممد النعمان ) ت 1068ه�/1657م (، الفقي���ه العامل الأديب )11(، واأنه " له يف كل 
فن من فنون العلم قراءة ومتيز ح�س���ن" )12(، ومنهم اأي�س���ًا ال�سيخ عبد العزيز بن حممد 
بن عمر النعمان ) ت 1078ه�/ 1667م ( )13(، الذي توىل ق�ساء جازان واأبو عري�س اإىل 
جانب زبيد واملخا )14(، وكانت له م�ساركات يف كل الفنون )15(، ومن الأ�سرة كذلك ال�سيخ 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  391 .
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 394 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  403 .
)4(  النعمان،  امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 45، 51 .

ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 232 . وابن القا�سم ، بهجة الزمن ،ج1 �س 684 .  )5(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 378، 379. واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 404.  )6(

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 375 . والعقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1، �س390 .
)8(  ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق ،ج4، �س 84 ،85 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 212 . وابن 

0القا�سم، بهجة  الزمن، ج1، �س 631 .
)9(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 84، 85 .     

)10(  امل�سدر نف�سه، ج4، �س 84، 85 . وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 631 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 413 .     )11(

)12(  امل�سدر نف�سه، �س  413 .
)13(  اجلرموزي، حتفة الأ�س���ماع والأب�سار ،ج1، �س223 . وابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 201 . وابن الوزير، امل�سدر 

ال�سابق، ج1، �س 178،179 .وحم�سن اأبو طالب، امل�سدر ال�سابق، �س 107 .
)14(  املخا: مدينة مينية م�س���هورة منذ القدم تقع ما بني زبيد وعدن، وقد ا�س���تهرت بت�س���دير النب، وامتازت بخ�سوبة 
اأر�سها ووفرة حما�سيلها الزراعية . انظر .احلموي، امل�سدر ال�سابق، ج5، �س 80 . و احل�سرمي، املرجع ال�سابق، 
�س 45 . وعبد الوا�س���ع بن يحيى الوا�س���عي، تاريخ اليمن امل�س���مى "فرجة الهموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن، 

ط4، الدار اليمنية للن�سر والتوزيع، 1404ه�، �س 45، 46.
)15(   ابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 684 .  
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عل���ي بن اأحمد النعم���ان ) ت 1031ه�/1621م ( )1(، الذي ت�س���لع يف جميع الفنون حتى 
بلغ درجة الفتوى والجتهاد، اإىل جانب ال�س���يخ ح�س���ني بن حممد بن يحي ال�سمدي ) ت 
1066ه�/ 1655م(، العامل الأديب الف�سيح امل�سقع")2(، والذي ُعرف عنه العفة والكرم 
وح�س���ن الأخاق وال�س���يم، وا�ستهر ب�س���عة علمه)3(، ومنهم كذلك ال�سيخ يحيى بن ح�سن 

اخل�سيب النعمان )ت 1025ه�/1616م( )4(. 
ث���م تليه���ا يف املرتب���ة الثاني���ة م���ن حي���ث الأهمي���ة يف ه���ذا املرك���ز اأ�س���رة اآل احلازمي)5(، 
وه���وؤلء بي���ت علم و�س���يادة )6(، فيه���م علماء ف�س���اء، له���م رواية ودراي���ة، يف علوم ال�س���نة)7(، 
وينت�س���بون اإىل ح���ازم ب���ن عل���ي بن عي�س���ى بن ح���ازم بن حم���زة بن حمم���د بن علي ب���ن اأحمد 
ب���ن قا�س���م ب���ن داود ب���ن اإبراهي���م ب���ن حمم���د ب���ن يحي���ى ب���ن عب���داهلل الكام���ل ب���ن احل�س���ن 
املثن���ى ب���ن احل�س���ن ال�س���بط ب���ن عل���ي بن اأب���ي طال���ب ر�س���ي اهلل عن���ه)8(. ويع���ود تاري���خ هذه 
 الأ�س���رة العلمي���ة اإىل الق���رن العا�س���ر الهج���ري، فمن خال ا�س���تعرا�س امل�س���ادر جن���د اأن اأول 
عامل ذكر منهم هو العامة املخنجف بن علي بن املخنجف احلازمي ) ت 1005 ه�/ 1596م()9( 

. ومبتابعة تاريخ هذه الأ�سرة العلمي ناحظ اأنه امتد من القرن العا�سر وما بعده دون انقطاع .
اأما علماء هذه الأ�سرة املعا�سرين لفرتة هذه الدرا�سة فهم : ال�سيخ اأحمد بن احل�سن 
ابن علي احلازمي ) ت 1026ه�/1617م(، الذي توىل التدري�س والإفتاء يف �س���لهبة)10(، 
وال�سيخ مو�سى بن اأبي القا�سم بن مو�سى احلازمي ) ت 1061ه�/1650م(، الذي ُعرف 
عنه الغرية ال�سديدة يف الدين، وال�سابة يف العقيدة، وا�ستهر ب�سعة علمه و�ساحه)11(. 

ثم ال�سيخ ح�سن بن حمي�سة احلازمي)ت 1065ه�/1654م()12(.  

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 363 .    )1(
امل�س���در نف�س���ه، خمطوط، �س 411 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�س���ابق ،ج2، �س 219، 220. واجلرموزي، حتفة   )2(

الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223، والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س80 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 411 .  )3(

العقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 379 .  )4(
)5(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 55 .

)6(  حممد بن اأحمد العقيلي، احل�سن بن خالد احلازمي، العرب، ج3، 4، �س9، رم�سان و�سوال، 1394ه�، �س 174.
)7(  ها�سم بن �سعيد النعمي، تاريخ ع�سري يف املا�سي واحلا�سر، موؤ�س�سة الطباعة � )د.ت(، �س166 .

)8(  عاك�س، الديباج اخل�سرواين، �س 247 . 
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 339 .

 )10(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 . وحممد بن اأحمد العقيلي، البهاكلة علماء املخاف، جملة العرب، ح 7، 8، �س9، 
      حمرم و�سفر  1395ه�، �س 552 . والعقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1،�س380 .

)11(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 405 . 
)12(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 361 .
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ويف املرتبة الثالثة من حيث الأهمية يف هذا املركز العلمي اأ�سرة اآل البهكلي)1(، التي 
ُتع���د من اأ�س���هر البيوت املعمورة بالعلماء والف�س���اء يف تهامة )2(، حت���ّدث عن مكانتهم 
حمم���د ب���ن اأحمد العقيلي حيث قال " البهاكلة جمع بهكلي بياء الن�س���بة ا�س���م عرفت به 
جماعة اأجنبت عددا من العلماء واملوؤرخني يف القرن احلادي ع�س���ر وما بعده، واأبقوا لنا 
عددًا من املوؤلفات التاريخية")3(. ومن خال درا�س���تي جلذور هذه الأ�س���رة يف امل�سادر 
وج���دت اأنه مل يذكر اأح���د من علمائها قبل ه���ذه الفرتة. ومبتابعة التاري���خ العلمي لهذه 
الأ�س���رة ناح���ظ اأنها امتدت من القرن احلادي ع�س���ر الهجري اإىل ع�س���رنا احلا�س���ر 
. والعلم���اء الذين اأجنبتهم هذه الأ�س���رة هم : ال�س���يخ اأحمد بن مه���دي بن البهكلي )ت 
1038ه�/1628م( )4(، الذي تردد ب�س���عره على اأ�س���راف مكة)5(، وكذلك ال�سيخ علي بن 
عبد الرحمن بن ح�سن البهكلي ) ت 1114ه�/1702م(، الذي جل�س للتدري�س يف كل من 
�سمد و�سبيا بعد اأن توىل الق�ساء بها من ِقَبل �سريف �سبيا)6(، اإىل جانب ال�سيخ احل�سن 
بن علي بن ح�س���ن البهكلي )ت 1155ه�/1742م(، الذي توىل ق�ساء جازان واأبو عري�س 
اإىل جانب التدري�س والإفتاء )7(. ومن علماء هذا املركز عدا من ذكرنا  ال�س���يخ ح�س���ني 
بن اأحمد ال�س���بلي ) ت 1017ه�/ 1608م( الذي ت���وىل التدري�س والإفتاء )8(، اإىل جانب 

ال�سيخ ح�سن بن علي الو�سي الهذيل ) ت 1065ه�/ 1654( )9( .
ْعليم :  �ساد�سًا:  اأماكن وطرق التعلم والتَّ

ع���رف املخ���اف ال�س���ليماين )منطقة ج���ازان( التعليم منذ الع�س���ور الإ�س���امية 
املبك���رة، �س���اأنه يف ذلك �س���اأن بقية اأقاليم �س���به اجلزيرة العربية وغريه���ا من الأقاليم 
العربية والإ�س���امية)10(. واأ�س���رنا اأن باملخاف ال�س���ليماين ثاثة مراك���ز علمية هي اأبو 
عري�س، و�سبيا، و�سمد، وكانت تلك املراكز زاخرة بالعلماء والفقهاء، وغاية التعليم هي 

)1(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 64 .
حممد بن حممد زبارة، اأئمة اليمن بالقرن الرابع ع�سر، املطبعة ال�سلفية – القاهرة، ) د.ت (، �س 27 .  )2(

العقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 110، 111 .  )3(
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س410 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 485 . 

)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س410 .
)6(  عبد الرحمن البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س  55، 91 . وعلي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س 23 . والعقيلي، اأ�سواء  

على الأدب والأدباء ،ج1، �س 112،111 .
)7(  انظر . عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 120- 127. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 113 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 352 . احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 25 .
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 410 . 

)10(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س18 . 
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فهم الإ�س���ام فهمًا �سحيحًا، وغر�س العقيدة الإ�سامية ون�سرها وتزويد الطالب بالقيم 
واملثل العليا الإ�سامية)1( . ومل يكن التعليم منت�سرًا يف بلدان املخاف ال�سليماين اآنذاك 
كما هو عليه يف الوقت احلا�س���ر يف كل قرية ومدينة، وكان التعليم ي�س���ري وفق الطريقة 
القدمية يف اأ�س���لوبه ومادته اإذ مل ُتْعرف املدار�س املنظمة باملفهوم احلايل، �سوى ما كان 
من كتاتيب اأهلية خا�سة بتعليم القران الكرمي، واأمور الدين الإ�سامي، ومبادئ القراءة 
والكتاب���ة، تركز على التلقني والتكرار واحلفظ)2(. وتنوعت طرق التدري�س تبعًا لختاف 
طريق���ة كل ع���امل، كما اأن الطريقة التي يتبعها هي الت���ي حتدد مدى فهم كل طالب، لذا 
يحاول كل عامل اأن يختار الطريقة التي تنا�س���ب طابه، وتوؤدي اإىل نتائج اأف�سل يف قاعة 
الدر����س . وكان���ت اأماكن التعليم ال�س���ائدة يف املخ���اف يف ذلك الوقت م�س���ابهة ملا كان 
ْعليم يف املخاف ما يلي :  �سائدًا يف العامل الإ�سامي اآنذاك . ومن اأبرز اأمكنة الترَّعُلم والترَّ

1ـ امل�ساجد والزوايا :
حظيت امل�س���اجد يف املخاف ال�س���ليماين باهتمام من الأ�س���ر، م���ن حيث تعمريها 
والهتمام بها )3(، وبالتايل ٌتقام ال�س���لوات يف امل�س���اجد ويتبعه���ا درو�س علمية من اأجل 
تعليم العلم ون�س���ره . والدرا�س���ة يف امل�س���اجد ع���ن طريق عقد احللق���ات العلمية، ويقوم 
بالتدري�س يف امل�ساجد علماء اأفا�سل �سبق اأن َدَر�سوا على �سيوخ وعلماء كبار �سبقوهم يف 
املنطقة اأو خارجها، وقد يكون هذا العامل قا�س���ي املدينة اأو غريه)4( . ول يجل�س للتعليم 
ر يف العلوم الدينية اأو غريها من العلوم الأخرى)5(. ويزاول ال�سيخ بع�س املهن  اإل من َتَبحرَّ
الأخرى اإىل جانب التدري�س مثل ممار�سة التجارة والبيع وال�سراء يف الثمار، ومثال ذلك 
ال�س���يخ علي بن حممد بن علي النعمان)6(، ومنهم من كان يعمل يف حرفة ن�س���خ الكتب، 

ومثال ذلك ال�سيخ حممد بن اأحمد الأ�سدي)7( .
وكان ال�س���يخ  ينتق���ل من مكان اإىل اآخر ومن مدينة اإىل اأُخ���رى ومن قرية اإىل قرية 
وذل���ك من اأجل التدري�س يف عدد من الأماك���ن وعادة ما يكون باختياره، اإل اأنه يف بع�س 

)1(  حممد بن علي ال�سوكاين، اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ط1، مكتبة الإر�ساد – �سنعاء، 1419ه�/ 1998م، �س 179، 
. 232 ،231 ،180

)2(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 20، 21 .
)3(  النعمي، امل�سدر ال�سابق، �س 56، واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س33 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 50، 51، 52، 53، 62 .

)5(  احلازمي، املرجع ال�سابق، �س 86، 87 .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 353،352 .

)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 .
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الأحيان يوفد من قبل احلاكم ومن اأمثلة ذلك ال�س���يخ علي بن عبد الرحمن بن احل�س���ن 
البهكلي اأحد علماء �س���مد الذي عينه �س���ريف �س���بيا قا�سيًا ومدر�س���ًا ب�سبيا)1(، كذلك 
�س متنقًا بني قرى �س���مد)2(. وقد  ال�س���يخ املطهر بن عل���ي بن حممد النعمان ال���ذي دررَّ
حظي العامل اأو ال�س���يخ يف املخاف مبكان���ة علمية كبرية عند النا�س ولدى تاميذه .كما 
ح�سرَّ الدين الإ�سامي على العلم والّتْعليم وتكرمي اهلل لأهله بقوله تعاىل ) ُقْل َهْل َي�ْسَتوي 
الرَِّذين َيْعَلمون والذين ل َيْعلُمون ()3(، وقوله اأي�سًا ) َيْرَفِع اهلُل الرَِّذين اآَمُنوا ِمْنُكْم َوالرَِّذين 

اأُوُتوا الِعْلَم َدَرَجات ( )4(  . 
والدليل على هذه املكانة التي حظي بها العامل اأو ال�سيخ لدى تاميذه مازمة الطلبة 
له وعدم مفارقتهم اإياه ومداومة الدرا�س���ة على يديه)5(، واأي�س���ًا املرثيات التي ي�سطرها 
الطلبة يف معلميهم من العلماء وامل�سائخ، ومثال ذلك ال�سيخ عمر بن عبد القادر احلكمي 

الذي تويف يف اأبي عري�س وما اأ�ساب النا�س بعده من احلزن والوح�سة والبكاء )6( .    
واأذك���ر بع����س املرثيات كنم���وذج يبني املكان���ة الرفيعة الت���ي كان يتمت���ع بها علماء 
املخاف عند تاميذهم، ومنها مرثية ال�س���يخ حممد بن عي�س���ى الظفاري العري�س���ي يف 
�س���يخه عمر بن عبد القادر بن حممد احلكمي املتويف �س���نة )1000ه�/1591م (، نختار 

منها هذه الأبيات)7(  .
ــِكــالت ـــِف املـــ�ـــســـــــائـــل الـــــمــ�ــسْ ـــكـــ�ـــسْ ـــالتمــــن ِل ـــــــــرِف الــــــــّنــــــــوازل املُـــــــعـــ�ـــسِ ولــــ�ــــسَ
ـــريـــَديـــن ـــــــرنـــا واملــــ ـــــاتمــــن لـــُطـــــــالِب عـــ�ـــسْ ــــــ اجِلـــــَه ــــيــــِع  جــــمـــــ يف  ولــــلـــــــــوفـــــــــِد 
اأوَدى ـــايـــخ  املـــ�ـــسَ �ـــســـــــيـــُخ  ـــوا  قـــالــــ عــــمــــُر الــــفـــــــــرُد �ـــســـــــاحـــُب املــــْنــــَقــــبــــاِتبـــــــعـــُد 
ـــــال َحــــِزيـــــــــٍن ـــِه مـــــن الـــــِرَجــــــ ـــــراتكــــــْم عـــلـــيــــ ــــــ ـــــَزَف ــــــ وَكـــــــِئـــــــيـــــــٍب ُيـــــــــــتـــــابـــــــــــُع الــــــ
ــــي عــلــيــه ــــوِن َتــــْبــــكـــــ ــــفــــنـــــ ـــــيـــــوُن الـــــ ــــــّراِتوعــــــ ـــــــ ـــــــ ِبـــــــــُدمـــــــــــــــــــوٍع �ـــــســـــَجـــــــــــاجـــــــــــة ت
عـــــــلـــٍم ـــــُر  حـــــبــــــ اأّنــــــــــــــــــــه  اهلُل  ــــد  والأَدَواِت�ــــســــهـــــ ـــــوِم  ــــــ الـــــعـــــل يف  ــــــارٍع  ـــــــ بـــــــ
ـــــه ـــــَر اجلـــــــــــــــــــــــزاِء اإلــــــ ــــــجــــــزاه خـــــيــــــ ـــــاِتفـــــــ ـــــّدَرجــــــ ــــــ ِبــــِجــــنـــــــــان مــــرفـــــــــوعــــِة ال

)1(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 55، 56 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 111.
)2(  اأحمد بن حممد امل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س  805، 806 .

)3(  �سورة الزمر، اآية 9 .
)4(  �سورة املجادلة، اآية 11 .

)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 377، 378 .
)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 330 . 

)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 330 ،331، 332، 333، 334  . 
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ومن ذلك مرثية حممد بن عي�س���ى الظفاري نف�س���ه يف ال�س���يخ �س���ديق بن علي بن 

�سديق احلكمي اأحد علماء اأبي عري�س وكان اأحد تاميذه ؛ اإذ يقول)1( : 
لــفـــــقــدكــم ـــف  اأ�ـــســـيــــ اإين  قـــــــا�ـــســـم  اأبـــــــا  كــــــل حـــمـــام  ـــــان  اأنـــــــــــــاوح يف الأغـــــ�ـــــســــــ
ـــد تــفــجـــــرت ــــني قــــ ـــام)2( لــتــبــكــيــك مـــنـــي اأعـــــ بـــاأبـــحـــر دمــــــع مــــن مــ�ــســيــل �ـــســـهــــ
�سريحكم تغ�سى  الر�سوان  من  ـــــــران وخــــــــــري �ــــســـــــــالم�سحاب  بــــعــــفــــو وغـــــــفــــــــ

اأّما طريقة الدرا�س���ة يف امل�س���جد فتكون على �س���كل حلقات متع���ددة ُتعقد يف اأوقات 
متفاوتة وتكون يف الغالب يف اأحد جوانب امل�س���جد اجلامع يف البلدة والذي يكون ال�س���يخ 
هو الإمام الر�س���مي له، وقد تتعدد احللقات العلمية يف امل�س���اجد بحيث ينتقل ال�س���يخ اأو 
العامل من م�سجد اإىل م�سجد لعقد حلقاته العلمية لي�ستفيد منه اأكرب عدد من الطلبة)3(. 
وتكون الدرا�س���ة يف هذه احللقات عن طريق القراءة يف مو�س���وع واحد يف كتب التف�س���ري 
اأو احلدي���ث اأو الفق���ه اأو النح���و والأدب اأو التاري���خ ونحو ذلك . بالإ�س���افة اإىل كون هذه 
احللقات خم�س�س���ة للتعليم فاإنها تعد جمل�س���ًا علميًا يح�س���ره العلماء)4(، وهي مفتوحة 
لل���راأي والنقا�س فيما غم�س من م�س���كلة اأو ا�ستع�س���ى من اأم���ر، اإىل جانب كونها جماًل 

فكريًا ملن �سمت من الدار�سني )5( . 
وقد �س���م املخاف ال�سليماين العديد من امل�س���اجد العلمية التي كانت منارًا للعلم، 
وتخرج منها العديد من الق�ساة واخلطباء واملعلمني واأ�سحاب النفوذ، ومن هذه امل�ساجد 
امل�س���جد اجلام���ع يف مدين���ة اأبو عري����س الذي كان ُيَدر�س فيه ال�س���يخ �س���ديق بن حممد 
ال�س���اط)6(، وال�س���يخ حممد بن عي�سى قا�س)7(، وال�س���يخ اأحمد بن مو�سى الأ�سدي)8(، 
وال�س���يخ امله���دي ب���ن اله���ادي بن امله���دي احلكم���ي)9(، وال�س���يخ حممد بن عب���د القادر 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 342 . والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 278، 279 .
)2(  �س���هام : واد م�س���هور يف تهامة اليمن، ين�س���ب اإىل �ِسَهام بن �سهمان بن الغوث بن �س���عد بن عدي، وياأتي من جبال 
���ور غرب �س���نعاء وبع�س املناطق حولها وي�س���ب يف البحر الأحمر . انظر . املقحفي، املرجع ال�سابق، ج1، �س  ح�سُ

 . 218 ،217
)3(  اأحمد بن حممد امل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س 806 . 

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  339 . 
)5(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  411 .
)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 . 
)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 381  .

)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 369 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 35 .     
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 51 . 
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احلكمي)1(، وال�س���يخ  اأبو القا�س���م بن علي بن �س���ديق احلكمي)2(، اإىل جانب م�س���جدي 
املحفدي)3(، وم�س���جد ال�سدر اأبو القا�س���م يف مدينة اأبي عري�س)4(، وم�سجد الُعْقدة)5(، 
الذي در�س فيه ال�سيخ عمر بن اأحمد القرياط الأ�سدي)6(،  وال�سيخ يا�سني بن حممد بن 

اأبي بكر الأ�سدي)7(، وال�سيخ حممد بن علي بن حممد املعلم)8( .
اأما م�س���اجد �سبيا فكان بها امل�سجد اجلامع الذي جل�س للتدري�س فيه ال�سيخ الأمني 
بن اأبي القا�سم �سافع)9(، وال�سيخ الزين بن عي�سى بن الأمني �سافع )10(، وال�سيخ املرت�سى 
بن حامت بن حممد �س���افع)11(، وال�س���يخ اأحمد علم الدين بن احل�سني �سافع)12(، وال�سيخ 
احل�س���ني بن حممد بن احل�س���ن النعمي)13(، وال�س���يخ علي ابن الأمني ابن اأبي القا�س���م 
�س���افع )14(، وال�س���يخ علي بن املرت�س���ى بن حامت �سافع)15(، وال�س���يخ علي بن احل�سن بن 
حممد النعمي)16(، وم�س���جد �س���لهبة، الذي در�س فيه ال�س���يخ اأحمد بن احل�س���ن بن علي 

احلازمي)17(، وال�سيخ حممد بن عبد القادر املحلوي)18(.    
اأم���ا م�س���اجد �س���مد ف���كان به���ا امل�س���جد اجلامع ب�س���مد حي���ث در�س فيه ال�س���يخ 
اأحم���د بن عب���ده بن حمم���د النعم���ان)19(، وال�س���يخ علي بن عب���د الرحمن بن احل�س���ن 

)1(  امل�سدر نف�سه، مقدمة املحقق، �س 52 . 
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 53 . 

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  329 . 
)4(  امل�سدر نف�سه، حمقق، �س 86 . 

)5(  الُعْقَدة : قرية �سمال مدينة اأبي عري�س . انظر . العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 297 . 
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  346 . 

)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  346 . 
)8(  امل�سدر نف�سه، مقدمة املحقق، �س 53 . 

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 336 . وزين ال�سافعي، الرو�س  الزاهر، �س390 .  )9(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 355 .وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 391 .  )10(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط ،�س 376 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392 .   )11(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط ،�س  408. وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .  )12(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 352 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 72 .    )13(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 392، وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .   )14(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 414، وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 ،394.   )15(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط ،�س 412 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق  ،ج3، �س 152 .  )16(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  358 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 42 .  )17(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  358 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 42 .  )18(

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 379 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 40  .  )19(
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�َس اأي�س���ًا يف جامع   البهكلي)1(، وال�س���يخ املطهر بن عل���ي بن حممد النعمان)2(، الذي َدررَّ
ال�س���قريي )3(، وال�س���يخ اإبراهي���م بن علي بن حمم���د النعمان)4(، وال�س���يخ عقيل بن علي 
ب���ن حمم���د النعمان)5(، وال�س���يخ اأحمد ب���ن علي بن حمم���د النعمان )6(، وال�س���يخ اأحمد 
بن احل�س���ن بن علي احلازمي)7(، وال�س���يخ علي بن اأحمد النعمان)8(، وال�س���يخ ح�سني بن 
اأحمد بن حممد النعمان،)9( وال�سيخ ح�سن بن علي الو�سي ال�سمدي)10(، وال�سيخ ح�سني 
بن اأحمد ال�س���بلي)11(، اأما م�س���اجد جازان فكانت تعقد بها عدد من احللقات التعليمية 

وخا�سة م�سجد اأبي بكري)12(، وم�سجد بني عبد الأول)13( .   
كم���ا اأن بع�س العلماء مل يكتف بالتدري�س يف امل�س���اجد اجلامعة، بل كان له مكان اأو 
خل���وة يف اإح���دى الزوايا املوجودة يف املخاف. ويتم التدري�س فيها وفقًا لأ�س���ول املذهب 
ال���ذي ينتم���ي اإليه العامل وطال���ب العل���م)14(. وكان له���ذه الزوايا دور كبري يف مدار�س���ة 
القراآن وحتفيظه، وبع�س علوم ال�سوفية، وخا�سة زوايا بني احلكمي، وبني الأ�سدي)15(. 
ة ل�س���كنى اجلماعات الفقرية التي ق���ام ببنائها عدد من اأعيان  وكان���ت هذه الزوايا ُمعدرَّ
وعلم���اء املخ���اف)16(، كال�س���يخ العامل عمر بن عب���د القادر احلكمي ل���ه زاوية يف جامع 
�س بها �س���ائر الفنون)17(، وال�س���يخ يو�س���ف بن حممد العجيبي ) ت  اأبي عري�س وكان ُيدررِّ

عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 55 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 111 .  )1(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 391، 392 . وامل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س 806 .   )2(

ال�س���قريي: بالت�س���غري ؛ قرية من قرى وادي �س���مد، تبعد عن اأبي عري�س حوايل)25( كم �سمال. انظر. العقيلي،   )3(
املعجم اجلغرايف، �س230. وامل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س 806 .

انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 51 .  )4(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  403 .  )5(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  394 .  )6(

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  358 .   )7(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 363 .  )8(

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  413 .   )9(
امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 410 .  )10(

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 352 .   )11(
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 336 .  )12(

املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 95 .   )13(
العقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 212 .  )14(

)15(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 329 . والو�سلي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 41 .
)16(  العقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 167 .

)17(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  329 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 20 . 
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����س الطلبة يف زاويته وقد انتفعوا م���ن ذلك كثريًا)1(، وقد  1018ه����/1609م (، الذي َدررَّ
خلفه يف مركزه بعد وفاته ابنه ال�سيخ يا�سني الذي ظل قائمًا باأمر زاويته حتى وفاته �سنة 

)1028ه�/ 1618م ( )2(  . 
2ـ الرحلة يف طلب العلم :

بعد اأن ينتهي طالب العلم من مرحلة درا�س���ته يف حلقات العلماء، ُيقدم على مرحلة 
مكملة للمرحلة الأوىل رغبًة يف ال�س���تزادة يف موا�س���لة التعليم على اأيدي علماء اآخرين 
خارج بلده ا�س���تهروا بالعلم، اأو الرغبة يف جلب ُكتب نفي�س���ة غري موجودة يف بلده . وهذه 
املرحلة هي ال�سفر والغرتاب يف �سبيل اكت�ساب العلم . واإذا كانت الظروف القت�سادية 
لها تاأثري على مرحلتي الّتعليم يف بلد الطالب فاإن ال�سفر والرحتال يف �سبيل العلم حتكمه 
الظروف ال�سيا�سية وم�ساق الطريق زيادة على الظروف القت�سادية، فا�سطراب الأمن 
يف املخاف ال�س���ليماين وغريه يجعل امل�سافر معر�سًا لل�س���لب وقطع الطريق)3(، وم�ساق 
د من طموح طالب العلم ويجعله يقتنع باأخذه عن علماء  ال�س���فر بو�س���ائله القدمية قد حَتِ
بلدته وما جاورها، اأّما الناحية القت�س���ادية فا �س���ك يف حاجة الطالب ال�س���ديدة اإىل 
املال يف �سفره واأثناء اإقامته يف البلد الذي يق�سده، ومن الطاب من عالج هذه امل�سكلة 

يف تلك البلدان باأعمال تعينهم على ك�سب املعي�سة ومنها ن�سخ الكتب وبيعها )4( .
اأ- الرحلة اإىل اليمن :

حظي���ت الرحل���ة اإىل اليم���ن بالن�س���يب الأوفر من رحل���ة طلبة العل���م من املخاف 
ال�سليماين لأ�سباب كثرية منها : قربها من بلدان املخاف ال�سليماين)5(، وتوفر املعونات 
املادية واملعي�س���ية املخ�س�س���ة لط���اب العلم الغرب���اء)6(، وازدهار احلي���اة العلمية بها، 
وك���رثة املراكز العلمية فيه���ا على اختاف مذاهبها)7(، والرتحي���ب بطلبة العلم من ِقبل 
اأئم���ة اليمن، وارتباط طلبة العلم باملخاف ال�س���ليماين ن�س���بًا ببع����س علماء اليمن بعد 
ا�س���تقرارهم فيها. ومن هوؤلء العلماء الذين رحلوا اإىل اليمن ال�س���يخ عز الدين بن علي 

)1(  العقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 211، 212 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  363 . والعقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 211 .

)3(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 46، 47. واإ�سماعيل الأكوع، هجر العلم ومعاقله يف اليمن، ج1، �س 1221. 
)4(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 84، 85 . 

)5(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 28 .  
)6(  اأبو داه�س، احلياة الفكرية والأدبية، �س 58 . 

)7(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 30 . 
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بن احل�س���ن النعم���ي)1(، املولود يف عْتِود)2(، ن�س���اأ بالدهن���ا)3(، وبداأ بطل���ب العلم بها ثم 
رحل اإىل بلدان املخاف واأخذ عن علمائها، ثم رِغب يف ال�ستزادة من العلم فرحل اإىل 
اليم���ن واأخذ ع���ن علمائها ومنهم القا�س���ي اأحمد بن اأبي الرج���ال، والعامة حممد بن 
اإبراهيم ال�س���حوتي وغريهما، ثم عاد اإىل وطنه وتوىل الق�س���اء. ومنهم ال�سيخ اأحمد بن 
احل�س���ن بن علي احلازمي، الذي وِلد يف �س���لهبة، وبداأ تعليمه فيه���ا، ثم رحل اإىل اليمن 
واأخذ عن علمائها، وبعد رجوعه من رحلته العلمية ت�سّدى للتعليم والإفتاء يف قريته حتى 
وفاته  عام )1026ه�/ 1617م( )4( . ومن طلبة العلم الذين �س���افروا اإىل اليمن ال�س���يخ 
اأبو القا�س���م بن ال�سديق ال�س���مدي)5( ؛ وِلد يف بي�س وبداأ فيها املرحلة الأوىل من تعليمه 
ثم �سافر اإىل اليمن وكان من اأكرب م�سايخه فيها ال�سيخ �سعيد الهبل)6(،  وبعد متكنه من 
العلم توىل ق�ساء زبيد وطاب له املقام يف اليمن فاأقام هناك حتى وفاته عام )1074ه�/ 

1663م ( .
 ومن طلبة العلم الذين �س���افروا اإىل اليمن ال�س���يخ عب���د العزيز بن حممد بن عمر 
النعمان اأخذ عن علماء �س���مد ثم رحل اإىل اليمن واأخذ عن علماء زبيد، و�س���عدة، وبعد 
عودته اإىل املخاف توىل ق�س���اء جازان واأبي عري�س ثم اأُ�س���ِند اإليه ق�س���اء زبيد واملخا، 
وكان���ت وفاته عام) 1078ه�/1667م ( )7( . ومن الذين رحلوا اإىل اليمن اأي�س���ًا ال�س���يخ 
احل�س���ني بن حممد بن علي النعمي ولد يف مركز �س���بيا واأخذ عن علمائها، ثم رغب يف 
التزود من العلم ف�س���افر اإىل اليمن واأخذ عن ال�س���يخ اأحمد بن يحيى حاب�س يف �س���عدة، 
 ث���م على ال�س���يخ حمم���د بن عز الدي���ن يف �س���نعاء َوَدَر����سَ عليه عدد من ط���اب اليمن 
وفات���ه  حت���ى  هن���اك  فاأق���ام  �س���نعاء  املق���ام يف  ل���ه  وط���اب  ال�س���ليماين،   واملخ���اف 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412 ،413 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س110- 113 . 
 )2(  ِعْتِود : على وزن ِفْعِول، واٍد م�سهور يف �سمال املخاف ال�سليماين ،كان ماأ�سدة يف اجلاهلية . انظر الهمداين، �سفة جزيرة 

      العرب، �س 77 . واحلموي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 83  . والعقيلي، املعجم اجلغرايف، �س 284 .
)3(  الّدْهنا :قرية تقع �سمال مدينة �سبيا، تبعد حوايل )9( كم منها . انظر. العقيلي، املعجم اجلغرايف، �س60.   

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 358 . واحلازمي، املرجع ال�سابق، �س 42 . 
)5(  اجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س212. وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 4، �س 84، 85 .

)6(  من الفقهاء املحققني، والعلماء املربزين، اأخذ العلم عن العامل عبد اهلل بن اأحمد املوؤيدي وغريه، واأ�سهر من اأخذ 
عن���ه العامة عبد الرحمن بن املنت�س���ر، وقد كانت وفاته يف �س���هارة �س���نة )1037ه����/1627م ( . انظر . ابن اأبي 

الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج2، �س 331-   337 .
اجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223 . وابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 201 ؛ بينما اأورده ابن الوزير   )7(
با�س���م عبد العزيز بن حممد . انظر . امل�س���در ال�س���ابق، ج1، 178، 179 ؛ واأورده ال�س���وكاين با�سم عبد العزيز بن 

اأحمد . انظر: البدر الطالع، ج1، �س 358 .
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ع���ام )1072ه����/1661م ( )1( . ومنه���م كذلك ال�س���يخ احل�س���ني بن حممد بن احل�س���ن 
النعم���ي، ولد يف و�س���اع، واأخذ عن  علمائها، ثم رحل اإىل اليم���ن واأخذ عن علمائها، ويف 
�سي عن عائ�سة – ر�سي  �س���عدة ح�سل بينه وبني ال�سيد علي النا�سري خاف حول الرترَّ
اهلل عنها – فكان احل�س���ني النعمي يذكر عائ�س���ة فري�سى عنها، واأما علي النا�سري فا 
يرى ذلك، ويبدو اأّن الّنقا�س قد احتدم بينهما مما كان �س���ببًا من الأ�س���باب التي دفعت 
ال�سيخ احل�سني النعمي اإىل مغادرة اليمن والعودة اإىل وطنه، وبعد عودته ت�سّدى للتعليم 

والإفتاء حتى وفاته عام ) 1019ه�/ 1610 م ( )2( . 
وال�س���يخ الأم���ني بن اأبي قا�س���م �س���افع، ولد يف �س���بيا، واأخذ عن علم���اء املخاف، 
ث���م رح���ل اإىل اليم���ن واأخ���ذ ع���ن علمائه���ا، وبع���د رجوع���ه اإىل بل���ده ت���وىل من�س���ب 
الق�س���اء وت�س���در للتعلي���م والإفت���اء، وتخ���رج عل���ى يدي���ه ع���دد م���ن ط���اب العل���م 
 منه���م ال�س���يخ حمم���د ب���ن عب���د الق���ادر املحل���وي، وبق���ي عل���ى ذلك حت���ى وفاته �س���نة 
) 1014ه�/1605م()3(. وال�س���يخ علي بن عبد الرحمن بن ح�س���ن البهكلي، الذي ولد يف 
�س���مد واأخذ عن علمائها، ثم رحل اإىل اليمن ودر�س على اأيدي علماء �سعدة و�سنعاء يف 
الفق���ه والعربي���ة ثم عاد اإىل بلدته وتفرغ  للتدري�س فانثال على حلقته اأبناء املخاف، ثم 
توىل ق�س���اء �س���بيا اإىل جانب قيامه بالتدري�س وقد تويف ع���ام )1114ه�/1702م ( )4(. 
ومن الذين رحلوا يف �س���بيل طلب العلم اإىل اليمن اأي�س���ا ال�س���يخ عز الدين بن دريب بن 
املطه���ر العم���اري، ولد يف بلدة اجلمالة، واأخذ عن علمائها، ث���م رحل اإىل اليمن، ودر�س 
بها الفقه واحلديث واأ�س���هر م�س���ايخه هناك ال�س���يخ اأحمد بن حممد لقمان)5(، ثم �سكن 
كوكب���ان، وكان هو املرجع لأهل الإقليم يف الق�س���اء والفتوى، فاأق���ام بها حتى وفاته عام 
)1075ه����/1664م( )6( . ومنهم ال�س���يخ املطه���ر بن علي بن حممد النعم���ان، قراأ على 

)1(  ابن املوؤيد، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س392 . وابن الوزير، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، �س 178 . وزبارة، ن�س���ر العرف 
لنباء اليمن بعد الألف، ج1، �س 627 .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 352 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ، ج2، �س 192 . 
 )3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 336 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، 

      �س 236 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س390 . 
)4(  عبدالرحمن البهكلي ،خا�سة الع�سجد، �س 55، 91. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 111، 112.

)5(  من علماء اليمن املحققني يف العلوم الإ�س���امية، �س���كن �س���هارة فكان اإمام جامعها واأحد �س���يوخ العلم فيها . وله 
الإمام املوؤيد على  باد  الطويلة، ثم اأر�س���له عامًا على املخاف ال�س���ليماين، له موؤلفات و�س���روح وتعاليق منها :) 
ار من  البحور املغرقة يف الرد على �ساحب ال�سواعق  املحرقة ( و) حا�سية على الف�سول اللوؤلوؤية (، تويف بقرية غمرَّ
باد رازح �س���نة 1039ه�/ 1629م . انظر. ابن املوؤيد، امل�س���در  ال�سابق، ج1، �س 183 – 185 . وابن اأبي الرجال، 

امل�سدر ال�سابق، ج 1، �س 433 �437 . وال�سوكاين، البدر الطالع ،ج1، �س 118.
 )6(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س111 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 173 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع 

      والأب�سار، ج1، �س 198 .
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علماء املخاف ثم رحل اإىل اليمن واأخذ عن علماء �س���نعاء، وحلج)1(، وعدن، و�س���عدة، 
واأ�سهرهم ال�سيخ اأحمد بن مهدي املوؤيدي  وال�سيخ �سعيد الهبل، ثم عاد اإىل وطنه واأ�سبح 

املرجع يف الإفتاء والتدري�س حتى وفاته عام )1048ه�/ 1638م ( )2( . 
وال�سيخ ح�سني بن حممد بن يحيى ال�سمدي، ولد يف مركز �سمد واأخذ عن علمائها، 
ث���م رح���ل اإىل اليمن ودر�س على اأيدي علماء �س���عدة، ثم عاد اإىل مرك���زه ليقوم بواجبه 
العلم���ي، وكانت وفاته عام )1066ه�/1655م( )3(. وال�س���يخ عبد اهلل بن علي بن حممد 
النعمان، اأخذ العلم عن اأبيه ثم عن اإخوته ثم عن علماء املخاف يف �س���مد واأبو عري�س 
و�س���بيا، ث���م رحل اإىل اليمن واأخذ ع���ن علمائها، وبعد عودته اإىل املخاف توىل ق�س���اء 

جازان، وكانت وفاته عام )1078ه�/ 1667م ( )4( .
ب ـ الرحلة اإىل احلجاز :

كان���ت احلجاز هي الوجهة الثانية لطلبة العلم من املخاف ال�س���ليماين لاأخذ عن 
علمائها وجماوريها، اإل اأن ُبعد امل�سافة، وم�ساعب الطريق اإليها قللت من الرحلة اإليها، 
حتى واإن اجته طلبة العلم اإليها فاإن وجهتهم بق�سد احلج والعمرة . ومع هذا فاإن هناك 
�س���واهد ِعدة تدل عل���ى رحلة بع�س طلبة العلم من املخاف اإىل مك���ة املكرمة اأو املدينة 
املن���ورة لطل���ب العلم على علمائها، وال�س���تفادة م���ن احلركة العلمية املزده���رة بها )5(. 
ومن طلبة العلم الذين رحلوا اإليها ال�س���يخ اأحمد بن املقبول الأ�سدي، رحل من مركز اأبو 
عري�س طلبًا للعلم اإىل مكة وقراأ على م�سايخها يف الفقه والقراءات وعلوم العربية واأدرك 
ما يوؤهله للق�ساء والإفتاء ثم عاد اإىل وطنه وويل الق�ساء بها اإىل جانب التعليم وظل على 
ذلك حتى وفاته ) �س���نة 1023ه�/ 1641م( )6(، ومنهم ال�سيخ حممد بن اأحمد الأ�سدي، 
املول���ود يف اأبي عري�س وبعد اأن اأخذ عن علماء بلدته رحل اإىل مكة لا�س���تزادة من العلم 
فازم علماءها حتى اأ�س���بح من كبار العلماء وت�س���در للتدري�س هن���اك حتى وفاته عام 

)1(  حلج : خماف من خماليف اليمن، ين�س���ب اإىل حلج بن وائل بن الغوث . انظر . احلموي، امل�س���در ال�س���ابق، ج5، 
�س 14 . ويقع يف ال�سمال الغربي من عدن مب�سافة )25( ميا . انظر . املقحفي، معجم البلدان، ج2، �س 355  .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  391، 392 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج 4، �س 404 .
)3(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 60 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 46 .
)5(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 33 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351، واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س164، وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، 
�س237.
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)1060ه����/1650م( )1( ؛ وكان مع���ه يف تل���ك الرحلة ابنه اأحمد الذي ت�س���دى لاإقراء 

بامل�سجد احلرام حتى وفاته �سنة )1066ه�/ 1655م( )2(. 
ونذكر رحلة ال�س���يخ ح�س���ن بن حممد الهدي�س���ي النعمي، من بلدته و�س���اع اإىل مكة 
واأخ���ذ ع���ن علمائها ثم عاد اإىل بلدته، وكانت وفاته ع���ام )1047ه�/ 1637م ( )3(. ومن 
تلك الرحات رحلة ال�سيخ اأحمد بن اأبي الفتح بن �سديق احلكمي، املولود يف اأبو عري�س، 
اأح���ذ على علماء بلدته ثم رحل اإىل مكة واملدينة لا�س���تزادة م���ن العلم فازم علماءها 
ثم ت�س���در للتعليم هناك حتى وفاته عام ) 1044ه�/ 1634م( )4( . ومنها رحلة ال�س���يخ 
اأحمد بن حيدر العري�س���ي من اأبي عري�س اإىل مكة، وتعّلم على اأيدي علمائها حتى اأ�سبح 
من �س���يوخ القراءات ال�س���بع، ثم لزم املجاورة والتعليم بها حت���ى وفاته عام )1044ه�/ 
1634م( )5(. ومنها رحلة ال�سيخ حممد الأمرح، من بلدة و�ساع اإىل مكة وتعلم على اأيدي 
علمائها ثم عاد اإىل بلدته، وقد تردد  على مكة مرارًا لا�ستفادة من علمائها حتى وفاته 

عام ) 1047ه�/ 1637م ( )6( . 
َعُلم  وم���ن طلبة العلم باملخاف ال�س���ليماين من كانت رحلته اإىل احلجاز بق�س���د الترَّ
َك�ُس���ب بق�س���ائدهم لدى اأ�س���راف مكة واملدينة ونالوا حظًا من ذلك ومن هوؤلء رحلة  والترَّ
ال�سيخ حممد بن عي�سى الظفاري العري�سي، الذي ولد يف اأبي عري�س، ون�ساأ يف �سبيا وتعلم 
على اأيدي علمائها ثم رحل اإىل مكة ومدح اأ�سرافها ونال حظًا من ذلك وكانت وفاته عام 
) 1027ه�/ 1617م ( )7(. ومنها رحلة ال�سيخ اأحمد بن مهدي البهكلي اإىل احلجاز ومدح 

اأ�سرافها ونال حظًا كثريًا من ذلك وكانت وفاته عام )1038ه�/ 1628م( )8( . 
وه���ذه الرحات العلمية التي ق���ام بها طلبة العلم يف املخاف ال�س���ليماين مع توفر 
ع���دد م���ن العلماء البارزين يف املخاف تدل على حق اختي���ار الطالب للعامل الذي ياأخذ 
عن���ه علمه فا يقت�س���ر على عامل بعينه بل ي�س���تزيد من العلم ق���در الإمكان على الرغم 

)1(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 . والبغدادي، هدية العارفني، ج 6، �س 285 .
)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325� 327. وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289� 291 .
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 371. والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س385 .
)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164، 165. وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س235� 239 .

)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 382 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 390 .
)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 18. 

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 371 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 485 .
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مما كان َيحُف هذه الرحات من خماطر اأمنية وحاجتها اإىل التمويل املادي الذي يفتقر 
اإليه الكثريون، كما اأّن يف هذه الرحات ُبْعدًا عن الأهل والوطن اإل اأّن ق�س���مًا من الطلبة 
ا�ست�س���هلوا هذه امل�س���اعب وحتملوا م�س���اق الطريق  والبعد عن الأهل والوطن وعاجلوا 
الناحي���ة القت�س���ادية بالعمل يف الباد الت���ي رحلوا اإليها بعمل مت�س���ل بالهدف العلمي 
الذي رحلوا من اأجله كن�سخ الكتب)1(، وا�ستطاع ق�سم منهم التكيف والن�سجام مع اأهايل 
البل���د املهاجر اإليه والرتباط معهم بعاقات اجتماعي���ة )2(، وياحظ اأن هذه الرحات 
العلمي���ة ل تنح�س���ر يف رح���ات الطاب اإىل املراك���ز العلمية املتقدم���ة فقط فالطاب 

يرحلون اإىل اأي بلد يوؤملون ال�ستفادة من علمائه . 
وكان له���ذه الرح���ات العلمية اأثره���ا الكبري عل���ى الطاب القائمني بها فات�س���عت 
مداركهم وازداد علمهم)3(. واطلعوا على كتب مل يتي�س���ر لهم الطاع عليها يف بلدانهم، 
وا�س���تفاد بع�س���هم  بجلب بع�س هذه الكتب معه عند رجوعه)4( ،كما كان لهذه الرحات 
اأثرها يف اإثراء ثقافة الطاب بات�س���الهم بزمائهم يف حلقات زبيد و�س���عده و�س���نعاء 
وه���وؤلء الط���اب من مذاه���ب خمتلفة اأي�س���ًا، كما اأن العلم���اء يف اليمن ومك���ة املكرمة 
له���م طرقهم واأ�س���اليبهم التي قد يكون فيها بع�س الختاف عن طرق واأ�س���اليب علماء 
املخاف ال�سليماين � كما �سبق القول � كانوا ياأخذون عن علماء بلدانهم وعلماء املخاف 
ال�س���ليماين اأوًل ثم يقومون برحاتهم اخلارجية فا�س���تطاعوا اجلمع واملقارنة بني طرق 

واأ�ساليب م�سايخهم يف املخاف ال�سليماين وم�سايخهم يف اليمن ومكة املكرمة . 
وم���ن اإيجابي���ات هذه الرحات ارتب���اط الطاب بعاقات مع �س���يوخهم وزمائهم 
يف احللقات التعليمية)5(، فالطالب الذي �سي�س���بح �س���يخًا فيما بع���د ُيعلم غريه ومينحه 

)1(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 84، 85 .
)2(  امل�سدر نف�سه، ج4، 84، 85 .

)3(  وباإلق���اء نظرة على علماء القرن احلادي ع�س���ر الهج���ري يتبني اأن حوايل ربع علماء املخاف ال�س���ليماين يف هذا 
القرن قد رحلوا من اأجل الدرا�سة اإىل اخلارج، اإل اأنهم مل يتمكنوا من حتقيق الأف�سلية على بع�س زمائهم الذين 
مل  يقوموا برحات علمية حيث برز يف هذا القرن عدد من العلماء املقت�سرين على الدرا�سة  املحلية ومنهم ال�سيخ 
حممد بن عبد القادر املحلوي املتويف �س���نة  ) 1025ه�/1616 (، الذي  و�س���فه عبد اهلل النعمان بقوله " ول يوجد 
اأحد من اأهل العربية بجهة تهامة اإل وللفقيه حممد  املحلوي عليه م�سيخة اأو نحوها ". وخا�سة القول اأن الرحات 
العلمي���ة لها اإيجابياتها الكثرية فقد ا�س���تفاد منها القائمون بها، ولو ُق���در – واهلل اأعلم – لهوؤلء العلماء البارزين 
واملقت�سرين على الدرا�سة  املحلية ال�سفر اإىل اخلارج لزاد علمهم وات�سعت  مداركهم اإل اأنه ل ميكن اعتبار جمرد 

القيام بالرحات العلمية مقيا�سًا مل�ستوى العامل  . 
)4(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 413 – 415 .

)5(  امل�سدر نف�سه ،ج4، �س 84، 85 .
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ال�س���هادة ما زال يذكر ا�سم م�سايخه يف كل �سهادة مينحها لأحد طلبته �سواًء كان �سيخه 
قد منحه ال�س���هادة اأم ل . وقد اهتم عدد كبري من الطاب الذين قاموا برحات علمية 
باحل�س���ول على هذه ال�سهادات اأو الإجازات من م�س���ايخهم الذين اأخذوا عنهم يف هذه 

الرحات .  
3- طرق تلقي العلم وتعلمه 

اأ -ال�سـمـاع :
هو �س���ماع لفظ ال�س���يخ اإماء اأو حتدثًا، �سواء كان من حفظه اأو من كتاب، وهو اأرفع 
ط���رق التدري�س عند اجلماهري)1(. وهذه الطريقة كانت �س���ائدة يف هذا القرن � احلادي 
ع�س���ر الهج���ري � حت���ى اأن كتب الرتاجم للعلماء ل تخلو من عبارة �س���معت، �س���مع، وهي 
طريق���ة ت���ازم طالب العلم يف بداية حياته لأنه ل ميكن اأن ي�س���ل اإىل م�س���توى عاٍل من 
العلم دون ال�س���ماع من كثري من العلماء ومن ثم �س���ارت هذه الطريقة م�س���لكًا �سائعًا يف 
كثري من حلق التدري�س يف املخاف ال�س���ليماين، بعد اأن اأدرك من�س���وبو التعليم فيه مدى 
جدوى هذه الطريقة كاأُ�س���لوب تعليمي . ولل�س���ماع اأنواع عديدة، منها ال�س���ماع حتدثًا من 
حفظ ال�س���يخ دون العودة اإىل الكتاب ف�س���ار عليه بع�س العلماء مثل علي بن احل�س���ن بن 
حمم���د النعمي، الذي كان يدر�س لطابه من حفظه دون الرجوع اإىل كتاب)2(، مما يدل 
على متكنه من مادته التي يقوم بتدري�س���ها . وقد �سار على هذه الطريقة كثري من علماء 
احلدي���ث لأنه يع���د لديهم اأعلى مرات���ب التعليم، كما مل تكن هذه الطريقة خم�سو�س���ة 
باأهل احلديث بل مار�سها الكثري من علماء الفقه واللغة)3(. وقد اأمدتنا امل�سادر املتوفرة 
لدينا باأ�س���ماء الكث���ري من طلبة علم املخ���اف الذين تلقوا تعليمهم �س���ماعًا حيث تلقى 
املطه���ر ب���ن علي بن حمم���د النعم���ان ) ت 1049ه����/ 1669م ( ما عرف���ه من احلديث 
)�س���ماعا( )4(، وتفقه ال�سيخ علي بن حممد بن اأبي بكر احلكمي ) ت1041ه�/1631م ( 
على اأبيه وعمه يف احلديث �س���ماعًا)5(. كما تفقه حممد بن �س���ديق بن حممد احلكمي ) 

)1(  عثمان بن عبد الرحمن بن ال�ساح، مقدمة ابن ال�ساح وحما�سن الإ�ساح، حتقيق : عائ�سة عبد الرحمن، ) د 
. ط (، دار الكتاب – القاهرة، 1974م، �س 245 .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 152 – 155. وابن اأبي الرجال، 
امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 339، 358 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4،   404، 405 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 173 ،ج 4، �س 415 . 

واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 152 – 155 .
)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 189- 191. والبغدادي، هدية العارفني، ج5، �س 755  . 
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ت 1043ه�/1633م (، على يد ال�س���يخ عمر بن عبد القادر بن حممد احلكمي، يف الفقه 
ال�س���افعي )�سماعًا( )1(. وممن اأخذ �سماعًا ال�س���يخ اأحمد ابن احل�سن بن علي احلازمي 
)ت 1026ه����/1617م()2(، وال�س���يخ عبد الهادي بن املقبول ب���ن عبد الأول الزيلعي ) ت 
1098ه�/ 1686م ( )3(، و�س���يوخه بال�س���ماع والإجازة كثريون”)4(، وال�سيخ عز الدين بن 

دريب بن املطهر العماري ) ت 1075ه�/1644م ( )5( .
      ومن اأنواع ال�سماع اأي�سًا الإماء الذي يعد اأف�سل اأنواع ال�سماع واأ�سحها ؛ وذلك 
لأن " املتح���دث يع���رف ما مُيلي والكاتب ي�س���مع ويفهم ما يكت���ب”)6(، وقد يكون الإماء 
م���ن كت���اب اأو من حفظ العامل)7(، ولذلك كانت تعقد حلقات لاإماء يف امل�س���اجد، ومن 
العلماء الذين ا�س���تخدموا هذه الطريقة احل�س���ني بن حممد بن يحيى النعمان ال�سمدي 
) ت 1066ه�/ 1655م ( الذي اأملى عّدة حلقات)8(، وال�س���يخ علي بن احل�س���ن بن حممد 
النعم���ي ) ت 1067ه����/1656م ( )9(. وهن���اك الكثري من طلبة العل���م الذين تلقوا العلم 
بوا�س���طة الإماء )10(، ويعمد الطاب يف حلق���ات الإماء اإىل كتابة ما اأُملي عليهم .كما 
يقوم بع�س العلماء � املهتمون ب�سحة ما ينقل عنهم � باإعادة القراءة ملا اأماه )11(، ويعهد 
بع�س احلا�سرين يف جمال�س الإماء � ممن عرفوا برداءة اخلط � لغريهم � ممن عرفوا 

بجودة اخلط واإتقانه � للقيام بهذه املهمة نيابة عنهم .
وقد حوت بع�س امل�س���ادر املتوفرة لدينا اأ�سماء بع�س العلماء الذين ا�ستهروا بجودة 
اخل���ط واإتقانه وكان من اأ�س���هر هوؤلء العلم���اء عبد العزيز بن حممد ب���ن عمر النعمان 

)1(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 339، 382 .
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 358 .

)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 94، 95 .
)4(  امل�سدر نف�سه، ج3، �س 94، 95 .

)5(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 173 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج 3، �س ،111،110 .
عب���د الكرمي ب���ن حممد بن من�س���ور ال�س���معاين، اأدب الإم���اء وال�س���تماء، ط1، دار الكتب العلمي���ة – بريوت،   )6(

1401ه�/ 1981، �س 10 .
النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 411 . والنمازي، امل�س���در ال�س���ابق، �س80 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر   )7(

ال�سابق، ج2،  �س 219، 220 .
النعم���ان، امل�س���در ال�س���ابق، خمط���وط، ����س 411 . وابن اأب���ي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج2، ����س 219، 220 .   )8(

واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223 .
 )9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412، 413 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 3، �س 222 . وزبارة، 

      ملحق البدر الطالع ،ج2، �س 162 .
)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 385 .

)11(   ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 46. وابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 201 .
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) ت 1078ه����/ 1667م( )1(، وه���ادي بن عثمان ال�س���بعي ) ت 1065ه����/1654م ( )2(، 
واإ�س���ماعيل ب���ن حممد بن عبد الق���ادر املحلوي ) ت 1055ه����/ 1645م( )3( . وميكن اأن 
ن�سيف اإىل اأنوع ال�سماع اأي�سًا اأُ�سلوب ) ال�سوؤال واجلواب ( يف احللقات، وت�سمى طريقة 
الأ�س���ئلة اأي�س���ًا، وُتعد من الأنواع املفيدة كثريًا للطاب، فهي ت�س���اعد على اإنعا�س ذاكرة 
املتعلم ،كما تهيئه للفهم وترفع م�س���تواه التعليمي، ف�س���ًا عن اأثرها الإيجابي يف ح�س���ن 

البتكار وجودة التعليل)4(.
ولق���د اأدرك ط���اب املخاف اأهمية احل���وار يف ر�س���وخ العلم ف�س���عوا جادين لرفع 
م�ستواهم التعليمي عن طريق هذا امل�سلك العلمي القومي . يقول املحبي يف و�سف ال�سيخ 
عب���د الهادي ب���ن املقبول الزيلع���ي : كان " اأحد العلم���اء الزهاد جمع ب���ني العلم والعمل 
والأدب الغزير مع اطاع وافر وذكاء وفطنة و�س���وؤال عما اأ�س���كل يف مو�سع الإفادة بحيث 
ل مير على امل�سكل اإل بعد اأن ينحل عقده ويت�سح معناه ويظهر دليله ")5( . وتاأتي الأ�سئلة 
� يف بع�س الأحيان � من العامل نف�سه ليخترب فهم الطاب واإدراكهم لبع�س امل�سائل، يقول 
ابن اأبي الرجال عن ال�س���يخ اأبو القا�سم بن ال�سديق ال�سمدي:” كان يلقي على الطاب 

بع�س امل�سائل ")6( .  
ب ـ الـحـْفـظ :

�ساعت هذه الطريقة التعليمية �  التي تركزت على التلقني وامل�سافهة - بني الدار�سني 
مع ظهور الإ�س���ام، عندما انتهجها امل�س���طفى �  ملسو هيلع هللا ىلص � يف تعليم ال�سحابة � ر�سوان اهلل 
عليهم � وتفقيههم يف الدين، وا�س���تمرت كطريقة مثلى للتعليم حتى دخلت يف مناف�س���تها 
طرق تعليمية اأُخرى، فانح�سرت على نطاق �سّيق بني املتعلمني)7(. وتتخذ طريقة احلفظ 
من الإلقاء ال�س���فهي اأ�سا�س���ًا تقوم عليه يف اأداء مهمتها التعليمية، بحيث ي�سرد العامل اأو 
ال�س���يخ در�س���ه العلمي حفظًا معتمدًا يف ذلك على ذاكرته، وعلى الطالب اأن ي�سغي اإليه 

)1(  النعم���ان، امل�س���در ال�س���ابق، خمط���وط، ����س 411. واب���ن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج 2، ����س 219، 220 . 
واجلرموزي،  حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223 . 

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 409 . والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 390 .
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط ،�س 409 . والعمودي، امل�سدر ال�سابق، ج1،�س 152 .

ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 4، �س 84، 85 .  )4(
)5(  امل�سدر نف�سه، ج3، �س 95 .

)6(  امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 84، 85 . 
)7(  حمم���د م�س���طفى الأعظم���ي، درا�س���ات يف احلديث النبوي وتاري���خ تدوين���ه ،ج 2، ) د . ط (، املكتب الإ�س���امي 

-  بريوت،  1413ه� / 1992م، �س 337 .
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اإ�س���غاًء تامًا حم���اوًل قدر الإمكان حفظ ما ي�س���مع يف الدر�س . وبط���ول مازمة العلماء 
ي�س���تطيع الطالب - عرب هذه الطريقة - اكت�س���اب العلوم، وحتقيق ال�ستفادة املرجوة يف 
ع�س���ر ات�سم بظاهرة وجود الأ�س���حاب الذين نعتوا بذلك لكرثة مازمتهم لأ�ساتذتهم، 
ووجودهم امل�ستمر يف درو�سهم العلمية )1( ،كبع�س اأبناء املخاف من تامذة ال�سيخ عبد 
العليم بن احل�س���ني �سافع  � مثًا )2( �، وعدد من تامذة ال�سيخ اأحمد بن عبده بن حممد 

النعمان )3(.  
وكثريًا ما يقوم طالب العلم بتعليم نف�سه بعد اإتقانه للقراءة بحفظ القران الكرمي، 
ثم حفظ بع�س املخت�س���رات)4(، واملطولت، واأمهات الكتب ال�س���رعية، والعلوم العربية، 
غري ملتزم بحلقة معينة اأو مكان حمّدد، فقد يحفظ يف املنزل، اأو امل�سجد، اأو يف اأي مكان 
�س���اء )5( . واإذا اأ�سبح ذلك املخت�سر حمفوظًا له على وجه ي�ستغني به عن حمل الكتاب، 
�سرع يف تفهم معانيه وتدبر م�سائله على �سيخ من �سيوخ ذلك الفن، حتى يكون جامعًا بني 
حفظ ذلك املخت�س���ر وفهم معانيه، ومع كونه مكررًا لدر�س���ه ير�سخ حفظه ر�سوخًا ياأمن 
معه التفلت، ثم ي�ستغل بدر�س �سرح خمت�سر من �سروحه يف حلقات �سيوخه)6(. لذا فقد 
ْعليم وا�س���تهرت بها عدد من الأ�سر  َعُلم والترَّ كانت طريقة احلفظ من الو�س���ائل الهامة للترَّ

التي توارثت العلم يف املخاف على مر الع�سور كاأُ�سرة اآل احلكمي، واآل النعمان )7( . 
ولهذا برزت ظاهرة احلفظ بني العلماء، التي تدل على مدى متكن العامل اأو ال�س���يخ 
من مادته التي يقوم بتدري�س���ها، فكان ال�س���يخ علي بن احل�س���ن بن حممد النعمي � مثًا � 
يحفظ الأخبار والآثار، وياأتي على الك�ساف)8( غيبًا )9(، كما ُذكر عن ال�سيخ اأبو القا�سم بن 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 397 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج 1، �س 113 .  
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 397 .

)3(  العقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج 1، �س 113  .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 342 . وال�سوكاين، اأدب الطلب ومنتهى الأرب، �س 227 .  

)5(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 24 . 
)6(  ال�سوكاين، اأدب الطلب ومنتهى الأرب، �س 227، 228 .

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 342 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 403، 404 .
)8(  الك�س���اف : هو كتاب ) الك�س���اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل (، ملوؤلفه العامة اأبي القا�سم 
حممود بن عمر بن حممد بن اأحمد ال�سهري بالزخم�سري ) ت 538ه�/ 1143م ( . وقد تلقف بع�س علماء املخاف 
هذا الكتاب باهتمام خا�س؛ ل�س���لته بالزيدية. انظر. ح�س���ني بن عبد اهلل العمري، الإمام ال�سوكاين رائد ع�سره، 
درا�س���ة يف فقهه ور�س���ده، ) د . ط (، دار الفكر- دم�س���ق، 1411ه�/1990م، �س 359، 36 . وخري الدين الزركلي، 
الأعام، ج7، ط14، دار العلم للمايني - بريوت، 1999م،  �س 178. وعمر ر�سا كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، ) د 

. ط (، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1114ه�/ 1993م، �س 822 .
)9(  النعم���ان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، ����س 412 . واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، ����س 152 – 155 . وابن اأبي 

الرجال، امل�سدر  ال�سابق، ج3، �س 222 .
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ف ال�سيخ احل�سني  ال�س���ديق ال�س���مدي، اأنه كان اأعجوبة يف حفظه لقواعد الفقه)1(، وو�سِ
���ف  ب���ن حممد  بن يحيى النعمان بقوة حفظه واأنه "كاأمنا ميلي من �س���حيفة ")2(، كما و�سِ
���ف  ال�س���يخ الزين بن عي�س���ى بن الأمني �س���افع باأنه” كثري احلفظ يف كل �س���يء ")3(. وو�سِ

املطهر بن علي بن حممد النعمان” بجودة حفظه”)4( . 
وقد اأ�سدت طريقة احلفظ على من متتع بها من العلماء مزايا طيبة حيث زادت من 
قيمتهم ومكانتهم بني طلبة العلم يف خمتلف الأم�سار الإ�سامية، يف وقت كانت الرحلة 
يف طلب العلم واحلفظ مطلبًا اأ�سا�سيًا لطالب العلم)5(،كما اأدت هذه الطريقة - من جهة 
اأخرى - اإىل ح�س���ر احلياة الفكرية - غالبًا - يف مواطن العلماء الذين حملوا العلم يف 
�س���دورهم ؛خ�سو�س���ًا يف وقت كان الرتكيز فيه لدرا�س���ة العلم على احلفظ دون اللجوء 

اإىل التدوين .
ج ـ الإجـازة :

لفظ الإجازة يف ال�س���طاح يدل على اإذن مينح بدون تعليم، مينحه �س���يخ اإىل اآخر 
ُيجي���ز الأول للثاين رواية اأحاديث معينة رواه���ا الأول، اأو تدري�س كتاب األفه)6(، وهي من 
البتكارات الإ�س���امية التي نتجت اإثر ن�سوج احل�سارة عند امل�سلمني، فهي لفظة عربية 
معنى وا�س���طاحًا)7(. وُعرفت الإجازات باأنها الرخ�س���ة التي مينحها العلماء لطابهم 
بع���د طلب العلم عليهم)8(، وهي مبكانة الدرجة العلمي���ة التي متنح لطلبة العلم يف وقتنا 
احلا�سر، فجعلت الإجازة كال�سهادة من ال�سيخ للمجاز باأنه من اأهل التعليم وقابل له)9(. 
وهناك نوعان من الإجازات ح�سب ما ورد يف امل�سادر التي ذكرت تراجم علماء املخاف 

)1(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 84، 85 .
)2(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 219، 220 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 355 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 391 .
)4(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 412، 413 . واملحبي، امل�س���در ال�سابق، ج3، �س 152- 155 . وابن اأبي 

الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س222، ج4، �س 84، 85  . 
)5(  ال�سوكاين، البدر الطالع، ج2، �س 310 .

)6(  اأحمد �سلبي، الرتبية والتعليم يف الفكر الإ�سامي، �سمن مو�سوعة احل�سارة الإ�سامية، ج5، ط8، مكتبة النه�سة 
احلديثة – القاهرة، 1987م، �س 266 .

 )7(  عبد اهلل فيا�س، الإجازات العلمية عند امل�سلمني، ط1، مطبعة الإر�ساد – بغداد، 1969م، �س 21 . �سهيل �سابان، 
       املعجم املو�سوعي للم�سطلحات العثمانية التاريخية، مراجعة : عبد الرزاق حممد ح�سن بركات، ) د . ط (، مطبوعات 

      مكتبة امللك فهد الوطنية - الريا�س، 1421ه�/ 2000م، �س 26 .
)8(  ابن ال�ساح، امل�سدر ال�سابق، �س 276 .

)9(  �سابان، املرجع ال�سابق، �س 26 .
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ال�س���ليماين : اإجازات داخلية اأي ح�س���لوا عليها من علماء املخ���اف، واإجازات خارجية 
ح�س���لوا عليها من املدار�س خارج منطقة املخاف مثل اليمن ومكة املكرمة، وتكون هذه 
الإج���ازات ملن قاموا برحات علمية اإىل ه���ذه املناطق . وقد مُينح الطالب اإجازة واحدة 
اأو اثنتني اأو اأكرث . ومثال الإجازة الواحدة الإجازة التي ح�س���ل عليها �س���ديق بن حممد 
ال�ساط من ال�سيخ عمر بن عبد القادر بن حممد احلكمي)1(،كذلك اإجازة ال�سيخ الأمني 
بن اأبي القا�س���م �سافع لل�س���يخ حممد بن عبد القادر املحلوي)2( . اأما الإجازات املمنوحة 
من �سيخني مثل الإجازة التي ح�سل عليها ال�سيخ اأحمد بن علم الدين بن احل�سني �سافع، 
من ال�س���يخ املرت�سى بن حامت �سافع، وال�سيخ علي بن الأمني �سافع، حيث اأهلته للق�ساء، 

واأذنا له بالتدري�س والإفتاء)3( . 
وم���ن اأمثلة الإجازات املتعددة الإجازات التي ح�س���ل عليها ال�س���يخ املطهر بن علي 
بن حممد النعمان، حيث ترك بلدة �س���مد و�س���افر اإىل عدة اأماكن طلبًا للعلم، ف�س���افر 
اإىل اليم���ن واجتم���ع بعلمائها واأخذ عنه���م واأجازوه جميعًا ثم ع���اد اإىل وطنه بعد اأن اأمت 
درا�سته)4(. اأما الإجازات الداخلية واخلارجية فهناك العديد منها. وعلى �سبيل املثال ل 
احل�سر من الإجازات الداخلية اإجازة ال�سيخ اأحمد بن عبده بن حممد النعمان وال�سيخ 
اأحمد بن علي بن حممد النعمان ؛ لل�سيخ املطهر بن علي بن حممد النعمان، التي ح�سل 
عليه���ا من علمائه يف �س���مد)5(، كذل���ك الإجازة املمنوحة لل�س���يخ اأحمد عل���م الدين بن 
احل�س���ني �س���افع)6(. اأما الإجازات اخلارجية فهي متعددة مثل الإجازة التي ح�سل عليها 
ال�س���يخ عبد الهادي ب���ن املقبول الزيلعي)7(، من عامل اليمن ال�س���يخ احل�س���ني املها)8(، 
ومنها الإجازة التي ح�سل عليها ال�سيخ املطهر بن علي بن حممد النعمان  يف �سعدة من 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 360، 361 .
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 336 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 390، 391 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 391 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 404 .

)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404 .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .

)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 94، 95 .
)8(  هو احل�س���ني بن عبد احلفيظ بن املها بن �س���عيد ال�س���ريف، من علماء اليمن امل�سهورين الذين ي�سار اإليهم بالبنان 
ويل ق�س���اء �س���هارة، وقد  برع يف جميع العلوم، وله العديد من امل�سنفات، منها : ) املواهب القد�سية �سرح املنظمة 
البو�سية (، وقد كانت وفاته �سنة  )1111ه�/1699م (. انظر. اجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج 2، �س 812 

. واحلب�سي، م�سادر الفكر العربي الإ�سامي،  �س 225، 226 .
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ال�سيخ اأحمد بن يحيى حاب�س)1(، وال�سيخ �سعيد بن �ساح الهبل)2( . وكما كان طلبة علم 
املخاف يح�س���لون على اإجازاتهم العلمية من خارج املنطقة، فقد كان علماء وم�س���ايخ 
املخ���اف يجيزون طلب���ة الأقاليم واملناطق املج���اورة لهم عندما يدر�س���ون على اأيديهم 
فال�س���يخ اأحم���د بن اأبي الفتح بن �س���ديق احلكمي اأجاز حفيد بن حج���ر الهيتمي عندما 
در����س عليه)3( . وهكذا تع���ود كرثة الإجازات العلمية يف هذا الع�س���ر وتنوعها اإىل وجود 

حركة علمية متقدمة يف املخاف ال�سليماين .
�سابعًا: امليادين العلمية :

1ـ:العلوم ال�سرعية :
 اإن م�س���طلح ) ال�س���ريعة ( ل���ه دللة تفي���د كل ما �س���رعه اهلل لعباده م���ن العقائد 
والأحكام وامل�س���الح فهي منهج حياة كامل)4( . وُيعنى بالعلوم ال�س���رعية : علوم القران، 
وعلوم احلديث، وعلم الفقه واأ�س���وله . وقد جعلت ه���ذه العلوم يف جمموعة واحدة لأنها 
ت�س���كل الأ�س���ا�س للحي���اة العلمية والإ�س���امية، ولأنها كان���ت الدافع واملح���رك احلقيقي 
للم�س���لمني للتوجه نحو الأخذ باأ�س���باب العلم، حتى و�س���لوا اإىل مرحلة النبوغ والن�س���ج 

العلمي يف �ستى املجالت العلمية . 
اأ ـ علوم القراآن :

اإن القران الكرمي هو كام اهلل، وكتابه املنزل على ر�س���وله �س���لى اهلل عليه و�س���لم، 
فعنه نقله ال�سحابة-ر�سوان اهلل عليهم- م�سافهة ولكن بطرق خمتلفة يف بع�س الألفاظ 
واأداء احلروف)5( . وملا كان للقران من اأهمية يف حياة امل�سلمني اهتموا به اإميانًا واإدراكًا 
وتعلمًا له وتعمقًا فيه، ومن ثم ن�س���اأت علوم تتعلق بالقران الكرمي واأبرز هذه العلوم: علم 

القراءات وعلم التف�سري . 

)1(  اأح���د م�س���اهري علماء الزيدي���ة وموؤرخيها، قراأ على كبار م�س���ائخ ع�س���ره منهم الإمام القا�س���م بن حممد، توىل 
الق�س���اء ب�س���عدة اأيام اإمامة املتوكل على اهلل اإ�سماعيل، له موؤلفات منها : ) املق�سد احل�سن (، تويف ب�سعده �سنة 

)1061ه�/1651م ( . انظر . اجلرموزي، حتفة  الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 218 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س 391 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 403، 404 .

)3(  البغدادي، هدية العارفني، ج5، �س 158. وكحالة، معجم املوؤلفني، ج1، �س 226 .
)4(  عب���د الرحم���ن �س���الح عب���د اهلل، املرج���ع يف تدري����س عل���وم ال�س���ريعة، ط1، دار الفي�س���ل الثقافي���ة - الريا�س، 

1417ه�/1996م،  �س 49، 50، 465  .
)5(  عبد الرحمن بن حممد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون امل�س���مى " كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب 
والعجم والرببر ومن عا�سرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب "، ج1، ط1، دار الكتب العلمية- بريوت، 1413ه�/1992م، 

�س466 . وعبد الرحمن �سالح عبد اهلل، املرجع ال�سابق، �س 374 .
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اأُطل���ق عل���ى من يحف���ظ القران الكرمي من امل�س���لمني ا�س���م قارئ )اجلم���ع ُقراء(، 
وهو” العلم الذي يتناول قراءة القران الكرمي بح�س���ب رواية ال�س���حابة عن ر�س���ول اهلل 
�س���لى اهلل عليه و�س���لم بط���رق خمتلفة يف بع����س األفاظه وكيفية احل���روف يف اأدائها)1(. 
وقد �ُس���ِغف عدد من اأبناء املخاف ال�س���ليماين بعلم القراءات درا�سًة وتطبيقًا، فتاألق يف 
�س���احته العلمية بع�س الق���راء املتميزين، مما اأثروا � بجهودهم املتوا�س���لة واجتهاداتهم 
العلمية النرَّرية � هذا اجلانب املهم من الدرا�سات القراآنية، لذلك جند اهتمامهم بحفظه 
وترتيل���ه، ويحر�س���ون على تعليمه اأبناءهم منذ ال�س���غر، حتى اإن الق���ران كان من املواد 
الأ�سا�سية التي ُتدر�س لهم . ومن اأهم الكتب التي ُعني بها طاب العلم يف علم القراءات 

اِطبيرَّة)2( وبلغ الهتمام بها اأن حفظها عن ظهر قلب بع�س طاب العلم)3( .     ال�سرَّ
وم���ن اأ�س���هر علم���اء املخ���اف يف عل���م الق���راءات: اأب���و بك���ر يا�س���ني عي�س���ة ) ت 
1012ه�/1603م( )4(، �س���يخ القراءات ال�سبع)5( يف �س���بيا، اأخذ علمه يف القراءات على 
عثمان الأقرع)6(، واأحمد بن املقبول الأ�سدي ) ت 1023ه�/1614 م ( )7( . وبذلك اأ�سبح 
فيم���ا بعد يوؤمه الطاب يف املخاف ال�س���ليماين واأ�س���بح طابه الذي���ن تلقوا العلم على 
يديه من كبار القراء فيما بعد . و اأحمد بن املقبول الأ�سدي ) ت 1023ه�/ 1614م()8(، 
اأخذ القراءات على م�س���ايخ مكة ثم عاد اإىل اأبي عري�س، وكان املقرئ فيها . و حممد بن 
عل���ي بن حمم���د ) ت 1038ه�/ 1628م ( )9(، مقرئ قرية العق���دة . واأحمد بن عبده بن 
حمم���د النعمان امللقب اأبو حجة ) ت 1042ه����/1632م ( )10(، الذي كان له تعلق بقراءة 

)1(  ابن خلدون، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 468 .
���اِطبيرَّة : منظوم���ة يف الق���راءات لاإمام القا�س���م بن ُفرية بن خلف ب���ن اأحمد الرعيني ال�س���اطبي عامل جليل  )2(  ال�سرَّ
بالق���راآن وعلوم���ه واحلدي���ث والنحو  واللغة، وكانت وفاته �س���نة )590ه����/1294م (. انظر . اأحم���د بن حممد بن 
خلكان، وفيات الأعيان واأنباء  اأبناء الزمان، ج4، حتقيق : اإح�سان عبا�س، ) د . ط (، دار الثقافة �  بريوت، ) د .ت 

(، �س 71- 72 . والزركلي، املرجع ال�سابق ،ج5، �س180 .
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 344 . 

)4(   امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 349 . 
)5(  القراءات ال�سبع : هي القراءات التي توافر نقلها عن اأئمة القراء . انظر . ابن خلدون، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 468  .
)6(  من علماء املخاف ال�س���ليماين يف القرن العا�س���ر الهجري، ولد �س���نة 953ه�/1546م، برع يف علوم اللغة العربية، 
در����س   علي���ه الكثري من علماء املخاف. انظر .النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، حمقق، �س 349. واملحبي، امل�س���در 

ال�سابق ،ج1، �س 164.
)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 354 . 

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س354. واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236.
)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 371 . 

)10(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 379 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404 . 
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القراآن الكرمي يف حلقته بجامع �س���مد، وملا �س���عف ب�سره اقت�سر على ال�سبع امل�سميات، 
وا�ستمر على هذا الو�سع حتى وفاته، وهذا يدل على حمافظته لن�سر العلم لي�ستفيد منه 
 مريدوه، ول نعلم اإذا كان قد األف �س���يئًا يف علم القراءات . و اأحمد بن حيدر العري�س���ي 
) ت 1044ه����/ 1634م( )1(، اأخذ الق���راءات ببلدته اأبو عري�س ثم رحل اإىل مكة املكرمة 
واأخ���ذ الق���راءات على م�س���ايخها، ثم ت�س���در لاإقراء بها، وقد و�س���فه النعم���ان بقوله 
"�س���يخ القراءات ال�س���بع املحقق فيها ")2(. واأحمد بن اأبي الفتح بن �سديق احلكمي ) ت 
1044ه�/ 1634م ( )3(، الذي و�سفه ال�ّسلي بقوله: "ابن كثري الإظهار والإخفاء، اأبو عمر 
والرتقيق والإمالة ،ك�س���ائي القلب والإ�سجاع ف�سيح املقالة، ابن عامر التفخيم، عا�سم 
املد والق�سر، حمزة الغّنة والإدغام”)4( . اأخذ القراءات ببلدة اأبي عري�س، ثم رحل اإىل 
مكة واأخذ القراءات عن م�س���ايخها ثم ا�ستوطنها وت�سدر لاإقراء بها، فاأخذ عنه الكثري 
م���ن طلب���ة العلم، ورغم تبحره يف علم القراءات مل جند له م�س���نفًا يف ذلك، ورمبا لأنه 
اأعط���ى التدري�س كل وقت���ه . واملطهر بن علي بن حممد النعمان ) ت 1048ه�/1638م()5( . 
وح�س���ني بن حممد بن يحيى ال�س���مدي )ت 1066ه�/1655م( )6(، واأحمد بن حممد بن 
اأحمد الأ�س���دي ) ت 1066ه����/1655م ( )7(، اأخذ القراءات ببل���دة اأبي عري�س، وعندما 
ذهب للحج قراأ القراءات على م�س���ايخها ثم ا�س���توطنها وت�سدر لاإقراء بها، فاأخذ عنه 
الكثري من طلبة العلم، ورغم تبحره يف علم القراءات مل جند له م�سنفًا فيه، ورمبا لأنه 

اأعطى التدري�س كل وقته .
ومبا اأن القران الكرمي نزل باللغة العربية على ر�سول اهلل � ملسو هيلع هللا ىلص، فقد تكفل باإي�ساح 
وتف�س���ري ما اأ�س���كل على النا����س)8( � اأو التب�س عليهم فهمه من الق���ران حال نزوله)9(، ثم 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 382 .
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 382 .  

)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164، 165. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 335- 339 . 
)4(  امل�سدر ال�سابق، �س 335 . 

)5(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 60 . 
)6(  امل�سدر نف�سه، ج1، �س 60 . 

)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325، 326 . وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289  . 
)8(  التف�سري: يف اللغة ماأخوذ من الَف�ْسر وهو الك�سف والإظهار. ويف ال�سطاح هو تو�سيح معنى الآية و�ساأنها وق�ستها، 
وال�سبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دللة وا�سحة . انظر .علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،كتاب التعريفات، 

حتقيق : اإبراهيم الإبياري، )د . ط (، )دار الريان للرتاث - القاهرة، 1403ه�/ 1982م (، �س87 .
)9(  يبدو اأن �سبب تف�سري القران رغم نزوله باللغة العربية التي يتكلم بها اأهل اجلزيرة العربية – اأن معرفته واإدراك 
ج���ل معانيه     وفهم دقائقه مل يكن مي�س���ورًا جلميع امل�س���لمني، الذين تفاوتوا يف العل���م بدقائق لغتهم العربية مما 

اقت�سى تف�سري وتو�سيح ما اأ�سكل والتب�س  عليهم .
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م�س���ى ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم � يتناقلون هذا التف�سري عن امل�سطفى � �سلى اهلل 
عليه و�س���لم � ولكن كجزء من احلديث املاأثور عنه)1(، فكان ظهور اأول اأ�س���ناف التف�س���ري 
ن�ساأة التف�سري باملاأثور، وا�ستمر هذا حتى ظهور الفرق املذهبية وظهور ما ي�سمى بالتف�سري 
بالراأي)2(. ونحن هنا ل نريد التو�سع حول ن�ساأة علم التف�سري وتطوره، حتى ل نخرج عن 
الفرتة الزمنية للدرا�س���ة، اإ�سافة اإىل اأن هذا لي�س جمال بحثنا، واإمنا �سنحاول الرتكيز 
على حركة علم التف�س���ري يف املخاف ال�س���ليماين خال فرتة الدرا�س���ة املحددة بالقرن 
احلادي ع�س���ر الهجري، ال�سابع ع�س���ر امليادي . ويظهر اأن علم التف�سري كان له ن�سيب 
ر�س والتدري�س خال فرتتنا الزمنية، وقد اأ�س���ارت امل�سادر التاريخية اإىل الكتب  من الدرَّ
���اف، و تف�سري البي�ساوي)3(،  التي كانت ُتدر�س يف علم التف�س���ري، ومن هذه الكتب : الك�سرَّ

وتف�سري البغوي)4(، وتف�سري اجلالني)5(، وغريها من الكتب .
والعلماء الذين برزوا يف علم التف�سري در�سًا وتدري�سًا وت�سنيفًا خال فرتة الدرا�سة 
ه���م : املطه���ر بن علي ب���ن حممد النعم���ان ) ت 1048ه����/ 1638م ( )6(، الذي كان من 
كب���ار علم���اء التف�س���ري والفقه واحلديث والأدب، حتى اأن ال�س���وكاين ق���ال عنه: " له قوة 
وملكة يف العلوم ور�سوخ قدم يف فنون عديدة”)7(، وقيل عنه باأنه " كان م�سهورًا بالذكاء 
والفطنة الوقادة واحلافظة احل�سنة، وال�سليقة املطاوعة”)8(، فبعد اأن اأمت درا�سته داخل 
املخاف وخارجه عاد اإىل بلدته، واأخذ على نف�س���ه ن�سر العلم، فاأتى اإليه طلبة العلم من 
اأماكن بعيدة من املخاف لينهلوا من علمه، واأ�س���بح من اأ�سهر علماء ع�سره، حتى غدا 

)1(  ابن خلدون، امل�س���در ال�سابق، ج1، �س 469، 470 . وعبد اهلل توفيق ال�سباغ، القراءات القراآنية وماحظات على 
منهج الدر�س، ط1، دار القلم- الإمارات، )1414ه�/1993م(، �س 6 .

)2(  ابن خلدون، امل�سدر ال�سابق ،ج1،�س 470 ،471 . وعبد الرحمن عبد الواحد ال�سجاع، احلياة العلمية يف اليمن يف 
القرنيني الثالث والرابع للهجرة، )د .ط(، وزارة الثقافة وال�سياحة – �سنعاء، 1425ه�/2004م، �س 195، 197 .

)3(  هو " اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل "، كتاب للعامة الفقيه املف�سر عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي البي�ساوي، 
املتويف  �س���نة )685ه�/1286م (، وقيل �س���نة )692ه�/1292م ( . انظر . الزركلي، املرجع ال�سابق، ج4، �س 110. 

وكحالة، معجم املوؤلفني ، ج2، �س 266 .
)4(  هو كتاب للعامة املحدث عبداهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي املولود ببغداد �س���نة 214ه� / 829 م،  املتويف 

بها �سنة )317ه�/929م ( . انظر . كحالة، معجم املوؤلفني، ج2، �س 283، 284 .
)5(  ال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 237 .

)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 391 ،392 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1،  �س223 . وابن 
اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 413، 414 . وال�سوكاين، البدر الطالع ،ج2، �س 310 . 

)7(  البدر الطالع، ج2، �س 310 . 
)8(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 413- 415 . 
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ُيَع���ول عل���ى راأيه وترجيح���ه عند العلماء ")1(، اأما م�س���نفه يف هذا العل���م فهو " الفرات 
النم���ري يف تف�س���ري الكتاب املنري”)2(، وهو ل يزال خمطوط���ا يف جامعة اأم القرى ينتظر 
م���ن يقوم بتحقيقه ون�س���ره . وله اإىل جانب ذلك العديد من امل�س���نفات  يف علوم اأخرى 
�س���نذكرها يف اأماكنها عند حديثنا عنها يف العلوم الأخرى. ويبدو اأن م�سنفاته الأخرى 
مل تلق �سهرة كبرية مثل م�سنفه يف هذا العلم ؛ الذي اأ�ساد به علماء اليمن ومدحه كثري 
من علمائها بالأ�س���عار الرائعة، واملدائح الفائقة، وممن مدحه العامة �ساح الدين بن 

اأحمد املوؤيدي)3(، بقوله)4(،:  
جتــــد الـــ�ـــســـرائـــــــَع اأُودعـــــــــت يف �ــســـــطـــــرههــــــذا الــــــفــــــرات فــــــرد مــــ�ــــســــارَع مـــــائــه
ــــــاُف كـــــــــل غــــــوامــــــ�ــــــسٍ بـــيـــــــانـــهـــا َّـــنـــــــا فـــــــي �ــســــــــرهكــــــ�ــــــسَّ ـــــــراُر ُمــــــنــــــزِل ربــــ اأ�ـــــــس
َّـــٍة ــــاين الـــــرائـــــقـــــات بـــرقــــ ـــــق اأطـــــــلـــــــق والــــ�ــــســــالل بـــاأ�ـــســـرهحـــبـــ�ـــَس املــــعـــــ ــــــ واحْلَ
مــــَع الْحـــــــــِتــــواِء عــلــى الـــكـــمـــاِل بــاأ�ــســـــره ل عـــيـــب فـــيـــه �ــــســــوى وجـــــــــازِة لــفــِظــه

وقد ذكر املطهر و�سفًا مل�سنفه هذا بقوله)5(: " فدونك رخي�سًا ثمينًا، َخِمي�سًا َبِطينًا، 
حوى  من اأ�سداف التفا�سري لآلئها، واأنار من م�سكات الأقاويل لياليها، ولن ي�سعد ِبَحلرِّ 
رموزه، ويظفر بك�سف كنوزه اإل من برز يف علم البيان، واأ�سري اإليه يف معرفة �سحيح الآثار 
بالبنان، ورا�س نف�س���ه على دقائق مقا�س���د ال�سنة والقران، هذا ومع َلَطاَفِة ج�سمه َفَلَكْم 
َحَوى من لطائف، ومع حداثة �س���نه فكم حدث بظرائف، ومع ر�س���اقة خده فكم ر�سق من 
ون  رُّ موات والأر�س مَيُ َيٍة يِف ال�سرَّ خمالف، وكم ُم�سكل اأو�سحه قد اأغفله الأولون ) وَكاأّين ِمْن اأَ
لنا لإي�ساح  ���ون ()6(، فاحلمد هلل الذي وفقنا لتف�س���ري كتابه، واأهرَّ َعَلْيها وُهْم َعْنها ُمْعِر�سُ
 مع���اين ِخطاب���ه، حمدًا طيبًا مباركًا فيه”. ومنهم: عل���ي بن حممد بن اإبراهيم احلكمي 
) ت 1040ه����/ 1630م ( )7(، ال���ذي كان عامل���ًا يف التف�س���ري واللغ���ة والأدب، اأخ���ذ ع���ن 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 392 . 
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 392 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404 .

)3(  �س���اح ب���ن اأحمد بن املهدي بن حمم���د املوؤيدي، اأحد علماء اليمن املربزين، ولد �س���نة )1010ه�/ 1601م (، وله 
اإج���ازات يف �س���ائر الفنون م���ن علماء مكة، وله الإمام املوؤي���د قيادة اجليو�س حلرب العثماني���ني يف اأبي عري�س، له 
موؤلفات منها) �س���رح �س���واهد النحو ( و ) �س���رح الهداية (، وكانت وفاته ) �س���نة 1044ه�/1634م ( . انظر . ابن 

املوؤيد، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 515- 518 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج2، �س 448-  469 .
)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404- 405 .

)5(  امل�سدر نف�سه، ج4، �س 404 .
)6(  �سورة يو�سف، اآية 105 .

)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 189 – 191. وابن املوؤيد، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 1528-1531 ؛ بينما يذكر 
البغدادي اأن وفاته كانت  �سنة) 1041ه�/1631م ( . انظر . هدية العارفني، ج 5، �س 755 .
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الكثري من العلماء وبعد اأن بلغ يف طلب العلم املكانة العالية، اأخذ يف ن�س���ره، واأ�س���بح من 
العلماء امل�س���هورين، واأخذ عنه الكثري من العلماء، وقد �س���نف كتابًا يف التف�سري �سماه” 
ال�س���نائن” )1(، وله اإىل جانب ذلك العديد من امل�سنفات يف علوم اأخرى . وال�سيخ علي 
بن احل�س���ن بن حممد النعمي ) ت 1067ه�/ 1656م (، اأخذ العلم عن علماء املخاف، 
���اف غيبًا "، وقد �سهد  حتى و�س���ل اإىل درجٍة عاليٍة من العلم، حتى اأنه "كان يحفظ الك�سرَّ
ل���ه جماع���ة من اأهل العلم بغ���زارة علمه حتى قيل عن���ه "كان اإمامًا حمقق���ًا له املوؤلفات 

العديدة والر�سائل ال�سهرية” )2(، ول ندري  اإن كان لهذا العامل موؤلفات اأو عدمه . 
ب : علم احلديث    

جذبت درا�سة احلديث النبوي)3(وا�ستقطبت معظم اهتمامات الدار�سني يف املخاف 
ر العلماء وطلبة العلم فيها - على حٍد �س���واء -  ال�س���ليماين خال فرتة البحث، فقد �س���مرَّ
عن �س���اعد اجلد، باذلني اأنف�سهم خلدمة �سنة امل�سطفى - ملسو هيلع هللا ىلص- بالرواية والتتبع بدقة 
تامة، باعتبارها امل�س���در الثاين من م�سادر الت�س���ريع الإ�سامي، امتثاًل لقوله تعاىل ) 
ْمِر ِمْنُكْم ()4(، فحظي علم  �ُس���وَل واأُْوىِل الأَ َي���ا اأَُيَها الرَِّذيَن ءاَمُنوا اأَِطيُعوا اهلَل واأَِطيُعوا الررَّ
احلدي���ث يف املخ���اف باهتمام كبري من العلم���اء وطلبة العلم، وبرز خ���ال فرتة بحثنا 
- القرن احلادي ع�س���ر الهج���ري - العديد من العلماء الذين امت���اأت احللقات العلمية 
للدرا�س���ة عليه���م . وكانت اأهم امل�س���نفات التي تدر�س يف حلقاتهم هي: الكتب ال�س���تة ؛ 
�س���حيح البخاري، و�سحيح م�س���لم، و�سنن ابن ماجة، و�س���نن اأبي داود، و�سنن الرتمذي، 
و�س���نن الن�س���ائي، واهتموا  اإىل جانب ذلك بجامع الأ�س���ول)5(، وغريها من امل�س���نفات. 
ورغم اأن جمع احلديث، وحتديد ال�س���حيح منه وال�س���عيف قد ا�س���تكملت �سوابطه قبل 
الق���رن اخلام�س الهجري، اإل اأن الدرا�س���ات احلديثة املتع���ددة اجلوانب ظلت تفرز عرب 

القرون ومل تنقطع قط .

)1(  وه���و ا�س���م لكتاب اأكمل فيه تف�س���ري جده اإبراهيم للق���راآن من اأول �س���ورة الكهف اإىل اآخر الق���ران الكرمي . انظر 
. املحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 189 – 191. والبغدادي، هدية العارفني، ج5، �س 755 .  واإ�س���ماعيل با�س���ا 
البغدادي، اإي�س���اح املكنون يف الذيل على ك�س���ف الظنون عن اأ�س���امي الكتب والفنون ،ج4، ت�س���حيح: رفعت بيلكة 

الكلي�سي، ) د . ط(، من�سورات مكتبة املثنى – بغداد، ) د . ت (، �س 73 .
)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 152 .

)3(  احلديث : هو ما �س���در عن ر�س���ول اهلل � ملسو هيلع هللا ىلص  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �س���فة . انظر : رفعت فوزي عبداملطلب، 
توثيق ال�س���نة يف القرن الثاين الهجري، ط1، مكتبة اخلاجني � م�س���ر، 1400ه����/1981م، �س 19. وعبد الرحمن 

�سالح عبد اهلل، املرجع ال�سابق، �س 51، 374 .
)4(  �سورة الن�ساء، اآية 59 .

)5(  جامع الأ�سول من اأحاديث الر�سول : لاإمام جمد الدين اأبو ال�سعادات مبارك بن حممد املعروف بابن الأثري، وقد جمع 
فيه بني كتب احلديث وال�سنة، وكانت وفاته �سنة )606ه�/1210م(، انظر: الزركلي، املرجع ال�سابق، ج5، �س 272 .



87الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
وكانت اأمهات كتب احلديث قد �س���ارت هي الواحة التي يعكف العلماء عليها در�س���ًا 
وبحث���ًا وتنقيب���ًا و�س���رحًا . ومب���ا اأنرَّ املادة كان���ت ثابتة واجلدي���د هو ظهور علم���اء قادوا 
حرك���ة عل���م احلديث بني ف���رتة واأخرى، ف���اإن الطريقة الت���ي �س���يتبعها الباحث هنا هي 
تتب���ع رج���ال علم احلديث، ولي����س الهدف من ذلك هو الرتجمة له���م بقدر ما هو عر�س 
لنتاجهم العلمي من املوؤلفات بح�س���ب الرتتيب الزمني لرن�س���د بعد ذلك ظاهرة الكثافة 
العلمية، اأو الن�س���وب يف املح�س���ول العلم���ي من املوؤلفات يف علم احلدي���ث، ومع هذا قد 
جند علماء م�س���هورين يف علم احلديث كانوا ُحفاظًا واأئمة لكن مل نعلم لهم م�س���نفات 
- ح�س���ب امل�س���ادر التي ب���ني اأيدينا - اإل اأنهم كانوا روادًا يف حرك���ة علم احلديث. واأول 
 اأع���ام عل���م احلديث خ���ال فرتة الدرا�س���ة، ه���و املطهر بن عل���ي بن حمم���د النعمان 
) ت 1048ه����/ 1638م ( )1(، اإمام الفروع والتف�س���ري واحلدي���ث، متيز بذكائه وحفظه، 
وكان اأح���د الرحالني لطلب احلديث، �س���مع يف اليمن، ثم عاد اإىل املخاف، ومع هذا مل 
يكن له يف هذا العلم �س���وى  خمت�سر يف احلديث)2( . واأحمد بن علي بن حممد احلكمي 
) 1075ه����/ 1664م ( )3(، �س���يخ م���ن اأهل بيت حديث، اأخذ احلدي���ث عن والده وغريه، 
وعن���ه اأخذ املطهر بن علي بن حمم���د النعمان)4(، وبقدر العرتاف باأنه كان عامة، وله 
اأنه كان يوؤخذ عليه قدحه يف �س���حة حديث”افرتاق الأمة ")5(.  اإل  "ت�س���انيف عديدة، 
وال�سيخ عبد العزيز بن حممد بن عمر النعمان ) ت 1078ه�/ 1667م ( )6(، كان حمدثًا، 
نحويًا، اأ�س���وليًا، وكان اأحد الرحالني يف طلب احلديث اإىل اليمن، حيث �س���مع ب�س���عدة، 
ل العناء والترَّعب يف �سبيل طلب العلم، وتعر�س لل�سلب من قطاع  وزبيد وغريهما، وقد حتمرَّ
الطرق، و�سربت يده اليمنى)7(، وقد كانت له مكانة كبرية عند اأئمة اليمن )8(، وكان اإىل 

)1(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 391، 392 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار ،ج1، �س223 . وابن 
اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 413، 414 . وال�سوكاين، البدر الطالع، ج2، �س310 .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 391 . 
)3(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 193. واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س252 ،253 . والبغدادي، هدية العارفني ،ج5، 

�س 162 ؛ بينما ذكر ابن الوزير اأن وفاته كانت �سنة )1068ه�/1657(. انظر . امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 125 .
)4(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 415 .  

)5(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 193 . وابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 125، 156 . 
)6(  اجلرموزي، حتفة الأ�س���ماع والأب�س���ار، ج1، �س223 . وابن القا�س���م، اأنباء الزمن، �س 201 . وحم�سن اأبو طالب، 
امل�سدر ال�سابق، �س 107 . بينما اأورده ابن الوزير با�سم عبد العزيز بن حممد . انظر . امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 

178، 179 ؛ واأورده ال�سوكاين با�سم عبد العزيز بن اأحمد . انظر . البدر الطالع ،ج1، �س 358 .
)7(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 3، �س 46، 47 .
)8(  اجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 222 .
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جانب  فهمه واطاعه ح�س���ن اخلط)1(، �س���نف العديد من الكتب يف علوم �س���تى، ومنها 
م�سنفه يف علم احلديث هو: تخريج اأحاديث ال�سفا)2(، ويقع يف جملدين، ويوجد ن�سخة 

منه يف مكتبة  العقيلي بجازان )3( . 
ج ـ : علم الفقه واأ�سوله.

كان عل���م الفق���ه واأ�س���وله)4( حمل اهتمام ط���اب العلم يف املخ���اف خال القرن 
احلادي ع�س���ر الهجري )ال�س���ابع ع�س���ر امليادي (، حيث حر�س طاب العلم على تلقي 
ه���ذا العل���م على يد كبار الفقهاء والعلماء ،كما اعتن���وا عناية كبرية مبا اأُِلف من كتب يف 
ه���ذا العلم، وكان للتناف�س املذهبي دور وا�س���ح يف ظهور عدد من املدار�س املتخ�س�س���ة 
بتدري����س اأح���د املذاهب ال�س���ائدة يف املخ���اف . ومب���ا اأن منطقة جازان ج���زء من دار 
الإ�س���ام فقد ُعِرَفت فيها املذاهب ال�س���نية الأربعة، املذهب ال�سافعي، املذهب احلنبلي، 
املذه���ب احلنفي، واملذهب املالكي . وكان املذهب ال�س���افعي يف املخاف القرن احلادي 

ع�سر الهجري  اأكرث املذاهب انت�سارًا . 
وميك���ن القول باأن الذي �س���اعد على النت�س���ار املذهبي بني العلم���اء حرية التعليم، 
حي���ث مل يكن هن���اك تدخل من قبل ال�س���لطة الزمنية يف املخاف يف �س���ئون التعليم، اأو 
فر����س مذهب معني بالقوة يلتزم ب���ه جميع اأفراد املجتمع، وهذا مل يحدث على الإطاق 
م���ن قبل حكامه ؛ ولذل���ك كان العلماء مبختلف مذاهبهم يقومون بالتدري�س يف حلقاتهم 
وفق���ًا ملذاهبه���م، حيث �س���ارت كل فئة تدر�س الفق���ه وفقًا ملذهب مع���ني . وعندما نقول 
باأنه كانت توجد خافات بني اأتباع املذاهب الإ�س���امية، ل يعني اأن هناك انق�سامًا فيما 
بينه���ا، واأن كل مذهب ي�س���ري يف اجتاه بعي���د كل البعد عن املذاهب الأخ���رى، واإمنا كان 

)1(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج 3، �س 46- 47 . 
)2(  هو" �س���فاء الأوام يف املميز بني احلال واحلرام "، ملوؤلفه احل�س���ني بن بدر الدين بن حممد بن اأحمد املتوفى �سنة 
) 662ه�/ 1263م ( . انظر . ابن الوزير، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 232. وابن القا�س���م، اأنباء الزمن، �س 201 . 

واأبو طالب، امل�سدر ال�سابق، �س 107. واأحمد امل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س 806 .
)3(  اأحمد امل�سني، ال�سقريي اأ�سواء على تاريخها، �س 806 . 

)4(  الفق���ه ؛ لغ���ة : العلم بال�س���يء، والفهم له، والفطن���ة . انظر . حممد بن يعقوب الفريوز اأب���ادي، القامو�س املحيط، 
ط1، موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،)1406ه�/ 1986م (، �س 1614. وعبد الرحمن �سالح عبد اهلل، املرجع ال�سابق 
، �س466، 467 . وا�س���طاحا : هو العلم بالأحكام ال�س���رعية العلمية املكت�س���ب من اأدلتها التف�س���يلية. انظر. ابن 
خلدون،امل�س���در ال�س���ابق،ج2، �س 798 . وعبد الرحمن �سالح عبد اهلل، املرجع ال�سابق، �س  53 . اأما اأ�سول الفقه 
: فهو �س���بط ودرا�سة القواعد التي يعت�سم بها املجتهد عن اخلطاأ يف ال�ستنباط ،كتقدمي الن�سو�س على القيا�س، 
والقراآن على ال�س���نة، ومعرفة األفاظ ن�س���و�س هذين امل�س���درين، ومعرفة النا�سخ واملن�سوخ، وغري ذلك من قواعد 
واأ�س���ول الفق���ه . انظ���ر . جاد احلق علي جاد احلق، الفقه الإ�س���امي، ن�س���اأة مذاهبه اأهدافه���ا – ثمراتها، جملة 

البحوث الفقهية املعا�سرة، الريا�س، ع1، �س1، 1419ه�، �س 60 .
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اخلاف حول الفروع يف العقيدة الإ�س���امية، اأو يف فروع الفقه، اأما الأ�س���ول فهي ثابتة 
ول تدخل يف النقا�س، اأو حتتاج اإىل اجتهاد . وقبل احلديث عن العلماء ونتاجهم العلمي، 
اأود اأن اأُ�س���ري اإىل اأن املخ���اف ال�س���ليماين خال القرن احلادي ع�س���ر الهجري، �س���هد 
تناف�سًا بني مذهبني هما: املذهب ال�سافعي)1(، واملذهب الزيدي)2(، و�سنفرد لكل مذهب 
من املذاهب حديثًا خا�س���ًا عن علمائه ونتاجهم العلمي، و�س���يتم احلديث عنهما بح�سب 
النت�سار والقبول لدى النا�س يف املخاف ال�سليماين، ولي�س على ح�سب الرتتيب الزمني 
لأئمتها . واأن النتاج العلمي خال فرتة الدرا�س���ة كان �سروح، اأو اخت�سارات ملوؤلفات من 

�سبقوهم من اأتباع مذهبهم .
فاملذهب ال�س���افعي اأكرث املذاهب الإ�سامية انت�سارًا يف املخاف ال�سليماين، وتركز 
انت�ساره يف اأ�سر معينة يف املخاف كاآل احلكمي، واآل الأ�سدي يف اأبي عري�س، واآل �سافع، 
واآل الديباج���ي يف �س���بيا )3(، ولذلك برز يف هذا الع�س���ر الكثري م���ن العلماء الذين كان 
لبع�س���هم اإنتاجا ولكنه مل يخرج عن نطاق املذهب . ومن امل�س���نفات التي كانت تدر�س 
يف حلق���ات اأتباع هذا املذهب املنهاج)4(، والإر�س���اد)5(، والأثم���ار)6(، والبيان)7(، وغريها 
من امل�س���نفات . ومن اأ�س���هر العلماء الذين �س���نفوا يف هذا العلم، اأو قاموا بتدري�سه يف 

)1(  ُين�سب املذهب ال�سافعي اإىل الإمام حممد بن اإدري�س ال�سافعي، وهو اأحد اأئمة املذاهب الأربعة، وقد برع يف العلوم 
الدينية والعربية، وكانت وفاته �سنة )204ه�/ 854م ( . انظر . ابن العماد، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 9 .

)2(  ُين�س���ب املذهب الزيدي اإىل زيد بن علي بن احل�س���ني بن علي بن اأبي طالب � t � املتويف �س���نة 122ه�/ 739م.انظر. 
�س���لوى �س���عد الغالبي، الإمام املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل بن القا�س���م ودوره يف توحيد اليمن  ) 1054- 1087ه�/ 
1644- 1676م (، ر�س���الة ماج�ستري من�سورة، كلية الآداب، جامعة امللك عبد العزيز، جدة ،)1411ه�/ 1991م(، 

�س 30 . وال�سجاع، املرجع ال�سابق، �س 134. وزين ال�سافعي، الرو�س الزاهر، �س375  .
)3(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 57 .  

)4(  هو" منهاج الطالبني وعمدة املفتني ": لاإمام يحيى بن �سرف بن مري النووي، ولد �سنة )631ه�/1233م(، وهو 
م���ن كبار علماء ال�س���نة تبحر يف الفقه واحلدي���ث، وله العديد من املوؤلفات، كانت وفاته �س���نة )676ه�/1277م (. 

انظر . الزركلي، املرجع ال�سابق، ج 8، �س 149. وكحالة، معجم املوؤلفني ، ج4، �س 98 . 
)5(  هو" اإر�ساد الغاوي اإىل م�سالك احلاوي"، لاإمام اإ�سماعيل بن اأبي بكر الزبيدي، املتويف �سنة )837ه�/1433م (، 
وهو اخت�س���ار لكتاب احلاوي ال�س���غري لاإمام القزويني . انظر. ال�سخاوي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 292 – 293 

. وال�سوكاين، البدر الطالع ،ج 1، �س 142- 145. وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج1، �س 360 .
)6(  هو "الأثمار يف فقه الأئمة الأطهار "، لاإمام �سرف الدين بن �سم�س الدين بن اأحمد بن يحيى املتوكل على اهلل املتويف 

�سنة )965ه�/1558م( . انظر . ال�سوكاين، البدر الطالع، ج1، �س 280 . وكحالة، معجم املوؤلفني، ج1، �س 812  .
)7(  كت���اب �س���هري يف الفقه عل���ى مذهب الإمام ال�س���افعي، ملوؤلف���ه الإمام يحيى ب���ن اأبي اخلري العمراين املتويف �س���نة 
558ه����/1162م .انظ���ر. عبد العزيز بن را�س���د ال�س���نيدي، املدار�س اليمنية يف ع�س���ر الدولة الر�س���ولية ) 626- 

858ه�/1229- 1454م (، ط1، الريا�س، )1424ه�/ 2003م ( ،�س 226 .
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حلقاتهم: الأمني بن اأبي القا�س���م �س���افع ) 1014ه�/1605م ( )1(، اأخذ العلم على اأيدي 
علماء املخاف يف �سبيا واأبي عري�س، ثم رحل اإىل اليمن وتفقه على علماء زبيد، ثم عاد 
اإىل �سبيا ،حيث اأُ�سندت اإليه الفتوى بها، وقد ُعدرَّ من اأفقه اأهل ع�سره يف الفقه ال�سافعي 
واأخ���ذ عنه العلم الكثري من طلبة العلم منهم اأحمد بن اأبي الفتح بن �س���ديق احلكمي ) 
ت 1044ه����/ 1634م ( )2(،  وحمم���د ب���ن عبد القادر املحلوي، الذي اأ�س���اد بفقهه بع�س 
علم���اء زبيد عندما جاءت اإليه فتاوي من املخاف ال�س���ليماين، واأج���اب عليها ويف اآخر 
اجلواب قال: "عجبت لقوم ي�س���األون من اأر�س ال�س���ام وعندهم الأمني” )3(، وم�س���نفه 
يف ه���ذا العلم هو " حتقيق يف فقه ال�س���افعية”. وال�س���يخ �س���ديق بن حممد ال�س���اط ) 
ت 1029ه����/1619م ( )4(، ال���ذي كان مفت���ي اأبو عري����س يف الفقه ال�س���افعي، اإل اأننا مل 
جند له م�س���نفًا يف الفقه . وحممد بن عبد القادر احلكمي )ت 1038ه�/ 1628م()5(، 
الذي كان متبحرًا يف الفقه ال�س���افعي . وال�س���يخ املرت�س���ى بن حامت بن حممد �سافع )ت 
1040ه�/1630م()6(، الذي كان متبحرًا يف علوم عدة، وم�س���نفه يف الفقه هو” حتقيق 
مذه���ب ال�س���افعية يف الفقه واأ�س���وله ")7(. و علي ب���ن حممد بن اأبي بك���ر احلكمي ) ت 
1040ه�/ 1630م()8(، له م�س���نفان يف الفقه هم���ا "الديباج على املنهاج” و” الإحتاف 
خمت�سر التحفة لبن حجر”)9(. وحممد بن اأحمد الأ�سدي ) ت 1060ه�/1650م ( )10(، 
وله م�س���نف يف الفقه هو” اخت�س���ار املنه���اج للنووي”. وعثمان بن حممد يا�س���ني ) ت 
1062ه�/1651م( )11(، اأفقه علماء ال�س���افعية يف زمنه باملخاف ال�س���ليماين، ول ندري 
عم���ا اإذا كان له���ذا العامل موؤلف���ات اأو عدمه. واأحمد علم الدين بن احل�س���ني بن حممد 

لي، امل�سدر  )1(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 336، 351  . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164 . وال�سرِّ
ال�سابق، �س 236 . 

)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 239-235  . 
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س351. 

)4(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 390، 391 . 
)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 370 .  

)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 376، وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392 .  
)7(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392 .

)8(  ابن املوؤيد، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 1528 - 1531 . وزبارة ،خا�سة املتون ،ج4، �س 145؛ بينما يذكر البغدادي 
اأن وفاته كانت �سنة 1041ه� / 1631م . انظر . هدية العارفني ،ج5،�س755 .

)9(  هو" حتفة املحتاج على املنهاج" ملوؤلفه اأحمد بن حممد بن حممد ابن حجر الهيتمي ،املتويف �سنة 973ه�/1566م 
. انظر. كحالة، معجم املوؤلفني  ،ج1، �س 641، 642  

)10(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 . والبغدادي، هدية العارفني 285، ج6، �س 285 . وحممد بن عبد القادر بامطرف، 
اجلامع ،ج2، ط1، الهيئة العامة للكتاب – �سنعاء،1424ه�/2003م، �س 486. وكحالة، معجم املوؤلفني،      ج3، �س 48 .

)11(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 406 . والعقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1، �س 389 .
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�سافع )ت 1063ه� / 1652م( )1(، كان من اأكابر فقهاء ال�سافعية يف املخاف، ول ميكن 
اجلزم باأن هذا العامل قد ترك اآثارًا يف هذا العلم . واأحمد بن حممد بن اأحمد الأ�س���دي 

)ت 1066ه�/1655م( )2(، وم�سنفه هو” طبقات ال�سافعية ")3(. 
كما و�سل املذهب الزيدي اإىل بع�س بلدان املخاف ال�سليماين خال القرن ال�ساد�س 
الهجري )4(، وذلك نتيجة لندماج جمتمعي املخاف واليمن ومتازجهما، وتداخل احلدود 
املكانية بينهما )5(، وب�سبب رحلة طلبة علم املخاف اإىل مناطق النفوذ الزيدي يف اليمن، 
ودرا�س���تهم على علم���اء الزيدية هناك ؛ تاأثر هوؤلء الطاب مب�س���ايخهم وباملذهب الذي 
يتبعونه وحتم�س���وا لتدري�سه يف بادهم بعد رجوعهم اإليها، فلقي هذا املذهب ح�سورًا يف 
بع�س مراكز املخاف لدى بع�س الأ�سر وخا�سة العلويني الذين نزحوا من احلجاز خال 
القرن الرابع الهجري )6( من اآل النعمان، واآل احلازمي يف �سمد، واآل النعمي يف �سبيا )7( 
؛ وذلك لأوا�س���ر القرابة بينهم وبني اأئمة اليمن الأمر الذي اأدى اإىل التقريب والرتحيب 
بالزيدي���ة يف املخاف . ومن امل�س���نفات التي كانت ُتدر�س يف حلق���ات اأتباع هذا املذهب 

كتاب الأزهار )8(، وكتاب غاية ال�سول)9(، واملجموع)10(، وغريها من امل�سنفات .
ومن العلماء الذين ا�ستهروا يف هذا العلم، اأو يقومون بتدري�سه يف حلقاتهم: املطهر 
ب���ن علي بن حمم���د النعمان ) 1048ه����/ 1638م( )11(، وم�س���نفه يف الفقه الزيدي هو 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 408 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 393 .
)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325، 326 . وال�سبلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289 . 

كحالة، معجم املوؤلفني، ج1، �س 251 .  )3(
حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 49، 50 .  )4(

وذلك خال �سيطرة الأ�سراف ال�سليمانيني على حر�س وما جاورها اأغلب الفرتة الزمنية املمتدة من اأواخر القرن اخلام�س      )5( 
      اإىل اأوائل القرن ال�سابع الهجريني . انظر . حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 47 .

)6(  املرجع نف�سه، �س 50
)7(  املرجع نف�سه، �س 54 .

)8(  هو " الأزهار يف فقه الأئمة الأطهار "، من اأ�سهر كتب الإمام املهدي  اأحمد بن يحيى املرت�سى، وهو عمدة املذهب 
الزيدي، كانت وفاته �سنة 840ه�/1436م، وعليه �سروح وحوا�س كثرية . انظر . حممد بن احل�سن احلجري، الفكر 
ال�س���امي يف تاريخ الفقه الإ�س���امي، ج3، عناية : اأمين �س���الح �س���عبان، ) د . ط (، دار الكتب العلمية – بريوت، 

1995/1416، �س 75 . واحلب�سي، م�سادر الفكر، �س 583- 585 .  
)9(  هو " غاية ال�س���ول يف علم الأ�س���ول "، ملوؤلفه ح�س���ني بن الإمام القا�س���م بن حممد اليمني املتويف �س���نة  1050ه� 

/1640م . انظر . البغدادي، اإي�ساح املكنون ،ج 4، �س 371 .وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج1، �س 631 .
)10(  املجموع لاإمام زيد بن علي املتويف �سنة 122ه� / 739م . انظر . املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404 .  

)11(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 391 ،392 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س223 . وابن 
اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 413، 414 . وال�سوكاين، البدر الطالع ،ج2، �س 310 .
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""رو����س الأزه���ار ولباب الأفكار". واأحمد بن علي ب���ن حممد النعمان ) ت 1049ه�/
1639م()1(،كان فقيه���ًا حمقق���ًا يف الفق���ه الزي���دي، ول ميك���ن اجلزم باأن ه���ذا العامل 
ق���د ت���رك اآث���ارًا يف هذا العل���م . واحل�س���ني بن حمم���د بن عل���ي النعم���ي )ت1072ه�/ 
علي بن حممد احلكمي بن  واأحمد  الأزهار".  علم  على   1661م)2(، وله يف الفقه "حوا�سي 
) ت1075ه����/1664م()3(، ول���ه م�س���نفان يف هذا املج���ال هما "الأزه���ار يف فقه الأئمة 
الأطه���ار"، و "�س���رح على غاية ال�س���ول". و عز الدين بن دريب ب���ن املطهر العماري ) ت 
1075ه�/ 1664م ( )4(، وله يف هذا العلم م�سنفان هما :" الإي�ساح يف اأ�سول الدين")5(، 
و "�س���رح الثاثني م�س���األة يف اأ�سول الدين")6( . وعبد العزيز بن حممد بن عمر النعمان 
لم على معيار الأ�سول")8( . ) ت 1078ه�/1667م( )7(، وم�سنفه يف هذا العلم هو " ال�سُّ

2ـ : علوم اللغة العربية :
يقول ابن خلدون اإن العلوم العربية اأداة لفهم ال�سرع، ومل تو�سع اإل خوفًا على العلوم 
ال�س���رعية م���ن اأن تعجز الأجي���ال التالية عن فهمه���ا لعدم فه���م اللغة)9(.كما ذكر بع�س 
العلماء اأهميتها لطالب العلم)10( . فا ُيعد الفقيه م�ساركًا يف العلوم ال�سرعية حتى يعرف 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 394 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 404 .
)2(  ابن املوؤيد، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، �س 392 . وابن الوزير، امل�س���در ال�س���ابق ،ج 1، �س 178. وابن القا�سم، بهجة 

الزمن، ج2، �س 612 .
)3(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 193. واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س252، 253. والبغدادي، هدية العارفني،ج5، 
�س 162 ؛ بينما ذكر ابن الوزير اأن وفاته كانت )�سنة 1068ه�/1657م (. امل�سدر ال�سابق، ج1، �س125. وكحالة، 

معجم املوؤلفني، ج1، �س 208 .
)4(  ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 173. واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج3، �س 110، 111 . واجلرموزي، 

حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 198   .
)5(  ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 173. واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 110 ،111. واحلب�س���ي، 

م�سادر الفكر العربي، �س 128 .
)6(  احلب�سي، م�سادر الفكر العربي، �س 128 .

)7(  اجلرم����وزي، حتفة الأ�س����ماع والأب�س����ار ،ج1، �س 223 . وابن القا�س����م، اأنب����اء الزمن، �س 201 . وابن الوزير، امل�س����در 
ال�سابق، ج1، �س 178 ،179. وحم�سن اأبو طالب، امل�سدر ال�سابق، �س 107. وال�سوكاين، البدر الطالع، ج1، �س 358.

���لم : هو �س���رح لكتاب " املعيار لقرائح النظار " " معيار العقول على علم الأ�س���ول " لاإمام املهدي بن اأحمد  )8(  ال�سُّ
بن يحيى املرت�س���ى. انظر . ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 46- 47. وابن الوزير، امل�س���در  ال�سابق، 
ج1، �س 232 وابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 201 . وحم�سن اأبو طالب، امل�سدر ال�سابق، �س 107. وكحالة، معجم 

املوؤلفني ،ج1، �س 322 .
)9(   امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 633 .

)10(   اأحمد بن احل�س���ني البيهقي، مناقب ال�س���افعي ،ج2، حتقيق: اأحمد �سقر، ) د .ط(، مكتبة دار الرتاث- القاهرة، 
) د . ت(، �س 42 .
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ه���ذا الفن ويتقن اأُ�س���وله)1(. وقد اهتم اأبناء املخاف ال�س���ليماين بعل���وم اللغة العربية، 

وحر�سوا على درا�ستها .
اأـ : علم النحو .

اعتم���د معظ���م الدار�س���ني يف املخاف ال�س���ليماين على ُكت���ب اأُِلفت يف عهد �س���ابق 
له���م، كانت وافدة عليهم، ومن اأب���رز الكتب التي اعتمدوا عليه���ا يف الدر�س والتدري�س، 
كت���اب �س���ذور  الذه���ب )2(، واألفي���ة ابن مال���ك)3(، وملح���ة الإع���راب)4(، واحلاجبية)5(، 
وقط���ر الندى)6(، وغريها من الكتب. وعلى الرغم م���ن اهتمام علماء املخاف مبا كتبه 
الأقدمون اإل اأنه وجد عدد منهم برعوا يف هذا العلم وكانت لبع�س���هم م�س���نفات. ومن 
ه���وؤلء العلم���اء : املطه���ر بن علي بن حمم���د النعمان ) ت 1048ه����/ 1638م ( )7(، كان 
عاملًا حمققًا، لغويًا مف�س���رًا، نحويًا، طبيبًا، �س���اعرًا، له م�س���نفان يف ه���ذا العلم هما " 
النفحات امل�س���كية يف الأفعال الثاثية " و " املنقح �سرح املو�سح على كافية ابن احلاجب 
". وعب���د العزي���ز بن حممد بن عمر النعمان ) ت 1078ه�/ 1667م( )8(، عامل جمتهد، 

)1(   املحبي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج4، �س 405 . وعبد اهلل بن حممد احلب�سي، حياة الأدب اليمني يف ع�سر بني ر�سول، 
) د.ط(، )وزارة الإعام والثقافة – اليمن، ) د . ت (، �س 113  .

)2(   هو" �سذور الذهب يف معرفة كام العرب " كتاب يف النحو ملوؤلفه عبد اهلل بن يو�سف بن اأحمد املعروف بابن ه�سام املتويف  
�سنة 761ه�/1360م . انظر . الزركلي، املرجع ال�سابق ،ج4، �س 147. وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج2، �س305، 306 .

)3(  �ُس���ميت بالألفية لأنها منظومة مكونة من األف بيت لناظمها حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الأندل�س���ي، الذي 
ُيعد من اأئمة اللغة العربية، وقد خّلف العديد من الإ�س���هامات العلمية يف علوم اللغة العربية وغريها، وكانت وفاته 
�سنة )672ه� /1273م( . انظر . ابن العماد، امل�سدر ال�سابق ،ج5، �س 339 . والزركلي، املرجع ال�سابق، ج6، �س 

232 . وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج3، �س 450 .
)4(  منظوم���ة �س���هرية يف النح���و لأبي حممد القا�س���م ب���ن علي بن حممد ب���ن عثمان احلري���ري، وهو اأح���د اأئمة اللغة 
والأدب ،وكان���ت وفاته �س���نة )516ه�/1122م( .انظر . عبدالرحمن بن حممد الأنب���اري، نزهة الألباء يف طبقات 
الأدب���اء، حتقيق: اإبراهيم ال�س���امرائي، ط3،مكتبة املن���ار- الأردن، 1405ه�/ 1985م، ����س 278-280 . وعلي بن 
يو�س���ف القفطي،  اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، ج3، حتقيق: حممد اأبو الف�س���ل اإبراهيم، ط1، دار الفكر العربي- 

القاهرة، )1406ه�/1986م( ،�س 23-27. وكحالة، معجم املوؤلفني، ج2، �س 645 .  
)5(  ن�سبة اإىل عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�س الكردي، فقيه مالكي، من كبار العلماء بالعربية .كان اأبوه حاجبًا فُعرف 
به، له ت�س����انيف عديدة منها : ) الكافية ( يف النحو و) ال�س����افية ( يف ال�س����رف، وكانت وفاته �سنة )646ه�/1249م( 
. انظ����ر . ج����ال الدين بن عبد الرحمن ال�س����يوطي، بغية الوع����اة يف طبقات اللغويني والنح����اة ،ج2، حتقيق: حممد اأبو 
الف�سل، ) د . ط ( ،املكتبة الع�سرية – بريوت، ) د- ت (، �س 134- 135. والزركلي، املرجع ال�سابق ،ج4، �س  374 .
)6(  " قطر الندى وبل ال�س���دى " للعامة عبد اهلل بن يو�س���ف بن اأحمد بن عبد اهلل بن ه�س���ام املتويف �س���نة)761ه�/ 
1360م(، وقد خلف وراءه الكثري من امل�س���نفات العلمية يف النحو وغريه . انظر . الزركلي، املرجع ال�س���ابق ،ج4، 

�س 1417. وكحالة، معجم املوؤلفني، ج2، �س305 – 306 .
)7(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 391 . واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج4، �س 403 . واجلرموزي، حتفة 

الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223 . و ال�سوكاين، البدر الطالع، ج1، �س 310 . 
)8(  اجلرموزي : حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 223، وابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 178، 179. ال�سوكاين 

البدر الطالع، ج1، �س 358 .
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حمدث، نحوي، له م�س���نف يف النحو هو " الُبغية ")1(. و حممد بن عبد القادر املحلوي 
) ت 1025ه�/1616م ( )2(، " عامل العربية والأدب يف املخاف ال�س���ليماين يف ع�س���ره 
با مدافع ول مناف�س، اأخذ النحو عن ال�س���يخ عمر بن عبد القادر بن حممد احلكمي يف 
اأبي عري�س، وال�س���يخ الأمني بن اأبي القا�س���م �سافع يف �سبيا . وقد و�سفه النعمان بقوله" 
ل جتد اأحدًا من اأهل العربية بجهة تهامة اإل وللفقيه حممد املحلوي عليه م�سيخة ")3( . 
وق���د تاأدب عليه الكثري من طاب النح���و والأدب، وعلى الرغم من مكانته العلمية اإل اأن 
امل�س���ادر – املتوفرة بني اأيدينا – مل تذكر لنا ما اإذا كان �س���نف يف ذلك اأم ل. و حممد 
ب���ن اأحمد الأ�س���دي ) ت 1060ه�/1650م ( )4(، �س���يخ العلوم واملع���ارف، برع واأعرب يف 
النح���و قب���ل اأن يرتعرع، اأخذ العلم يف اأبي عري�س، ثم رح���ل اإىل مكة املكرمة ولزم كبار 
علمائه���ا، واأ�س���بح من العلماء امل�س���هورين بعد ذلك، اأخذ عنه الكث���ري من العلماء منهم 
ابن���ه اأحمد، وم�س���نفه يف علم النحو هو " �س���رح عل���ى الآجرومية ")5(.  واإ�س���ماعيل بن 
حمم���د بن عبد القادر املحلوي ) ت 1055ه�/1645م ( )6(، الذي و�س���فه النعمان بقوله 
الكاتب املن�سئ ")7(، اأخذ العلم عن والده، ثم تنقل بني مراكز  الأديب  العامة  " الفقيه 
املخاف للدرا�سة، فدر�س يف مدر�سة اآل احلكمي يف اأبي عري�س، ثم يف مدر�سة اآل �سافع 
يف �سبيا، حتى اأمَلرَّ مبعارف ع�سره فقهًا وحديثًا وم�ساحًة وعربيًة واأدبًا، �سنف موؤلفا يف 
النحو اأ�س���ماه)8( " مفتاح الألباب �سرح ملحة الإعراب". واأحمد بن علي بن حممد احلكمي 
) 1075ه�/1664م ( )9(، األف م�س���نفًا يف النحو اأ�س���ماه "ت�سهيل ال�سعاب يف النحو واللغة 

)1(  البغية : حا�س���ية على املو�س���ح يف �س���رح كافية ابن احلاجب، واملو�س���ح ل�س���م�س الدين حممد بن اأبي بكر بن حمرز 
اخلبي�سي املتويف �سنة )731ه�/1330م(. انظر : ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س46، 47 .والبغدادي، 

هدية العارفني، ج2، �س 148. وكحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �س 171. 
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 358 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، 

�س 236. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 111. 
)3(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 358 .

)4(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج 3، �س 383. والبغدادي، هدية العارفني ،�س 285، ج6، �س 28. وبامطرف، املرجع 
ال�سابق،ج2، �س 486 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 136 .

)5(  الآجرومية : كتاب يف النحو، يف مبادئ اللغة العربية، �سمي با�سم موؤلفه :" حممد بن حممد بن داود ال�سنهاجي، 
املعروف بابن اآجروم "، املتويف �سنة )723ه�/1323م (. انظر .كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �س 641، 642 .

)6(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 401 . والعمودي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، �س 152. والعقيلي، التاريخ 
الأدبي، ج1، 387  .  

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 401 . 
)8(  احلب�سي، م�سادر الفكر العربي الإ�سامي يف اليمن، �س 387 .

)9(  ابن القا�سم، اأنباء الزمن، �س 193. واملحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 252، 253 . والبغدادي، هدية العارفني ،ج 
5، �س 162؛ بينما ذكر ابن الوزير اأن وفاته كانت �سنة )1068ه�/1657م (. انظر . امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 125.
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والت�س���ريف")1(. وعلي بن عبد الرحمن بن ح�س���ن البهكل���ي ) ت 1114ه�/ 1702م ( )2(، 
�سنف يف النحو �سرحا على الكافية، وقد و�سف عبد الرحمن البهكلي هذا ال�سرح بقوله: )3( 
"مل يكن له يف �سروحها على كرثتها نظري، والتزم فيه بذكر اخلاف بني النحويني واختار 
الق���ول الراجح واإيراد ال�س���اهد فيه والق�س���يدة التي هو منها وما قيلت في���ه، فوقى ووفى، 

واأفاد و�سفى، حتى قام اأرباب الف�سائل لإجال م�سنفه �سفًا �سفًا". 
ب : علم اللغة .

علم اللغة، هو بيان املو�سوعات اللغوية)4(، والل�سان الذي يعرب عن خمتلف العلوم)5(، 
وم���ن ثم كان الهتمام باللغة كبريًا، بل كانت �س���رطًا لكثري م���ن العلوم عند العلماء مثل 
علم القراءات وعلم التف�س���ري وعلم الفقه .  وقد برع يف املخاف خال فرتة بحثنا عدد 
من العلماء الذين ا�س���تهروا بالف�س���احة ومعرفة اللغة، ومن اأبرزهم: املطهر بن علي بن 
حمم���د النعمان ) ت 1049ه�/ 1639م ( )6(، الفقيه العارف الف�س���يح)7(، امل�س���نف يف 
الكثري من العلوم املختلفة، ومنها م�سنفه يف اللغة امل�سمى" جاء الوهوم خمت�سر �سياء 
احللوم")8(. ومنهم : ح�سني بن حممد بن يحيى ال�سمدي ) 1066ه�/1655م ( )9(، كان 
م���ن اأُدب���اء الوقت نبيهًا يف غاي���ة النباهة، وكانت له يف العبارات ف�س���احة وباغة. ومن 
الف�سحاء البارعني باللغة – اأي�سا – اأحمد بن علي بن حممد احلكمي)10(، واملهدي بن 
الهادي بن املهدي احلكمي)11(، وحممد بن اأبي القا�سم احلميدي النمازي)12(، الذي كان 

من اأف�سح اأهل املخاف، وهادي بن عثمان ال�سبعي)13(، وغريهم .

)1(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، ����س 252 ،253 . والبغدادي، هدية العارفني، ج5، ����س 162. وزبارة، ملحق البدر 
الطالع، ج2، �س 41 . وكحالة، معجم املوؤلفني، ج1، �س 208 .

)2(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 55، 91 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب، ج1، �س 112،111.
)3(  خا�سة الع�سجد، �س 55، 91 .

)4(  ابن خلدون، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 635 .
)5(  امل�سدر نف�سه، ج1، �س 643 .

)6(  �سبقت ترجمته يف علم التف�سري، �س 164- 166 . 
)7(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 412 . 

)8(  �س���ياء احللوم  : كتاب يف اللغة ملحمد بن ن�س���وان بن �س���عيد احلمريي، له العديد من امل�سنفات يف اللغة والأدب، وكانت وفاته 
�سنة )610ه�/1213م ( . انظر . القفطي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 342، 343  . وكحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �س 750 .

)9(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 411 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 219- 220 .
ابن القا�س���م، اأنباء الزمن، �س 193. واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س252 ،253. وابن الوزير، امل�سدر ال�سابق،   )10( 

      ج1، �س 125 . والبغدادي، هدية العارفني  ،ج5، �س 162. 
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 354 .  )11(

)12(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 399 .

)13(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 409 .
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ج ـ الأدب : 

ف ابن خلدون علم الأدب بقوله: " هو اإجادة فني املنظوم واملنثور على اأ�ساليب   ُيَعررِّ
الع���رب ومناحيهم، اأو حفظ اأ�س���عار الع���رب واأخبارها، والأخذ م���ن كل عْلم بطرف)1(. 
ويعترب القرن احلادي ع�سر الهجري، ال�سابع ع�سر امليادي، من اأزهى  ع�سور الأدب يف 

املخاف ال�سليماين . وقد تعددت املنتجات الأدبية يف املخاف �سعرًا ونرثًا . 
ظهر يف املخاف ال�س���ليماين خال فرتة درا�س���تنا العديد من ال�سعراء امل�سهورين، 
الذين تنوع �سعرهم بني املدح، والرثاء، والغزل، واملواعظ، والعتاب، وغريها . والباحث 
هنا ل يقوم ب�س���رح اأُ�س���لوب كل �س���اعر فيما يتعلق بجوانب ال�س���عر والأدب، واإمنا يرتجم 
لل�سعراء ويذكر دواوينهم ال�سعرية اإن وجدت، اأو ماآثرهم يف جمال ال�سعر، واإن مل يوجد 
ذلك ي�سري اإىل الق�سائد ال�سعرية التي وردت يف ثنايا بع�س امل�سادر التي ترجمت لهم، 
وبذل���ك قد حقق الهدف وهو ت�س���جيل النتاج العلمي كما هو يف ه���ذا املجال، واإذا ذكرنا 
بع�س النماذج ال�س���عرية فاأنه���ا مرتبطة ببع�س احلوادث املتعلقة بال�س���اعر، و�س���تقوم 

الدرا�سة بذكر ال�سعراء بح�سب ترتيب وفياتهم الزمنية .  
 ومن اأبرز ال�سعراء : حممد بن عي�سى بن يو�سف الظفاري ) ت 1027ه�/ 1617م ( )2(،  وهو 
" �ساعر مرموق من �سعراء املخاف ال�سليماين، جدير باأن يطلق عليه ا�سم �ساعر املخاف 
يف ع�سره ")3(، اأخذ العلم عن اأبيه الفقيه عي�سى الظفاري)4(، ثم اأمت حت�سيله يف مدر�سة 
ال�س���يخ عمر بن عبد القادر بن حممد احلكمي، ثم انتقل اإىل �س���بيا واأخذ النحو والأدب 
وتو�س���ع فيه على ال�سيخ حممد بن عبد القادر املحلوي، ثم تفرغ لل�سعر والأدب، واأخذ يف 
التك�سب ب�سعره ما بني احلجاز وح�سرموت، فمدح علماء ووجهاء املخاف، واأ�سراف مكة، 
ْحر)5(، وله ديوان �سعر)6( . وال�ساعر: اأحمد بن املقبول الأ�سدي   واأمراء الأتراك، واأمراء ال�سرِّ
) 1023ه�/1614م ( )7(، كان فقيهًا �س���اعرًا، قراأ مبكة على م�س���ايخها يف الفقه و�س���ائر 

)1(  ابن خلدون، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 641، 642 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 358 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 18- 22 .

)3(  العقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 18- 22. 
)4(  من فقهاء واأدباء املخاف ال�س���ليماين، توىل التدري�س والإفتاء يف اأبو عري�س، كانت وفاته )�سنة 956ه�/1549م( 

. انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 86، 87 . 
���ْحر : بك�س���ر اأوله و�سكون ثانيه، موقع على �ساحل ح�سرموت بني عدن وعمان . انظر . الهمداين، �سفة جزيرة  )5(  ال�سرِّ
العرب، �س90 . واحلموي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج3، �س327 . ون�سوان احلمريي، امل�س���در ال�سابق، �س53 . وت�سمى 

الآن الأ�ْسَغاء. . انظر . حممد احلجري، جمموع بلدان اليمن وقبائلها، ج3، �س 447  .
)6(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 242 .

)7(  النعمان،  امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 354 . واملحبي، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، �س 164 . وال�ّس���لي، امل�س���در 
ال�سابق، �س 236. 
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علوم الأدب والقراءات، وقد و�سفه النعمان بقوله :" كان ف�سيحًا وله نظم عجيب ")1(. 
ومن اآثاره الأدبية ق�سيدة ميدح بها �سيخه ابن اأبي الفتح احلكمي اأحد علماء اأبو عري�س 

وكان  تلميذه ؛ نختار منها هذه الأبيات)2( :
ـــي الأ�ـــســـل بــالـــــعــقـــــلاأتــــــاين كـــتـــاب مــنـــــك يـــا زاكــــ يــلــعــب  الـــــــراح  كــمــنــظــوم در 
ـــا اأ�ـــســـلــــ ـــــة  املـــــذاقــــــ كـــــــــــرم  غـــــــــــدا  فــبــورك مــن فـــرع تـــــعــاىل عــلــى الأ�ــســلوراح 
ــلــة ــعـــ ــــاأخــــري اجلـــــــــــــواب لـــ ــتــبــع الـــعـــــــل بــالــنــهـــــلومــــــا كــــــان تـــــ ـــ ــت   ولــكــنـــــنــي ا�ــس
ــ�ــســة ــريـــ فـــ ـــــواب  اجلــــــ اأن  لـــــــهـــا  بــال مهلوقــــلــــت  فــــوراً  فــانــظــمــه  اإذن،  فـــــقــالــت 
و�ــســيــدي  �سيخي  الـــــديــن  وجـــــيــه  بالـف�سلوذاك  املـ�سربل  الفتح  اأبـــي  �سليل    

وال�س���اعر: ح�س���ني بن حممد بن يحي ال�س���مدي ) ت 1066ه�/ 1655م ( )3(، كان 
من اأدباء الوقت نبيهًا يف غاية النباهة، وا�سع الإماء لاأدبيات على اأنواعها واأجنا�سها، 
نانة عن ظهر غيب، له اأ�سعار كثرية  مُيلي اأدبيات امل�س���ريني ومقاطعهم والق�س���ائد الطرَّ

منها الإلهيات والنبويات والإخوانيات واملدح واملواعظ . ومن الإلهيات قوله)4(  :
ــــْل ــار املـــذنـــبـــني اأَِقـــــ ــثـــ ــقــيــل عـــ ـــ ــــد زلـــــــت الــــقــــدميـــا مـــن ُي ــــه قـــــ ــــثــــار عــــبــــد بـــــ عـــــ
لكم ا�ستجيب  ادعــوين  ربنا  يا  قلت  ـــه �ــســمــمقد  ــيــعــاً مــــا بــــ ــمـــ فـــقـــد دعــــونــــا �ــس
ــ�ــســاألــنــي ــــاذا اأقــــــــول لـــربـــــــي حـــــــني يـــ ــــار اهلل تــ�ــســطــرممـــــ عـــنـــد احلـــ�ـــســـــــاب ونـــــ
ـــيـــت بـــــــذنـــب مــــا يــطــيــق عــلــى ـــد اأتــــ ُـــقـــُموقــــ نــــ ــــال ول  كـــــ ــــذبــــل  يـــــ لــــــه  حـــمـــــــل 

ومنه���م : ح�س���ن بن علي بن ح�س���ن النعم���ي ) ت 1063ه����/ 1652م ( )5(، كان من 
ف�س���اء الزمن واأدبائه و�سعرائه، وعندما قدم م�ساعد احل�سني من مكة واليا على عتود 
وبي�س واأعمالهما باأمر ال�سريف زيد بن حم�سن ) 1057/1041ه� (، اأن�سد ح�سن النعمي 

مبتهجا بقدومه  قائًا )6(  : 
ــجــب     اأهــــــاًل و�ـــســـهـــاًل اأقـــــر الـــعـــني مــقــدمــكــم ــنُّ ـــا �ــســلــيــل الـــ�ـــســـادة الـــ ومـــرحـــبـــاً ي
ــــر مــبــ�ــســمــهــا عــــن لـــــوؤلـــــوؤ �ــســـــنــبتـــعـــطـــرت اأر�ــــســــنــــا واخــــ�ــــســــرَّ يــابــ�ــســهــا وافـــــ

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 354 .
)2(  العقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 251 .

)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 411. وابن اأبي الرجال ،امل�سدر ال�سابق ،ج2، �س 219 ،220 .
)4(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 220 .

)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 407 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 34 – 36.
)6(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 34 – 36 .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 98
ــغــراء مــن حلبومــــا�ــــس خمـــالفـــنـــــــا يف رو�ــــســــة وزهــــا تــيــهــاً عــلــى الــغــوطــة الـــ

وعلي بن احل�سن بن حممد النعمي ) 1067ه�/ 1656م ( )1(، كان يهتز للعلم والأدب، 
وله نظم ونرث جيدان، فمن �سعره ق�سيدة نبوية )2(، ونظم يف مدح �سرح الأزهار )3( وهي : 

ــــرح نـــــــــزهــــة لــلــنــفـــــو�ــس ــــة الــــ�ــــس ـــــ ــــــــداء وبـــــــــــو�ـــــسدر�ــــس ـــــم لـــــــــ ـــــرهــــــ وبـــــــهـــــــا مــــــ
ـــن �ـــســـالف ـــهـــا مــــ قــــد اأُديــــــــــرت عـــلـــى نــــدامــــى الـــكـــوؤو�ـــسوهــــــي اأ�ــــســــهــــى لإلـــفــــ
ـــــــورة بـــــــــمــــنــــظــــر قـــــــلـــبـــــــي ـــــهـــــا �ـــــــس ـــاوو�ـــسولــــــ ــــورة الـــطــــ هــــي اأبـــــــهـــى مــــن �ــــس
فـــــــاملـــــــعـــايل در�ــــســــهــــا  ـــتـــمـــروا يف  ــــ الــــــدرو�ــــــسفـــا�ـــس حـــــالـــــكـــــات  ــــتــــهــــادى يف  ـــــ تـــــ

وحممد بن علي بن حفظ اهلل النعمي ) 1079ه�/ 1668م ( )4(، قيل عنه اأنه : "كان 
جمال العلماء، وتاج احلكماء، �سيدًا جليًا، واأديبًا نبيًا، علم املعاين احل�سان، والنا�سخ 
من و�س���ي الباغة، له ال�س���عر الرائق، والنرث الفائق ")5(، وله ديوان �سعر)6( . ومن �سعره 

يف الغزل قوله :
ــــــزاجــــــه الأهــــــــــــــواء ــــقــــلــــب مـــــــ ـــــن لـــــ الــــبـــــــــكــــاءمــــــ بــــــهــــــن  اأودى  وعــــــــيــــــــون 
ــــهــــا الــــر�ــــســــم هـــــــل جتـــيـــب �ـــــســـــوؤاًل الــــــبحـــــــــــــاءاأيـــــ ـــــــــه  ب اأودت  ملــــــ�ــــــســــــوق 

وله يف الغزل اأي�سًا قوله)7( :
ــــاجلــــمــــال الـــفـــائـــق�ــســمــحــت بــو�ــســل الـــــمــ�ــســتــهــام الــعــا�ــســق هــــيــــفــــاء خـــ�ـــســـت ب
ــن بــعــد مـــا �ــســحــت بــطــيــب و�ــســالــهــا طـــــارقمـــ بـــطـــيـــف  تـــ�ـــســـمـــح  نــــحــــوي ومل 

واملطه���ر بن علي بن حممد النعمان ) ت 1049ه�/ 1639م ( )8(، كانت له ق�س���ائد 
جليلة القدر، ومنها ق�سيدة جامعة ل�سور القران الكرمي يتو�سل بها اإىل اهلل اأولها :      

)1(  النعمان، امل�س���در ال�س���ابق، خمطوط، �س 412، 413 . واملحبي، امل�س���در ال�سابق ،ج3، �س 152 - 155 . وال�ّسلي، 
امل�سدر ال�سابق، �س293 . وابن اأبي  الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 80 

. وزبارة، ملحق البدر الطالع، ج2، �س 162 .
)2(  ابن اأبي  الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 .   

)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج2، �س 152- 155 .
)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 57- 60 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 330 .

)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 57- 60 .
)6(  امل�سدر نف�سه، ج4، �س 60 .

)7(  ال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 330  .
)8(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 412- 418 .      



99الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
ـــــاءبـــــفـــــاحتـــــة الــــــكــــــتــــــاب اأجـــــــــــب دعـــــائـــــي وزهــــــــــــــــــــــراوي كــــــتــــــابــــــك والـــــنـــــ�ـــــس

ومنهم : حممد بن اأحمد الأ�س���دي ) ت 1060ه�/1650م ( )1(، له م�س���نف يف هذا 
العلم هو" �سرح الكايف يف العرو�س والقوايف " . 

وح�س����ن بن علي بن حفظ اهلل النعمي ) ت 1079ه�/1668م ( )2(، الذي كانت له اأ�سعار 
رائقة بديعة، ومن ذلك ق�سيدته التي اأر�سلها اإىل علي بن هادي املن�سكي معتذرًا له بقوله )3( :

ـــبـــاب نــ�ــســيــان نــ�ــســيــانمـــا بــعــد كــتــبــي عـــن الأحــــ واهلل  لـــــــهـــم  و�ـــســـلـــي  ـــع  وقـــطــــ
الأحــ�ــســـــاء منزلهم ــلــو مـــن  اأ�ــس ـــانوكــيــف  ــــع لــهــم واجلـــ�ـــســـم اأوطــــ والـــقـــلـــب رب

وعزالدي���ن بن علي بن احل�س���ن النعمي املولود �س���نة )1032ه����/1622م( )4(، وهو 
اأحد ال�سعراء املغمورين يف القرن احلادي ع�سر الهجري باملخاف ال�سليماين، وقد عمل 
قا�س���يا للحج لاإمام املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل، وحينما ذهب ب�س���ره وخ�س���ي انقطاع 

معا�سه اأن�ساأ ق�سيدة ا�ستعطافية لاإمام يقول يف مطلعها)5( :
ــه قـــــ�ــســـــيُّ الــبـــــني مـــن غـــري ظــاملاإلــــيــــك يــــــداً ذا الـــعـــر�ـــس مــــن مــتــظــلــم رمــتـــ
ـــبـــ�ـــســـط اأمنـــــــاًل ـــنـــه ويــــ ــ�ــســكــوى مـــــــن اأ�ــــســــى وجـــرائـــمميــــــد يـــــــــــــداً مــــ ــبــيــح بـــ يـــ
ــــرِت الأيــــــــــــام مـــــــنـــي خــلــ�ــســة ـَـــ�ــــسَّ ـَـــبـــــ بــرمــح و�ــســارم تـــــ عـــــلــى ج�سمي  فــ�ــســالــت 

وعلي بن حممد بن اأبي بكر احلكمي ) ت 1040ه�/1630م ( )6(، وله م�س���نف يف هذا 
الفن اأ�سماه الفتح املبني ")7( . واحل�سن بن علي بن ح�سن البهكلي ) 1155ه�/1742م ( )8(، 
كانت له اأ�س���عار غزيرة من اأجوبة ور�س���ائل، ومرا�سات بديعة الفوا�س���ل)9(، وكان �ِسْعره يف 

)1(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق، ج3، �س 383 . والبغدادي، هدية العارفني، ج6، �س 285 . وبامطرف، املرجع ال�سابق، 
ج2، �س 486 . وكحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �س 48 .

)2(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 57 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 328 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 83  .
)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 36،  وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 328 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 412-413 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 111. واجلرموزي، حتفة 
الأ�س���ماع والأب�س���ار، ج1، �س 205 . وعبد اهلل بن حممد اأبو داه�س، حوليات �س���وق حبا�سة، ط1،ع3، �س3، النادي 

الأدبي – جازان، )1419� 1420ه� / 1999 � 2000م (، �س69-65 .
)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 111 . 

)6(  �سبقت ترجمته يف علم التف�سري، �س 166.
)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 189- 191. والبغدادي، هدية العارفني ،ج5،  �س 755 .

)8(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 120- 127. والعقيلي ،اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س113.
)9(  عبد الرحمن البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س 123 .
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الطبقة العليا)1(، قال عبد الرحمن بن احل�س���ن البهكلي : " وكثري من اأ�س���عاره ور�س���ائله 
مدونة باأيدي من يتعلق بالأدب من اأهل اجلهة وغريها ")2(. ومن اآثاره الأدبية قوله)3( :

ــيخــلــيــلــي كــــم اأخــــفــــي هـــــوى ل اأطــيــقــه ــــم حـــــر الـــبـــــــني بـــــني �ــســلــوعـــ ــــت واأكـــــ
ـــيـــمـــا تـــــــــجــــن جــــوانــــحــــي ــد اأو مـــــمــا تــفــيــ�ــس دمــوعــيوحــــبــــكــــمــــا فــــ مـــن الــوجـــ
ونـــــــجـــيـــعمــبــيــتــي عــلــى �ـــســـوك الــقــتـــــاد مــ�ــســهــداً دم  مــــــن  ـــي  ـــفـــونــــ جــــ ومـــــــــــــاء 

ومنهم : اأحمد بن حممد بن اأحمد الأ�س���دي ) ت 1066ه�/1655م ( )4(، الذي قام 
بنظم �س���ذور الذهب لبن ه�سام يف اأرجوزة اأ�س���ماها " قائد النحور بتنظيم ال�سذور"، 

كما كان له اهتمام بال�سعر الغزيل ومن ذلك قوله)5(  :
ــبــب فـــوقـــهـــــــا احلـــ يـــــعــلــو  ــــة  املــــدامـــــ اأدبدع  ــــا  ـــــ لــــن وثــــــنــــــايـــــــــــــاه  ــــه  ـــــ ــــاب ـــــ ـــــ ر�ــــس
ـــاً مـــن الــثــغــر عــنــهــا يــعــجــز العنبنـــــزه فــــــوؤادك مـــن راح الـــكـــوؤو�ـــس وخــذ راحــــ
ــــني حــــــــالل طـــــــيـــب عــــذب ـــان بـــــ ــــ ـــت ــــ ـــس والأدب� الـــعـــقـــــــل  يـــــــــزدريــــه  وحـــامـــ�ـــس 
قـــدح وفـــــــــي  خـــمـــــــر  ـــي  فــــ تـــغـــــــزلـــت  والــ�ــســنــباإذا  الـــثـــــــغـــــــر  اإل  ـــــرادي  مــــــ فـــمـــا 
اأر�ــــســـــــــفــــهـــــــــا بـــــــــــت  مـــــــــــــــدام  در  يـنت�سبلـــــــــلـــــــــه  الأتـــــــراك  اإىل  ـــزال  غــــ يف  مـــن 
تـحو الـــذي قــد حـــواه الــعــجــم والــعــربمـــــهـــــنــد الــلــحــظ زجنـــــي الــ�ــســوالــف مل

ومن اآثاره اأي�س���ًا ق�سيدة يف مدح �سيخه العامة علي بن عبدالقادر الطربي نختار 
منها هذه الأبيات)6(:  

ــدر جـــــــزء مـــن حمـــــيــاك ـــن لــلــبـــ ــنــايــاكمـــن اأيــــ ثـــ مــــن  ــ�ــســيــب  نـــ ــاح  ـــ ــب لــلــ�ــس اأم 
ــد جـمعت قـــ مـــــــــراآك  املــحــا�ــســن يف  فــجــل مـــن قـــد يــحــلــي احلـــــ�ــســن حـــــالككـــل 
ــا ـــ ــيـــــدنـــ اجلـــــــوهـــر الـــــــفـــرد يف فــهــمــي واإدراكـــــــياملــــفــــرد الـــــــعـــلـــم الـــنـــحـــريـــر �ــســـ
ــهــا الــبــحــر يـــا بــحـــــر الــعــلــوم ويـــــا ـــ ال�ساكييـــا اأي ال�سائل  ورحــب  العطايا  رحــب 
منـتظـماً كـــــالـــــبــدر  غــــدا  نــظــمــاً  ــــالكاإلـــيـــك  اأ�ــــســـــ فـــــــــاقـــــــــه يف حـــ�ـــســـن  ـــنـــه  لـــكــــ

)1(  امل�سدر نف�سه، �س 123 .

)2(  امل�سدر نف�سه، �س 127 .
)3(  العقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 113.

)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 325، 326 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289، 290 .
)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325، وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 290 .

)6(  ال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 290 .  
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ويذك���ر العقيل���ي)1( يف كتاب���ه التاريخ الأدبي ملنطقة ج���ازان يف حديثه عن الأدب يف 
ل وفياتهم �س���احب العقيق  القرن احلادي ع�س���ر الهجري اأن هناك �س���عراء واأدباء �َس���جرَّ
اليم���اين وغ���ريه، بلغ عددهم )43( بني كات���ب، وقا�س، واأديب، و�س���اعر، اإل اأن اآثارهم 
اغتالتها يد ال�س���ياع "، اإل اأن ذلك مل يكن واقعا ملا ذكره، فقد اأ�س���ارت امل�سادر املتوفرة 
بني اأيدينا الكثري من نتاج اأدباء فرتة بحثنا القرن احلادي ع�س���ر الهجري، ال�سابع ع�سر 

امليادي . 
        اأما علم النرث في�س���مل الر�س���ائل الديوانية، اأو الر�سائل الإخوانية، اأما الر�سائل 
الديوانية : فهي الر�س���ائل الر�سمية من ال�س���لطان اأو الأمري، وقد يكون من�سورًا اأو تقليدًا 
بتولي���ة اأح���د ما وظيفة معين���ة يف الدولة، اأما الر�س���ائل الإخوانية : فه���ي التي تكون بني 
�س���خ�س ما واآخر . ويف فرتة الدرا�س���ة ظهر العديد من الأدباء، وكانت لهم اليد الطوىل 
يف اللغة وف�س���احة الل�س���ان . ومنهم : اإ�س���ماعيل بن حممد بن عبد القادر املحلوي ) ت 
1055ه����/ 1645م( )2(، كان ُيع���د من كبار كتاب الأ�س���راف اخلواجيني يف �س���بيا، حيث 
عينه ال�س���ريف اأحمد بن ح�س���ني اخلواجي كاتبًا وم�ست�س���ارًا له، وقد ا�س���تمر يف من�سبه 
يف عه���ده، واأولده م���ن بعده، وقد و�س���فه العمودي بقوله: " كان الفقي���ه العامة الأديب 
املن�س���ئ ال�س���باق يف م�سمار الف�س���احة واملعدود من اأهل الأناءة والرجاحة �سياء الدين 
اإ�س���ماعيل املحلوي، مازمًا لل�س���ريف ح�س���ني بن اأحمد، وكان هو النائب عنه يف ر�سائله 
وجوابات���ه، واملع���د حلوادثه ومهمات���ه ")3( . واأحمد بن علي بن احل�س���ن النعمي)4(  الذي 
عمل خطيبًا جلامع �سبيا . وكان يبدع اأ�ساليب باغية واأدبية رفيعة يحر�س عليها لإثارة 
امل�س���اعر، وحتفيز النفو�س ل�ستقطاب امل�س���تمعني، ونيل ا�ستح�سانهم .فقد َعِملت خطب 

اجلمع والأعياد على ا�ستمرار النرث يف املخاف ال�سليماين.
وانت�سرت يف املخاف اأي�سًا – الر�سائل واملكاتبات – كجزء من النرث اآنذاك–    
وم���ن ذلك ما كان ي���دور بني العلماء اأنف�س���هم، اأو مع الطاب داخ���ل املخاف وخارجه 
من ا�ستف�س���ارات علمية اأو فتاوي وما �س���ابهها، اأو ر�س���ائل ال�س���وق والطمئنان املتبادلة. 
و اإبراهي���م ب���ن علي بن حمم���د النعم���ي ) ت 1106ه����/ 1694م( )5(، ال���ذي قيل عنه" 

)1(  ج1، �س 361 .
)2(  العمودي، حتفة القارئ وال�سامع، ج1، �س 152، 153 . وعلي البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س 36 .

)3(  حتفة القارئ وال�سامع، ج1، �س 152، 153 .
)4(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س155 .
)5(  علي البهكلي، العقد املف�سل، �س 74 .
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كانت له اليد الطوىل يف الر�س���ائل والإن�س���اءات قدمته على اأهل ع�س���ره بح�س���ن عبارة، 
وف�ساحة لفظ، ونباهة معنى، وقد �ساعده ال�سجع با كلفة ")1(. وعمر بن حممد باف�سل 
اجلازاين)2(، الذي اأر�س���ل نرثًا اأدبيًا متمثًا يف �س���وؤال عن �س���جرة التنباك اإىل العامة 
عل���ي ب���ن عبد الرحمن بن ح�س���ن البهكلي. وح�س���ن بن علي بن حف���ظ اهلل النعمي ) ت 
1079ه�/1668م ( )3(، الذي اأر�س���ل اإىل �س���ديقه علي بن الهادي املن�س���كي ر�سالة نرثية 
. واجلان���ب الأدبي �س���عرًا ون���رثًا، يحتاج اإىل متخ�س����س يف عل���م الأدب يتوىل الهتمام 

ب�سقيه: جمعًا، وحتقيقًا، ودرا�سًة .
3ـ  عـلـم الـتـاريـخ .

اأ�س���ارت بع�س امل�س���ادر اإىل عدد من املهتمني ببع�س اجلوانب التاريخية للمخاف 
ال�س���ليماين، وم���ن اأبرز العلماء خ���ال القرن احلادي ع�س���ر الهجري، الذي���ن كان لهم 
اهتمام بعلم التاريخ در�س���ًا، اأو ت�س���نيفًا على الوجه الآتي : حممد بن عي�س���ى قا�س ) 
ت 1043ه�/ 1633م ( )4(، الذي " كان اإخباريًا عامة " . ومنهم: ح�س���ني بن حممد بن 
يحيى ال�س���مدي ) ت 1066ه�/ 1655م ( )5(، الذي " كان له  معرفة تامة باأخبار هجرة 
�س���مد، واأخبار علمائها " . ول ميكن اجلزم باأن هذا العامل قد ترك اآثارًا يف هذا العلم. 
و علي بن احل�س���ن ب���ن حممد النعمي ) ت 1067ه����/1656م ( )6(، الذي كان يطلع على 
الق�س����س املتقدم���ة واملتاأخ���رة، ويعقد احللق���ات لذلك  . وعبد اهلل ب���ن علي بن حممد 
النعمان ) ت 1078ه�/ 1667م ( )7(، الذي ن�ساأ يف اأ�سرة علمية �ساعدته على التح�سيل 
من���ذ وقت مبكر، وقد كانت له اهتمامات بعل���م التاريخ كما بني ذلك اإذ يقول )8( : " فاإن 
عل���م التاريخ علم جليل تدعو احلاجة اإليه، وُيْعرف به اأهل كل ع�س���ر وعظماء كل زمان 
والعلماء والف�س���حاء يف كل اأوان، وبه ُتْعرف احلوادث والأزمان، واأحوال النا�س واأوقاتها 
واخلائق و�س���فاتها، وَيْعرف املتاأخر ما تقدم من قبيح وح�س���ن فيختار لنف�س���ه ما اأراد 

)1(  امل�سدر نف�سه، �س 74 .
)2(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 99 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س 112 .

)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج4، �س 57 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 328 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 83  . 
)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 381 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س  236 .

)5(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 219- 220 . والأكوع، هجر العلم ،ج 3،  �س 1222. 
)6(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 152، 153. وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3،  �س 222 .

 )7(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س232. وابن القا�سم، بهجة الزمن ،ج1، �س 684. وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، 
      ج1، �س 260 . وزبارة، ملحق البدر الطالع، ج2، �س 311 . وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج2، �س 264.

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 63. والعقيلي، التاريخ الأدبي ،ج1، �س371 .
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وا�ستح�سن". اأما �سبب تاأليفه لهذا الكتاب فقد ذكر ذلك بقوله)1( : " ملرَّا راأيت اأهل زماننا 
قلرَّ تعويلهم عليه، نازعتني نف�سي اإىل حرفة العلماء وال�ساطني والأئمة الكرباء والعلماء 
املا�سيني، وال�سلف يف بادنا قد اأ�سربوا عن هذا الفن �سفحًا، وطووا دونه ك�سحًا، واألقوا 
هذا الفن وراءهم ظهريًا، وتركوه ن�س���يَا من�س���يا، هذا ومل ي�س���األني اأحد و�سعه ول كلفني 
جمعه، واإمنا راأيت احلاجة داعية اإليه، وح�سلت يف زماننا حوادث ووفيات اأكابر وعلماء 
ومل مي�س علينا وقت ي�سري اإل وقد ن�سيناه، فو�سعت هذه التذكرة يل وملن يرغب فيها من 
امل�سلمني" اأما م�سنفه يف علم التاريخ فهو " العقيق اليماين يف وفيات وحوادث املخاف 
ال�س���ليماين")2(، ابتداأه ب�س���نة )750ه�/ 1349م(، واختتمه ب�سنة )1068ه�/1657م( . 
ولقد قام الدكتور علي بن ح�س���ني ال�س���ميلي بتحقيق ق�س���م منه، ويعمل الآن على حتقيق 
الق�سم الآخر، ولقد ا�ستفدت منه كثريًا يف درا�ستي لهذا البحث، ويعترب امل�سدر الرئي�س 

الذي اعتمدت عليه .
ومنه���م : عل���ي بن عب���د الرحمن بن ح�س���ن البهكل���ي ) ت 1114ه����/1702م ( )3(، 
وم�س���نفه يف هذا العلم هو " العقد املف�سل بالعجائب والغرائب يف دولة ال�سريف اأحمد 
بن غالب"، ابتداأه ب�سنة )1101ه�/ 1690م (، وهي ال�سنة التي ويل فيها ال�سريف اأحمد 
بن غالب اإمارة املخاف ال�س���ليماين، واختتمه ب�س���نة )1105ه�/ 1694م (، وهي ال�سنة 
التي ترك فيها ال�س���ريف اأحمد اإمارته وعاد اإىل احلجاز)4(، وقد مهد كتابه هذا الطريق 
 لكتاب���ات تاريخي���ة اأخ���رى يف القرون التالي���ة له . واحل�س���ن بن علي بن ح�س���ن البهكلي 
)ت 1055ه�/ 1742م ( )5(، اأخذ العلم عن خاله علي بن عبد الرحمن البهكلي ال�س���ابق 
الذكر يف حلقاته  يف �س���مد و�س���بيا، ثم رحل لطلب العلم اإىل كل من اليمن ومكة، وبعد 
اأن اأدرك ن�س���يبًا من العلم عاد اإىل بلدة �س���مد، ثم توىل ق�س���اء جازان، ثم اأ�س���ند اإليه  
بعد ذلك ق�س���اء اأبي عري�س، وله يف هذا العلم)6( تاريخ منظوم يف حوادث اأيامه. و علي 
ب���ن حممد بن اأب���ي بكر احلكم���ي )ت 1040ه�/1630م()7(، وله م�س���نف اأ�س���ماه " ملع 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 63، �س 63 . والعقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 371 . 
)2(  وله���ذا الكتاب ا�س���م اآخر ه���و " الوايف بوفيات الأعيان املكمل لغربال الزمان " . انظر . ابن اأبي الرجال، امل�س���در 
ال�س���ابق ،ج1، �س 260 . والبغدادي، اإي�س���اح املكنون، ج4، �س 700 . واحلب�سي، م�سادر الفكر، �س 488 . والأكوع، 

هجر  العلم،     ج3 ، �س 1220 .
)3(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 91،55 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب ،ج1، �س 112،111 .

)4(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س57. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1، �س111- 113. 
)5(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س120- 127. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء، ج1،  �س113- 114.

)6(  عبد الرحمن البهكلي، امل�سدر ال�سابق، �س120- 127. والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 113، 114.
)7(  انظر احلب�سي، م�سادر الفكر العربي، �س 323 .
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 الأخبار مبقت�س���ى الآثار لل�س���الكني الأخيار" . واأحمد بن اأبي الفتح بن �س���ديق احلكمي 
)ت 1044ه�/1634م ( )1(، وله يف هذا العلم م�س���نف اأ�سماه "ن�سمات الأ�سحار يف ذكر 
اأولياء اهلل الأخيار"، ذكر فيه اأ�سماء م�سايخه الذين اأخذ العلم عنهم . واأحمد بن حممد 
بن اأحمد الأ�س���دي )ت1066ه�/ 1655م ( )2(، وله يف هذا العلم م�س���نف هو " الإعام 
باأعام بلد اهلل احلرام ")3(، ول يزال خمطوطًا مبركز البحث العلمي بجامعة اأم القرى 

حتت رقم 28 .
4 ـ بع�س العلوم التطبيقية  :
اأ ـ علم الفرائ�س واحل�ساب .

ا�س���تهر يف املخاف عدد من طلبة العلم الذين كانت لهم اهتمامات بهذا العلم)4(؛ 
فممن �س���ارك من العلم���اء يف هذا العلم، وكانت له اهتمامات �س���واء يف جمال التدري�س 
اأو الت�س���نيف ه���م: العامل:اأحم���د بن علي بن حمم���د احلكمي )ت 1075ه����/1664م(، 

وم�سنفه يف هذا العلم هو" ت�سهيل ال�سعاب يف علمي الفرائ�س واحل�ساب")5(. 
ب : علم الطب . 

ا�س���تهر يف الطب باملخاف ال�س���ليماين عدد من العلماء ومنهم : املطهر بن علي بن 
حمم���د النعمان ) ت 1049ه����/1639م ( )6(، وهو من العلماء الذين لهم م�س���اركات يف 
جميع الفنون، وله م�س���نفه يف علم الطب امل�سمى "طرفة الطب")7(. وهو مفقود . وعبد 
اهلل ب���ن عل���ي بن حممد النعمان ) ت 1078ه�/ 1667م( )8(، الذي األف كتابًا مو�س���وعيًا 
َبه على ف�سول، واعتمد على ترتيبه األفبائيًا، ت�سمنها الف�سل  الثاين  �سم علومًا جمة، َرترَّ

)1(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س164، 165 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 335- 339 .
)2(  املحبي، امل�س���در ال�س���ابق  ،ج1، �س 164. واحلب�سي، م�س���ادر الفكر، �س 436 . وكحالة، معجم املوؤلفني ،ج1، �س 

226. وحممد احلكمي، املرجع ال�سابق، �س 28 .
)3(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 325،326 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289 . 

)4(  علم الفرائ�س : هو معرفة فرو�س الوراثة، وت�س���حيح �ِس���هاِم الفري�س���ة ؛ وذلك يحتاج اإىل احِل�سباِن . انظر . ابن 
خلدون، امل�س���در ال�س���ابق ،ج1، �س 483 .كما اهتم به بع�س طلبة العلم الذين لهم اأعمال جتارية، وما تتطلبه تلك 

الأعمال من معرفة باحل�ساب .
)5(  املحبي، امل�س����در ال�س����ابق، ج1، �س 252، 253 . واحلب�سي، م�سادر الفكر العربي، �س 494 . وليلى ال�سباغ، من اأعام 

الفكر العربي يف الع�سر العثماين الأول، ط1، ال�سركة املتحدة للتوزيع - دم�سق، 1406ه� / 1986م، �س 257 .  
)6(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 415 . والأكوع، هجر العلم ومعاقله، ج3، �س 1220 .

)7(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 232 . وابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 684 . وابن اأبي الرجال، امل�سدر 
ال�سابق ،ج1، �س 260 . وزبارة، ملحق البدر الطالع، ج2، �س 311 . وكحالة، معجم املوؤلفني، ج2، �س 264 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، مقدمة املحقق، �س 54 . واأحمد امل�سني، ال�سقريي، اأ�سواء على تاريخها، �س 807  . 
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ها الأطباء من ال�س���موم وم�سنفه هو " جواهر املغا�س يف معرفة   ع�س���ر بذكره اأ�سياء عدرَّ
اخلوا����س"، ول ي���زال خمطوطًا، وتوجد ن�س���خة منه يف جامع �س���نعاء القدمي حتت رقم 
)219( )1(. و اأحم���د بن مه���دي بن يعقوب النمازي ) ت 1058ه����/ 1648م ( )2(، الذي 
و�س���فه النعمان بقوله "كان طبيبًا نا�س���حًا مبدينة �س���بيا، انتفع به خل���ق كثري" )3(، ول 
ميكن اجلزم باأن هذا العامل قد ترك اآثارًا يف هذا العلم . والهادي بن املهدي بن الهادي 
احلكم���ي ) ت 1025ه����/ 1616م ( )4(، وحمم���د بن عبد الق���ادر املحلوي )ت 1025 ه�/ 

1616م( )5(، ويو�سف العجمي)6(  .
ثامنًا: اإ�سهام العلماء يف احلياة العامة

كان للتعليم يف املخاف ال�س���ليماين هدف تعليمي �س���عى لتحقيقه عدد من العلماء 
الأفا�سل الذين بذلوا جهودًا مذكورة من اأجل حتقيقه، و�سعوا اإىل اإن�ساء جمتمع اإ�سامي 
ُمَتَحٍل بتعاليمه الفا�سلة ي�سوده الأمن والوفاق، عن طريق اإيجاد فئة مثقفة حت�سن الفهم 
والّتفك���ري والّتدب���ري، ويعرفون طريقة معاجلة الأمور وامل�س���ائل الت���ي يتناولونها بالبحث 
والّتمحي����س وكيفي���ة التغلب عليه���ا، بالعتماد على قدراته���م العلمية . وانعك�س���ت اآثار 
التعلي���م عل���ى املجتمع بحيث زادت حلقات���ه العلمية التي كانت مركز اإ�س���عاع فكري وزاد 
ع���دد العلماء الذين وهبوا ُجل وقتهم وجهدهم م���ن اأجل تعليم اأبناء املخاف وغريهم، 
ال يف ُرق���ي جمتمع املخاف  وتخ���رج على اأيديهم مئ���ات الطلبة الذي���ن كان لهم دور فعرَّ
بتعيينه���م يف وظائ���ف اجتماعي���ة �س���اعدت على حت�س���ينه وتقويت���ه وتط���وره وازدهاره . 
وتوف���رت العديد من العوام���ل التي منحت العلماء املزيد م���ن الفر�س لاطاع عن كثب 
على اأحوال املجتمع، والوقوف على العديد من الق�سايا وامل�ساكل الجتماعية التي تواجه 
النا�س ؛وذلك لختاطهم املتكرر مع عامة النا�س يف امل�س���اجد واملنا�سبات الجتماعية، 
اإ�س���افة اإىل احتكاك الطرفني من خال الوظائف التي اأوكلت مهامها للعلماء واأُنيط بها 
ْعليم والق�س���اء والفتوى وغريها، ف�س���ًا عن اختاطهم بعامة النا�س  خدمة النا�س ،كالترَّ
يف الأ�س���واق، بعد اأن اعتمد بع�س���هم  على التجارة )7(، اأو القيام ببع�س احلرف كم�سدر 

)1(  اأحمد امل�سني، ال�سقريي، اأ�سواء على تاريخها، �س 807  .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 403 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س  403 . 
)4(  العقيلي، التاريخ الأدبي، ج1، �س 380 . 

)5(  املرجع نف�سه، ج1، �س 381 . 
النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س  414 .   )6(
)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 352 .
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لل���رزق)1(، وه���و ما حقق لهم النت�س���ار وبالتايل زيادة تغلغله���م وتاأثريهم على املجتمع . 

ومن هذا املنطلق كان للعلماء اإ�سهام يف �ستى جمالت احلياة الجتماعية وال�سيا�سية .
1ـ احلياة الجتماعية :

ُيَعُد من�س���ب الق�س���اء اأحد املنا�س���ب املهمة يف املخاف التي ا�س���تحقها العلماء عن 
غريه���م، ولأهمية هذا املن�س���ب فقد حر����س حكام املخاف على اأهمي���ة توفر املوؤهات 
العلمية لتويل هذا املن�س���ب، وكانت احللقات العلمية خري معني للحكام للو�سول لهدفهم 
بي�سر و�سهولة، لتوفر العلماء املوؤهلني من خريجي هذه احللقات، واملزودين ب�ساح العلم 
���رف من بيت  واملعرفة، لذا تطلع لهذا املن�س���ب الكثري من طلبة العلم ؛ ملا له من رزق ُي�سْ
املال يف اإمارة البلدة)2(، ولرتباطه القوي بال�س���لطة ال�سيا�س���ية )3(، وللمكانة الجتماعية 
املرموقة التي متتع بها الق�س���اة عند احلكام واملجتم���ع)4( . وكما اأن طلبة العلم يف الوقت 
احلا�س���ر يتجهون اإىل التخ�س�سات التي يرون اأف�س���ليتها للح�سول على عمل بعد اإمتام 
التعلي���م، فكذل���ك طلبة علم املخاف خ���ال فرتة البحث كانت لهم اأه���داف من التعليم 
ومن بينها الو�سول اإىل مرتبة توؤهل الطالب لتويل من�سب الق�ساء)5( . لذا فقد توىل هذا 
املن�س���ب بع�س خريجي احللقات، كما توارثه بع�س الأ�س���ر لفرتة معينة)6( . ومن الأدوار 
الهام���ة الت���ي اأداها العلماء جتنيب املجتمع ويات الفنت واحلروب، ومن ذلك اأنه ملرَّا توىل 
الأمني بن اأبي القا�سم �سافع ق�ساء �سبيا، حدث اأن وقعت فتنة بني الأمراء اخلواجيني يف 

�سبيا، وعندما علم الأمني بذلك عمل على حماورتهم وانتهى الأمر بينهم بال�سلح )7( .
ومن العلماء الذين �ساهموا اأي�سًا يف الق�ساء على الفنت وحل امل�سكات الجتماعية 
ال�سيخ يحيى بن ح�سن النعمي، الذي اأ�سلح بني قبيلة بني �سعبة واأهايل وادي بي�س نتيجة 
لفتنة ح�س���لت بينهم �سنة )1030ه�/ 1620م(، وبعد ال�سلح انتهت الفتنة)8( . والعلماء 
الذين كان لهم دور يف الق�س���اء على الفنت ال�س���يخ اأحمد بن املقبول الأ�سدي، الذي بذل 

)1(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 381 .  
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351، 370 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 335، 336 .
)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 389 – 392 . 
)5(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، 389، 390 . 

 )6(  عبد الرحمن البهكلي، خا�سة الع�سجد، �س 55 . والعقيلي، اأ�سواء على الأدب والأدباء ،ج1، �س 122. وزين ال�سافعي، 
      املرجع ال�سابق، �س 393 .

)7(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 390، 391 .
)8(  النمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 68 .
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ُق�س���ارى جهده لل�س���لح بني اأ�س���راف �س���بيا اخلواجيني)1( . وهناك من حاول املحافظة 
عل���ى متا�س���ك املخاف اأي�س���ًا ال�س���يخ اإبراهي���م بن ه���ادي النعمي، الذي عم���ل جاهدًا 
لاإ�ساح بني الأ�سراف اخلواجيني والأ�سراف احلوازمة، عقب املذبحة التي وقعت �سنة 
)1039ه�/1629م (، وانتهت مبقتل رئي�س الأ�سراف احلوازمة اأحمد بن مقدام واآخرين 
معه نتيجة خلاف على اأر�س ادعى ملكيتها كا الطرفني)2(. وكان هناك علماء لهم دور 
يف خدمة املجتمع، فاأبو القا�س���م بن حممد املرت�س���ى)3(، توىل ق�ساء �سلهبة مدة خم�سة 
وع�س���رين عامًا مت�س���لة، ومل تقت�سر جهوده خالها على الق�س���اء بقدر ما كان ي�سنعه 
للنا����س من اإ�س���اح وف�س النزاعات مما يدل على مت�س���ك ال�س���لطة احلاكمة به، ورمبا 
ارتياح النا�س ل�س���تمراره يف من�سبه خا�س���ة اأنه ا�ستهر باأنه كان ي�سدع باحلق ل تاأخذه 

يف اهلل لومة لئم)4(  .
وهن���اك العديد م���ن علماء املخاف اأثنى عليهم بع�س املوؤرخ���ني الذين اأُعجبوا مبا 
و�س���لوا اإليه من حت�س���يل علمي، ومكانة علمية واجتماعية مرموق���ة . وكان بع�س علماء 
املخ���اف يجتمعون ملناق�س���ة وبحث ق�س���ايا بع�س الإ�س���كالت املتاأزمة وخا�س���ة التي ل 
ير�س���ى اأحد ط���ريف النزاع بقرار القا�س���ي فيها، فكانوا يعقدون اجتماع���ًا للبت يف تلك 
امل�س���كلة . )5( كم���ا �س���اهم الكثري من خريج���ي احللقات يف خدم���ة جمتمعهم من خال 
توليهم ملن�س���ب الفتوى، وقد ُي�س���اف هذا املن�سب للمدر�سني، خا�س���ة واأنها ل تتعار�س 

مع عمله يف املدر�سة )6( .
ونورد فيما يلي – على �سبيل املثال – اأبرز من توىل هذا املن�سب ومنهم : الأمني بن 
اأبي القا�س���م �سافع)7(، الذي انتهت اإليه الرئا�س���ة يف التدري�س والق�ساء والفتوى مبدينة 
�سبيا، وقد انت�سر ذكره يف كثري من املدائن والأم�سار، حتى اأن بع�س علماء زبيد جاءت 
اإلي���ه فتاوي من املخاف ال�س���ليماين فاأجاب عليها ويف اآخر اجل���واب قال : عجبت لقوم 
ي�س���األون من اأر�س ال�سام وعندهم الأمني)8( . واملطهر بن علي بن حممد النعمان، الذي 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 334 .
 )2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 372 . ال�سريف، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 383 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، 

       �س 73 . وزبارة، خا�سة املتون، ج4، �س 144 .
)3(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 409 . والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 79 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 409 .
)5(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 410  .

)6(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 392، 393   .
)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 336، 351 . وزين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 390، 391 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .
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و�س���فه النعم���ان بقوله: )1( " اأق���ام ببلده عاكفًا عل���ى العبادة والفتوى وعل���ى التاأليف يف 
الفن���ون"، " وه���و املعول بعمله وراأي���ه وترجيحه عند علماء املخ���اف")2( . ومن العلماء 
الذين جمعوا بني الإفتاء والتدري�س اأي�سًا؛ احل�سني بن حممد احل�سن النعمي)3(،  وحممد 
بن عبد القادر املحلوي)4(، وحممد بن عي�سى قا�س)5(،  و�سديق بن حممد ال�ساط)6(،  
وح�س���ني بن اأحمد ال�سبلي)7(، واأحمد بن احل�س���ن بن علي احلازمي)8(، واأحمد بن عبده 

بن حممد النعمان)9(، وغريهم.  
ومل يقت�سر اإ�سهام العلماء يف القرن احلادي ع�سر الهجري على املجالت ال�سابقة، 
بل كان منهم - اأي�سًا - الأئمة اخلطباء واملحت�سبون واملحاربون للبدع ال�سالة يف املجتمع 
وغ���ريه . ومما ل�س���ك في���ه اأن املجتمع بحاج���ة اإىل طاقات موؤهلة يف اجلوانب ال�س���ابقة 
الذك���ر، فامل�س���اجد حتت���اج لأئمة متعلم���ني، وخطب���اء موؤهل���ني ومزودين بثقاف���ة دينية 
ت�س���اعدهم على ا�س���تقطاب النا����س والتاأثري فيه���م، والوقوف يف وجه البدع وال�س���ال، 
والرد عليها بحجج دامغة مبنية على اأ�س���ا�س  ديني �س���حيح . ول �س���ك اأن للحلقات دورًا 
كبريًا يف تزويد املجتمع مبثل هذه القدرات. ففي جمال اأئمة امل�ساجد توىل هذه الوظيفة 
بع����س اخلريج���ني، فقاموا بها خ���ري قيام، ومنهم على �س���بيل املثال، اأحم���د بن علي بن 
احل�سن النعمي )10(، الذي عمل خطيبًا جلامع �سبيا. كما جتلى اإ�سهام خطباء املخاف 
وا�س���حًا للعيان يف حما�س���تهم املتدفقة، وانربائهم للدفاع عن املعتقد الإ�سامي القومي، 
وتنقيته من الزيف وال�سوائب، ومما ذكر من ذلك - مثًا - جمابهة علماء �سبيا لبع�س 
علماء اليمن اأثناء اعرتا�سهم على خطيب جامع �سبيا يف �ساة اجلمعة لدعائه للخلفاء 
الرا�س���دين مرتبني)11(، واإ�س���رارهم على تقدمي الدعاء لعلي بن اأبي طالب - ر�سي اهلل 

)1(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 391 .

)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 392 .

)3(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 352 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 357، 358 .

)5(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 381 .
)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 361، واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164، وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 236.

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، 352 .
)8(  امل�سدر نف�سه، ، خمطوط، �س 358 .

)9(  امل�سدر نف�سه، ، خمطوط، �س 378، 379 . واملحبي، امل�سدر ال�سابق، ج4، �س 404 .
)10(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 155، وابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج3، �س 222 . 

)11(  تقت�س���ي العقيدة الإ�س���امية ال�سحيحة لدى اأهل ال�س���نة واجلماعة وجوب حب ال�سحابة وموالتهم واإنزالهم منازلهم التي 
ي�س���تحقونها بالعدل والإن�س���اف ل بالهوى والتع�س���ب، وعدم الغلو يف حب اأحد منهم . انظر حممد بن �س���الح بن عثيمني، 
املجموع الثمني يف فتاوى ال�سيخ بن عثيمني، ج1، جمع وترتيب : فهد النا�سر ال�سليمان، دار الوطن � الريا�س : 1410ه�،  �س 
67. واأبو بكر جابر اجلزائري، منهاج امل�سلم، ط3، مكتبة العلوم واحلكم � املدينة املنورة، )1416ه�/1996م(، �س91� 98 .
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عن���ه – على غريه من اخللف���اء، فما كان من العلماء اإل اأن وقفوا لهم وبينوا لهم ف�س���ل 
اخللفاء املتقدمني - ر�سوان اهلل عليهم – ومن �سمنهم علي – ر�سي اهلل عنه -، اإل اأن 

ذلك ل يجيز لهم تقدميه على غريه الذين �سبقوه يف احلكم )1( .
ومن ذلك اأي�س���ًا ما قام به ال�س���يخ احل�سني بن حممد بن احل�س���ن النعمي)2(، اأثناء 
قيام���ه برحاته العلمية اإىل اليمن وما ح�س���ل له من تلك الرحلة من خاف مع ال�س���يد 
�س���ي عن عائ�سة)3(، - ر�س���ي اهلل عنها -،  علي النا�س���ري يف  �س���عدة حول م�س���األة الرترَّ
���ي عنها اإذا ذكرها، فيغ�سب علي النا�سري من ذلك ويقول له :  فقد كان احل�س���ني ُيَر�سرِّ
ُحقرَّ لك اأن ترعى غنمًا، ونتيجة لذلك ت�س���دى له احل�س���ني واأورد له الأدلة التي تدل على 
ف�سل ال�سحابة ومن �سمنهم عائ�سة – ر�سوان اهلل عليهم -، وقد اأدت املناق�سة يف هذه 
امل�س���األة يف النهاية اإىل عودة احل�س���ني النعمي اإىل وطنه يف �س���بيا. ومن املدافعني اأي�سًا 
ال�س���يخ اأحم���د بن علي بن مط���ري احلكمي)4(، حيث كتب ر�س���الة ذكر فيه���ا  اأن الزيدية 
�ساروا يخالفون كثريًا من اأقوال الإمام زيد بن علي ول يذهبون اإىل اأقواله مع انت�سابهم 

يف املذاهب اإىل اجتهاده فكيف هذه الن�سبة مع املخالفة .
اأم���ا وظيفة احل�س���بة، التي ل تق���ل اأهمية عن الوظائف الأخرى ،ب���ل اأنها من اأعظم 
الواجب���ات الديني���ة بعد الإميان ب���اهلل تعاىل اإْذ ذكره اهلل تعاىل مقرون���ا بالإميان به عز 
ا����سِ َتاأَُمرون ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن ِعِن امْلُْنَكِر  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنرَّ وج���ل، قال تعاىل: ) ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمرَّ
وُتوؤْمُنوَن ِباهلل ( )5(، ول يتولها اإل من كان على درجة كبرية من ال�ستقامة وح�سن اخللق 
حيث ي�س���رف على ق�س���ايا النا�س العامة)6(، ومن مهامها مراقبة التجار واأرباب احلرف 
والأ�س���عار واملوازيني ملنع الغ�س، اإ�س���افة الإ�سراف على الأ�سواق ومراقبة الأخاق العامة 
وغ���ري ذلك)7( . واأ�س���هر من توىل هذه الوظيف���ة يف القرن احلادي ع�س���ر الهجري، علي 

)1(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 179.
)2(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 207� 209 . 

)3(  مذه���ب ال�س���يعة عمومًا غري الراف�س���ة فهو غلو يف اأهل البيت وق���د ل يتربوؤون من ال�س���حابة . انظر ابن خلدون، 
امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 207�209 . اأما بع�س الراف�س���ة فاإنهم يتربوؤون من ال�س���حابة ويبغ�سونهم، ويغالون يف 
اأه���ل البي���ت وجاوزوا احلد يف حبهم حتى عبدوهم مع اهلل، اأو اأن الإله حل يف ذاتهم الب�س���رية . انظر ابن خلدون، 

امل�سدر ال�سابق، ج1، 209.
)4(  ابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 553 .

)5(   اآل عمران، اآية، 110 .
)6(   اجلزائري، املرجع ال�سابق، �س 85 – 90 . و�سامي زين العابدين حماد، م�سادر الت�سريع الإ�سامي ونظم احلكم 

والإدارة يف الإ�سام، ) د . ط (، دار العلم للطباعة والن�سر – جدة، 1408ه� / 1988م، �س 346 – 347 .
)7(  ع�سام حممد �سبارو، الق�ساء والق�ساة يف الإ�سام، )د.ط(، دار النه�سة العربية � بريوت، 1983م، �س21 .
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بن حممد بن علي النعمان )1(، واأحمد بن احل�س���ن بن علي احلازمي ،الذي در�س واأفتى 
واأمر باملعروف ونهى عن  املنكر )2(، والزين بن عي�سى بن الأمني �سافع، الذي اأُ�سند اإليه 

التدري�س والإفتاء والأمر باملعروف والنهي عن املنكر)3( .
كما كان لعلماء املخاف اإ�س���هام يف بناء امل�س���اجد والزوايا وتعمريها �س���واء داخل 
املخاف اأو غريه من البلدان الإ�س���امية الأخرى، ومن ذلك - مثًا – ما قام به ال�س���يخ  
يا�س���ني ب���ن يو�س���ف بن حمم���د العجيب���ي ) ت 1028ه����/ 1618م (، من تعمري م�س���جد 
باحلقار)4( . ومل يتوان علماء املخاف يف تتبع اأحوال النا�س وا�ستق�ساء كل ما من �ساأنه 
اأن يقلقهم اأو ُينغ�س عي�سهم، طارقني اأبوابًا عديدة للو�سول اإىل هذا املاأرب وحتقيق هذا 
الغر����س، وم���ن ذلك – مثًا- ال�س���يخ عبد العزيز بن حممد بن عم���ر النعمان)5(، الذي 
بعث ر�سالة اإىل الإمام املتوكل على اهلل اإ�سماعيل – خال فرتة ال�ستنجاد بهم - اأف�سح 
فيه���ا عن معاناة �س���كان املخاف ج���راء الأدب)6( الذي يوؤخذ من املتخا�س���مني، وكرثة 
ال�سرت�س���ال يف املجابي)7(، ف�س���ًا عن طرقه لق�سايا اأُخرى تهم عامة امل�سلمني)8( . كما 
اأ�س���هم العلماء يف خدمة املجتمع الن�س���ح والإر�س���اد، منتهزين الفر�س املنا�سبة للن�سح 
والتوجي���ه، وذلك م���ن اأجل تذكري النا�س بربهم وتب�س���ريهم بقواعد الدين الإ�س���امي 
ال�س���حيحة، وقد قام به���ذه املهمة العديد من العلماء وطلبة العل���م، وقد كان جلهودهم 
�س���دى واأث���ر عميق يف نفو�س النا����س ،كما كان للكثري من الوعاظ واملر�س���دين اأ�س���اليب 
يف الإقن���اع والتاأث���ري على النا�س وذلك لباغتهم و�س���عة علمهم، مثال ذلك ال�س���يخ عبد 
القادر بن اأحمد بن �س���ديق احلكمي الذي اأ�سدى لتلميذه اأحمد بن اأبي الفتح بن �سديق 
احلكم���ي، موعظة ق���ال فيها: )9(،  " يا اأحم���د اقراأ من القران كل يوم �س���بع القران، ول 
ت���رتك هذا ال�س���بع من القراآن كل يوم اإل لعذر يبي���ح ترك اجلمعة واجلماعة "، كما وجه 
ل���ه موعظ���ة اأُخرى قال فيها: )10( " تهجد يف جوف الليل بق���در جزء من القراآن، ول ترتك 
التهج���د يف ج���وف الليل اإل لعذر " . واأي���ًا كان الأمر فقد كان رجال العلم يقومون باإ�س���داء 

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .

)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 358 .
)3(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 391 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 353 .
)5(  اجلرموزي، حتفة الأ�سماع، ج1، �س 516- 536 . والأكوع، هجر العلم، ج3 ،�س 1221. 

)6(  الأدب : غرامة مالية تفر�س على من يقوم باأعمال فو�سى ومترد على الدولة .
)7(  املجابي : ما جتمعه الدولة من الرعايا من �سرائب وخراج وزكاة  . انظر . ابن منظور، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س  339 .
)8(  ابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 499، 501  . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س  516- 536 .

)9(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164 . وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 237 .
)10(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج1، �س 164. وال�ّسلي، امل�سدر ال�سابق، �س 237
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الن�س���ح اإىل اأهايل املخاف اإذا راأوا منهم ابتعادًا عن الدين، فهذا ال�س���يخ مو�س���ى بن اأبي 
القا�س���م بن مو�س���ى احلازمي)1(، قام بتحذي���ر النا�س من البدع التي لي�س���ت من الدين يف 
�س���يء، ونهاهم عن خمالفة كتاب اهلل و�س���نة نبيه �س���لى اهلل عليه و�س���لم، كما اأو�س���ح لهم 
حث الإ�س���ام على الزكاة واأنها ركن من اأركانه، وعلى اأهمية اإخراجها. وقد �س���مل الن�سح 
والإر�ساد العلماء اأنف�سهم، حيث كان العلماء ينا�سحون بع�سهم البع�س من اأجل تقوى اهلل 
 ون�سر العلم، ومن ذلك الن�سائح التي وجهها ال�سيخ عبد العليم بن احل�سني بن حممد  �سافع 
) ت 1006ه�/ 1597م ( لزمائه بني فيها اأهمية املذاهب ال�سنية الأربعة ووجوب  التم�سك 
بها، وعدم الجنراف وراء التيارات املذهبية الأخرى التي لي�س لها اأ�سا�س من ال�سحة)2(  . 
وُعن���ي علماء املخاف بتعريف النا�س واإر�س���ادهم لبع�س الأدعية والأذكار عند ال�س���اة 
مثل ال�س���يخ عبد القادر بن اأحمد بن �س���ديق احلكمي)3(، وال�س���يخ حممد بن �سديق بن حممد 
احلكم���ي )4( . وح���ذر علم���اء املخاف من بع����س العادات الجتماعية ال�س���يئة، الت���ي نبه على 
جتنبه���ا وحذر منها الدين الإ�س���امي احلنيف، مل���ا لها من خطورة يف تفتي���ت املجتمع وتفتيت 
اأو�س���اله، كاللعن وال�س���باب - مثا- ب�سوق الأدلة النا�س���عة والرباهني الوا�سحة لإقناع النا�س 
برتك هذا الت�س���رف الذميم، فهذا اأحمد ب���ن علي بن حممد احلكمي يطبق هذا النهج قائًا: 
ُفْح�س وت�سجر وعجز ... ومل يكن اللعن من عادة ال�سلف ول اخللف ال�ساحلني واإمنا  " واللعن 
نح���ن به���م مقتدون" )5( .كما حث العلماء على قيمة ال�س���داقة واأهميته���ا يف انتظام العاقات 
الجتماعية)6(، م�س���ددين على ع���دم اإيذاء اأفراد املجتمع)7( . وكان اأبن���اء املجتمع من الفقراء 
واملحتاجني حمل عطف العلماء ورعايتهم، فُعرف عن ال�سيخ علي بن حممد بن احل�سن النعمي 
� مثًا � حمبته للفقراء واإكرامهم ،كما عرف ذلك اأي�سًا عن ال�سيخ يا�سني بن يو�سف بن حممد 
العجيبي)8(، وال�سيخ حممد بن اأبي بكر القرياط )9(، بل و�سل الأمر ببع�س العلماء اإىل اقت�سام 

غذائه مع بع�س الفقراء ك�ال�سيخ اأحمد بن عبده بن حممد النعمان )10( .

)1(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 405 .
)2(  زين ال�سافعي، املرجع ال�سابق، �س 387� 389 .

)3(   النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .
)4(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 382 . 

)5(  ابن القا�سم، بهجة الزمن، ج1، �س 573 .  
)6(  املحبي، امل�سدر ال�سابق ،ج3، �س 95 . 

)7(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س 379 .
)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 367 .  

)9(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 363 . والعقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 211 .
)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 390 .
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ونه�س بع�س العلماء برعاية الأيتام حتى ي�س���بوا ويتحملوا امل�سئولية، كال�سيخ يا�سني 
بن يو�س���ف ب���ن حمم���د العجيب���ي )ت 1028ه����/ 1618م( )1(، الذي كان يع���ول فقراء، 
ويعم���ل على تربيته���م وتعليمهم يف زاويته املبادئ الأ�سا�س���ية من ق���راءة وكتابة ومبادئ 
احل�س���اب وحف���ظ ما ميك���ن حفظه من القراآن ،حتى ي�س���ل اإىل �س���ن معين���ة يكون فيها 
قادرا على كفاية نف�س���ه .كما �س���عى العلماء اإىل توجيه الفرد لي�س���بح عن�سرًا فاعًا يف 
املجتمع ل عالة يعتمد على الآخرين، فحثوا النا�س على العمل ال�س���ريف وترك التكا�سل، 
وم���ع ذلك كله اأ�س���بح بع�س العلم���اء اأمنوذجًا ُيحتذى للنا�س يف تعففه���م عن قبول املنح 
والأعطيات)2(، مع ت�س���ديدهم على اأهمية الك�س���ب احلال)3( . ومن اإ�س���هاماتهم احلث 
على موا�س���لة الأعمال للحي���اة الآخرة، والزهد يف احلياة الفانية، وقد ذكرت امل�س���ادر 
التي اأمكن الإطاع عليها الكثري من العلماء الذين ا�س���تهروا بالزهد والورع مثل علي بن 
حممد بن علي النعمان)4(، ونا�سر بن اأحمد بن عي�سان النعمي)5(، وحممد بن الهادي بن 
يعقوب النمازي)6(، ويا�سني بن يو�سف بن حممد العجيبي)7(، واأحمد بن عبده بن حممد 

النعمان)8(، و�سديق بن حممد ال�ساط)9(،   وغريهم .
2ـ احلياة ال�سيا�سية :

كان علم���اء املخ���اف خ���ري ُمع���ني لل�س���لطة، ودعائ���م له���ا يف الهيمنة عل���ى العامة 
وامت�س���ا�س غ�س���بهم، ومن ذلك ما قام ب���ه علماء اآل النعمي من دور وا�س���ح يف تهدئة 
اأهايل املخاف عند تاأزم م�س���كلتهم مع الأغا دروي����س، التي انتهت بقتله)10(، ومن ذلك 
اأي�س���ًا ما ق���ام به علم���اء اآل احلكمي، عندما تاأزمت امل�س���كلة بني كا�س���ف املخاف)11(، 
الأمري جعفر بن اأحمد، والأمري اأحمد بن عي�س���ى القطبي، التي انتهت باأمانهم لكا�س���ف  
املخ���اف . كما قام علماء اآل احلكمي والقا�س���ي اأحمد بن املقبول الأ�س���دي بالو�س���اطة 

النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 379 .  )1(
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط ،�س 353، 363 . والعقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س 211، 212 .

)3(  ابن اأبي الرجال، امل�سدر ال�سابق، ج2، �س 191 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .
)5(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 398 .

)6(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 359 .

)7(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 363 .
)8(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 378، 379 .

)9(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 361 .

)10(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 364 .
النعمان، امل�سدر ال�سابق، حمقق، �س 327 – 333 .  )11(
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ب���ني الأم���ري جعفر بن اأحمد، و�س���كان وادي جازان بعد خروجهم اإىل وادي �س���بيا جراء 
و�سول القوات الرتكية من احلجاز مددًا لاأمري جعفر بعد هزميته على يد الأمري اأحمد 
القطبي، وبالو�س���اطة بينهم عاد ال�سكان اإىل اأوطانهم )1( . وقد راأت ال�سلطات العثمانية 
اأهمية اإقحام علماء املخاف يف بع�س م�ساكله ال�سيا�سية املتعددة لتحظى هذه ال�سلطات 
بك�س���ب ود العلماء وتاأييدهم، وبالتايل ك�سب الراأي العام يف املخاف ل�سفهم ومن ذلك 
ما فعله كا�س���ف املخاف الأغا علي التارخي، عندما ا�س���طحب معه القا�س���ي اأحمد بن 
املقب���ول الأ�س���دي، والعلماء اآل احلكمي، ملناق�س���تهم ح���ول الفتنة التي وقعت يف �س���بيا، 

وكيفية الق�ساء عليها)2( .  
واأُ�سلوب املنا�سحة للحكام من اأبرز اإ�سهامات العلماء لك�سف معظم ما اأع�سل عليهم، 
اأو ا�ستجد من ق�سايا تتعلق ب�سيا�سة الدولة واإدارتها للباد)3(، وتتحفنا امل�سادر املتوفرة 
لدينا مبعلومات وافرة عن جهود العلماء يف هذا اجلانب، �س���يما يف القرن احلادي ع�سر 
الهجري، �س���واء خال فرتة احلكم العثماين، اأو عهد اأئمة اليمن فرتة ال�س���تنجاد بهم، 
وم���ن ذلك ما ذكره موؤرخنا عبداهلل النعمان من قيام علماء املخاف وجتاره ومزارعيه 
من رف�س لت�س���رفات كا�س���ف املخاف الأغا دروي����س جراء الأعمال الت���ي اتخذها من 
م�سادرة لاأرا�سي واإنهاك لل�سكان بال�سرائب - الغري �سرعية - ثم �سكايتهم اإىل الوايل 
العثماين يف اليمن ف�س���لي با�سا الذي مل ي�س���كيهم فيه، مما اأدى يف نهاية الأمر اإىل قتل 
كا�س���ف املخاف الأغا دروي�س ب�س���بيا على يد الأهايل)4( . ومن علماء املخاف الذين 
داأبوا على منا�س���حة احلكام ،والإنكار على ت�س���رفات ولتهم املخالفة اأي�سًا عبد العزيز 
بن حممد بن عمر النعمان الذي ا�ستخدم �ساح التوجيه والنقد يف ذلك ،كر�سالته لإمام 
اليمن املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل التي ا�س���تملت على العديد من الأ�س���ئلة التي �س���طرها 

نظمًا ونرثًا، ومن ذلك قوله )5(:
املــــذاهــــب اأهـــــــل  ــــيــــان  اأعـــــ اإىل  ـــــوؤال  ـــهـــم لأهـــــــــــل املــــذاهــــب�ـــــس ومــــــن عــــنــــده فــــ
املـــــــراتـــبومن غا�س يف بحر الأ�سوليني فانتهى واأعــــلــــى  مــنــهــا  ــنــتــهــى  املـــ اإىل 

نــا�ــســـــراً   هلل  قـــــــــــام  مـــــــن  يـــجـــد  مل  ُيـــنـــفـــــــذ حـــكـــم الــــ�ــــســــرع يف كــــل طــالــباإذا 

امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 351- 353 .  )1(
)2(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 334 .
)3(  الأكوع، هجر العلم، ج3، �س 1221 .

)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 362 .
)5(  اجلرموزي، حتفة الأ�سماع، ج1، �س 516� 536 .
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التي الــ�ــســرية  عــلــى  اأن مي�سي  ـــار كـــل املـــذاهـــبواأعـــيـــاه  ــــ عــلــيــهــا مــ�ــســى الأخـــي

ِّــــني واهـــيـــاً   ـــْرع والـــــ ــبفــاأ�ــســبــح ركــــن الـــ�ـــسَّ �ــســايـــ راأي  يف  والأحـــــــكـــــــام  لــــذلــــك 
ــبويــجــعــل هــــذا الأخـــــذ مـــن بــعــد مف�سد  ــوائـــ ـــ ــنــد الــن ـــ ــه عـــ ــنـــ ــــم مـــ لـــدفـــــــع اأهـــــ
ـــا يــظــنــه  عـاتـبويـــــاأخـــــــــــذ قــــــــــدراً مــــنــــه فـــيـــمــــ غـري  مـن  املقبـول  ال�سنـن  عـلى 
ـــُة  ـــنَّ ــــ و�ـــسُ ـــــَكـــــمـــــاُت  حُمْ اآي  الـــعـــلـــم  ـــدل مـــــــا عـــــداهــــــــا فـــــانـــــبفــــــذا  ــة عــــ ـــ فــريــ�ــس
ــة نــبيولـــيـــ�ـــس لـــنـــا بـــالـــعـــقـــل حتــلــيــل حــرمـــ اأو  اهلل  مـــــن  ــاأتــي  يـــ ــا  مـــ غـــــري  ول 
ــت  ــنَّ رائــبفـــقـــد كـــمـــل الــــديــــن احلـــنـــيـــف وبــيـــ �سـك  عـــــن  البيـ�سـاء  نـة  ال�سُّ لــنــا 
َّـــة  ــاذبفــــمــــن يــــقــــف يف قـــــــول وفـــــعـــــل ونـــيــــ ــكـــ ــزا لـــ ـــ ــعـــ �ـــســـــــوى اأثـــــــــر املـــخـــتـــــــار يـــ
والهـدى  الــديــن  مــن  �سيء  على  هـائبولي�س  غـــــري  بـــــه  تـر�سى  بــالـــــذي  فخـذ 
نحى  قــد  يــا�ــســاح  الق�سدين  مــن  ــائــبفــكــل  ــرام الأطـــ فـــــريـــــق مــــــــن الــ�ــّســـــم الــكـــ
ــغـــــرائــبفـــــقــد قـــال خـــري الــر�ــســل وهـــو م�سدق   ــالـــ ـــاره بـــ ــــ ــا قـــــــــــال يف اأخـــبــــ ــمـــ بـــ
ــغـــــريــب املـــــواظــببــــدا الـــديـــن يف اأ�ـــســـــــل غـــريـــب وهــكــذا ــوبــى لــلـــ ــود فـــــطـــ ــعـــ يـــ
وحـــــقــه   ــــتــــهــــاد  الجـــــ ذا  ـــنـــا  لــــ ــــــوا  الثـواقـبفــــــوفُّ الـدليل  البـحـث يف طـرق  من 
فـــاإنـــنـــي بــــحــــق  �ــــســــيــــئــــاً  تــــغــــفــــلــــوا  راغـــــــبول  اأي  راغــــــــــــب  اإلـــــــيـــــــه  ــــهــــي  ــــس �
الــقــلــب �سبهة لــنــا مـــا حـــل يف  ـــوا  ـــنـــوا�ـــســـبوحـــل تــــ�ــــســــري عـــلـــيـــنـــا حــــجــــة لـــل

تــعـــــار�ــس  ـــذا  هــــ احلـــــــق  ــوا  ــولـــ ــقـــ فـــ ــيــه مـــن حـــــظـــــي بــالــغـــــرائــــــــب واإل   يــوفـــــق فـــ
ثم قال: " اعلم وفقني اهلل واإياك اأن هذه العرتا�سات اإمنا ت�سدر ممن �سدره �سيق 
حرج عن املحامل احل�س���نة، اأو ممن ل خربة له باملقا�سد امل�ستح�سنة ... والذي يف النف�س 
منه ال�س���يء الكثري عدم الت�س���وية بني الرعايا يف املاأخوذ، وهو اإنا جند كثريًا من القبائل 
عليه���م مطال���ب ل تنفك �س���هرية اأو يومية، وبع����س القبائل يف كثري م���ن الأقطار يف غاية 
الإراح���ة ... واأم���ا العمال والولة فه���م فريقان: فريق من التق���وى واخلوف هلل على جانب 
عظيم، يراقب فيما ياأخذ ويذر مراقبة الأئمة يف اخلوف هلل تعاىل ول يتبع هوى نف�سه، ول 
تاأخذه يف حق اهلل لومة لئم، وفريق همه حت�سيل ما يدخره من املال لنف�سه، ويك�سبه على 

اأي وجه، فيجعل �سورة هذه الآداب والقوانني �سببًا وذريعًة اإىل حت�سيل املال... " )1(  .
ومن العلماء اأي�س���ًا الذين كان لهم اإ�س���هام يف رعاية م�سالح النا�س علي بن حممد 
بن احل�س���ن النعمي فقد كان �س���اعيًا يف ق�ساء حوائج امل�سلمني، وي�سدع باحلق عند ولة 

الأمر ل تاأخذه يف اهلل لومة لئم)2( .

)1(  اجلرموزي، حتفة الأ�سماع، ج1، �س 516- 536 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 367 .
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ومل يقت�س���ر دور العلماء يف الإنكار على ت�س���رفات احلكام والولة فقط بل �س���ملت 
جوانب احلياة املختلفة ومن ذلك القيام برعاية امل�سالح العامة للنا�س، ومن ذلك ما قام 
به �س���وفية)1( اأبو عري�س الذين" تبواأوا الكثري من اأبنائها الإ�س���اح بني النا�س، وال�سعي 
يف ال�س���الح العام، وبذل اجلاه يف ق�س���اء اأمور اجلمهور، وال�س���فاعات فيما ينوبهم لدى 
احلكام، ُيْحرَتم جاههم وترعى حرماتهم، وهم يف مو�سع املحبة والتجلي من اجلمهور، 
واحل���كام، والوافدين" )2(. ولهذا فاإن ال�س���وفيني كانوا يعي�س���ون حي���اة روحية معتربة، 
وي���رون له���م زعامة حملية فري���دة، كانت وراثية غالب���ا )3(، بل كان له���م يف هذا النفوذ 
الروحي املكاين، مكانة اجتماعية يقدرها احلكام ويحرتمونها)4(، لذا فقد �س���اند حكام 
املخاف �سوفية اأبو عري�س، واأظهروا لهم الإجال والتقدير، خوفًا على مركزهم الروحي 
وال�سيا�س���ي لدى العامة)5( . ولل�س���وفية تاأثري من جهة ممار�ستهم �س���غوطًا اأحيانًا على 
بع�س احلكام، واأ�سبح هوؤلء يح�سبون لهم ح�سابات كثرية فيما ير�سيهم وي�سخطهم)6(، 
وذل���ك ملقامهم الرفيع لدى العامة، اإذ كانوا ي�س���تطيعون اإثارتهم وحتريكهم على اأولئك 
احلكام)7(. وا�س���تهر بهذه النزعة ال�س���وفية العديد من اأُ�سر املخاف ال�سافعية املذهب  
من اآل احلكمي، واآل الأ�سدي وغريهم فمن اأ�سهر علماء ال�سوفية الذين حظوا بالإجال 
والتقدي���ر ل���دى حكام املخاف عبد القادر بن اأحمد بن �س���ديق احلكمي، الذي و�س���فه 
النعمان بقوله:" كان رجًا �س���احلًا مباركًا دينًا ورعًا زاهدًا، مازم العبادة وامل�س���جد، 
�س���احب كرامات ومكا�س���فات، كان باذًل جلاهة عند امللوك وغريهم، مقبول ال�س���فاعة 

عند الأمراء ")8( .

)1(  الت�سوف : طريقة تعبدية ابتدعت يف القرن الثاين الهجري، وهي العكوف على العبادة، والنقطاع اإىل اهلل  تعاىل، 
والإعرا����س ع���ن زخرف الدنيا وزينتها . انظر . ابن خلدون، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، ����س 514 . وقد كانت بدايات 
ظهوره يف بلدان املخاف ال�س���ليماين خال القرن ال�سابع الهجري . انظر . العقيلي، الت�سوف يف تهامة، �س113. 
وق���د وجدوا يف بل���دان املخاف مرتعًا لهم، ومقام���ًا حلياتهم الدينية، بعيدًا عن �س���جيج احلياة وقاقل احلكام. 
انظ���ر . عبداهلل بن حممد احلب�س���ي، ال�س���وفية والفقه���اء يف اليم���ن ،) د. ط (، مكتبة اجليل اجلديد، �س���نعاء، 

1396ه� / 1976م، �س 21 .
)2(  اأبو داه�س، اأهل تهامة، �س 151 .

)3(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 58 .
)4(  كان ح���كام املخاف يعاملون �س���وفية املخ���اف باحرتام وتقدير ومهابة، ومن ذلك قيام الأمري اأحمد بن عي�س���ى 
القطبي بزيارة لأحد �سوفية املخاف يف منزله وهو يو�سف بن حممد العجيبي . انظر . النعمان، امل�سدر ال�سابق، 

خمطوط، �س 353 .
)5(  حممد حاوي، املرجع ال�سابق، �س 58 .

)6(  املرجع نف�سه، �س 58 .

)7(  املرجع نف�سه، �س 58 .
)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 351 .
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كما �س���ارك علم���اء املخاف يف احلفاظ عل���ى خمافهم من خال م�س���اركتهم يف 
املناق�س���ات الت���ي تتعلق بكي���ان املخاف وا�س���تقاله، ومن ذل���ك ما ذكرناه �س���ابقًا من 
تعاونهم مع اأئمة اليمن لإخراج الأتراك العثمانيني من املخاف الذي مت فعًا من خال 
تعاونه���م، فق���د كان علماء اآل النعمي �س���من الوفد الذي خرج ملناق�س���ة ولة اليمن حول 
الرتتيبات التي �سيتم اتخاذها يف املخاف بعد خروج العثمانيني)1( . ووِكل لبع�س علماء 
املخاف العديد من املهام ومن ذلك ما اأُ�سند اإليهم من وظائف اإدارية يف املخاف وغريه، فقد 
اأوكلت اإدارة بندر جازان اإىل القدري بن عي�س����ى بن عقيل الزيلعي ) ت 1052ه�/1642م ( )2(. 
وممن اأُ�س����ندت لهم الإدارة اأي�س����ًا عز الدين بن دريب بن املطهر العماري)3(، الذي ويل الولية 

على الطويلة من قبل الإمام املوؤيد باهلل حممد  .  
وجن���د هن���اك العديد من العلم���اء الذين كانت له���م القدرة على جمابهة ال�س���لطة 
ال�سيا�س���ية احلاكمة غري مبالني مبكانتهم ال�سيا�س���ية وعواقبه���م التي تكون - يف الغالب 
– وخيم���ة، واإمن���ا كان وقوفه���م من باب اإعادة احلق اإىل اأ�س���حابه، ومن الأمثلة على 
ذلك حماولة �س���ريف �س���بيا حممد بن ح�س���ني بن اأحمد اخلواجي اإحياء اأر�س يف وادي 
ج���ازان اإل اأن الأهايل منعوه من ذلك، وكادت احلرب اأن تقع بينهم، فُرفع اأمر امل�س���كلة 
اإىل ق�ساة املخاف الذين اجتمعوا للبحث والتحقيق  يف تلك امل�سكلة، وكان الق�ساة من 
خمتل���ف مراك���ز املخاف من بينهم القا�س���ي عبد العزيز بن حممد ب���ن عمر النعمان، 
والقا�س���ي حممد بن املرت�س���ى �سافع، والقا�س���ي حممد بن اأبي القا�س���م القبة النعمي، 
وغريهم من الق�س���اة، ونتيجة للبحث والتحقيق يف هذه امل�ساألة انتهى الأمر يف ذلك اإىل 

ملكية الأر�س املتنازع عليها لأهاليها ول ميكن ل�سريف �سبيا الت�سرف فيها)4( .
واأ�س���ند لبع�س علم���اء املخاف الق�س���اء و التدري�س يف الباد الت���ي يرحلون اإليها، 
وذل���ك بع���د ثبوت جدارتهم بذلك، ل �س���يما واأنه���م ل يرحلون – غالب���ًا – حتى ياأخذوا 
ق���درًا وافي���ًا م���ن العلوم يف مراك���ز املخاف، ومنهم القا�س���ي اأبو القا�س���م بن �س���ديق 
ال�س���مدي، ال���ذي ت���وىل الق�س���اء يف زبيد م���ن ِقَبل الإم���ام املتوكل عل���ى اهلل، الذي قال 
لأه���ل زبي���د اإذا ظلمكم ال���وايل فاأ�س���كوه اإىل القا�س���ي اأبو القا�س���م، وذلك لإن�س���افه، 
 وق���د بق���ي يف هذا املن�س���ب حتى وفات���ه  )عام 1074ه����/1663م ( )5(، وكذلك ال�س���يخ 

)1(  النمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 70 .
)2(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 407. والنمازي، امل�سدر ال�سابق، �س 76 . 

)3(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 200، 201 .
)4(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 410، 411 .

)5(  ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج4، �س 84، 85 . وابن القا�س���م،  بهجة الزمن، ج1، �س 631 . واجلرموزي، 
حتفة الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 212 . والبحر، امل�سدر ال�سابق، �س 86  .   
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عبد العزيز بن حممد بن عمر النعمان)1(، الذي توىل الق�ساء يف زبيد واملخا، لاإمام املتوكل 
على اهلل اإ�سماعيل، اإىل جانب ال�سيخ عز الدين بن دريب بن مطهر العماري)2(، الذي اأُ�سند 
اإليه ق�ساء الطويلة بعد عزله عن من�سب الولية من قبل الإمام املتوكل على اهلل اإ�سماعيل .
ومن العلماء من عمل مرافقًا للحجيج اإىل امل�ساعر املقد�سة، ومن الأمثلة على ذلك 
تولية الإمام املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل للقا�سي عز الدين بن علي بن ح�سن النعمي)3(، 
ق�س���اء احل���ج اليمني، فكان يعق���د الدرو�س، وي�س���تقبل ا�ستف�س���ارات واأ�س���ئلة احلجاج، 
ويف�س���ل بني املتخا�س���مني، وقد ظل يف هذا املن�س���ب من عام ) 1067ه�/1656م ( اإىل 
ع���ام ) 1082ه�/1671م ( . واأي�س���ًا : ح�س���ني بن حممد بن علي النعم���ي)4(، الذي عمل 
مدر�س���ًا ب�س���نعاء، وكذلك اأحمد بن حممد الأ�سدي )5(، الذي ت�س���در لاإقراء بامل�سجد 
احل���رام، اإىل جان���ب ابنه حممد)6(، وكذلك اأحمد بن اأبي الفتح بن �س���ديق احلكمي)7(، 

وال�سيخ اأحمد بن حيدر العري�سي)8( .
ولبع�س العلماء مهمات خا�س���ة ،كاأن يكون م�ست�س���ارًا لل�س���لطة احلاكمة ومن هوؤلء 
مثًا اإ�س���ماعيل بن حممد بن عبد القادر املحلوي، الذي كان كاتبًا وم�ست�س���ارًا ل�س���ريف 
�س���بيا ح�سني بن اأحمد بن عي�س���ى اخلواجي واأولده من بعده يف تدبري �سوؤون الإمارة)9(، 
ومنهم من كان يقوم مبا ُيعرف بال�سفارات يحمل ر�سائل اأ�سراف �سبيا اإىل اأئمة اليمن، 
وممن قام بهذه املهمة القا�سي اإبراهيم بن هادي القبة النعمي )10(، كما قام بهذه املهمة 
العامة يحي القبة النعمي)11( . وهذا يدل على اأن العلماء كانوا يعملون �سفراء يف مهمات 

)1(  اجلرموزي، حتفة الأ�س���ماع والأب�س���ار، ج1، �س 223 . وال�س���وكاين، البدر الطالع، ج1، �س 358 . والأكوع، هجر 
العلم، ج3، �س 1221 .

)2(  ابن الوزير، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 200، 201 . 
)3(  ابن اأبي الرجال، امل�س���در ال�س���ابق، ج 3، �س 222 . واجلرموزي، حتفة الأ�سماع ،ج1، �س 205 . واملحبي، امل�سدر 

ال�سابق،ج3، �س113-110 .
)4(  اب���ن الوزير، امل�س���در ال�س���ابق، ج1، �س 178، 179. وابن القا�س���م، بهجة الزم���ن، ج1، 612، واجلرموزي، حتفة 

الأ�سماع والأب�سار، ج1، �س 204 .
)5(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 383 .

)6(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س325 . وال�سلي، امل�سدر ال�سابق، �س 289� 291 .
)7(  املحبي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 164، 165، والبغدادي، هدية العارفني، ج5، �س 158 .

)8(  النعمان، امل�سدر ال�سابق ، خمطوط، �س 382 .
العمودي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س 152، 153. وعلي البهكلي، العقد املف�سل، �س 36 .  )9(

)10(  النعمان، امل�سدر ال�سابق، خمطوط، �س 375 .
)11(  م�سدر نف�سه، خمطوط، �س 409 .
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خا�س���ة، وقد ل يطمئن احلكام اإل ملثل هوؤلء العلماء لأمانتهم وقدرتهم على الإقناع . يف 
حني اقت�س���رت بع����س مهماتهم على مرافقة احلكام يف حله���م وترحالهم، ومن ذلك)1( 
– مثًا -، ما قام به �س���ريف �س���بيا حممد بن اأحمد بن ح�سني اخلواجي، من زيارة 
لإمام اليمن، وقد كان برفقته يف تلك الزيارة طبيبه يو�س���ف العجمي، والقا�سي علي بن 

املرت�سى بن حامت �سافع، والقا�سي حممد بن اأبي القا�سم القبة النعمي .
تا�سعًا : اخلامتة :

اأجنزت هذه الدرا�س���ة التي ت�س���منت احلياة العلمية باملخاف ال�سليماين يف القرن 
احلادي ع�سر الهجري، ال�سابع ع�سر امليادي، التي متخ�ست عن النتائج التالية : تناولت 
ه���ذه الدرا�س���ة جانبًا هامًا م���ن تاريخ املخاف احل�س���اري، وهو املج���ال العلمي وذلك 
اإدراكًا لأهمية درا�س���ة تاريخ التعليم يف جمتمع املخاف ال�س���ليماين ملعرفه منوه الثقايف 
والجتماعي . ووجدنا اأثر العوامل اجلغرافية وال�سيا�س���ية والقت�سادية والجتماعية يف 
العملية التعليمية، فمن حيث العامل اجلغرايف احتل املخاف ال�سليماين مركزًا هامًا يف 
�س���به اجلزيرة العربية لتميز موقعه بني مركزين من مراكز احل�س���ارة الإ�سامية وهما 
اليم���ن واحلجاز ، فكان له تاأثريه على احلياة العلمي���ة نظرًا ملرور علماء اليمن وغريهم 
مب���دن املخاف ذهابًا واإيابًا الأمر الذي اأتاح لطاب���ه اللتقاء بهم والأخذ منهم، فكان 
لهذا املوقع اجلغرايف اأثره الكبري على احلياة العلمية منذ القرون الهجرية الأوىل وحتى 

الوقت احلا�سر.
اأما العامل ال�سيا�س���ي فكان املخاف من �س���من الأقاليم التي وقع حتت ال�س���يطرة 
العثماني���ة منذ ع���ام )945ه����/1538م (، مع وجود اأ�س���راف املخاف م���ن اآل القطبي 
واآل اخلواج���ي الذين ظلوا يحكمون اأجزاء منه حتت التبعي���ة العثمانية، ولإحكام الدولة 
العثمانية قب�س���تها على الإقليم اتخذت العديد من الإجراءات للحد من �س���لطة اأ�سرافه 
باإيجاد �سلطة ثنائية ترتكز على الوايل، اإ�سافة لتحديد �ساحيات الأ�سراف يف حماولة 
م���ن الدولة لإبعاد اأي فكرة ملحاولة ال�س���تقال ولإثارة املناف�س���ة بينه���م، وعملت الدولة 
العثماني���ة على اإحداث تغريات ك���ربى يف النواحي ال�سيا�س���ية والإدارية والجتماعية يف 
املخ���اف خ���ال هذه الفرتة كان من �س���اأنها اأن اأحدثت نوعًا من الهدوء الن�س���بي، ومن 
املعلوم اأن ال�س���تقرار ال�سيا�س���ي يف الباد لبد واأن يتبعه ن�س���اط علمي وثقايف، وهذا ما 
حدث يف املخاف خال فرتة بحثنا، وبعد خروج العثمانيني من املخاف �س���نة )1036 
ه����/1626م (، رج���ع احلكم فيه اإىل اأُ�س���ره املحلية ممثًا يف الأ�س���راف اآل القطبي واآل 

)1(  امل�سدر نف�سه، خمطوط، �س 414 . 
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اخلواجي، وما تبعه من نزاع وانق�س���امات وفو�سى كل هذا اأدى اإىل ان�سغال حكامه وولة 
اأم���ره عن الهتم���ام بالتعليم، مما جعله تعليمًا اأهليًا يعتم���د على جهود عدد من العلماء 
والفقه���اء الذين نذروا اأنف�س���هم خلدم���ة العلم وطابه . وكان لاإمكانيات القت�س���ادية 
اجليدة التي ميلكها املخاف ال�سليماين اأثرها يف حتديد امل�ستوى املعي�سي لل�سكان الذي 
بدوره حدد مدى الإقبال على التعليم وال�س���تمرار فيه، حيث اأن اأبناء الأ�س���ر املو�س���رين 
مادي���ًا كانت تتاح لهم فر�س���ة التعليم يف حلق���ات الدر�س وما يتبعها م���ن رحات علمية 

لا�ستزادة منه . 
لق���د اأدى التكوي���ن الجتماع���ي للمخ���اف اإىل ترّك���ز التعلي���م يف فئات خا�س���ة يف 
احلا�س���رة دون البادية حيث اأقبل اأبناء املدن والق���رى القريبة منها على اأماكن التعليم 
م���ن اأجل التعلم، اأما البادي���ة فقد كاد ينعدم التعليم فيها، وذلك لطبيعة احلياة البدوية 
التي متثلت يف التنقل والرتحال والرتباط ال�س���ديد بال�سحراء والتحرر من اأي ارتباط، 
ولقد كان من ال�سعب اإخ�ساع البدوي لنظام م�سرتك ما دام يعي�س هذه احلياة البدوية. 
وقد امتاأ املخاف خال فرتة الدرا�سة بالعديد من العلماء الوافدين اإليها، كما تعددت 
اأ�س���باب وفادته���م فمنهم من رغب ال�س���تقرار في���ه نتيجة للهدوء ال�سيا�س���ي ومنهم من 
ا�س���تقر فيه نتيجة للرخاء القت�س���ادي، وق���د اختلفت درجة ا�س���تقرار العلماء الوافدين 
اإىل املخ���اف، فمنه���م م���ن بقي في���ه حتى وفات���ه، والبع�س الآخر ا�س���تقر ف���رتة طويلة 
اأو ق�س���رية ث���م عاد ملوطنه الأ�س���لي. وظهر يف املخ���اف عدد من املراك���ز العلمية التي 
كانت مركز اإ�س���عاع علمي وفكري يوؤمه طلبة العلم، ويع���ود ظهورها اإىل عوامل متعددة، 
الة  �سيا�س���ية وا�سرتاتيجية واقت�سادية واجتماعية، وقد �ساهمت هذه املراكز م�ساهمة فعرَّ
يف النهو�س بالتعليم يف املنطقة، وكان ي�س���د اإليها الرحال من قبل طلبة العلم للدرا�س���ة 
عل���ى اأيدي علمائها وم�س���ايخها، ومن اأهم هذه املراكز العلمية مرك���ز مدينة اأبو عري�س 
عا�س���مة املخاف، الت���ي كان يفد اإليه العديد من الط���اب يف املخاف، وكان به علماء 
كبار �س���اهموا بدور فعال وكبري يف رفع �س���اأن التعليم يف املخ���اف وتقدمه. وياأتي مركز 
�سبيا حا�سرة اخلواجيني يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية، ولقد حظي بعدد من الأ�سر 
العلمية مثل: اأ�سرة اآل �سافع ،واآل النعمي، واآل الديباجي، واآل النمازي، واآل ال�سبعي، وقد 
تفاوت���ت اأعداد علماء هذه الأ�س���ر العلمية، وكان به عدد م���ن العلماء الوفدين الذين كان 
لهم الف�س���ل الكبري يف النهو�س بالتعليم فيه، ثم ياأتي مركز �س���مد يف الدرجة الثالثة من 
حي���ث الأهمية العلمية وذلك لأنه ياأتي الأق���ل عددًا من العلماء عن املراكز الأخرى، ولقد 
كانت لأ�سرة اآل النعمان الدور البارز يف ال�ساحة العلمية فيه ومل يكن لها مناف�س يف ذلك. 
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وكان التعليم يف املخاف ال�سليماين ُيلقن عن طريق امل�ساجد والزوايا، فيتعلم فيها 
الطالب العلوم ال�سرعية بجميع فروعها كالقراءات والتف�سري واحلديث والفقه اإىل جانب 
عل���وم اللغ���ة العربية والفرائ�س واحل�س���اب والفل���ك، كما ُترك لطال���ب العلم احلرية يف 
اختيار املدر�س والتخ�س����س الذي يريده حيث يق�س���ي �سنوات تعليمه مرافقًا له ومتابعًا 
لدرو�س���ه، و�سملت الدرا�س���ة جميع العلوم، ووجد العديد من العلماء الذين نبغوا يف هذه 
العل���وم، ومل يقت�س���ر الأمر على درا�س���ة تخ�س����س واح���د دون غريه وقلما جند دار�س���ًا 
يجم���ع علمًا واحدًا فقط بل كان يجم���ع بني اثنني وثاثة واأكرث من ذلك . كما ُعرف اأهل 
املخاف بحبهم للعلم وتفانيهم من اأجله، وكانوا حري�سني اأ�سد احلر�س على تلقيه من 
اأفواه العلماء واأهل العلم، وُعرفوا بعلو الهمة وال�سرب واملثابرة على حت�سيل العلم ونيله، 
وحتملوا امل�س���اق واملتاعب من اأجله ؛ فكانوا ي�س���دون الرح���ال اإىل مراكزه فُعرفت عنهم 
الرح���ات العلمي���ة اإىل كل من اليمن ومكة املكرمة من اأج���ل التزود بالعلم، وحتملوا من 
اأجل ذلك م�س���اق ال�سفر وخطورته، وحاجة كثري منهم اإىل اجلمع بني التعليم والعمل يف 
هذه البلدان لتوفري املال الازم للمعي�س���ة و�سراء الكتب، وحقق الق�سم الأكرب من هوؤلء 
الطاب اأهدافهم من هذه الرحات بنيل ق�س���ط كبري من العلم، وجلب كتب نفي�سة غري 
موجودة يف بادهم، واحل�سول على اإجازات من �سيوخهم الذين در�سوا عليهم، وعادوا 
اإىل بلدانه���م يحمل���ون العلم، ويتحملون بالف�س���ائل اجلليلة، وكان فيه���م علماء عاملون 
وق�س���اة عادلون ق�سوا حياتهم يف ن�سر العلم ونفع العباد وحماية العقيدة، يف حني ف�سل 
بع�س طلبة علم املخاف الدرا�سة والبقاء يف املخاف بدًل من �سد الرحال لطلب العلم 

مكتفني بالتزود من العلماء الوافدين اإىل املخاف .
مل يك���ن التعليم يف املخاف ي�س���ري وفق طريقة معينة اأو نهج تعليمي منظم �س���ادر 
من جهة معينة ي�س���ري عليه املدر�س���ون يف تدري�س���هم، بل كان يعتمد على جهود رجالت 
العل���م الذي���ن يقومون به ح�س���ب قدراتهم واإمكانياته���م املتاحة، بحيث ا�س���تخدم بع�س 
���ماع التي ُتعد اأرفع الطرق عند اجلماهري، ولل�س���ماع  املدر�س���ني يف تدري�س���ه طريقة ال�سرَّ
���ماع حتدثًا عن طري���ق حفظ املدر�س دون العودة اإىل كتاب، التي  اأنواع عديدة، منها ال�سرَّ
ُتع���د اأعلى مراتب التعليم عند علماء احلديث ،كما ا�س���تخدم هذه الطريقة علماء الفقه 
حها، ويكون الإماء  ماع اأي�سًا الإماء الذي ُيعد اأف�سل اأنواعه واأ�سَ واللغة، ومن اأنواع ال�سرَّ
من كتاب اأو من حفظ العامل، ومن اأنواع ال�س���ماع كذلك اأ�س���لوب ال�س���وؤال واجلواب التي 
كان لها الأثر يف رفع امل�س���توى التعليمي عن طريق اإنعا�س ذاكرة املتعلم وُح�س���ن ابتكاره 
وجودة تْعليله . يف حني ا�ستخدم بع�س املدر�سني يف تدري�سه طريقة احلفظ التي تركزت 
على التلقني وامل�س���افهة يف التدري�س معتمدًا فيها  على �س���رد در�س���ه العلمي على ذاكرته 
التي يكت�س���ب فيها الطالب علومه بطول مازمته ملدر�س���ه . وُعِرفت ُطرق الترَّعلم طريقة 
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الإجازات العلمية �س���اأنها يف ذلك �س���اأن �س���ائر الأقاليم العربية املجاورة، وهي الرخ�سة 
الت���ي مينحه���ا العلم���اء لطابهم بعد طلب العلم عليهم، وهي ت�س���به م���ا ُيعرف يف وقتنا 
احلا�سر بال�سهادات العلمية . وتنق�سم هذه الإجازات العلمية اإىل ق�سمني اإجازات علمية 
داخلي���ة يح�س���ل عليها الطالب من علماء املخاف اأنف�س���هم، واإج���ازات علمية خارجية 
يح�س���ل عليها م���ن علماء خارج منطقة املخ���اف مثل اليمن ومك���ة، ويف بع�س الأحيان 

يكون للطالب اأكرث من اإجازة داخلية اأو خارجية .
مل يكت���ف علماء املخ���اف بتدري�س العلوم يف ِحلق الدر�س فح�س���ب ب���ل اجتهوا اإىل 
الت�سنيف يف الكثري من العلوم التي ان�سبت يف الكثري منها على ال�سروح والخت�سارات 
للكت���ب ال�س���ابقة، اإل اأن ذل���ك مل مينع من ظهور ت�س���انيف جديدة يف علوم �س���تى، وقد 
�س���ملت مو�س���وعات الت�س���نيف يف العل���وم التف�س���ري واحلدي���ث والفقه والنح���و والأدب 
والتاريخ والفرائ�س واحل�ساب والطب، وهو ما ات�سح جليًا يف احلديث عن العلوم . وكان 
للعلماء اإ�س���هام كبري يف اإ�س���اح اأحوال جمتمع املخاف بالنظر يف ق�ساياه الجتماعية 
وال�سيا�سية، والعمل على اإيجاد احللول املنا�سبة لها وذلك من اأجل جتنيب املجتمع ويات 
الفنت واحلروب، وعملوا على القيام برعاية امل�س���الح العامة للنا�س، ف�س���ًا عن دورهم 
البارز يف حماربة البدع ال�س���الة، والدفاع عنها اأمام اأعدائها، وغري ذلك من اخلدمات 

الأخرى التي كان لهم اإ�سهام فيها، فكفلوا للمجتمع حق احلياة الآمنة امل�ستقرة  .
وم���ن نتائ���ج التقدم العلم���ي يف املخاف زيادة عدد الدار�س���ني الذين �س���اهموا يف 
الوظائف الجتماعية و الدينية فزاد عدد املدر�س���ني والق�س���اة واأئمة امل�ساجد ورجالت 
الأم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنكر . وا�س���طلع علماء املخ���اف بدور ه���ام يف املجال 
ال�سيا�سي من حيث امل�ساركة يف اإخماد بع�س الفنت والثورات ال�سيا�سية . وعملت ال�سلطة 
املحلية على تقريب العلماء والقبول باآرائهم ون�س���حهم، كما عملت على توليتهم العديد 

من الوظائف الإدارية والق�سائية .
عا�سرًا: امل�سادر واملراجع :
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علي احلكمي– الريا�س .
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. 1995م   / 1416ه�  – دم�سق،  الفكر  ودار  – بريوت، 
الأنب���اري، عبدالرحم���ن بن حمم���د : نزهة الألب���اء يف طبقات الأدب���اء، حتقيق : . 4

اإبراهيم ال�سامرائي، ط3، مكتبة املنار- الأردن، 1405ه� / 1985م  .
بامط���رف، حممد بن عبد الق���ادر : اجلامع، ج 2، ط1، الهيئ���ة العامة للكتاب – . 5

�سنعاء، 1424ه�/   2003م  .
البحر، حممد بن الطاهر بن اأبي القا�س���م : حتفة الدهر يف ن�س���ب الأ�سراف بني . 6

بحر ون�س���ب من حقق ن�س���به و�سريته من اأهل الع�سر، حتقيق: عبد اهلل بن حممد 
احلب�س���ي و ح�س���ن حممد ذياب، ط1، مرك���ز زايد للرتاث والتاري���خ - الإمارات، 

1425ه� / 2004م .
ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل بن حممد الطنجي :  رحلة ابن بطوطة  امل�س���ماة . 7

: حتف���ة النظ���ار  يف غرائب الأم�س���ار وعجائب الأ�س���فار، ) د . ط (، دار الكتاب 
ت ( .  . د   ( – القاهرة،  امل�سري  الكتاب  دار  و  األلباين– بريوت، 

البغ���دادي، اإ�س���ماعيل با�س���ا: اإي�س���اح املكن���ون يف الذيل على ك�س���ف الظنون عن . 8
اأ�س���امي الكتب والفنون، ت�س���حيح: رفعت بيلكة الكلي�س���ي، ) د . ط (، من�سورات 

مكتبة املثنى – بغداد، ) د . ت (. 



123الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
البهكلي، عبد الرحمن بن اأحمد: نفح العود يف �سرية دولة ال�سريف حمود، حتقيق: . 9

حمم���د بن اأحم���د العقيلي، ط1، دارة املل���ك عبد العزيز– الريا����س، 1402ه� / 
1982م .

البهكلي، عبدالرحمن بن احل�س���ن :  خا�س���ة الع�سجد من حوادث دولة ال�سريف . 10
حمم���د ب���ن اأحمد، حتقيق : مي�س���يل تو�س���ريير وعدنان دروي����س، ) ط1(، املركز 
اليمني  للدرا�سات اليمنية ب�سنعاء،  واملعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية بدم�سق، 

2000م. .
البهكل���ي، عل���ي بن عب���د الرحم���ن: العقد املف�س���ل بالعجائب والغرائ���ب يف دولة . 11

ال�س���ريف اأحم���د بن غال���ب، حتقيق : حممد ب���ن اأحمد العقيل���ي، ) د . ط (، دار 
الباد – جدة، ) د . ت ( .

البيهقي، اأحمد بن احل�س���ني: مناقب ال�سافعي، حتقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، ) د . . 12
ط (، مكتبة دار الرتاث� القاهرة، ) د . ت( 

ثعلب، اأبو العبا�س : �س���رح ديوان زهري بن اأبي �س���لمى، حتقيق: فخر الدين قباوة، . 13
)د . ط(، دار الآفاق اجلديدة – بريوت، 1402ه� .

الثور، عبد اهلل بن اأحمد :  هذه هي اليمن، ط3، دار العودة – بريوت، 1985م .. 14
جاد احلق، علي جاد احلق : الفقه الإ�سامي، ن�ساأة مذاهبه - اأهدافها – ثمراتها، . 15

جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، الريا�س، العدد 1، �س 1، 1419ه�  .
اجلرجاين، علي بن حممد بن علي : التعريفات، حتقيق: اإبراهيم الإبياري، ) د . . 16

ط (، دار الريان للرتاث - القاهرة، 1403ه� / 1982م .
اجلرموزي، املطهر بن اأحمد :  حتفة  الأ�س���ماع والأب�سار مبا يف ال�سرية املتوكلية . 17

م���ن غرائب الأخب���ار، ج1، حتقيق: عب���د احلكيم بن عبد املجي���د الهجري، ط1، 
موؤ�س�سة الإمام زيد بن علي � �سنعاء، 1423ه�/ 2002م .

•  اجلوهرة املنرية يف جمل من عيون ال�س���رية، حتقيق : اأمة امللك اإ�س���ماعيل 	
الثور، ر�سالة دكتوراه – غري من�سورة، جامعة �سنعاء، 1425ه� / 2004م .

• النب���ذة امل�س���رية اإىل جملة من عيون ال�س���رية يف اأخبار املن�س���ور باهلل رب 	
العاملني القا�س���م بن حممد، حتقيق: عبد احلكيم بن عبد املجيد الهجري، 

مكتبة اليمن الكربى – �سنعاء،  ) د . ت (  .
 جري����س، غيثان  :  ع�س���ري درا�س���ة تاريخي���ة يف احلياة الجتماعية والقت�س���ادية . 18

) 1100 - 1400   ه� / 1688 - 1980 (، اأبها، 1415ه�/ 1994 م.  



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 124
اجلزائري، اأبو بكر جابر :  منهاج امل�س���لم، ط3، مكتبة العلوم واحلكم – املدينة . 19

املنورة،  )1416ه�/1996م (  . 
اجلندي، حممد بن يو�س���ف: ال�س���لوك يف طبقات العلماء وامللوك، حتقيق: حممد . 20

بن علي الأكوع، )ط2(، وزارة الإعام والثقافة – اليمن، 1403ه� .
احلازم���ي، حج���اب بن يح���ي :  نب���ذة تاأريخي���ة عن التعلي���م يف تهام���ة املخاف . 21

ال�سليماين وتهامة ع�سري )930- 1350ه� (، ط2، جازان، 1424ه�/ 2003م  .
حاوي، حممد بن من�سور :  مامح احلياة العلمية والأدبية يف املخاف ال�سليماين . 22

)منطقة جازان ( خال الع�سور الإ�سامية الو�سيطة ) 4 - 9 ه�(، بحث من�سور، 
. م   2007  ،1 العدد  الأزهر،  جامعة   - الآداب  كلية   جملة العلوم الإن�سانية –، 

احلب�س���ي، عبد اهلل بن حممد : حياة الأدب اليمني يف ع�س���ر بني ر�س���ول، ) د . . 23
ط(، وزارة الإعام والثقافة – اليمن، ) د . ت ( .

• ال�س���وفية والفقهاء يف اليمن، ) د . ط (، مكتبة اجليل اجلديد، �س���نعاء، 	
1396ه� / 1976م .

• م�س���ادر الفك���ر العربي الإ�س���امي يف اليمن، )د. ط(، مركز الدرا�س���ات 	
اليمنية – �سنعاء، ) د. ت( .

احلجري، حممد بن اأحمد : جمموع بلدان اليمن وقبائلها، حتقيق : اإ�سماعيل بن . 24
علي الأكوع، ) د . ط (، وزارة الإعام والثقافة – اليمن، 1404ه� .

احلجري، حممد بن احل�س���ن:الفكر ال�س���امي يف تاريخ الفقه الإ�س���امي، عناية: . 25
اأمين �سالح �سعبان، )د. ط(،   دار الكتب العلمية - بريوت، 1416/ 1995م .

احل�س���رمي، عبدالرحمن بن عبداهلل : تهامة يف التاريخ، ط1، املعهد الفرن�س���ي . 26
لاآثار والعلوم الجتماعية ب�س���نعاء، واملعهد الفرن�س���ي لل�س���رق الأدنى بدم�س���ق، 

2005م .
ابن حزم، علي بن اأحمد : جمهرة الن�سب، حتقيق : عبد ال�سام هارون، ) د . ط . 27

(، دار املعارف- م�سر، 1391ه� /1971م .
احلكمي، عمارة بن علي: تاريخ اليمن امل�سمى املفيد يف اأخبار �سبيا وزبيد، حتقيق: . 28

ح�سن �سليمان  حممود، ط2، مكتبة الإر�ساد – �سنعاء، 1425ه� / 2004م . 
احلكم���ي، حمم���د بن يحي���ى بن اأحم���د : معجم موؤرخ���ي تهام���ة، ط1، الريا�س، . 29

1425ه�/ 2004م .
حماد، �س���امي زين العابدين: م�سادر الت�سريع الإ�س���امي ونظم احلكم والإدارة . 30

يف الإ�سام، ) د. ط(، دار العلم للطباعة والن�سر – جدة، 1408ه� / 1988 م .



125الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
حم���زة، ف���وؤاد :  قلب جزي���رة العرب، ط2، مكتبة الن�س���ر احلديث���ة – الريا�س، . 31

1388ه� .
احلم���وي، ياقوت بن عبداهلل :  معجم  البل���دان، تقدمي : حممد بن عبدالرحمن، . 32

ط 5، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، 1416ه� / 1996م .
احلم���ريي، حممد ب���ن عبد املنع���م : الرو�س املعط���ار يف خرب الأقط���ار، حتقيق: . 33

اإح�سان عبا�س، ) د . ط(، مكتبة لبنان – بريوت، 1395ه�/ 1975م .
احلمريي، ن�سوان بن �سعيد :  �سم�س العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، ت�سحيح . 34

: عظيم الدين اأحمد، ط3، من�سورات املدينة – �سنعاء، 1407ه� / 1986 ..
اب���ن خل���دون، عبد الرحمن بن حمم���د: تاريخ ابن خلدون  امل�س���مى " كتاب العرب . 35

ودي���وان املبتداأ واخلرب يف اأي���ام العرب والعجم والرببر ومن عا�س���رهم من ذوي 
. م   1992 ه�/   1413 بريوت،   � العلمية  الكتب  دار  ط1،  ال�سلطان الأكرب"، 

اب���ن خل���كان، اأحمد بن حممد: وفيات الأعيان واأنباء اأبن���اء الزمان،ج4، حتقيق : . 36
اإح�سان عبا�س،)ط2(، دار الثقافة - بريوت، ) 1975م (  .

اأبو داه�س، عبداهلل بن حممد: اأهل تهامة املخاف ال�سليماين، وحلي ابن يعقوب . 37
واأحوازهم���ا يف القرون الإ�س���امية الو�س���يطة )400/ 1009 �1200ه�/1785م(، 

ط1، الريا�س ،1420ه�/1999م .
• اأهل ال�س���راة يف الق���رون الإ�س���امية الو�س���يطة ) 400 – 120 ه� (، ط2، 	

مطبعة اجلنوب– اأبها، 1422 ه�/ 2001 م  .
• –  ج���ازان، 	 الأدب���ي  الن���ادي  ����س3،  �س���وق حبا�س���ة، ط1،ع3،  حولي���ات 

1420/1419ه�/ 1999/ 2000م .
• احلي���اة الفكري���ة والأدبية يف جنوبي الب���اد ال�س���عودية، ) د .ط(، مطابع 	

اجلنوب – اأبها، 1423ه� .
ابن دريد، حممد بن احل�س���ن: ال�ستقاق ،ج2، حتقيق : عبدال�سام هارون، ط3، . 38

مكتبة اخلاجني � القاهرة،  ) 1979م ( .
اب���ن الديب���ع، عبدالرحمن بن علي: الف�س���ل املزيد على بغية امل�س���تفيد، حتقيق : . 39

يو�سف �سلحد ،) د. ط(، دار العودة – بريوت،  ) د . ت ( .
اب���ن اأب���ي الرجال، اأحم���د بن �س���الح :  مطلع الب���دور وجممع البح���ور يف تراجم . 40

رج���ال الزيدي���ة، حتقيق : عبد الرقيب مطهر، ط1، مركز اأهل البيت للدرا�س���ات 
الإ�سامية – �سعدة، 1425ه� .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 126
الر�س���ويل، الأف�س���ل عبا�س: العطايا ال�س���نية واملواهب الهنية يف املناقب اليمنية، . 41

حتقيق: عبد الواحد اخلامري، ) د . ط (، وزارة الثقافة وال�س���ياحة – �س���نعاء، 
1425ه�/ 2004 م .

زاده، عبد اللطيف بن حممد: اأ�سماء الكتب املتمم لك�سف الظنون، حتقيق: حممد . 42
التوجني، ) د . ط(، مكتبة اخلاجني - م�سر، ) د . ت ( .

زب���ارة، حمم���د بن حمم���د : اأئمة اليم���ن بالقرن الراب���ع ع�س���ر، )ط1(، املطبعة . 43
ال�سلفية – القاهرة، ) د . ت ( .

• خا�سة املتون يف اأنباء ونباء اليمن امليمون ،ط1، مركز الرتاث والبحوث 	
اليمني- �سنعاء، 1423ه�.

• ملحق البدر الطالع مبحا�س���ن من بعد القرن ال�سابع، ط1، مطبعة ال�سعادة 	
. 1348ه�  – م�سر، 

• ن�س���ر الع���رف لنباء اليم���ن بعد الأل���ف، ج1،) د .ط(، مركز الدرا�س���ات 	
والبحوث، �سنعاء )د .ت( .

الزركلي، خري الدين : الأعام، ط14، دار العلم للمايني - بريوت، 1999م .. 44
الزخم�س���ري، حممود بن عمر : ربيع الأبرار ون�س���و�س الأخي���ار، ج1، )د . ط(، . 45

مطبعة العاين- بغداد، 1976 م .
الزيلعي، اأحمد بن عمر: الأو�ساع ال�سيا�سية والعاقات  اخلارجية ملنطقة جازان، . 46

ط1، مطابع الفرزدق التجارية – الريا�س، 1413ه� / 1992 م .
• بنو حرام، حكام حلي، وعاقاتهم اخلارجية، جملة كلية الآداب – جامعة 	

امللك �سعود،   مج1،ع1، 1408ه� .
• املواقع الإ�سامية املندثرة يف وادي حلي ) ق 3 – 9 ه�/9 – 5 م ( ،حوليات 	

كلية الآداب جامعة الكويت، الر�سالة 39، احلولية 7، ) 1406ه�/1986م ( .
ال�س���خاوي، حممد ب���ن عبد الرحمن: ال�س���وء الام���ع لأهل القرن التا�س���ع ،ج3، . 47

)ط2(، دار مكتبة احلياة– بريوت، ) د . ت (  .
ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن من�سور : اأدب الإماء وال�ستماء، ط1، دار . 48

الكتب العلمية � بريوت )1401ه�/1981م ( .
• الأن�ساب ،ج4، ط1، دار اجلنان – بريوت ،) 1408ه�/ 1988م ( .	

ال�س���نيدي، عبد العزيز بن را�س���د : املدار�س اليمنية يف ع�سر الدولة الر�سولية ) . 49
626- 858ه�/ 1229- 1454م (، ط1، الريا�س، 1424ه�/ 2003م  .



127الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
 ال�س���يوطي، ج���ال الدي���ن بن عبد الرحم���ن : بغي���ة الوعاة يف طبق���ات اللغويني  . 50

والنحاة، حتقيق : حممد اأبو الف�س���ل، ) د . ط (، املكتبة الع�س���رية – بريوت، ) 
1964م ( .

ال�س���افعي، زين بن ر�س���يد :  الرو�س الزاهر يف �س���رية الّتاأريخ والّن�سب الظاهر" . 51
لاأ�سر القر�سية العدنانية " مبنطقة جازان، ط1، الريا�س، 1420ه�/ 1999م  .

�س���اكر، حممود : �س���به جزيرة العرب، ) د . ط (، املكتب الإ�سامي – بريوت، ) . 52
د- ت ( .

�س���بارو، ع�سام حممد : الق�س���اء والق�ساة يف الإ�س���ام، ) د . ط(، دار النه�سة . 53
العربية – بريوت، 1983م  .

ال�سجاع، عبد الرحمن عبد الواحد : احلياة العلمية يف اليمن يف القرنني الثالث والرابع . 54
للهجرة، ) د . ط (،  وزارة الثقافة وال�سياحة - �سنعاء، )1425ه�/2004م ( .

ال�س���رجي، اأحمد عبد اللطيف : طبقات اخلوا�س اأهل ال�س���دق والإخا�س، ط1، . 55
الدار اليمنية للن�سر والتوزيع ،) 1412ه�/1990م ( .

�سلبي، اأحمد: الرتبية والتعليم يف الفكر الإ�سامي، بحث �سمن مو�سوعة احل�سارة . 56
الإ�سامية، ط 8، مكتبة النه�سة احلديثة – القاهرة، 1987م  .

ال�ّس���لي، حممد ب���ن اأبي بكر ب���ن اأحمد : عق���د اجلواهر وال���درر يف اأعيان القرن . 57
احلادي ع�س���ر، حتقي���ق : اإبراهيم ب���ن اأحمد املقحف���ي، ط1، مكتبة الإر�س���اد – 

�سنعاء، 1424ه�  .
ال�س���وكاين، حممد بن عل���ي: اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ط1، مكتبة الإر�س���اد – . 58

�سنعاء، )1419ه�/  1998م( .
• الب���در الطالع مبحا�س���ن من بعد القرن ال�س���ابع، ط1، مطبعة ال�س���عادة – 	

م�سر، )1348ه�( .
 �س���ابان، �سهيل: املعجم املو�سوعي للم�س���طلحات العثمانية التاريخية، مراجعة : . 59

عبد الرزاق حممد ح�سن بركات، مطبوعات مكتبة  امللك فهد الوطنية - الريا�س 
،) 1421ه�/ 2000م (.

ال�س���باغ، عب���د اهلل توفيق : الق���راءات القراآنية وماحظات عل���ى منهج الدر�س، . 60
ط1، دار القلم- الإمارات،) 1414ه�/1993م (.

ال�سباغ، ليلى : من اأعام الفكر العربي يف الع�سر العثماين الأول، ط1، ال�سركة . 61
املتحدة للتوزيع � دم�سق ،) 1406ه�/ 1986م ( .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 128
ابن ال�س���اح، عثمان بن عبد الرحمن: مقدمة ابن ال�ساح وحما�سن الإ�ساح، . 62

حتقيق: عائ�سة عبدالرحمن، ) د . ط (، دار الكتاب – القاهرة، 1974م .
ال�س���ميلي، علي بن ح�س���ني : احلمات اليمنية على املخاف ال�سليماين يف الع�سر . 63

العثماين الأول يف جنوب غرب اجلزيرة العربية )945- 1036ه�/1538- 1625م(، 
�س 9،ع 36، جملة الدرعية – الريا�س، )ذي احلجة 1427ه / يناير 2007م(  .

• العاقات بني اأُ�سر وقبائل املخاف ال�سليماين وولته العثمانيني يف الع�سر 	
العثماين الأول، بحث من�سور �سمن مداولت اللقاء العلمي ال�سنوي اخلام�س 
جلمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واملنعقد 
يف الدوحة � قطر)6-9 �سفر 1425ه�/27- 3مار�س 2004م(، بعنوان دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عرب الع�سور .
• العاقة بني اأمراء اأبي عري�س واأمراء ع�سري يف القرن الثالث ع�سر الهجري، 	

مطابع الباد – جدة، 1419ه� .
اأبو طالب، ح�سام بن احل�سن :  تاريخ اليمن ع�سر ال�ستقال عن احلكم العثماين . 64

الأول، حتقيق: عبداهلل احلب�سي، ط1، مطابع املف�سل � �سنعاء �، 1411ه�  .
عاك����س، احل�س���ن ب���ن اأحم���د : الديب���اج اخل�س���رواين يف اأخبار اأعي���ان املخاف . 65

ال�س���ليماين امل�س���مى " الذهب امل�س���بوك فيم���ن ظهر يف املخاف ال�س���ليماين من 
امللوك "، حتقيق : اإ�سماعيل بن حممد الب�سري، ) د. ط (، الريا�س، 1424ه� .

اب���ن عبد املجيد، تاج الدي���ن عبد الباقي : بهجة الزم���ن يف تاريخ اليمن، حتقيق . 66
: عب���داهلل بن حممد احلب�س���ي وحمم���د بن اأحمد ال�س���نباين، ط1، دار احلكمة - 

�سنعاء، 1988م  .
عب���د املطل���ب، رفعت فوزي: توثيق ال�س���نة يف القرن الثاين الهج���ري، ط1، مكتبة . 67

اخلاجني �م�سر،1400ه�/ 1981م  .
ابن عثيمني، حممد بن �س���الح : املجموع الثمني يف فتاوى ال�سيخ بن عثيمني، ج1، . 68

جمع وترتيب: فهد النا�سر ال�سليمان، دار الوطن – الريا�س، 1410ه� .
العر�س���ي، ح�س���ني بن اأحمد: بلوغ املرام يف �سرح م�س���ك اخلتام يف من توىل ُملك . 69

اليم���ن م���ن َمِلٍك واإمام، مراجعة وت�س���حيح: حممد �س���امل �س���جاب، ط1، مكتبة 
الإر�ساد – �سنعاء، 1429ه� / 2008م .

ال�سعبية يف منطقة جازان" بحث . 70 العري�سي، علي بن حممد بن �سيبان : "الأ�سواق 
اأُلقي يف نادي جازان الأدبي �سمن اأن�سطة املو�سم الثقايف لعام 1416ه�  .



129الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
• ال�س���ياحة يف منطقة جازان، ن���ادي املدينة املنورة، م���ج 16،ع31،32،ربيع 	

الثاين وجمادي الثاين، 1421ه� .
عطي���ة اهلل، اأحمد: القامو�س الإ�س���امي ،ج1، ط1، مكتبة النه�س���ة امل�س���رية – . 71

القاهرة ،)1386ه�/ 1966م (. 
العقيل���ي، حممد بن اأحمد: الآثار التاريخية يف منطقة جازان، ط1، دار اليمامة � . 72

الريا�س1399ه�/ 1979م  .
• الأدب ال�س���عبي يف اجلنوب، ج2، ط2، دار اليمامة - الريا�س، 1402 ه�  / 	

1982م .
• اأ�س���واء عل���ى الأدب والأدباء يف منطقة جازان، ج1، )د .ط (، من�س���ورات 	

نادي مكة الثقايف) د. ت(.
• التاري���خ الأدب���ي ملنطقة جازان ،ج1، ط1، من�س���ورات نادي ج���ازان الأدبي 	

،1411ه�/ 1990م.
• تاري���خ املخاف ال�س���ليماين، ج1، ط2، دار اليمامة - الريا�س، 1402 ه�/ 	

1982م .
• الت�سوف يف تهامة، ط2، دار الباد – جدة، ) د . ت ( .	
• املعج���م اجلغرايف للباد العربية ال�س���عودية – مقاطعة ج���ازان، ط2، دار 	

اليمامة � الريا�س، 1399ه�.
• اآل احلكم���ي، جمل���ة الع���رب، ج1، ����س 6، الع���دد الثاين، رج���ب 1391ه�/ 	

�سبتمرب 1971 . 
• اآل �سافع يف �سبيا، جملة العرب ،ج1، �سنة  7، رجب، اأغ�سط�س، 1392ه� / 1972م .	
• احل�سن بن خالد احلازمي، جملة العرب ،ج 3،4، �سنة 9، رم�سان و�سوال، 1394ه� .	
• البهاكلة علماء املخاف، جملة العرب، ج 7،8، �سنة 9، حمرم و�سفر، 1395م .	

ابن العماد، اأبي الفاح عبد احلي : �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، ) د . ط . 73
(، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، ) د . ت (

العمري، ح�سني عبد اهلل : الإمام ال�سوكاين رائد ع�سره، درا�سة يف فقهه ور�سده، . 74
) د . ط (، دار الفكر- دم�سق، 1411ه� /1990م .

• تاريخ اليمن احلديث واملعا�س���ر ) 922ه� � 1336ه�/1516م – 1918م (، 	
ط2، دار الفكر – دم�سق، 1422ه� / 2001م .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 130
العم���ودي، عبد اهلل بن علي : حتفة القارئ وال�س���امع يف اخت�س���ار تاريخ الامع، . 75

حتقي���ق : عب���د اهلل ب���ن حممد اأب���و داه����س، ) د . ط (، مطابع اجلن���وب – اأبها، 
1399ه�  .

الغالبي، �س���لوى �س���عد : الإمام املتوكل على اهلل اإ�س���ماعيل بن القا�س���م ودوره يف . 76
توحيد اليمن  ) 1054� 1087ه�/1644� 1676م(، ر�سالة ماج�ستري، كلية الآداب، 

جامعة امللك عبد العزيز، جدة،  1411ه�/ 1991م .
الغزي، حممد بن اأحمد: الكواكب ال�س���ائرة باأعيان املائة العا�س���رة، تعليق : خليل . 77

املن�سور، ) د . ط(،  دار الكتب العلمية – بريوت، ) د . ت ( .
اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن حممد : تقومي البلدان، ) د . ط (، دار �سادر – بريوت، . 78

) د . ت ( .
فيا�س، عبد اهلل :الإجازات العلمية عند امل�سلمني، ط1، مطبعة الإر�ساد – بغداد، . 79

1969م .
الفريوزاأبادي، حممد بن يعقوب ال�س���ريازي : القامو����س املحيط، حتقيق : مكتب . 80

الرتاث، باإ�سراف حممد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، 1406ه�/ 
1986م  .

ابن القا�س���م، يحي بن احل�س���ني : بهجة الزمن يف تاريخ وحوادث اليمن، حتقيق : . 81
اأمة الغفور عبدالرحمن الأمري، ر�سالة ماج�ستري، �سنعاء، 1417ه�  .

• غاي���ة الأم���اين يف اأخبار القطر اليم���اين، ج2، حتقيق : �س���عيد عبد الفتاح 	
عا�سور، ) د . ط (، دار الكاتب العربي- القاهرة، 1388ه�/1968م .

القفطي، علي بن يو�س���ف : اإنباه الرواة على اأنباه النحاة ،ج3، حتقيق : حممد اأبو . 82
الف�سل اإبراهيم، ط1، دار الفكر العربي- القاهرة، 1406ه� / 1986م .

القلق�سندي، اأحمد بن علي : �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا، حتقيق : حممد عبد . 83
الر�سول، ) د. ط (، وزارة الثقافة والإر�ساد القومي– م�سر، 1383ه�/ 1963م  .

ِنيرَّة يف اأخبار املمالك اليمنية، حتقيق . 84 الكب�سي، حممد بن اإ�سماعيل : اللطائف ال�سرَّ
: خالد اأبا زيد الأذرعي، ط1، مكتبة اجليل اجلديد – �سنعاء، 1426ه� / 2005م.

كحالة، عمر ر�سا: معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، ط2، موؤ�س�سة الر�سالة . 85
� بريوت،  1398ه�/ 1978م .

• معجم املوؤلفني، ط1، موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، 1414ه� / 1993م .	



131الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
ابن املجاور، جمال الدين يو�سف : �سفة باد اليمن ومكة وبع�س احلجاز امل�سماة" . 86

تاريخ امل�ستب�س���ر "ت�س���حيح و�سبط : او�سكر لوفغرين، ) ط1 (، مطبعة  بريل – 
ليدن، 1951م .

املحبي، حممد اأمني بن ف�سل اهلل : خا�سة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�سر، . 87
) د . ط (، دار الكتاب الإ�سامي – القاهرة، ) د . ت ( .

املر�س���ي، حممد منري: الرتبية الإ�سامية ) اأ�س���ولها وتطورها يف الباد العربية، . 88
ط2، دار عامل الكتاب  الريا�س، 1412ه�/ 1991م .

م�ساري، حممد حم�سن: �سبيا، ط1، الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب – الريا�س، . 89
1412ه�/1992م .

امل�س���ني، اأحمد بن حممد : ال�س���قريي اأ�س���واء على تاريخها، جملة العرب، ج 11، . 90
12، �س30، اجلماديان 1416ه� / ت�سرين 1 و 2 ) اكتوبر، نوفمرب ( 1995م .

• النمازي حياته وموؤلفاته، جملة العرب، ج 3،4، �س���نة 29، رم�س���ان و�سوال 	
1414ه�/ مار�س اأبريل 1994م .

 معلوف، لوي�س : املنجد يف اللغة والأعام، ط 38، دار امل�سرق- بريوت، 2000م .. 91
املقحف���ي، اإبراهيم بن اأحمد:معجم البلدان والقبائل اليمنية، ط1، دار الكلمة – . 92

�سنعاء،1985م .
ابن منظور، حممد بن مكرم : ل�س���ان العرب، ) د . ط (، دار احلديث للن�س���ر – . 93

القاهرة، 1423ه� / 2003م  .
ابن املوؤيد، اإبراهيم بن القا�س���م : طبقات الزيدية الكربى، حتقيق : عبد ال�سام . 94

بن عبا�س الوجيه، ط1، موؤ�س�سة الإمام زيد الثقافية – عّمان، 1421ه� .
النعم���ان ب���ن عب���د اهلل ب���ن علي:العقي���ق اليماين يف وفي���ات وح���وادث املخاف . 95

ال�س���ليماين،حتقيق:علي بن ح�س���ني ال�سميلي،ر�س���الة دكتوراه، مل تن�س���ر،جامعة 
امللك عبد العزيز� جدة، )1421 ه�/ 2001م ( .

النعمي، ها�سم بن �س���عيد : تاريخ ع�سري يف املا�سي واحلا�سر، موؤ�س�سة الطباعة، . 96
) د – ت ( .

النهروايل، قطب الدين حممد بن اأحمد : الربق اليماين يف  الفتح  العثماين، ) د . 97
. ط (، دار اليمامة – الريا�س، 1387ه�  .

الهمداين، احل�س���ن بن اأحمد : الإكليل من اأخبار اليمن واأن�س���اب حمري، حتقيق : . 98
حممد علي الأكوع، ) د . ط (، وزارة الثقافة وال�سياحة – �سنعاء، ) د . ت ( .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 132
• كتاب  اجلوهرتني العتيقتني املائعتني ال�س���فراء والبي�س���اء، حتقيق : حمد 	

اجلا�سر، ط1، الريا�س، )1408ه�/ 1987م (.
•  �س���فة جزيرة العرب، حتقيق:حممد بن علي الأكوع، )د .ط(، من�س���ورات 	

دار اليمامة � الريا�س، )د.ت(. 
الوا�سعي، عبد الوا�سع بن يحيى : تاريخ اليمن امل�سمى " فرجة الهموم واحلزن يف . 99

حوادث وتاريخ اليمن، ط4، الدار اليمنية للن�سر والتوزيع، 1404ه�  .
الوجي���ه، عبد ال�س���ام بن عبا�س: اأع���ام املوؤلفني الزيدية، ) د . ط (، موؤ�س�س���ة . 100

الإمام زيد بن علي الثقافية – الأردن، 1420ه� .
اب���ن الوزير، عبد اهلل بن علي : تاريخ اليمن خال القرن احلادي ع�س���ر الهجري . 101

– ال�سابع ع�سر امليادي امل�سمى " طبق احللوى و�سحاف املن وال�سلوى " حتقيق 
: حممد عبد الرحيم جازم، ط1، دار امل�سرية – بريوت، 1405ه�  .

الو�سلي، اإ�سماعيل بن حممد: ن�سر الثناء احل�سن، ط1، مكتبة الإر�ساد – �سنعاء، . 102
)1423ه�/ 2003م (.

– �س���نعاء، . 103 ب���ن علي:اليم���ن الك���ربى، ط2، مكتب���ة الإر�س���اد  الوي�سي،ح�س���ني 
1412ه�/1991م .



133الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

 

الق�سم الثاين

ـــــا   ـــــبـــــي ـــــــــــرة �ـــــس حـــــــــــا�ـــــــــــس
الــطــالبــيــة  الـــبـــحـــوث  ــس  ــ� ــع ب يف 
) درا�سة تاريخية ح�سارية حديثة (
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القسم الثاني 

حا�سرة �سبيا يف بع�س البحوث الطالبية   ) درا�سة تاريخية ح�سارية حديثة ( 
ال�سفحةاملو�سوعم

134مدخلاأوًل :
�سفحات مــن تاريخ �سبيــا القت�سادي خــالل القرن ثانيا:

)14هـ/20م( . بقلم . اأ. ربيع مهدي علي عطية 
137

�ســورة من احلياة الجتماعيــة والقت�سادية يف حا�سرة ثالثًا:
�سبيــا خــالل القــرن الرابــع ع�ســر الهجــري )الع�سريــن 

امليالدي( . بقلم. اأ.خالد عبداهلل عبده عقيلي واآخرين

162

192اآراء وتعليقات وتو�سياترابعًا: 

اأوًل : مدخل: 
حر�س���ت منذ اأربعني عامًا على جمع تاريخ وح�س���ارة وتراث باد تهامة وال�س���راة، 
و�س���لكت طرقًا عديدة لتحقيق هذا الهدف)1(. وكان طابي يف املرحلة اجلامعية وبرامج 
الدرا�س���ات العلي���ا ممن لهم ف�س���ل يف جمع وحفظ �س���يء من تراث ه���ذه الباد، وذلك 
عندما كنت اأكلفهم باإجناز بحوث تخرجهم عن اأوطانهم وبخا�س���ة يف الع�س���ر احلديث 
واملعا�س���ر )2(. وق���د توفر لدينا حتى الآن حوايل )420( بحث���ًا جميعها عن تاريخ وتراث 
واأدب وح�س���ارة وفكر باد تهامة وال�س���راة، ومعظمها يف الع�سر احلديث، ول تخلو هذه 

)1(  م���ن الط���رق الت���ي اتبعتها يف جم���ع بع�س تراث ب���اد تهامة وال�س���راة )1( الرتح���ال وال�س���ري يف اأرجائها بهدف 
جمع وثائقها املحلية، وال�س���ماع من الرواة وكبار ال�س���ن فيها . )2( ت�س���وير بع�س املعامل اجلغرافية مثل اأ�س���واقها 
الأ�س���بوعية، وقراها القدمية، وح�س���ونها وقاعها، واآبارها، و�سدودها، و�سيء من النقو�س والر�سومات ال�سخرية 
املتناث���رة يف جبالها ووهادها . )3( احل�س���ول على بع�س املذكرات واملدون���ات اأو املخطوطات املوجودة عند بع�س 
البيوتات العلمية، اأو عند اأ�سخا�س لهم اهتمامات علمية وثقافية . )4( الوقوف على بع�س اآثارها املادية ال�سطحية، 
وجمع بع�س الأدوات الأثرية التي كانت ت�ستخدم يف العديد من الأن�سطة الجتماعية والقت�سادية. ) ابن جري�س (.

)2(  بداأت يف الإ�سراف والتوجيه واملراجعة لهوؤلء الطاب وبحوثهم منذ اأ�سبحت رئي�سًا لق�سم التاريخ يف كلية الرتبية، فرع 
جامعة امللك �سعود عام )1411ه�/1990م(، وم�سيت على هذا النهج اإىل عام )1424ه�/2003م(، ومن ثم توفر لدينا 
 اأكرث من )400( بحث جميعها عن مو�سوعات تاريخية وح�سارية لبلدان ال�سروات وتهامة، وهي موجودة يف مكتبتي 
) مكتبة الدكتور غيثان بن جري�س العلمية (، وقد فهر�سها الأ�ستاذ حممد بن اأحمد ُمَعربرِّ يف كتاب بعنوان: دليل البحوث 
 اجلامعية يف مكتبة الدكتور غيثان بن جري�س العلمية ) ببليوجرافيا م�سروحة ( )1401�1435ه�/1981�2014م(.

) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1436ه�/2015م(، )550�سفحة( .والكتاب موجود رقميًا يف موقعنا الإليكرتوين) 
(Prof-ghithan.com . ) ابن جري�س ( .



135الق�ضم الثاين : حا�ضرة �ضبيا يف بع�ض البحوث الطالبية ) درا�ضة تاريخية ح�ضارية حديثة (
البح���وث من م���ادة علمية جديدة بالإ�س���افة اإىل وثائ���ق تاريخية و�س���ور فوتوغرافية مل 
ي�سبق ن�سرها من قبل. وقد ياأتي اليوم الذي اأحول جميع هذه الدرا�سات اإىل نظام رقمي 

واأن�سرها على الإنرتنت حتى تعم فائدتها على الباحثني وطاب العلم )1(.
ويف هذا ال�سفر بداأت بن�سر بع�س الدرا�سات الطابية عن حا�سرة �سبيًا وقد عرثت 
يف مكتبتي على ع�سرة اأبحاث عن باد �سبيا يف الع�سر احلديث، بع�سها من اإعداد طالب 
واحد واأخرى اأعدها عدد من الطاب، وي�س���ل عددهم اأحيانًا يف الدرا�سة الواحدة اإىل 
خم�س���ة اأو �ستة طاب )2(. ومت اختيار بحثني مت اإجنازهما يف الفرتة املمتدة من )1413� 
1419ه�/1993�1999م( وهاتان الدرا�س���تان تدر�س���ان جوانب اقت�سادية واجتماعية يف 

منطقة �سبيا خال القرن )14ه�/20م( )3(. 
و�س���بب اختياري منطقة �س���بيا عنوانًا رئي�س���يًا لهذا الق�س���م يعود اإىل عدة اأ�سباب: 
)1( اإن حا�س���رة �س���بيا جزء مهم ورئي�س���ي من منطقة جازان، فهي املدينة الثانية بعد 
مدينة جازان، ولها ذكر يف كتب الرتاث الإ�س���امي، وجرى على اأر�سها حوادث �سيا�سية 
وحربي���ة وح�س���ارية عرب اأط���وار التاريخ الإ�س���امي، وتو�س���طها منطقة ج���ازان، وتنوع 
تركيبتها اجلغرافية وال�س���كانية، ي�س���تحق الكثري من الدرا�س���ات العلمية املوثقة)4( . )2( 
ن�س���ري هذين البحثني خلم�س���ة طاب اأجنزوها اأثناء درا�س���تهم يف ال�س���نة الرابعة من 
مرحلة البكالوريو�س يعني حفظ حقوقهم العلمية، مع اأن هذه الدرا�س���ات ي�سوبها الكثري 
من النق�س، لكنها ل تخلو من مواد علمية جديدة تعك�س �سفحات من تاريخ هذه الباد 
يف الع�س���ر احلديث، ون�س���رها يف كتاب علمي قد ي�س���جع اأولئك الطاب ) اأ�س���حابها ( 
على درا�سة بادهم و�سكانها مع مراعاة الدقة والر�سانة واجلودة العلمية، واأرجو ذلك. 

هذا ما اآمله واأتطلع اإليه يف امل�ستقبل القريب، لكنها حتتاج اإىل جهود فكرية وج�سدية ومالية كبرية، ون�ساأل اهلل اأن   )1(
ي�ساعدين حتى اأمتكن من فعل ذلك . ) ابن جري�س ( .

كل البحوث املن�سورة يف هذا الكتاب ُجمعت ودر�ست من اأ�سحابها الطاب قبل ع�سرين عامًا . وكان الأوىل اأن اأورد   )2(
ترجمة خمت�س���رة لكل واحد منهم، لكن وجدت �س���عوبة يف الت�س���ال بهم، وهذه �سلبية، فاأرجو املعذرة منهم ومن 

القارئ الكرمي. ) ابن جري�س ( .
للمزيد عن عناوين هذه البحوث واأ�س���ماء الطاب الذين اأجنزوها، انظر تف�س���يات اأكرث يف �س���فحات تالية من   )3(
هذا املبحث . مع اأنني مل اأدون �س���ريهم الذاتية، لأنني ل اأعلم م�س���ريهم واأماكنهم حاليًا، اإل اأنهم رمبا يعملون يف 
قطاع التعليم، وجميعهم من منطقة جازان . وقد اأجريت على هذه البحوث حذف واإ�س���افة وتعديات، ثم حفظت 

حقوقهم العلمية، فن�سرتها حتت اأ�سمائهم . )ابن جري�س(. 
ل جند درا�س���ات علمية تاريخية توثيقية لباد �سبيا منذ ع�سور ما قبل الإ�سام وخال القرون الإ�سامية املبكرة   )4(
والو�سيطة، واإن  ورد ذكرها يف بع�س الكتب والر�سائل العلمية يف الع�سر احلديث )ق10�14ه�/ق16� 20م(، فذلك 
حمدود وناق�س . واقول اإن هذه احلا�س���رة ت�س���تحق اأن تدر�س درا�س���ة توثيقية حتليلية يف عدد من الكتب والبحوث 

العلمية . ) ابن جري�س ( .
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اأو رمب���ا تلفت اأنظ���ار باحثني وموؤرخني اآخرين فيعيدوا النظ���ر فيما كتب اأولئك الطاب 
ون�سرناه . في�سوبوا الأخطاء، اأو ي�ستكملوا الناق�س، اأو يدر�سوا مو�سوعات جديدة ت�سب 

يف خدمة اأر�س و�سكان خماف �سبيا وما حولها )1(. 
ه���ذه البداي���ة مع خماف ) حا�س���رة �س���بيا (، وق���د يكون يل ع���ودة اأخرى يف   
درا�س���ات جديدة مع ه���ذه الناحية، ومازال هناك حوا�س���ر ومو�س���وعات كثرية �س���وف 
ندر�س���ها ونن�س���رها عن منطقة جازان وغريها من مناطق اجلنوب ال�سعودي . وجميعها 
موجودة يف مكتبتي، وهي من جمع واإعداد ع�سرات الأبناء من طالباتي وطابي يف برامج 
البكالوريو�س واملاج�س���تري والدكتوراه . ول�س���ت اإل خادمًا للعلم اأن�سر كل جديد عن تاريخ 
وح�س���ارة وفكر اأهلنا وبادنا، جنوب اململكة العربية ال�س���عودية )2(، اأو ما يعرف با�سم ) 
باد تهامة وال�س���راة(، واأ�س���األ اهلل اأن ي�س���خرنا لذلك، واأن يجعلنا اأع�ساء �ساحلني يف 

خدمة اأهلنا واأوطاننا . 

)1(  هذا ما اأرجوه واأتطلع اإليه من بناتنا واأبنائنا العاملني يف �س���لك التعليم اأو الدار�س���ني يف برامج الدرا�س���ات العليا 
) املاج�س���تري والدكت���وراه (، فالواج���ب علين���ا جميعًا التعاون والعمل بج���د واجتهاد يف كل ما يخ���دم ديننا وبادنا 

وموروثنا احل�ساري . ) ابن جري�س ( .
)2(  هناك ع�سرات البحوث من اإعداد طالباتي وطابي، والكثري منها جيدة اإىل حد ما، ويوجد فيها معلومات ووثائق 
و�س���ور فوتوغرافية جديدة، وتعك�س �س���فحات جيدة من تاريخ وح�سارة تهامة وال�سراة عرب اأطوار التاريخ . ) ابن 

جري�س ( .
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ثانيــًا: �سفحــات من تاريخ �سبيــا القت�سادي خالل القــرن )14هـ/ 20م(. 

بقلم . اأ. ربيع مهدي علي عطية )1(.
ال�سفحةاملو�سوعم

137اجلمع واللتقاط، والرعي، وال�سيد اأوًل: 
141الزراعة ثانيًا:

150ال�سناعات التقليدية ثالثًا: 
154التجارة رابعًا: 

160بع�س املعوقات القت�سادية خام�سًا: 

اأوًل: اجلمع واللتقاط، والرعي، وال�سيد:
كانت مهنة اجلمع واللتقاط يف منطقة �س���بيا، خال القرن الرابع ع�س���ر الهجري 
)الع�س���رين امليادي( مق�سورة على الأ�سياء ال�سرورية، مثل: جمع الثمار من الأ�سجار. 
ومنطقة �س���بيا ت�ستهر ب�سجر ال�سدر، والنا�س يجمعون ثمار هذا ال�سجر، املعروف با�سم 
) الكني ( اأو ) النبق (. وهو يوؤكل، والفائ�س يتم بيعه يف الأ�سواق الأ�سبوعية، وا�ستهرت 
جمموع���ة من النا�س بهذه املهنة ثم توارثه���ا اأبناوؤهم من بعدهم . وعملية اجلمع تتم يف 
مو�س���م معني هو مو�س���م اخلريف، فيقوم النا�س بحماية اأرا�س���يهم التي يوجد بها �سجر 
ال�سدر ويحيطونها بالأ�سواك حلمايتها من احليوانات وغريها، ومع مرور الزمن اأ�سبحت 
هذه املهنة تقل �س���يئًا ف�س���يئًا اإل اأنها مل تندثر متامًا فا يزال لها ع�ساقها وبخا�سة كبار 
ال�سن من الرجال اأو الن�ساء لأنها متثل م�سدرًا جيدًا للرزق، ويف كل قرية يوجد �سخ�س 
اأو اأك���رث ي�س���رتون ع���دة اأكيا�س من النا����س ثم يجمعونها وي�س���افرون به���ا اإىل بقية مدن 

ومناطق اململكة لبيعها باأ�سعار عالية . 
و�س���جرة الأراك املعروفة با�سم )الرديف(، ذات فائدة كبرية من ناحية اجلذور اأو 
الثمار، فاجلذور ي�س���تخرج منها عيدان ال�س���واك، اأما ثمارها فت�سمى ب� ) الكباث ( وهي 
مادة لذيذة الطعم فيها نوع من احلرارة وتكرث هذه الثمار يف ف�س���ل ال�س���يف، غري اأن 
جمع والتقاط هذه الثمار ل يتم بطريقة عادية كغريها، لأنها ه�س���ة ول تتحمل ال�س���غط، 

)1(  الأ�ستاذ ربيع من اأبنائي الطاب يف كلية الرتبية، فرع جامعة امللك �سعود يف اأبها خال ال�سنوات الأوىل من العقد 
الثاين يف هذا القرن )15ه�/20م( . وهو من الطاب اجليدين ويعمل يف مهنة التعليم  يف حمافظة �سبيا منذ ربع 

قرن، وح�سب علمي فهو اليوم ي�سغل وظيفة م�ساعد ال�سوؤون املدر�سية يف اإدارة تعليم �سبيا . ) ابن جري�س ( .
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لهذا فهناك اأواٍن خا�س���ة للكباث تخت�س ب�سناعتها فئة من النا�س )1(. ومازالت متار�س 
حتى وقتنا احلا�سر . ومن الأ�سياء التي يتم التقاطها نبات ) الغلف ( ونبات )احلل�س(، 
وهما نوعان مت�سابهان، ول يبذل الإن�سان اأي جهد يف زراعتهما لأنهما ينبتان تلقائيًا بعد 
�سقوط الأمطار، وي�ستعمان لاأكل بعد غ�سلهما وطبخهما، ومن اأ�سماء هذا النبات اأي�سًا 
���َدخ : بفتح ال�س���ني املعجمة املثقلة وفتح الدال املهملة ثم خاء معجمة  )احلدل()2(. وال�سرَّ
نوع من البقول له اأوراق خ�سراء لوزية ال�سكل يف حجم ورقة الريحان ول يطول اأكرث من 
امللوخي���ة واإذا كانت الأر�س ريانة تلونت اأوراقه فيكون ظاهرها اأخ�س���ر وقفاه اأحمر )3(. 
وهو ينبت تلقائيًا بعد �س���قوط الأمطار ول يتدخل الإن�سان يف زراعته ويتم قطفه وطبخه 
وميثل وجبة لذيذة عند اأهل املنطقة يف ال�سابق، اأما الآن فلم يعد ي�ستعمل، و�سار وجوده 
الآن قلي���ًا، ويعطى اأحيانًا علفًا للحيوانات، اإذ يعترب وجبة لذيذة لها، وي�س���تعمله اأي�س���ًا 

عدد قليل من اأهل البادية . 
الع�س���فقان : ب�س���م العني وفتح الفاء والقاف فاألف ثم نون، وهو نبتة ترتفع اإىل قدر 
ن�س���ف م���رت، واأوراقها كاأوراق الفول ال�س���وداين، وه���ي من اأنواع البقول ت���وؤكل مطبوخة 
وت�س���مى اأي�س���ًا عوفقان. واخل�س���اء: بك�س���ر اخلاء املهملة و�س���كون ال�س���ني املهملة اأي�سًا 
فاألف مق�س���ورة، �سجرية مت�سلقة لها اأ�س���ل درين ) كالفجل ( حلو الطعم ياأكله الإن�سان 
واحلي���وان . واجللف: بك�س���ر اجليم و�س���كون الام ثم فاء نوع من احل�س���ائ�س وهو نبات 
دقيق ترعاه الأغنام وي�ستفاد منه . اجلوج : ب�سم اجليم الأوىل، �سجرية �سوكية لها زهر 
اأبي����س وثمر كالليمون من احلجم توؤكل يف بع�س الأوقات ملن يرغبها، وتوجد يف الق�س���م 
اجلبلي من منطقة �سبيا . والعرفط : ب�سم العني املهملة . �سجر ينبت يف الق�سم اجلبلي 
من املنطقة وهو م�س���هور يف كتب اللغة . وكانت اأخ�سابه ت�ستعمل يف عمليات البناء و�سنع 

الكرا�سي، اأما الآن فا ت�ستخدم . 
كانت بع�س الأ�س���جار ي�س���تفاد من فروعها يف البناء اأو �سنع الأ�سياء اخلا�سة باأهل 
املنطقة، وكانت على قدر كبري من الأهمية، لكن اأهميتها ما لبثت اأن تا�ست �سيئًا ف�سيئًا 
اإىل اأن انقر�س الكثري منها، وهناك اأخ�ساب كبرية ت�ستخدم يف هياكل املنازل الرئي�سية، 

)1(  لق���د جتولت يف حمافظة �س���بيا بل عموم منطقة جازان يف العقد الثالث من هذا القرن )15ه�/21م( و�س���اهدت 
ثمار الكباث والنبق وغريها من ثمار الأ�سجار الربية تباع يف اأ�سواق �سبيا ومدن جازان الأخرى . ) ابن جري�س (.
)2(  مقابلة مع الراعي اأحمد خليل اأحمد ) راعي اأغنام ( يف قرية الباحر اإحدى قرى منطقة �سبياء يف )1413/5/25ه�( 

)ربيع(. 
)3(  حممد اأحمد العقيلي، املعجم النباتي، بت�سرف . ) ربيع ( .
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ولتغطية تلك املباين ت�ستخدم اأنواع اأخرى من النباتات نذكر منها على �سبيل املثال . )1( 
احللفا : �س���جر معروف وهو نوعان يعرف اأحدها بالقلما، )2( احل�سي�س: و ) احل�سر(. 
)3( املرخ : بفتح امليم و�س���كون الراء ثم خاء معجمة، �س���جر معروف يف الف�سحى بهذا 
ال�س���م، وترعاه الإبل وي�س���تعمل يف البناء . )4( الق�س���ب : ويق�س���د به عيدان القمح اأو 
الذرة بعد جفافها كانت ت�س���تخدم �س���قفًا للمنازل اأو امل�ساجد اأو جدران البيوت القدمية 
ولتزال ت�س���تخدم يف بع�س الأماكن يف املنطقة اإىل وقتنا احلا�س���ر. )5( الُطفي : ب�سم 
الطاء وك�س���ر الفاء وهو نبات م�سهور يكرث يف املناطق الغنية باملياه وت�ستعمل منه احلبال 
املعروفة . وهناك بع�س احل�س���ائ�س الأخرى التي كانت ت�س���تعمل لتغطية املنازل اأو �س���نع 

الكرا�سي ) املقعد ( و غري ذلك  )1(. 
وهناك العديد من النباتات التي ل يت�سع املجال لذكرها كاملة ومف�سلة، وقد ف�سلها 
العقيلي يف كتابه : معجم اأ�سماء النباتات يف منطقة جازان . واكتفيت بذكر بع�سها لأنها 
تعترب الأ�س���هر على م�ستوى املنطقة . ومعظم هذه النباتات والأ�سجار املذكورة ل يتدخل 
الإن�سان يف زراعتها، بل تنبت بعد �سقوط الأمطار، وهذا ما جعلني اأدرجها �سمن الأ�سياء 
التي كان يتم جمعها والتقاطها من الأر�س العامة واخلا�سة . وهناك بع�س النباتات التي 
ُتزرع وتعترب طعامًا لاإن�س���ان اأواحليوانات نذكر منها :الرجلة ) رجل الفر�س( وهر�س���ة 
الراعي، واملريده، والذغابي�س، وامل�سي�س، وبنت الظرب، وكعاب�س. ونباتات اأخرى تاأكلها 
بع�س احليوانات كالرين، وال�س���عّيد، والبجريا، واللبنة، واحل���اوة، والقطبة، والأفليق، 

واحلم�س، والأثل، واخلمة، واأيبد، والعلفا، والعرفط )2(.
كما كان اأهل الباد يجمعون احلطب من اأغ�س���ان وجذور بع�س الأ�س���جار املحلية، 
ويوجد يف بع�س املزارع والب�ساتني العديد من الثمار واملحا�سيل التي كانت جتمع اأو تلتقط 
من قبل اأ�س���حابها، ويلتقط بع�س عابري ال�سبيل من الأ�سجار املثمرة يف اأنحاء املنطقة. 
ومهن���ة اجلمع واللتقاط قدمية ومعروف���ة عند جميع الأمم وال�س���عوب البدائية واأحيانًا 
املتح�س���رة . ومعظم الأ�س���ياء التي كانت جتمع وتلتقط يف القرون املا�سية املتاأخرة قلت 
اأو اندثر بع�س���ها، وذلك لتطور اأحوال النا�س القت�س���ادية، واأ�س���بح عند اأغلبهم اأعمال 

مربحة تدر عليه فوائد وعوائد مادية جيدة .

مقابلة مع علي �سافعي، اأحد ال�سيوخ يف مدينة �سبيا، يف ) 1413/4/27ه�( . ) ربيع ( .   )1(
 )2(  يوجد اإ�سهاب كثري يف عدد من �سفحات البحث، لهذا اخت�سرناه يف �سطور عديدة، واآمل اأن نرى من موؤرخي �سبيا من 

 يدر�س التاريخ احل�ساري احلديث لهذه الباد، وهو مو�سوع جدير بالهتمام . ) ابن جري�س ( .
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كانت مهنة الرعي يف منطقة �س���بيا خال القرن الرابع ع�س���ر الهجري ) الع�سرين 
املي���ادي( بدائي���ة، فالراعي ياأخ���ذ اأغنامه يف ال�س���باح اإىل املناط���ق الرعوية ول يعود 
اإل بع���د الظه���ر، ثم يعود مرة اأخرى من بعد الع�س���ر اإىل املغ���رب، ومل يكن لدى الرعاة 
اخل���ربة الازم���ة التي متكنهم من تكوين نظ���ام رعوي جيد من حيث اأن���واع الطعام، اأو 
توليد حيواناتهم . اأ�س���ف اإىل ذلك اأن الرعاية البيطري���ة للحيوانات مفقودة ففي بع�س 
الأحي���ان قد يداه���م احليوانات مر�س يق�س���ي على القطيع كامًا، و�س���احب الأغنام ل 
حول له ول قوة، ول ي�ستطيع اأن يعمل �سيئًا جتاه ذلك . واملراعي تختلف من ف�سل لآخر، 
وهن���اك نباتات حمببة ل���دى احليوان، واأ�س���حاب الأغنام ل ي�س���تطيعون زراعتها اإل يف 
الف�سل املخ�س�س لها . كما اأن رياح ال�سموم التي ت�ستهر بها املنطقة ويطلق عليها ا�سم 
) الغربة( تلعب دورًا يف التاأثري على النباتات واحل�س���ائ�س فا ت�س���تفيد منها املوا�سي يف 
الرعي، وا�س���تهرت املنطقة باحليوانات الوح�س���ية التي تهاجم احليوانات الأليفة . وكان 
العتماد يف ال�س���ابق من�س���بًا على املوارد الطبيعية للمياه وتتمثل يف الأمطار وال�س���يول، 
ومياه الآبار نادرًا ما ت�س���د حاجة ال�س���كان لل�س���رب . والرعاة يعتمدون على املناطق التي 
تتوف���ر فيه���ا الأمطار وال�س���يول فهم يتنقلون من م���كان لآخر بحثًا عن الكاأ الذي ي�س���د 
حاجة موا�سيهم، وكثريًا ما يتعر�س هوؤلء الرعاة للمخاطر من اأجل راحة اأغنامهم)1(.  
وق���د حاول���ت العثور على بع�س الوثائ���ق التاريخية التي تف�س���ل احلديث عن اأماكن 
الرعي يف باد �س���بيا، اأو اأ�س���ماء م�س���اهري الرعاة خال القرن )14ه�/20م( فلم اأعرث 
على �سيء من ذلك، مع اأنني �سمعت من بع�س كبار ال�سن اأن مهنة الرعي كانت من اأهم 
املهن عند اأهل املنطقة �س���واًء يف ال�سهول اأو املرتفعات )2(. كما اأن الأ�ستاذ العقيلي اأ�سار 
اإىل �سيء من حياة الرعي والرعاة يف منطقة جازان، وذكر عددًا من النباتات والأ�سجار 
املحببة للموا�س���ي املحلية، ومعظمها من الأبقار، وال�س���اأن، واملاع���ز، واحلمري، واأحيانًا 
اجلم���ال. وناح���ظ تراجع مهن���ة الرعي عند اأهل �س���بيا . بل عموم ال�س���كان يف منطقة 
جازان وبخا�سة منذ ت�سعينيات القرن الهجري املا�سي، وال�سبب �سرعة التنمية والتطور 
يف الب���اد، فلم ياأت العقد الثاين من القرن )15ه�/20م(، اإل وعملية الرعي قلت كثريًا 

بل انعدمت يف اأجزاء من حمافظة �سبيا )3(. 

)1(  مقابلة مع حممد علي عطية، اأحد �سيوخ قرية الباجر التابعة ملنطقة �سبيا، يف )1413/5/13ه�(  . ) ربيع ( .
)2(  التقيت بالعديد من رجال ون�ساء حا�سرة �سبيا يف الن�سف الأول من عام )1413ه�/1992م(. )ربيع(  . 

)3(  هذا التقهقر يف مهنة الرعي لي�س يف باد �سبيا فح�سب واإمنا يف عموم اأجزاء باد تهامة وال�سراة . وحتولت مهنة 
الرعي موؤخرًا اإىل تربية احليوانات يف املنازل واحلظائر، واأ�سبح نادرًا من يخرج مبوا�سيه اإىل املراعي العامة . ) 

ابن جري�س ( .
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عرف اأهل �س���بيا ال�س���يد الربي والبحري . وتنوع ت�س���اري�س املنطق���ة جعل الكثري 
من الطيور ال�س���غرية والكب���رية موجودة يف اأرجاء الب���اد . وكان النا�س قدميًا بدائيني 
يف �س���يدهم فهم يلجاأون لبع�س احليل التي ي�س���تدرجون بها الغ���زلن والطيور . بل كان 
بع�س���هم يعمل حفرة كبرية اأو كمائن ل�سيد احليوانات املفرت�سة مثل: الذئاب، والنمور، 

والأ�سود وغريها )1(. 
كما مار�س اأهل �س���بيا ال�سيد البحري، وجميع �سكان �ساحل و�سهول منطقة جازان 
عرفوا فنون ال�سيد البحري . وقد �سمعت من بع�س اأعيان حا�سرة �سبيا وكبارها ذكرهم 
لأ�سخا�س واأ�سر ا�ستهروا مبهنة ال�سيد البحري . وهناك ق�س�س �سعبية واأهازيج كثرية 
عند اأولئك ال�س���يادين . ويبدو اأن ممار�س���ة ال�س���يد قدميًا كان بدائيًا ويعتمد ال�س���ياد 
فيه على جهوده الذاتية، مع اأن ال�س���يادين كانوا يتعاونون فيما بينهم اأثناء ا�ستعدادهم 

وذهابهم يف البحر لل�سيد  )2(.
ثانيًا: الزراعة :

كانت الزراعة بدائية اإذ مل يكن هناك اآلت حديثة لأ�ساليب الري كامل�ستخدمة الآن، 
بل كان اعتماد ال�س���كان على مياه الأمطار وال�س���يول . فبعد �سقوط الأمطار يتجه النا�س 
اإىل اأرا�س���يهم لزراعتها وبعد اأن يتم حرث الأر�س يقوم املزارع برمي البذر يف الأماكن 
التي مت حرثها، وينتظر بعد ذلك ظهور الزرع اأو النبتة اأيًا كان نوعها، ومل تتوفر يف تلك 
الفرتة الأ�س���مدة اأو املواد امل�س���اعدة على منو النبات كاملواد املوجودة الآن. وكانت حماية 
الزراعة تعتمد على طريقة واحدة وهي ا�س���تخدام ما ي�سمى ب� ) املقاع (، وهو ما يطلق 
علي���ه عند اأهل املنطقة ) امليظفة (، ويتكون املقاع من نبات الطفي يتم ربطه وتنظيمه 
وفق طرق متعارف عليها، ويطلق على هذه العملية ا�س���م ) الفتل اأو الوظني ( . وطريقة 
ا�س���تعمال املقاع اأن يتم اإم�س���اك طرفيه بيد واحدة ويو�سع يف منت�سفه حجر ثم يديره 
ال�س���خ�س عدة دورات �سريعة، وبعد ذلك يرتك اأحد طرفيه فيخرج احلجر نحو الطيور 
التي جاءت لأكل الزرع . وهذه العملية ل ت�س���تعمل اإل يف املرحلة الأخرية من مراحل منو 

الزرع .

)1(  ه���ذا م���ا �س���معته من بع�س رجالت �س���بيا يف بداية العق���د الثاين من الق���رن )15ه�/20م( . وال�س���يد من املهن 
املعروفة القدمية، ويف كتب الرتاث تف�س���يات جيدة عن احليل والأ�س���اليب امل�س���تخدمة من ال�س���يادين جتاه ما 

يرغبون يف ا�سطياده من الطيور واحليوانات الربية . ) ابن جري�س ( .
)2(  تاريخ ال�سيد الربي والبحري يف منطقة جازان خال الع�سر احلديث من املو�سوعات املهمة واجلديدة، وي�ستحق 

اأن يدر�س يف هيئة كتاب اأو ر�سالة علمية . ) ابن جري�س ( .
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وبع�س الأرا�سي مل تكن �ساحلة للزراعة ومل يكن بيد �ساحبها عمل �سيء جتاه ذلك 
لأن���ه مل تتوفر لدي���ه اخلربة واملواد الازمة ل�ست�س���احها، اأ�س���ف اإىل ذلك عدم توفر 
الأيدي العاملة واأ�سحاب اخلربة يف املجال الزراعي . ومع ذلك كان هناك البوادر الدالة 
على التقدم يف الزراعة وهي حفظ مياه الأمطار وال�سيول وال�ستفادة منها �سواًء للزراعة 
اأو حماية بع�س املناطق من ال�سيول اجلارية التي رمبا تق�سي على املنطقة وتدمرها وهي 
تلك ال�س���يول التي تاأتي م���ن املناطق اجلبلية . ومما يوؤكد هذا الكام ما ذكره الأ�س���تاذ 
العقيل���ي يف كتابه: املخالف ال�سليماين، عن عناية امللك �س���عود بن عبدالعزيز اآل �س���عود 
باإقامة �س���د لوادي �س���بيا عندما زار منطقة جازان يف )1374/2/16ه�(. فقال: " وقد 
رجا جالته الأهايل يف كلمتهم اأن يتف�س���ل فياأمر باإقامة �س���د لكي يحفظ مياه الأمطار 
الغزيرة الكثرية التي تهطل على البلدة في�ستفاد منها يف الزراعة، ومن الناحية الأخرى 
ي�س���د عن بيوت البلدة خطر اجتياح ال�س���يول لها، وقد اهتم بهذا الرجاء واأمر اأن ُير�سل 

مهند�سون فنيون لدرا�سة امل�سروع متهيدًا لإقامته يف اأقرب وقت ممكن . 
وتقوم حياة املنطقة على الزراعة فرتبتها على درجة معقولة من اخل�سوبة واجلودة، 
وقد جاء التحقيق ال�س���حفي الذي اأجراه مندوب جريدة الندوة مع معايل وزير الزراعة 
وكانت الإجابة ما ن�س���ه : " اأجمعت اآراء الفنيني ال�س���عوديني واخل���رباء الأجانب الذين 
ا�ستقدموا اإىل هذه الباد على اأن املنطقة اجلنوبية من اململكة تتوفر بها جميع الإمكانيات 
الزراعية الازمة التي ميكن اأن ت�سبح ذات اأثر وا�سح ملمو�س يف �سد حاجة الباد من 
احلا�س���ات الزراعية واملواد الغذائية التي ت�ستورد منها كميات هائلة تقدر �سنويًا مبا ل 
يقل عن قيمة كافة الواردات عمومًا، وهي يف معظمها من احلا�سات التي تنتج فعًا يف 
هذه الباد، اأو التي ميكن اإنتاجها مبجهود ب�س���يط، يف حني اأن ا�س���تريادها ي�ستنفد قدرًا 
م���ن العملة ال�س���عبة ". اإىل اأن ق���ال " اإن فيها جميع املقومات الازمة لعنا�س���ر التنمية 
والتح�سني وزيادة الإنتاج الزراعي فاملياه العذبة متوفرة اإل اأنها تذهب هباء اإىل البحر، 
ف�س���ًا عما حتمله من مواد اخل�س���ب مثل ) ال�سلت(، هذا اإذا مل ترد مياه �سيول جارفة 
فتدم���ر الوديان يف بع�س القرى وحتمل معها اأر�س���ًا زراعية خ�س���بة ل ميكن اأن تعو�س، 
وتقذف بها اإىل البحر " اإىل قوله " وهناك الأرا�س���ي الزراعية اخل�س���بة التي و�س���فت 
باأنها من اأجود الأرا�سي الزراعية يف هذه الباد وفيما يجاورها من باد وهي مب�ساحات 
�سا�س���عة جدًا، وتتميز بوجود بع�سها يف �سورة م�سطح، وبع�سها �سطح �ساحلي قريب من 
املوانئ، وبع�س���ها على ارتفاعات متباينة من �سطح البحر مما يغري من درجة احلرارة، 
كما هو معروف فيلطفها ويجعل من هذا التباين و�س���يلة لتوزيع احلا�س���ات، ففي الوقت 
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الذي جند يف املنطقة ال�ساحلية نباتات يائمها اجلو احلار مثل ال�سم�سم والذرة الرفيعة، 
جند على م�س���افة قريبة منها نباتات تتطلب الربودة الن�سبية وتزرع يف م�سطحات اجلبال 

واملرتفعات مثل القمح واأ�سجار الفاكهة والق�سطة والأ�سجار املثمرة ( )1(.
ب���داأت ن�س���اطات التنمي���ة الزراعي���ة يف منطق���ة ج���ازان، ب�س���فة خا�س���ة يف مطلع 
اخلم�سينيات وبعد اأن مت بناء �سد ماكي ب�سعة تقريبية تبلغ )71( مليون مرت مكعب، ويف 
�س���نة )1970م( اأن�س���اأت وزارة الزراعة واملياه حمطة اختبارية م�ساحتها )55( هكتار . 
واأجريت خال املرحلة الأوىل من امل�سروع اختبارات لتحديد مدى تكيف مزروعات كثرية، 
منها اخل�س���روات والقطن والعلف وال�سمندر ال�س���كري والفواكه والذرة والدخن والقمح 
والفول ال�سوداين وقد منت جميع هذه املزروعات بنجاح يف املحطة الختبارية . و)%80( 
من الأر�س املروية بال�سيول يف املنطقة املزروعة بالذرة، و )20%( تزرع خ�سروات ت�سقى 
من ال�س���يول اأو الآبار الأنبوبية اإىل جانب حما�س���يل ال�سم�سم والعلف . وقد جرى تدريب 
امل�س���اعدين الفنيني، وعمال الإر�ساد الزراعي والعمال امليكانيكيني )2(. ويجري حاليًا يف 
املرحلة الثانية من امل�س���روع، اإن�ساء اأربعني حقًا منوذجيًا مزروعة بالذرة واخل�سروات 
يف جميع اأرجاء منطقة امل�س���روع . كذلك يجري اإدخال اأ�سناف متنوعة من حبوب الذرة 
التي ميكن ح�سدها اآليًا، و�سي�ساعد م�ست�سارون يف اإنتاج الدواجن، واملا�سية ، والت�سنيع 
والت�س���ويق موظفي امل�س���روع يف حتديد اجلدوى القت�س���ادية لتنمية م�ساريع املا�سية من 
اأجل ا�س���تخدام املح�سول الإ�س���ايف من حبوب الذرة. كما يجري ت�سجيع الزراعة الآلية. 
ويع���ود ال�س���بب يف ذلك جزئي���ًا اإىل نق�س الأيدي العامل���ة يف اململكة . وق���د اأقيم مركز 
خدم���ات كام���ل التجهيز يف موقع امل�س���روع)3(. للم�س���اعدة يف جهود امليكنة، وا�س���تعمال 
الآلت امليكانيكي���ة، وم���ن املقرر ع���ام )1979م/1980م( اإدخال اأ�س���اليب الري بالر�س 

والتنقيط ) على �سكل قطرات ( . 
وجتري ال�س���تعدادات لبدء برنام���ج لتدريب )40( طالبًا من اأجل ح�س���ولهم على 
الإر�سادات الفنية، وتبذل وزارة الزراعة واملياه جهودًا عظيمة جلذب املهنيني ال�سعوديني 
اإىل هيئة موظفي امل�سروع، ويجري الآن ا�ستخدام اجلزء الأكرب من اخلم�سني هكتارًا من 
التي ت�س���كل حقول املحطة، وذلك لإنتاج البذور املح�س���نة لتوزيعها على مزارعي املنطقة 

. ومن اأهم اجتاهات املرحلة الثانية و�سع برنامج للقرى بق�سد التنمية الزراعية)4(. 

)1(  حممد اأحمد العقيلي، املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية، اجلزء الثاين، �س 47. ) ربيع ( .  
)2(  عبدالبا�سط اخلطيب، �سبع �سنابل خ�سر ) الريا�س � وزارة الزراعة واملياه 1980م( . �س 363 .)ربيع ( . 

)3(  نف�س املرجع . 
)4(  اخلطيب، �س 365 . )ربيع ( .
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وتعت���رب املنطقة غنية باأنواع كثرية من املحا�س���يل الزراعية �س���واًء يف القرن الرابع 
ع�سر الهجري اأو يف هذا القرن )15ه�/20م( نظرًا ل�ساحية تربتها وطينتها الزراعية. 
واملحا�س���يل الزراعية املوجودة الآن يف املنطقة هي نف�س املحا�س���يل التي كانت موجودة 
يف املا�س���ي ومل يختل���ف اإل الهتمام بهذه املحا�س���يل وتوفر الإمكان���ات الازمة لنموها 
وحمايتها، بالإ�س���افة اإىل ظهور القليل من املحا�س���يل التي مل تكن معروفة يف الن�س���ف 
الثاين من القرن )14ه�/20م( . وميكن ذكر بع�س املحا�س���يل الزراعية التي ا�س���تهرت 
بها باد �س���بيا كما اأ�سار اإليها الأ�س���تاذ العقيلي يف كتابه املعجم النباتي)1(. فقال : )1( 
الأترج : واحدته اأترجه وي�س���مى لدينا " ترجن " وهو من احلم�س���يات له لب اأبي�س زكي 
الرائحة ويوؤكل . )2( اأ�سب: بفتح اأوله، �س���جرة ذات �س���اق وفروع، لها اأوراق م�س���تطيلة 
جمدولة، ولها ثمر اأخ�س���ر مث���ل النبق تاأكله القرود، ويذكر اأه���ل اجلبال اأنه اإذا قطعت 
فروعه وعمل منها مظلة لاأبقار التي ت�ستظل حتتها ي�سيبها مر�س يوؤدي بها اإىل املوت، 
وبعك�س ذلك اإذا ا�س���تظلت الأبقار حتت �سجرتها وهي خ�سراء ل ي�سيبها اأذى، وبالطبع 
اأن هذا القول العام مل تثبته التجربة العلمية . )3( البامية : وهي من اخل�س���ر املعروفة 
التي تطبخ مع اللحم وتوؤكل يف اأكرث الباد. وهي من اخل�س���ار الغروبة . )4( بدجنان : 
الباذجنان معروف بهذا ال�س���م يف �س���ائر البلدان العربية ويزرع لدينا يف الب�س���اتني مع 
اخل�س���ار . )5( الربتقال: وهو املعروف يف كتب الأدب واللغة ب� " النارجن " وهو بالن�سبة 
اإىل منطقتنا جديد حيث اأنها مل تعرف زراعته اإل منذ نحو ع�س���رين �س���نة وقبلها كانت 
ت���رد فاكهة م�س���توردة واإىل هذا التاريخ واملزروع منه قليل . )6( الب�سبا�س : وي�س���مى يف 
بع�س الباد ال�س���طة ويف بع�سها "فلفل اأخ�س���ر" وهو يزرع يف الق�سم اجلبلي ويعرف يف 
البادية با�س���م "حوائج الروم " كما يزرع يف الب�ساتني يف �سهول املنطقة وهو لذع الطعم 
حريقه . واملعروف لدينا نوع اأحمر قمعي والأ�س���ناف املوجودة حاليًا فهي م�ستوردة، وقد 
ب���داأت تزرع حمليًا . )7( الب�سام :  �س���جر ي�س���تاك باأغ�س���انه فيعط���ر الفم وهو معروف 
 يف البادي���ة واحلا�س���رة قدميًا وحديثًا بهذا ال�س���م وهو ذو �س���اق وله وريقات �س���غرية، 
 وق���د ت���ردد ا�س���مه يف الأ�س���عار العربي���ة . )8( الب�ســل : مع���روف وي���زرع يف احل���زون 
واجلبال، ويف جهتنا نوع منه �س���غري الب�س���لة . )9( البطيخ : يطلق لدينا على ما ي�سمى 
)اخلرب���ز ( وه���و يزرع مو�س���ميًا يف �س���بيا وم���ا حوله���ا. )10( البعيرثان: بك�س���ر الباء 
املوحدة وفتح العني املهملة و�س���كون الياء املثناة التحتية وك�س���ر الثاء املثلثة ثم راء مهملة 
 فاأل���ف ثم ن���ون . نبتة عطرية من ن���وع الرياحني غرباء الل���ون لها اأوراق مثلثة �س���غرية.

)1(  حممد اأحمد العقيلي، املعجم النباتي ، الطبعة الأوىل )1405ه�(، �س 11�12 . ) ربيع ( . 
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)11( الرب�سومــي: وه���و التني املعروف يف الب���اد العربية ويوجد بكرثة يف جبال �س���بيا 
وغريها .)12( الربقوق: وهو من الفاكهة املعروفة تنبت ب�ساتينه يف بع�س جبال املنطقة 
)1(. )13( الــن : ب�س���م الباء التحتية املوح���دة ثم نون، وهو �س���جرة القهوة املعروفة يف 

�سبيا وبخا�سة الق�سم اجلبلي يزرع اأنواع منها، ولي�س يف جودة النب اليمني. ويرجع اأ�سل 
نبات النب اإىل الأحبا�س فهم اأول من اكت�سفوا النب ثم زحفت زراعته اإىل اليمن . واأجزاء 
من منطقة جازان. )14( التني: هذا هو ال�سم الذي ورد يف الكتاب العزيز واأ�سجاره يف 
�س���بيا واأبي عري����س وجازان وغريها من بقية املدن . )15( الثــوم: وهو النبات املعروف 
ال���ذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي، وهو من البقول املعروفة ويزرع يف احلزون واجلبال. 
)16( الثيل :وهو نبات يفرت�س الأر�س اأ�س���به ما يكون ) بالقرمل ( من النباتات املاحلة 
التي تنبت قرب ال�س���واطئ . )17( اجُللِجالن: ب�س���م اجليم الأوىل و�س���كون الام وك�سر 
اجلي���م الثاني���ة ث���م لم واألف فنون . وه���و نف�س ال�سم�س���م املعروف ويع�س���ر يف املنطقة 
مبعا�س���ر بدائية. )18( اجلوافة : �س���جر م���ن الفاكهة املعروفة بهذا ال�س���م ومل يعرف 
غر�س���ها يف املنطقة اإل من مدة قريبة اإذ مل تعرف زراعته يف اأوائل القرن الرابع ع�س���ر 
الهج���ري .)19( احلبحب : نبات معروف وم�س���هور وكان���ت زراعته عن طريق املزارعني 
الذين ي�سعون البذرة وينتظرون . ويكون مفرو�سًا على �سطح الأر�س وبعد ن�سوجه متامًا 
يت���م التقاطه من على الأر�س . وللحبحب اأهميته الكبرية لأن وجوده قدمي اإل اأن زراعته 
اأخ���ذت يف التطور �س���يئًا ف�س���يئًا اإىل اأن اأ�س���بحت بالط���رق احلديثة كا�س���تخدام البيوت 

املحمية وغريها. 
)20( ال�سدر : �س���جر معروف ذو �س���وك، ورد ا�سمه يف القراآن الكرمي وورد ذكره يف 
ال�س���عر، وهو من الأ�س���جار املظللة املثمرة واأكرث ما ينمو على �سفاف الأودية فيتكون منه 
غابات وارفة الظال زاهية الأفنان. يثمر ال�س���در مرة واحدة يف ال�س���نة، ويوؤكل اأخ�س���ر 
اأو ياب�س���ًا وي�س���مى النب���ق، واأحيانًا ي�س���مى ) كني( . ومن خوا�س���ه : )�أ( : ثمرة امل�س���مى 
)النبق( بك�سر النون املثقلة و�سكون الباء املوحدة ثم قاف فيه خا�سية ملينة. )ب( ومن 
م�سحوق اأوراقه يتكون م�سو�س لغ�سل �سعر الراأ�س ذو رغوة تزيل الأو�ساخ العالقة بال�سعر. 
 )ج( ي�س���تعمل م�س���حوق ورق ال�سدر يف حنوط املوتى وقد اأ�س���ري اإىل ذلك يف كتب الفقه . 
)د( ت�س���تعمل اأخ�س���ابه يف �سناعة ال�س���فن ال�سراعية ويف �سنع الأ�س���رة وغريها. ويوجد 

�سجر ال�سدر عمومًا يف كل اأجزاء منطقة جازان واأكرثه يوجد يف اأر�س �سبيا. 

)1(  املرجع نف�سه، �س 19، 20 . ) ربيع ( . 
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)21( ال�سمطري: بفتح ال�سني وفتح امليم و�سكون الطاء املهملة فراء فياء مثناة حتتية 
نبات عطري قريب ال�سبه بالنعناع املدين وليزال موجودًا حتى الآن ويكرث بيعه يف اأ�سواق 
الروائ���ح العطرية. )22( الطماطم: وهي معروفة يف املنطقة با�س���م )طماطي�س ( وهي 
تزرع يف ف�سل واحد مدة ثاثة اأ�سهر تقريبًا وهذا املح�سول م�سهور عند اأهايل املنطقة 
ول���ه عدة ا�س���تخدامات في���وؤكل نيئًا ويوؤكل مطبوخ���ًا ويقال اأن اأكله نيئًا يفيد الأ�س���خا�س 
امل�س���ابني فقر دم . وكثريًا ما نرى اأ�س���واق املنطق مليئة بهذا املح�س���ول ل�سهولة زراعته 
ومكانته عند اأهل الباد خا�سة ويف اململكة ب�سفة عامة. )23( العنب: بك�سر العني وفتح 
الن���ون ثم باء وهو �س���جرة الفاكهة املعروفة يف الباد يوجد من���ه يف جبال املنطقة اأنواع 
متو�س���طة يف اجلودة اأما اجليد منه فيوجد يف جبال الطائف ويف جبال اليمن. وينق�س���م 
العن���ب اإىل نوع���ني م���ن حيث اللون فمن���ه الأبي�س اأو الأ�س���ود )24( العنبــا : بفتح العني 
املهملة و�س���كون النون وفتح الباء ثم األف ممدودة، وي�س���مى اأحيانًا عنبا فلفل، و�سجرته 
ذات �س���اق واأوراق كبرية ذات ثاث �س���عب قريبة ال�سبه باأوراق �سجرة اخلروع وهو الذي 

ي�سمى ب� ) الباباي ( .
)25( الفجــل: ينط���ق بك�س���ر الفاء عل���ى اجلزء الأبي����س يف الفج���ل اأما الورق   
فيق���ال ل���ه )بقل(، وه���و من اأنواع البق���ول التي ياأكله���ا النا�س وهي ب�س���كل يومي. )26( 
الفــل: ب�س���م الف���اء ث���م لم . وهو زهر اأبي����س جميل زك���ي الرائحة . اأما �س���جرته فهي 
�س���جرة معر�س���ة، ل يقله���ا �س���اقها ال�س���عيف واأغ�س���انها متهدل���ة واأوراقه���ا خ�س���راء 
لوزي���ة ويطل���ق عليه���ا يف منطق���ة �س���بيا ا�س���م ) الردمي���ة (. )27(  القثــا : بك�س���ر 
الق���اف. وه���و م���ن النبات���ات احلديث���ة يف وف���ود زراعته���ا اإىل املنطقة ومل تك���ن تعرف 
يف الق���دمي . )28( الق�سطــة: بفت���ح القاف و�س���كون ال�س���ني وفتح الطاء . وهي �س���جرة 
 الفاكه���ة املعروفة يف م�س���ر وغريها بهذا ال�س���م . اأما ا�س���مها املحل���ي يف منطقتنا فهو 
) ال�س���فلح ( بفتح ال�سني املعجمة والفاء ثم لم مفتوحة مثقلة فحاء مهملة ويوجد بكرثة 
يف جهات العار�س���ة والعبادل وجبال �س���بيا وفيفا . )29( الكادي: بفتح اأوله، وهو �سجر 
معروف برائحته العطرية الزكية ويوجد يف بع�س جبال واأودية �سبيا وما جاورها . )30( 
الكــرات : م���ن البقول املعروفة ومن البقول امل�س���تجدة يف منطقتنا ومل تعرف زراعته يف 

جهتنا اإل منذ حوايل اثنني وع�سرين عامًا . 
)31( كعابي�س : وهي نبتة ترتفع قدر �س���رب من الأر�س لها اأوراق م�س���تطيلة �سغرية 
م�س���ننة ولها زه���ر كزهر احلناء ثم تطلع طلعًا اأخ�س���َر يف حجم بي�س���ة احلمام، مطرز 
ب�س���وكات رطبة وتوؤكل رطبة حلوة الطعم . )32( الُكَناب : ب�س���م الكاف وفتح النون وهي 
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�سجرية تتاألف من ق�سبات حتلية اأ�سبه ما تكون بق�سب �سغار نبات الدخن يطلع �سنابل 
بها حبيبات �س���غرية مدورة �س���وداء تطحن وتوؤكل خب���زة . )33( الليمــون : ومنه احللو 
واحلام�س وله خوا�س دوائية معروفة ويزرع يف جبال و�سهول �سبيا وغريها. )34( املوز: 
م���ن الأ�س���جار املعروفة ويوجد يف منطقتنا منه نوع اأ�س���فر ي�س���مى ) زعب���ي ( اأما النوع 
الأخ�س���ر فياأتى به من اليمن ال�س���قيق وله �س���عبيته الكبرية يف املنطقة . )35( النعناع: 
نبت���ه معروفة ت���زرع يف املنطقة يف جبال �س���بيا وفيفا وكذلك يف ال�س���هول وي�س���تعمل يف 
ال�س���اي . )36( اليا�سمــني: بفت���ح الياء بعدها األف ف�س���ني مهملة بعده���ا ميم فنون وهي 
�س���جرية ذات زهر اأبي�س عامر وهي من الأ�سجار امل�ستوردة حديثًا اإىل املنطقة . وميكن 
القول اأن الهتمام بهذا املح�س���ول كبري نظرًا ل�س���عبيته عند النا�س واأ�سبحت اأهميته ل 
تقت�س���ر على اأ�س���واق املنطقة بل ي�س���مل جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية، كما اأن 
زراعته اأ�سبحت بكميات اأكرب من ال�سابق عك�س بع�س النباتات الأخرى . )37( حم�سول 
الدجر: �س���جر يرتفع عن الأر�س حوايل ن�س���ف م���رت تقريبًا وتتفرع منه عدة اأغ�س���ان 
وحتت���وي على ع���دد كبري من الثمار، وعند ن�س���وجها متامًا يت���م جمعها ثم جتفف حتت 
�س���وء ال�سم�س بعد ذلك تنظف وتطبخ وكانت يف ال�س���ابق من الوجبات الرئي�سية ل�سكان 
�سبيا، اإل اأن هذا املح�سول اأ�سبح نادر الوجود خا�سة واأن النا�س ا�ستعا�سوا عن زراعته 
بزراعات اأخرى ذات فائدة اأكرب �س���واًء من الناحية الغذائية اأو القيمة املادية اإذا اأرادوا 
بيع���ه، لأن نبات الدجر كان يباع باأثمان رخي�س���ة . اأما طريق���ة جمع الدجر فهي بدائية 
حي���ث يتم جمعه بالأيدي وهذه الطريقة مل تتطور مع الزم���ن نظرًا لتقل�س زراعته وقلة 
احلاج���ة اإلي���ه . )38( احللبة : نبات معروف وله �س���عبيته يف املنطقة وتزرع يف الق�س���م 
اجلبلي من �سبيا ويف اعتقادي اأنه رغم مرور اأكرث من مائة عام على معرفة هذا النبات 
اإل اأن �س���عبيته ترتف���ع يومًا بع���د الآخر اإذ اأنه لبد من توافر احللب���ة على كل وجبة غداء 
ويوجد لها باعة يخت�سون يف عملها حيث يجهزونها يف بيوتهم ويخرجون بها اإىل الأ�سواق 
 لبيعها. )39( الُدبا : ب�س���م الدال املهملة املثقلة ثم باء موحدة فاألف وقد ي�ساف فيقال 
) دبا اأبو رقبة(، وهو نوعان الأول حلو يوؤكل نيئًا ومطبوخًا، والآخر مر املذاق وي�س���تعمل 
جرمه وعاء للنب وي�سمى عند اأهل املنطقة ) دبيه (. اأما طريقة طبخه فهناك طريقتان 
لطبخ الدبا الأوىل: وهي اأن يغ�سل ويقطع اإىل اأجزاء �سغرية ويطبخ مع غريه من الإدامات 
. اأما الطريقة الثانية فهي اأن يغ�س���ل الدبا ثم يو�س���ع يف التنور كامًا وبعد حوايل ن�سف 
�ساعة يتم اإخراجه ويوؤكل، وكا الطريقتني م�ستخدمتان يف عموم منطقة جازان، وهناك 
نوع من الدبا ي�س���مى دبا اأبو جميلة وهو نوع من احلبحب �س���غري احلجم وهذا النوع هو 
الذي يوؤكل م�س���ويًا . )40( الدخن : من احلبوب املعروفة وتعترب منطقة جازان ب�س���فة 
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عامة من اأ�س���هر مناطق اململكة يف زراعته واإنتاجه . وزراعته ت�س���به اإىل حد كبري زراعة 

الذرة .
  )41( الذرة : ب�سم الذال املعجمة  وهو املزروع الأول والرئي�سي يف املنطقة غري 
اأن الذرة نوعان . النوع الأول ي�سمى الذرة احلب�سية وزراعتها قليلة، اأما النوع الثاين فهي 
الذرة الدقيقة وهذا النوع هو الذي ت�ستهر به باد �سبيا وعموم منطقة جازان واحلديث 
عن هذا املح�س���ول وحده يحتاج اإىل ف�سل مبفرده ولكن �سنتحدث عنه بنوع من الإيجاز 
فالذرة اأو القمح متر زراعتها بعدة مراحل  ففي ال�س���ابق كان �ساحب الأر�س ينتظر بعد 
�س���قوط املطر ويقوم بحرث الأر�س ح�س���ب الطريقة البدائية ثم يرمي البذرة يف الأر�س 
ومتر البذرة بعدة مراحل يطلق اأهايل املنطقة على كل مرحلة ا�س���مًا ومنها : ) اأ ( لزم : 
وهي الفرتة التي تكون البذرة فيها مرتفعة عن �س���طح الأر�س �س���يئًا قليًا . )ب( �ستا اأو 
)وزرة ( : اأي يكون الزرع يف هذه املرحلة قد بلغ حوايل ن�سف مرت تقريبًا وميثل يف هذه 
املرحل���ة طعامًا لذيذًا للحيوانات. )ج( ر�سوف : ويف هذه املرحلة يكون الزرع قد بلغ املرت 
اأو اأك���رث اإل اأن الثم���ار مل تخرج بع���د. )د( ج�سم: وهي املرحلة التي يب���داأ الثمر فيها يف 
الظهور اإل اأنه مل ي�سبح �ساحلًا لاأكل بعد. )هـ( ال�سفو : وهي املرحلة التي تبداأ الثمار 
يف الن�سوج حتى ت�سبح �ساحلة لاأكل وتكون بي�ساء اللون ويطلق عليه ا�سم ) اخل�سري( 
لأن لون الثمرة مييل للخ�س���رة . اأما اإذا تاأخر �س���احبه يف اأخذه فاإنه يتحول اإىل حب وهو 
احل���ب املع���روف ويكون لونه اإم���ا اأحمر اأو اأبي����س. )و( الن�سري: وه���ذه املرحلة هي التي 
ي�س���بح الزرع فيها �س���احلًا ومكتمًا للقطع ) اأو العلفة ( كما ي�سمى اأهايل املنطقة هذه 
العملية . فت�س���بح الفائدة من هذا الزرع اإما لاأكل ح�سب الطريقة املعروفة اأو ت�ستخدم 
طعامًا للحيوانات �س���واًء احلم���ري اأو اجلمال اأو البقر اأو الأغن���ام اأو غريها. وخال هذه 
املراحل التي متر بها الذرة يكون �ساحبها مرتبط بوظيفة حمايتها من الطيور التي تاأتي 
لأكلها خا�س���ة يف اأوقات ال�سباح والع�س���ر ومل يكن لديه و�سيلة حلمايتها اإل عن طريقة 
ا�س���تخدام ) املقاع ( املعروف الذي �س���بق احلديث عنه . كان هذا احلديث عن زراعة 
ال���ذرة قبل ح���وايل )70( عامًا . اأما الآن فاإن العملية تختلف كثريًا من حيث ا�س���تخدام 
اأجهزة واآلت متقدمة ) احلراثة ( وحماية املح�س���ول باأدوية كيماوية حلماية املحا�سيل 
من الأوبئة التي قد تق�س���ي على املح�س���ول كامًا، كذلك ا�س���تخدام الأ�س���مدة لإ�ساح 
الأرا�سي وجعلها �س���احلة للزراعة، واأي�سًا ا�ستخدام اآلت واأجهزة جديدة تقوم بح�سد 

املح�سول يف مدة ق�سرية ونحافظ على اأكرب قدر منه . 
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وهناك بع�س النباتات التي ت�ستعمل كعاجات لبع�س الأمرا�س، واملنطقة غنية   
بهذه الأنواع من النباتات، ونذكر بع�س���ًا منها : )1( نبات الأ�سرار : وهو من نوع ال�س���بار 
يحند ويقدم علفًا للما�سية ولها زهرة خ�سراء يف راأ�س الفرع يغ�س الزهرة اإذا ا�ستكملت، 
وله حبوب كاحلم�س بل اأ�س���غر منه واإذا حندت ال�س���جرة وجد يف بع�س اأجزائها �س���به 
كعوب خ�سبية يدخن بها يف البادية كمطهر للجروح . )2( الربدقو�س: بفتح الباء املوحدة 
و�سكون الراء املهملة وفتح الدال املهملة و�سم القاف ثم واو ف�سني معجمة . نبتة عطرية 
معروف���ة يف املنطق���ة، وهي نبات يتداوى مبنق���وع اأوراقها من بع����س الأمرا�س اجللدية. 
ك : بك�سر الباء املوحدة و�سكون الراء املهملة ثم كاف وهو جن�س من الأع�ساب  )3( الرِبْ
العطرية وله اأوراق اإبرية �س���غرية بي�س���اء مائل���ة اإىل الغربار يعمل منه ع�س���ائب على 
روؤو�س ال�سباب يف البادية و�سمادات لروؤو�س الفتيات . )4( البنج : وهو املخدر املعروف، 
�س���جرية ترتفع قدر مرت اأو اأكرث لها اأوراق خ�س���راء غامقة ولها اأكمام تفتح عن حبيبات 
حم���راء فاقعة . يدخن بها لت�س���كني اآلم ال�س���رو�س . )5( الزعــرت:  بفتح الزاي املعجمة 
كما ينطق يف جهتنا اأما يف كتب النبات فبال�س���اد املهملة وبال�س���ني . وهو نوع من النبات 
مع���روف ول���ه خوا�س دوائية ذكره ابن �س���يده واأبو حنيفة الدين���وري. )6( ال�سناء: بفتح 
ال�سني املهملة املثقلة ثم نون مفتوحة فاألف ممدودة وقد ي�ساف فيقال ) �سنامكي( وهي 
�س���جرية معروفة يف الباد العربية بخا�سيتها امل�س���هلة للبطن .)7( الغار: نبتة ل ترتفع 
كثريًا، لها وريقات يف حجم الن�س���ف قر�س مدورة م�سبعة باملاء فغ�ساه بزغب ناعم ولها 
نوائف اأ�س���به بنوائف ) الطرف ( وهي عطرية الرائحة وي�س���تعمل يف البادية �س���مادات 
على الروؤو�س. )8( ع�سف: وهو �س���جر ي�س���به �سجر الق�س���ب له اأوراق بي�ساوية خ�سراء 
اأ�س���غر م���ن اأوراق الليم���ون ومن فوائ���ده : )اأ( يتداوى بثمرته من مر�س الركب ي�س���رب 
نقيع���ه . )ب( ت���وؤكل ثمرته كط���اردة للرياح. )9( عــني البقرة: �س���جرية ترتفع اإىل قدر 
امل���رت لها ف���روع واأوراق كاأوراق اجلميز ولها ثمر كثمر الليمون ولها بذر كبذر الب�س���با�س 
ي�س���تعمل بخورًا لوجع الأ�س���را�س فتخدر الأمل، وهي من ف�س���يلة البنج . )10( الغاقة : 
وهي �سجرية مفرت�سة لها اأوراق ذات اخ�سرار غامق لها جنى يف حجم ) جوزة الطيب( 
اإذا فتح���ت وجد فيها بذرة كحبة ال�س���وداء)1(. زكي���ة الرائحة لها فوائ���د دوائية اأهمها: 
ت�س���حق اأوراقها وتخلط مع ال�سمن وت�سرب ترياقًا معروفًا يف البادية يذكرون اأنه جمرب 
ونافع باإذن اهلل . )11( غرابة : �س���جرة ل يزيد طولها على قامة اأو قامة ون�س���ف وقد 
يك���ون له���ا جذع وقد تكون لها فروع تنبت من جذعها املدف���ون . ولها ورق كاأوراق الغرف 

)1(  حبة ال�سوداء، وهي ال�سم املعروف بحبة ال�سفاء . ) ربيع ( . 
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ترعاها املا�س���ية ي�س���تقطر من اأعوادها ) قطران ( اأ�سود له رائحة مقبولة حادة يتداوى 

به يف البادية من احلكة واجلرب واخلنازير وبع�س اجلروح . 
)12( الق�ســب: وهو �س���جر ينب���ت غالبًا يف الأر�س الرملية ويرتف���ع فوق املرتين وله 
اأوراق م�س���تديرة خ�س���راء تتك�س���ر اإذا عطفتها ول يزيد حجم اأوراقها عن مدار القر�س. 
وهي مرة املذاق ترعاها الإبل ومن خوا�سه : )�( يعمل من م�سحوق اأوراقه �سماد جلروح 
الإبل. )ب( ت�س���تعمل جذوعه اأ�سا�س���ًا للبيوت التي ُت�ساد من الأخ�ساب والق�سا�س . )13( 
الأرواء : ب�س���كون الراء املهملة وفتح الواو ثم األف ممدودة. هو �س���جر ل يطول عن مرت 
لونه اأخ�س���ر باهت مائل اإىل الغربار اأوراقه �سغرية م�ستطيلة يحمل بعذوق بها حبيبات 
قمعية ه�سة خفيفة ت�ستعمل بعد جفافها ح�سوًا للمتكاآت يف املجال�س ومن خوا�سه املعروفة 
واملجربة: )�أ( يو�س���ع قمعه عل���ى اجلرح الدامي فيقال اأنه يوق���ف النزيف . )ب( ترعاه 
املوا�سي. )14( الرقم: ي�ستعمل لإزالة البيا�س الذي ي�سيب العني ويعرف ب� ) الرقعة ( 
. واأخريًا ميكن القول اأن هذه النباتات واملحا�سيل الزراعية �سواًء امل�ستخدم منها لاأكل 
اأو للتداوي لي�س���ت كل ما يوجد يف باد �س���بيا ؛ بل اإن هناك بع�س الأ�س���جار والأع�س���اب 

والنباتات ي�ستفاد منها من عدة اأغرا�س. 
ثالثًا: ال�سناعات التقليدية : 

 منطق���ة �س���بيا، غني���ة باأن���واع كث���رية م���ن ال�س���ناعات اليدوي���ة، ونذك���ر اأهمه���ا:
)1( �سناعة الأواين الفخارية)1(. وطريقة �س���ناعتها ت�سكيل الطني على اأ�سكال خمتلفة 
ح�س���ب احلاجة، اأو ح�س���ب ال�س���كل الذي يريده اخلزيف، ويو�س���ع هذا ال�س���كل يف اأفران 
خا�س���ة، وهذه ال�س���ناعة لها �س���هرة كبرية يف باد �س���بيا منذ القدم وحتى يومنا هذا، 
وكان النا����س يعتمدون عليها اعتمادًا كليًا اإذ مل تكن تتوفر لهم الأواين احلديثة، وترتكز 
�سناعة الأواين الفخارية يف املنطقة الواقعة بني مدينة �سبيا، وبي�س وت�سمى اأبو القعائد 

. وتزداد احلاجة لهذه امل�سنوعات يف �سهر رم�سان املبارك)2(. 
)2( �سناعة ال�سرر اخل�سبية ) املقعد ( : وتقوم هذه ال�سناعة على ا�ستغال اأخ�ساب 
اأ�س���جار ال�سدر وال�سلم والأثل . ويتكون ال�سرير من اأرجل اأربع  و�ساقني ويكون الو�سط يف 
بداية الأمر مفرغًا، ثم بعد ذلك يربط باحلبال التي ت�س���نع حمليًا من �س���عف النخيل، 

)1(  من معلومات الباحث، ومقابلة مع علي �سافعي اأحد �سيوخ املنطقة يف )1413/4/17ه�( . ) ربيع ( . 
)2(  ت�س���تهر منطقة جازان بال�س���ناعات الفخارية، ومازلنا ن�ساهد الكثري من امل�س���نوعات يف اأ�سواق املنطقة ال�سعبية 
واحلديث���ة، وهذه احلرفة ت�س���تحق اأن تدر�س يف هيئة كتاب اأو ر�س���الة علمية، وناأم���ل اأن نرى اأحد طابنا يف برامج 

الدرا�سات العليا يتخذ هذا املو�سوع عنوانًا لأطروحته يف ر�سالة املاج�ستري اأو الدكتوراه . ) ابن جري�س ( .  
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وهذه ال�س���رر يوجد منها الكبري وال�س���غري واملتو�سط وي�سمى ال�سغري منها ) الغزايل (. 
ول يخلو اأي بيت من بيوت املنطقة من هذه ال�سرر رغم انت�سار �سناعة ال�سرر احلديدية، 
وكثري من النا�س يرتاح يف النوم على هذه ال�سرر)1(. )3( �سناعة ال�سدود: ومفردها �سد، 
وهي �س���رج يو�سع على ظهور احلمري، وت�س���نع من الق�س الذي يو�سع داخل جلد ال�ساأن 
ثم ي�س���ج وي�س���د بحبال النايلون . )4( ال�سناعات احلجرية : وتعتم���د اعتمادًا كليًا على 
عملية النحت، واأهم هذه ال�سناعات )اأ( �سناعة املطاحن: وتقوم على قوة بدنية كبرية، 
لأن ال�س���انع يقوم بنحت ال�سخور ال�س���لبة حتى ي�سبح �سكلها منا�سبًا لطحن احلبوب. 
وتتك���ون املطحن���ة من �س���طح حجري ي�س���مى مطحنة، وعم���ود من احلجر ي�س���مى وادي 
املطحنة)2(. )ب( �سناعة الرحى : وهي طبقتان من ال�س���خر منحوتة على �س���كل دائري 
مت�س���او لها مقب�س من الأعلى، يقوم العامل ب�س���ب احلبوب يف جتويف يف املنت�سف، ثم 
يحرك الطبقة العلوية منه ب�سكل دائري وبذلك تتم عملية طحن احلبوب)3(. )ج( �سناعة 
املغا�ــس : وهي اأواٍن جموفة من الو�س���ط يو�س���ع به���ا اللحم عند طهيه، وهذه ال�س���ناعة 
�س���عبة للغاية لأنها تتطلب ال�س���رب والفن واجلهد املتوا�س���ل. ووجبة املغ�س م�س���هورة يف 
املنطقة ومرغوبة، وبخا�سة وجبة الغذاء، ويف هذه الأيام ناحظ ازدياد ميل النا�س اإىل 
هذا النوع من الطعام . )د( امل�سهق : هذا امل�سطلح املتعارف عليه عند اأهل �سبيا وت�سبه 
امل�ساهق الطاوات وت�ستخدم لتحمي�س النب والف�سف�س، وا�ستخدام امل�ساهق الآن اأ�سبح 

نادرًا جدًا )4(.
)هـ( اجِلن: بك�س���ر اجليم وفتح الباء وهي دلت م�س���نوعة من الطني وتطبخ فيها 
القه���وة، وحل حملها الآن الدلت املعروفة، اإل اأن كبار ال�س���ن مازالوا يحتفظون باجلبنة 
لأنهم يتلذذون لقهوتها. وتعرف عند ال�س���ودانيني بال�س���م نف�س���ه ويطلق عليها يف اليمن 
)جمنة( وجمعها جمني وجمان . )و( الفناجني: وهي اأوعية ت�س���ب فيها القهوة، ويوجد 
على اأطرافها اخلارجية بع�س النقو�س الفنية التي ت�س���في عليها رونقًا وجماًل تدل على 
الفن الذي متتع به هوؤلء ال�س���ناع . وبالرغم من مناف�سة ال�سواين الزجاجية للفناجني 

)1(  هذا كام �س���حيح، فقد زرت موؤخرًا بع�س الأ�س���ر يف حمافظة �س���بيا وبي�س ووادي جازان، و�س���اهدت الكثري من 
ال�سرر اخل�سبية، وكبار ال�سن من الرجال والن�ساء يف�سلونها على ال�سرر احلديثة . ) ابن جري�س (.

)2(  مقابلة مع عي�سى اأحمد عثاثي، مدر�س مادة التاريخ يف مدر�سة الباحرا الثانوية يف )1413/5/29ه�( ) ربيع ( .
)3(  الرحى معروفة عند جميع �س���كان تهامة وال�سراة، وقد �س���اهدت بع�س اأنواعها يف مناطق جازان وع�سري والباحة، 
وهي تتفاوت يف الأحجام، حتى اإن بع�سها كبري جدًا، ول ي�ستطيع حملها اأو نقلها اإل فريق كبري من الرجال. ) ابن 

جري�س( .  
)4(  حبذا يا اأ�س���تاذ ربيع اأن تتو�س���ع يف هذه الدرا�سة، كما اأرجو اأن جتمع امل�سطلحات واملفردات اللغوية امل�ستخدمة يف 

الطعام وال�سراب، واللبا�س والزينة، وكذلك الزراعة، واملهن واحلرف وال�سناعات التقليدية . ) ابن جري�س( .
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فا�س���تعمالها مازال حمببًا لدى بع�س �س���كان املنطقة. )ز(املركب: موقد �سغري يو�سع به 
الفحم وي�سبه يف ا�ستخدامه الدافور امل�ستعمل الآن. وا�ستخدام املركب الآن اأ�سبح نادرًا 
ج���دًا نظ���رًا للتطور يف ا�س���تخدام اأدوات اأقل تكلف���ة واأكرث منفع���ة)1(. )ح( اجلرار: وهي 
اأوعية يو�س���ع فيها ماء ال�س���رب للتربيد، ويف�سل اأن تو�س���ع يف مكان مظلل، ويوجد اأنواع 
اأخرى �سغرية من هذه اجلرار اإحداها ت�سمى ال�ساطرة والأخرى ت�سمى الرجبية)2( ن�سبة 
اإىل �س���هر رجب حيث يكرث ا�ستعمالها فيه. )ط(التنانري: اأفران ت�سنع من الطني ت�سكل 
بطريقة معينة وت�س���تخدم ل�سناعة اخلبز وطهي اللحوم وهو ما ي�سمى عند اأهل املنطقة 
با�س���م احلنيذ )املندي(. وتوجد التنانري يف معظم بيوت املنطقة وا�ستعمالها ليزال اإىل 
وقتنا احلا�س���ر لكن لي�س كال�س���ابق، وليزال الكثري من اأهايل املنطقة يع�سقون الأكات 
التي يتم عملها عن طريق هذه التنانري لأنها تك�سبها نكهة خا�سة. )ي(احليا�سي: اأوعية 
من الفخار يو�س���ع بها الطعام عند اأكله، وحل حملها الآن ال�س���حون املعدنية وال�سينية 

والبا�ستيكية والزجاجية)3(. 
)5( امل�سنوعــات احلديديــة : ه���ذا الن���وع م���ن ال�س���ناعة يع���ود اإىل ال���وراء قرونًا 
عديدة لأن ظروف املعي�س���ة يف املا�س���ي اأجربت الإن�سان على هذه الأنواع من ال�سناعات 
لي�ستطيع عن طريقها احل�س���ول على قوته ومن هذه ال�سناعات : ال�سكاكني، والفوؤو�س، 
واملخار����س، والقاروع، والأزمني وبع�س الأدوات التي ت�س���تعمل حل���رث الأر�س الزراعية، 
وكذلك طاولت مقرعة من الأعلى يو�س���ع فيها املاء والبع�س الآخر يو�س���ع فيه احلبوب 
لكي ي�س���هل على احليوانات اأكله ب�س���هولة . ويقدر عدد ال�س���ناع املمار�س���ني لهذه املهنة 
يف منطقة �س���بيا، بخم�سة ع�س���ر �سانعًا،   وتن�س���ط هذه املهنة يف عيد الأ�سحى املبارك 
وخا�س���ة �سناعة ال�س���كاكني)4(. )6( �سناعة الزيوت النباتية ) ال�سم�سم ( : تعد منطقة 

)1(  تاريخ ال�سناعات التقليدية يف عموم منطقة جازان من املو�سوعات املهمة اجلديرة بالدرا�سة يف عدد من البحوث 
والكتب العلمية . ) ابن جري�س ( . 

)2(  اأك���رر القول للموؤرخ���ني واللغويني والباحثني يف منطقة جازان على اأن هناك الكثري من املفردات وال�س���طاحات 
اللغوية املحلية ت�س���تحق اأن تدر�س يف عدد من البحوث العلمية . واأرجو اأن تقوم الكليات والأق�س���ام املعنية يف جامعة 

جازان بهذه املهمة العلمية. )ابن جري�س ( . 
)3(  م���ا اأ�س���رت اإلي���ه يا ربيع مناذج حم���دودة من احلرف وال�س���ناعات التقليدي���ة، واأرجو منك اأو م���ن اأحد الباحثني 

اجلادين يف بادكم اأن يدر�س هذا املو�سوع درا�سة علمية موثقة . ) ابن جري�س ( .
)4(  ال�س���ناعات احلديدية من اأن�س���ط احل���رف يف جمتمعات تهامة وال�س���راة، وذلك لأهمي���ة الأدوات احلديدية التي 
ت�س���تخدم يف ميادين عديدة، وكنت اأمتنى يا ربيع اأنك ف�س���لت كثريًا يف هذه ال�س���نعة، واأي�س���ًا ذكرت �س���ري ذاتية 
خمت�سرة لل�سناع اخلم�سة ع�سر الذين اأ�سرت اإليهم يف �سبيا اأثناء اإجناز بحثك يف بداية هذا القرن )15ه�/20م( 

. ) ابن جري�س ( .
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�س���بيا الأوىل باململكة العربية ال�س���عودية يف �س���ناعة زيت ال�سم�س���م لتوفر جميع املوارد 
اخلا�س���ة بهذا النوع م���ن نبات واأيٍد عاملة واأماكن خم�س�س���ة لهذه ال�س���ناعة. واملادة 
الأولي���ة له���ذه احلرفة هو نبات ال�سم�س���م ويطلق عليه اأهل املنطقة ا�س���م ) اجللجان ( 
وطريقة اإعداده يح�س���ر ال�سخ�س الإبل �سواًء ذكرًا اأم اأنثى ويربط على عينها قطعة من 
القما�س ثم يربط هذا احليوان بجهاز يقوم بتحريك املادة التي تو�سع بداخله وهي نبات 
ال�سم�س���م اإىل اأن تتحول اإىل مادة �س���ائلة ت�سمى ) ال�سليط( ح�سب م�سطلح اأهل تهامة، 
ومتثل هذه املادة قيمة غذائية كبرية ت�س���تخدم يف معظم الأطعمة، ولي�س لأ�س���حاب هذا 

النوع من ال�سناعة �سوق خم�س�س لأنهم قلة )1(.
)7( الن�سيــج واخلياطــة : وهذا النوع من ال�س���ناعة مل يكن متوفرًا بكرثة يف القرن 
الرابع ع�س���ر الهجري وذل���ك لعدم توفر اخلامات الازمة، اأ�س���ف اإىل ذلك عدم وجود 
احلاجة املا�سة لهذه ال�سناعة اإل يف املناطق اجلبلية اأو البدوية، حيث كان هوؤلء النا�س 
ي�ستفيدون من جلود الأغنام واحليوانات يف �سناعة املاب�س اخلا�سة بهم و�سناعة بيوت 
ال�س���عر. وهذا يرجع اإىل بعدهم عن املراكز احل�س���ارية والأ�س���واق املوجودة يف الباد، 
بالإ�س���افة اإىل عدم توفر النقود التي ي�س���رتون بها املاب�س، فكانت هذه ال�س���ناعة هي 
احلل الوحيد لهم. اأما الآن فاإن هذا النوع من ال�سناعة انقر�س نهائيًا �سواًء يف املناطق 
اجلبلية اأو البدوية، وذلك لدخول احل�سارة اإىل جميع مناطق اململكة وتوفر و�سائل النقل 
التي ي�سهل على هوؤلء النا�س عملية الو�سول اإىل املراكز احل�سارية والأ�سواق التجارية)2(. 
)8( دباغة اجللود : كان النا�س قدميًا يقومون ب�سلخ الأغنام، وياأخذون اجللود لدباغتها 
وا�س���تخدامها يف عدة اأمور مثل: الدفوف التي ت�ستخدم يف الفنون ال�سعبية، وت�ستعمل يف 

تلبي�س ال�سرر ) املقعد ( وغريها )3(.  

)1(  �سناعة ال�سم�سم منت�سرة يف باد تهامة من القنفذة وحمائل اإىل باد جازان، وهي من ال�سناعات القدمية واجلديرة 
بالبحث والتوثيق . وقد ا�س���تبدلت احليوانات وبخا�س���ة اجلمال موؤخرًا حيث حل حملها اأجهزة كهربائية، تقوم بعملية 

ع�سر ال�سم�سم، ومازالت متار�س ب�سكل جيد يف �سبيا ومناطق اأخرى عديدة يف تهامة. ) ابن جري�س ( .
)2(  ي�سوب ما ذكرت يا ربيع �سيء من اخللط فمهنة اخلياطة والن�سيج موجودة عند البادية واحلا�سرة، وقدميًا ل تخلو 
اأ�س���رة من خياطة ماب�س اأفرادها، وهناك من كان يعمل يف مهنة اخلياطة من اأجل الربح والتك�س���ب . ويف القرن 
)14ه�/20م( كان النا�س ي�س���توردون بع�س املن�س���وجات والأقم�س���ة من الأ�س���واق املحلية واملجاورة يف باد ع�سري، 

والقنفذة، واليمن واحلجاز وغريها. ) ابن جري�س ( . 
)3(  مهن���ة الدباغ���ة واخلرازة قدمية، مار�س���ها العرب منذ ع�س���ور ما قبل الإ�س���ام وعرب اأطوار التاريخ الإ�س���امي، 
وهناك مناطق ا�س���تهرت بهذه ال�س���ناعة يف باد اليمن والطائف وتهامة وال�س���راة . وكانت متار�س يف باد �س���بيا 
وجميع مناطق جازان على نطاق وا�س���ع، وهناك من ا�س���تهر مبمار�س���ة هذه املهنة، كما اأن بع�س الأ�س���ر يف مناطق 

ع�سري وجازان وجنران كانت م�سهورة بدباغة اجللود و�سناعتها . ) ابن جري�س ( .
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)9( ال�سياغــة : تعت���رب اأق���ل امله���ن ا�س���تخدامًا خ���ال الق���رون املا�س���ية، وهذا ل 
مين���ع من وجود بع�س النا�س الذين ا�س���تهروا يف �س���بيا بهذه ال�س���ناعة فكانوا يقومون 
ب�س���ناعة اخلوامت واخلاخيل واخلناجر وال�س���يوف وبع�س اأدوات الزينة التي ت�ستخدم 
يف املنا�س���بات. وهذه الأ�س���ياء ت�ساغ من خامات الذهب والف�س���ة والنحا�س وغريها)1(.

)10( �سناعــة ال�سجــاد وال�سالل اليدوية: تعتمد هذه ال�س���ناعة على خامات من البيئة 
املحلية، وهي �س���عف النخيل حيث يقوم العامل بجمع اأوراق النخل ثم ت�س���كيلها باأ�س���كال 
متعددة. مثل: ال�س���ال وما ي�س���مى يف املنطقة بالزنابيل، وال�سجادات التي ي�ستخدمونها 
لأداء ال�س���اة، وكذلك ال�س���جاد تفر�س بها قاعات الع�س����س، واأي�س���ًا املراوح اليدوية " 
امل�س���رفة، " واملجولة التي ت�س���تخدم لتح�س���ري الطعام عليها، واملهاج���ن وهي اأكرب من 

اأغطية الراأ�س اأو ما يعرف باملظلة، وت�سنع القفف وت�ستخدم حلفظ اخلبز. 
وبنهاي���ة هذا املحور ميك���ن القول اإن جميع هذه ال�س���ناعات التقليدي���ة التي كانت 
�س���ائدة يف املنطقة مل تعد هناك حاجة اإليها وذلك يرجع للتطور ال�س���امل الذي ت�س���هده 
اململكة العربية ال�س���عودية يف �س���تى املجالت . ووجود �س���ناعات بديلة لهذه ال�س���ناعات 
التقليدية، تتميز عنها بقلة اأ�سعارها و�سهولة عملها عن طريق الأجهزة والآلت احلديثة 
ومازلنا ن�س���اهد ال�سناعات التقليدية يف اأ�س���واق املنطقة للعاقة التاريخية بني ال�سكان 

وهذه ال�سناعات بالإ�سافة اإىل اقتناع كثري من ال�سكان بهذه ال�سناعة . 
رابعًا: التجارة : 

كانت التجارة يف �س���بيا، متث���ل موردًا اقت�س���اديًا مهمًا، خا�س���ة واأن موقع املنطقة 
م�س���جع عل���ى ازدهار التج���ارة لي����س يف القرن الرابع ع�س���ر الهج���ري فح�س���ب ؛ بل اإن 
�س���هرتها تعود اإىل الوراء قرونًا عديدة. واحلديث عن التجارة يف �س���بيًا، اأو يف اأي قطر 
من اأقطار العامل لبد من الإ�س���ارة لعدة عنا�س���ر اأهمها : الطرق التجارية، والأ�س���واق، 
وال�سلع املتبادلة، والأ�سعار والرقابة عليها، ثم النقود، فالأوزان واملكاييل وهي على النحو 
الآتي: الطرق التجارية: تتمتع باد �س���بيا مبوقع متو�سط فقد متيزت بات�سالها بالعديد 
م���ن الطرق التجارية، ومن اأقدم الطرق التي ا�س���تهرت بها منطقة جازان ب�س���فة عامة 

الطريق التجاري قبل الإ�سام الذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ فاإح���دى هاتني الرحلتني كانت اإىل اليمن، 
وهن���اك طريق جتاري متر باملنطقة اإذ اأنها املنف���ذ الأقرب من احلجاز اإىل اليمن. ومن 

)1(  �س���ناعة املعادن معروفة يف عموم باد تهامة وال�س���راة . وهذه ال�سناعة  و�سناعات اأخرى ل يعمل فيها اإل طبقات 
معين���ة يف املجتمع، ولاأ�س���ف اأن ينظر اإليهم على اأنهم يف م�س���توى اأقل من طبقات املجتم���ع الأخرى، وهذه العادة 

ممار�سة ومعروفة عند عرب �سبه اجلزيرة العربية من قبل الإ�سام . ) ابن جري�س ( . 
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الط���رق التجاري���ة التي تربط �س���بيا بغريها خط جازان � جدة، مير مبحاذاة ال�س���احل، 
ويلع���ب ه���ذا الطريق دورًا بالغ الأهمية اإذ ل تكمن اأهميته يف ا�س���تخدامه من قبل اأهايل 
املنطقة فح�سب بل تزداد احلاجة اإليه يف موا�سم احلج، اإذ ميثل معربًا هامًا لأهل اليمن. 

نحو امل�ساعر املقد�سة، وا�ستعمالهم له قدمي جدًا )1(. 
اأم���ا الطرق التجارية الداخلية فهي كثرية، ومنها امل�س���فلتة، وبع�س���ها مازال ترابيًا 
حتى الآن، مثل: طريق �سبيا بي�س، و�سبيا العبديل، وطريق �سبيا الدرب، و�سبيا احلقو، 
و�س���بيا اأب���و عري�س، و�س���بيا اخلوبة وغريه���ا من الط���رق التي ترتب���ط مبناطق جتارية 
اأخ���رى)2(. وكان���ت بع�س هذه الط���رق الداخلية واخلارجية يف اأوائل القرن الرابع ع�س���ر 
الهجري ) الع�س���رين امليادي ( ل تخلو من قطاع الطرق الذين كثريًا ما �س���لبوا ونهبوا 
دون اأن يج���دوا اأح���دًا يردهم اأو مينعهم، ومالبث هذا اخلطر اأن زال بف�س���ل اهلل تعاىل 
ثم بف�سل ملوك اململكة العربية ال�سعودية واهتمامهم بردع هذا اخلطر اإىل اأن اأ�سبحت 
املنطقة كغريها من مناطق اململكة العربية ال�س���عودية تنعم بالأمن وال�س���تقرار)3(. ومن 
الطرق البحرية تلك التي تربط بني �س���بيا وجازان وجدة، وطرق اأخرى تت�س���ل مب�س���ر 

واحلب�سة واإريرتيا وغريها . 
كما ا�س���تهر جازان بالعديد من الأ�سواق الأ�سبوعية )4(. ومدينة �سبيا من احلوا�سر 
الرئي�س���ية يف الب���اد اجلازانية، ونق�س���ر حديثنا عن �س���وق �س���بيا)5( الذي يقع و�س���ط 

)1(  نع���م ه���ذا الطريق قدمي جدًا وقد ذكرته الكثري من كتب الرتاث الإ�س���امي وبخا�س���ة كت���ب اجلغرافيا والرحالة، 
و�سدر عنه درا�سات حديثة مطبوعة ومن�سورة .  ) ابن جري�س ( .

)2(  ذك���رت ي���ا ربيع ه���ذه الطرق يف بداية العقد الثاين م���ن القرن )15ه�/20م( واليوم ونحن ن���دون هذه امللحوظات 
عام )1440ه�/2019م( اأ�سبحت جميع هذه الطرق م�سفلتة، بل بع�سها اأ�سبحت طرقًا مزدوجة . واأقول اإن تاريخ 
الطرق يف منطقة جازان خال الثمانني عامًا املا�س���ية ي�س���تحق اأن يدر�س يف كتاب اأو ر�سالة علمية موثقة، واآمل اأن 

نرى اأحد اأبنائنا املوؤرخني اجلادين فيدر�س هذا املو�سوع درا�سة حتليلية توثيقية  . ) ابن جري�س ( .
مل يكن ال�سلب وقطع الطريق مق�سورًا على باد �سبيا اأو تهامة واإمنا كان منت�سرًا يف عموم �سبه اجلزيرة العربية،   )3(
ومن ف�سائل هذه الدولة الكرمية ) اململكة العربية ال�سعودية ( اأن ق�ست على هذه الظاهرة، وانت�سر الأمن والرخاء 

يف عموم الباد  . ) ابن جري�س ( .
)4(  ت�س���ري بع�س املراجع اإىل بع�س اأ�س���واق منطقة جازان الأ�س���بوعية، مثل: �س���وق ال�س���بت يف بي�س . و�س���وق الأحد يف 
هروب، واأحد امل�س���ارحة. و�س���وق الإثنني يف فيفا واحلقو. و�سوق الثاثاء يف �س���بيا . و�سوق الأربعاء يف اأبي عري�س، 
والعيدابي، وبني مالك . و�سوق اخلمي�س يف اخلوبة والعار�سة . مل نذكر كل الأ�سواق الأ�سبوعية يف منطقة جازان، 

وهذا املو�سوع ي�ستحق اأن يدر�س يف عدد من البحوث والكتب العلمية . ) ابن جري�س(.
)5(  لق���د زرت منطقة جازان وكتبت عنها ع�س���رات ال�س���فحات يف بداي���ات العقد الثالث من الق���رن )15ه�/21م( . 
للمزيد انظر غيثان بن جري�س. القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) ع�سري، وجازان، والقنفذة ( ) الريا�س: مطابع 
. الرحات  احلمي�س���ي، 1433ه� / 2012م( ) اجلزء الرابع ( �س 227� 302 . انظر اأي�س���ًا حممد بن اأحمد معربرِّ
والرحال���ة يف اجلن���وب ال�س���عودي يف موؤلف���ات غيثان بن جري����س )ق2� ق15ه����/ ق8� ق21م ( )الريا����س : مطابع 

احلمي�سي، 1440ه� / 2018م(، ج1، �س 157�210. ج2، 627� 696 . ) ابن جري�س ( .
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املدينة)1(، وهو ذو اأهمية كبرية لأنه يخدم املقيمني داخل املدينة والقرى املجاورة البالغ 
عدده���ا )310( قري���ة مثل الباحرا، وحوئ���ني، والرونة، وال�س���نجة، وجريبه، واجلديني، 
والعداية، واحل�سيني، و�سلهبة . وي�سكن مدينة �سبيا ن�سبة ل باأ�س بها من �سكان منطقة 
ج���ازان حيث بلغ عددهم يف تعداد �س���نة )1394ه�/1974م( حوايل )13،462( ن�س���مة 
وهذا العدد الكبري ي�سكل قوة �سرائية ل�سوق �سبيا، ومعظم جتار ال�سوق من �سكان املدينة 
املقيم���ني . وياأتي رواد ال�س���وق من خارج املدينة بعد �س���اة الفجر خا�س���ة يوم الثاثاء 

لتوفر كل ما يحتاجونه، فياأخذون ب�سائعهم التي تكفيهم لأ�سبوع كامل . 
ويقع ال�س���وق يف و�سط املدينة، وحتيط به املنازل من جميع جوانبه، وكانت م�ساحته 
تبلغ حوايل الن�س���ف كيلو مرت مربع واحلركة التجارية يف هذا ال�س���وق مل تكن ن�سطة يف 
القرن ))14ه�/20م( كما هي الآن ب�سبب عدم وجود تنظيم وتوزيع ال�سلع ح�سب اأنواعها 
. فهناك تداخل بني بع�س ال�سلع فرتى اأ�سحاب الفاكهة واخل�سار واللحوم والأ�سماك يف 
مكان واحد . ومن اأ�س���باب تدين حركة البيع وال�س���راء عدم وجود طرق �سهلة تربط بني 
املدينة والقرى املجاورة لها، كما اأن و�س���ائل النقل هي: احلمري، واجلمال، وكان ال�س���وق 
يعتمد اعتمادًا �سبه كلي على امل�سنوعات اليدوية. ويف مطلع القرن)15ه�/20م( مت نقل 
�س���وق �سبيا الأ�س���بوعي اإىل جنوب املدينة، و�سار و�س���عه التجاري اأف�سل مما كان عليه 

خال القرن )14ه�/ 20م()2( .
وناحظ اأن �سوق �سبيا اجلديد مق�سم اإىل اأجزاء عديدة ح�سب نوع ال�سلع املعروفة، 
فهناك �س���وق ال�س���مك الذي يقع يف اجلزء ال�س���مايل ال�س���رقي من ال�س���وق وعدد بائعي 
الأ�س���ماك ح���وايل )50( فردًا معظمه���م من القرى ال�س���احلية مثل : ال�س���نجة، والقوز، 
ومن�س���يه وغريها، ويباع فيه اأنواع كثرية من الأ�سماك مثل: العربي، وال�سعور، والهامور، 
واأ�س���ماك القر�س ال�سغرية، بالإ�س���افة اإىل اجلمربي . وجتلب الأ�سماك اإىل ال�سوق عن 
طريق �س���ركة الأ�سماك ال�سعودية، اأو ال�س���يادين الذين يقومون با�سطياد اأعداد كبرية 
بوا�س���طة مراكبهم اخلا�سة . وكون الأ�سماك اأكلة �سعبية يف مدينة �سبيا فتقدر الكميات 
امل�س���تهلكة منه���ا يف يوم ال�س���وق ) الثاثاء ( بحوايل طنني ون�س���ف . اأم���ا يف بقية اأيام 

الأ�سبوع فتقدر بحوايل )15( طنًا)3( .

)1(  اأ�س���بحت حمافظة �س���بيا اليوم من كربيات مدن منطقة جازان، ويوجد فيها ع�س���رات الأ�سواق احلديثة اليومية، 
وهي منت�سرة يف اأرجائها . م�ساهدات الباحث يف بدايات عام )1440ه�/ 2018م(  . ) ابن جري�س ( .

)2(  يوجد يف حمافظة �س���بيا اليوم ع�س���رات الأ�سواق اليومية، وفيها ب�سائع متنوعة امل�سادر والأنواع . وتاريخ التجارة 
يف عموم منطقة جازان ي�ستحق اأن يدر�س يف بحوث وكتب عديدة . ) ابن جري�س ( . 

)3(  هذا ما عرفته و�ساهدته و�سمعته من م�سادر عديدة يف مدينة �سبيا خال جمع مادة هذا البحث يف ال�سهور الأوىل 
من عام )1413ه�/1992م(. ) ربيع ( .   
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وتقع �س���وق اللحوم اإىل ال�سمال من �سوق ال�سمك ويقدر عدد جتارها بحوايل )12( 
�سخ�س���ًا، وت�س���ل كمية اللحوم امل�ستهلكة يف يوم ال�س���وق حوايل طن واحد، وتقل الن�سبة 
خال اأيام الأ�س���بوع الأخرى. ويقع �س���وق اخل�س���ار غرب �سوق ال�س���مك ويتو�سط ال�سوق 
وتباع فيه جميع اأ�س���ناف اخل�س���ار مثل:  الكو�س���ة، والبامي���ة، والطماطم، والباذجنان، 
وامللوخية، والبطيخ، وال�س���مام، والفجل، واخليار، واجلزر. وجميع هذه الأ�س���ناف تزرع 
حملي���ًا، واأحيانًا ُيجلب اإليه مثل البقدون�س، واخل�س، والبطاط�س، وامللفوف، واجلرجري، 
وياح���ظ اأن معظ���م البائعني يف �س���وق اخل�س���ار هم من �س���كان القرى املج���اورة ملدينة 
�سبيا، خا�سة القرى الزراعية، ويقدر عددهم بحوايل ثاثني بائعًا . ويقع �سوق الفواكه 
�س���مال �س���وق اخل�سار وغرب �سوق اللحوم ويباع يف هذا ال�س���وق جميع اأ�سناف الفاكهة، 
ويقوم م�س���روع وادي جازان واملزارع املجاورة باإنتاج بع�س اأ�س���ناف الفاكهة مثل: املوز، 
والربتقال، والتفاح، والليمون، والباباي، واجلوافة، واملاجنو . كما ت�ستورد بع�س الفواكه 
م���ن اأبها، واخلمي����س، والطائف، ويقدر عدد جت���ار الفواكه بح���وايل )25( فردًا وتقدر 

الكميات التي تباع يف الأ�سواق بخم�سة اأطنان . 
وينق�س���م �سوق املوا�س���ي اإىل خم�سة اأق�س���ام، هي: )1( �سوق ال�ساأن: ويقع يف اجلزء 
اجلنوبي من ال�س���وق العام وعدد التجار لهذه ال�س���لعة غري حمدد ح�س���ب عملية العر�س 
والطل���ب، وله فرتات تكون اأثمان ال�س���اأن رخي�س���ة واأخرى غالية، ومعظم ال�س���اأن التي 
ت�س���در اإىل ال�س���وق تاأتي من القرى . وهناك �س���خ�س ينظم عملية البيع وال�سراء ي�سمى 
) �سيخ ال�ساأن ( . )ب( �سوق املاعز: متداخل مع �سوق ال�ساأن فا توجد بينهما فوا�سل، 
ومعظم املاعز ي�س���در من القرى املجاورة . )ج( �سوق الإبل: يقع جنوب �س���وق ال�س���اأن، 
وهو اأ�س���غر اأ�سواق املا�سية فلم يعد هناك احلاجة ال�س���رورية لاإبل، وتقدر الكمية التي 
تباع يف يوم ال�س���وق بخم�س���ة جمال اإىل �س���بعة . )د( �س���وق الأبقار: يقع يف اجلنوب من 
�س���وق املاعز وال�س���اأن، والأبقار التي جتلب اإىل ال�سوق حملية، ويرتاوح عدد البائعني من 
)7 - 10( اأف���راد . )هـــ( �ســوق احلمري: يقع يف اجلزء الغربي من ال�س���وق العام، واأهمية 
هذه ال�س���لعة بداأت تقل نظرًا لتوفر و�س���ائل النقل احلديثة، والكمية املباعة منها �س���ئيلة 

جدًا، فهي ترتاوح ما بني )3 - 5( حمري. 
�س���وق الفح���م واحلطب: يف اجل���زء الغربي من ال�س���وق العام، ويق���وم الباعة بجمع 
احلطب عن طريق قطع اأغ�س���ان اأ�س���جار ال�سلم وال�س���در والأثل، وي�ستخدم احلطب يف 
املنطق���ة بكمي���ات كبرية . اأما الفحم في�س���نع عن طريق حرق احلط���ب وتغطيته بطبقة 
خفيفة من الرتبة ملدة زمنية تقدر باأ�س���بوع . وي�س���تخدم الفحم بكميات كبرية لأغرا�س 
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عدي���دة كطه���ي الطعام وبخا�س���ة الولئم، وي�س���در الفائ����س منها اإىل اأنح���اء اململكة . 
واحلبوب من ال�س���لع الرائجة يف �س���وق �س���بيا، ومنها: الدخن، والذرة، وال�سم�س���م . كما 
ي�س���تورد اأنواع اأخرى من احلبوب مثل : الدقيق وال�س���عري . وتقدر الكميات التي تباع من 

احلبوب يف يوم ال�سوق بحوايل ع�سرات الأطنان . 
�س���وق اأعاف البهائم " الق�س���ب":  يف اجلنوب الغربي من ال�سوق العام، وتباع فيه 
جميع اأعاف املا�سية التي تزرع حمليًا يف مزارع جماورة، ومنها ما هو جمفف . وهناك 
�س���وق النباتات والأ�سجار العطرية التي تنبت يف املناطق اجلبلية . وت�ستهر املنطقة بهذه 
الروائ���ح خا�س���ة واأن النا�س ي�س���تخدمونها يف الأفراح، ومعظم منا�س���باتهم الجتماعية 
. والن�س���اء يقمن بو�س���ع ه���ذه النباتات على الراأ�س، وت�س���در منه رائح���ة جذابة، واأهم 
هذه الروائح هي: الفل، والكادي، والزعرت، والواله، والبعيرثان، واليا�س���مني . كما يوجد 
يف ال�س���وق بع�س ال�س���باب و�سغار ال�س���ن الذين يعتنون برتبية وبيع الطيور مثل الدجاج، 

واحلمام، والبط، والإوز وعددهم يرتاوح من )30�40( �سابًا )1(. 
وهناك بع�س ال�سلع املحلية كاحلبوب، واملا�سية، والأدوات ال�سناعية التقليدية تباع 
ل�س���كان املنطقة، وبع�سها ت�سدر اإىل اأ�سواق مناطق جازان الأخرى، ورمبا اأر�سلت بع�س 
احلبوب اإىل اأ�س���واق احلجاز. وقد �س���معت م���ن بع�س الرواة يف مدينة �س���بيا اأن احلياة 
كانت �س���عبة، والنا�س يعي�س���ون عي�س���ة الكفاف، وفيه���م الفقراء واملحتاج���ون، ول يخلو 

املجتمع من جتار ميار�سون مهنة التجارة املحلية .
و�س���لع كثرية يتم ا�س���تريادها من اأ�سواق جازان والقنفذة وع�سري وبع�س مدن اليمن 
واحلجاز مثل: الأقم�س���ة واملن�سوجات، وبع�س الأواين املنزلية، والألب�سة واملاحف، ومن 
الب�س���ائع التي ت�س���در اإىل اأ�س���واق �س���بيا . الأطعمة والأ�س���ربة كالنب، والأرز، وال�سكر، 
وال�س���اي . وه���ذا ما وجدته يف بع�س وثائق القرن )14ه����/20م(، حيث كان هناك جتار 
كبار يف ح�سرموت، والقنفذة، وجدة، ومكة، واأبها ورجال اأملع يعملون على توريد العديد 

من ال�سلع اإىل مدينة جازان، و�سبيا وما جاورها)2(.
والأ�س���عار لي�س لها معيار ثابت فرتتفع يف ف���رتة وتنزل يف اأخرى، وذلك يرجع لعدة 

)1(  ر�سدك يا ربيع لباأ�س به لكنه مازال يحتاج اإىل تف�سيات وحتليات اأكرث، واأرجو اأن نرى من املوؤرخني والباحثني 
اجلادين من  يدر�س تاريخ اأ�سواق �سبيا خال القرن )14ه�/20م( درا�سة علمية جادة . ) ابن جري�س ( .

)2(  تاريخ البيع وال�س���راء وال�س���ادرات والواردات يف منطقة جازان خال الع�س���ر احلديث من املو�سوعات اجلديدة 
اجلديرة بالبحث والتوثيق . ) ابن جري�س ( .
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اأمور منها : نوع الب�ساعة، وكميتها، ووفرتها يف ال�سوق، بالإ�سافة اإىل اجلهد املبذول يف 
احل�س���ول عليها، فمنها امل�ستوردة، واأخرى حملية . ونظرًا لندرة امل�سادر التي ت�ساعدنا 
يف معرفة الأ�س���عار املوج���ودة يف القرن )14ه�/20م(، فاإننا اعتمدنا اعتمادًا �س���به كلي 
على كبار ال�س���ن يف هذا املجال)1( . فكان كي�س الدقيق بع�س���رة ريالت عربية، وهو غايل 
الثم���ن لأنه ي�س���تورد من مناطق اأخ���رى. والرب يبلغ ثمن الكي�س منه ع�س���رة ريالت . اأما 
ال�س���مك فنظرًا لتوفره فال�س���خ�س ي�س���تطيع اأن ي�س���رتي ما يكفي ليومه بثاث ريالت . 

ورطل اللحم يباع بخم�سة اأو ع�سرة ريالت اأحيانًا، وهي اأ�سعار متو�سطة)2( . 
والعملة امل�س���تخدمة يف البيع وال�سراء الريال الفرن�سي وهو قطعة معدنية م�سنوعة 
من الف�س���ة، وي�سمى عند اأهل املنطقة با�سم ) ريال بو�س ( . وهناك الريال العربي وهو 
اأي�س���ًا م�سنوع من الف�سة، ثم تطور الو�س���ع وظهرت العمات الورقية كالريال الورقي، 
ومنه الهللة وهي قطعة معدنية، ومائة هللة ت�س���اوي رياًل، وكذلك الربع ريال والن�س���ف 
ريال، وجميعها معدنية، وظهرت اخلم�س���ة والع�س���رة واخلم�س���ون، واملائة، واخلم�سمائة 

ريال وكلها نقود ورقية وهي م�ستعملة حتى الآن)3( . 
كان يف املنطق���ة اأدوات حمدودة ل���وزن اأو كيل احلبوب وغريها من املنتجات اجلافة 
مثل: املد الذي ي�س���اوي ثاث اأقق، وال�س���اع ي�س���اوي اأربعة اأمداد، والفرق وي�ساوي ثاثة 
اأ�سواع اأو اثنتي ع�سر مدًا )4( . وينق�سم ال�ساع اإىل ن�سف ال�ساع والربع، وجميع املكاييل 
يف وقتنا احلا�س���ر، يتم �س���ناعتها من اخل�س���ب. ثم ظهور امليزان، لكن لي�س املعروف يف 
وقتنا احلا�س���ر، وذلك امليزان يتكون من كفت���ني، ويوجد معها عدة قطع حديدية ووزنها 
رطل ون�س���ف رطل وربع رطل وت�س���تعمل كل قطعة منها ح�س���ب احلاجة وح�س���ب الكمية 
املطلوب���ة . اأم���ا اأدوات القيا�س امل�س���تخدمة الآن كامل���رت والكيلومرت تع���رف يعرف اإل يف 
العقود الأخرية من القرن الرابع ع�سر الهجري، وكان يتم قيا�س الأرا�سي والأماكن التي 

)1(  اأ�س���بحت حمافظة �س���بيا اليوم من كربيات مدن منطقة جازان، ويوجد فيها ع�س���رات الأ�سواق احلديثة اليومية، 
وهي منت�سرة يف  اأرجائها . م�ساهدات الباحث يف بدايات عام )1440ه�/ 2018م(  . ) ابن جري�س ( .

 )2(  وافانا بهذه املعلومات الأخوان حممد علي عطية ومهدي علي عطية وهما من اأهايل املنطقة يف ) 1413/5/24ه�(  . 
 ) ابن جري�س ( .

)3(  درا�س���تك يا ربيع عن الأ�سعار والأجور قليلة وناق�سة، حيث كان هناك حركة جتارية جيدة، وقد واكبها الكثري من 
عمليات البيع وال�سراء، وهناك الكثري من الوثائق والرواة الذين عا�سروا زمن البحث، وكان يجب عليك بذل جهود 

اأكرب حتى تدون لنا �سورة وا�سحة ووافية عن تاريخ الأ�سعار اآنذاك . ) ربيع ( .
)4(  غيث���ان ب���ن علي بن جري�س . باد بني �س���هر وبني عمرو خال القرنني الثالث ع�س���ر والرابع ع�س���ر . �س )125(. 

)ربيع(
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تق���ام عليه���ا البيوت بالأقدام اأو اخلطوات ويطلق عليها ) الذراعة ( وي�س���مى اأ�س���حابها 
من اأهل املنطقة ب�س���م ) الذراعني ( ومازالت هذه الت�سمية موجودة اإىل وقتنا احلا�سر . 
وللقطع الزراعية اأ�س���ماء مثل: املعاد : وهي م�س���احة متعارف عليها لدى اأهايل املنطقة . 
والقرياط : وهو اأكرب من املعاد . والزهب : وهو قطعة اأر�س حماطة من جميع اجلهات)1( 
. اأما قيا�س املاب�س والقما�س فقد ي�س���تخدم الذراع، اأو ال�س���رب، اأو قطعة حديدية طولها 

من )70-90( �سم . 
خام�سًا: بع�س املعوقات القت�سادية : 

نذكر بع�س العقبات التي وقفت مانعًا �س���د التطور القت�س���ادي يف باد �س���بيا   
خ���ال الق���رن الرابع ع�س���ر الهجري وه���ي على النح���و الآت���ي: )1( الريــاح املو�سمية : 
واملعروفة عند اأهل املنطقة ب� ) الغربة (، فلها اآثار �س���لبية على الزراعة، واأحيانًا تق�سي 
على املوا�سي، وتعوق النا�س عن احل�سور اإىل الأ�سواق فرتاهم يحتمون منها يف منازلهم 
،وكل ذلك ل ينفي ف�س���ل هذه الرياح يف حمل حبوب اللقاح بني النباتات، وهذا يح�س���ب 
فائدة ولي�س معوقًا، اإل اأن هذه الفائدة ل تقارن ببقية الأ�س���رار . )2( ال�سيول اجلارفة: 
التي تق�س���ي على النا�س وتهدم املنازل وتاأخذ معها احليوانات وتخرب املراعي واملزارع 
. ومل يكن الإن�س���ان ي�س���تطيع اأن يعمل �سيئًا جتاه هذا ال�سرر.  اأما يف وقتنا احلا�سر فقد 
مت التغلب على هذه امل�س���كلة عن طريق بناء ال�س���دود التي حتفظ مياه الأمطار وال�س���يول 
وال�ستفادة منها قدر الإمكان، ومل يعد هناك خطر على النا�س اأو احليوانات اإل يف بع�س 
املناطق اجلبلية . )3( اجلراد : ح�س���رة معروفة وم�سهورة يف املنطقة منذ قدمي الزمن، 
وقد �س���جل الأهايل عدة مواقف �سد هذه احل�سرة التي تكون اأفواجًا وتهجم على املزارع 
وتدمرها وعانوا منها كثريًا، لكن يف هذا الع�سر تغري الو�سع ومتكن الإن�سان من التغلب 
على اجلراد عن طريق ا�س���تخدام املبيدات احل�س���رية حيث يتم ر�س املزارع فا ي�ستطيع 
اجلراد اإتاف الزروع واإذا اأكلها فاإن م�س���ريه الهاك . )4( القرود : متثل خطرًا على 
مزروعات النا�س، وقد عانوا من ذلك كثريًا .)5( ال�سرقة : وهذه امل�س���كلة عانى النا�س 
منها وكانت منت�س���رة خال القرن الرابع ع�سر، وبعد اإن�ساء موؤ�س�سات ال�سرطة والق�ساء 
يف عه���د امللك عبد العزيز بداأت تقل حتى تا�س���ت .والل�س���و�س هم عم���اد هذه العقبة، 
فكانوا ي�س���رقون املوا�س���ي والأطعمة واملاب�س ويقتلون اأ�س���حابها اإذا ل���زم الأمر، وكانت 
اأماكنه���م يف املناطق اجلبلية اأو ال�س���حاري الت���ي تقع على طرق جتاري���ة هامة متر بها 
القواف���ل، واأحيان���ًا داخل القرى والأري���اف . )6( القحط : كانت منطقة �س���بيا كغريها 

)1(  مقابلة مع جهر ح�سن معروف � اأحد رعاة املنطقة يف )1413/6/25ه�(. ) ربيع ( .  
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من املناطق الأخرى تتعر�س ملجاعات وجلفاف الأر�س وقلة نزول الأمطار فتقل الأغذية 
وي���زداد غ���اء املنافع ورمبا يذهب البع�س لأكل حلوم اأ�س���ياء حمرم���ة . )7( الأمرا�س : 
ونق�س���د بها الأمرا�س املعدية التي عانى منها الإن�س���ان اأو احليوان كالطاعون واجلدري 
واملاري���ا ) احلم���ى ( وغريها . ونظ���رًا لعدم توفر الرعاية الطبية فقد راح �س���حية هذه 
الأمرا�س كث���ري من النا�س واحليوانات. )8( هناك معوق اقت�ســادي كلف املنطقة الكثري 
واأثــر علــى القت�ساد تاأثريًا كبريًا جدًا وهو �سجر القات، وهذا النبات معروف يف املنطقة 
منذ زمن قدمي، ومنه ما يزرع يف املناطق اجلبلية اأو ي�ستورد من الأرا�سي اليمنية املجاورة 
للمنطقة . وقد لعب القات دورًا كبريًا يف �س���ياع الأموال و�سياع الوقت حيث اأن ال�سخ�س 
يجل�س اأكرث من خم�س �س���اعات يف اليوم مي�سع هذا النبات دون اأي عمل ول جند بيتًا من 
بيوت املنطقة اإل ويوجد فيه على الأقل �س���خ�س اأو اأ�س���خا�س يتعاطون هذا النبات . وقد 

بذلت احلكومة جهودًا كبرية يف اإنقاذ الأهايل من هذا النبات واأثاره ال�سلبية )1( . 
وخال�ســة القول: هذا ما ا�س���تطعت مناق�س���ته يف هذه الورق���ات، ول اأدعي الكمال، 
واإمنا هي �س���ور ح�سارية و�سحت فيها بع�س اجلوانب القت�سادية التي متيزت بها باد 
�سبيا خال القرن )14ه�/20م(، مع اأن هذه الناحية مل تنل حقها من البحث والدرا�سة 
والتوثيق، واآمل اأن اأجد الوقت الكايف حتى اأتو�س���ع يف هذا املو�س���وع واأدر�سه درا�سة وافية 

يف هيئة كتاب علمي موثق)2( .

 )1(  ياربيع لقد اأ�سرت اإىل العديد من املعوقات، لكن مدوناتك خمت�سرة جدًا، مع اأن كل معوق ي�ستحق اأن يدر�س يف بحوث 
 عديدة . وناأمل اأن نرى من يتوىل هذا املو�سوع بالبحث والدرا�سة والتوثيق . ) ابن جري�س ( .

)2(  اآمل يا اأ�س���تاذ ربيع اأن توف بوعدك، فهذه بادك وم�س���قط راأ�س���ك، ولها واجب عليك اأنت واأمثالك فت�س���عون اإىل 
حفظ تاريخها وتراثها وح�سارتها .  ) ابن جري�س ( .
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ثالثــا: �سور من احلياة الجتماعية والقت�ساديــة يف حا�سرة �سبيا خالل 
القــرن الرابع ع�ســر الهجري/ الع�سريــن امليالدي . بقلــم اأ. خالد عبداهلل 

عبده عقيلي واآخرين )1( . 
ال�سفحةاملو�سوعم

162احلياة الجتماعيةاأوًل:
162     1ـ املجتمع والأ�سرة 

164     2ـ �سور من العمارة 
165     3ـ الأطعمة والأ�سربة

166     4ـ الألب�سة والزينة 
168     5ـ عادات الأعياد، والزواج، واخلتان، واملاآمت

175     6ـ عادات وتقاليد اأخرى 
180     7ـ الطب والتطبيب 

182     8ـ بع�س الألعاب الريا�سية والت�سايل 
183احلياة القت�سادية ثانيًا:

183     1ـ الرعي وال�سيد 
185     2ـ الزراعة 

188     3ـ املهن ال�سناعية واحلرف التقليدية 
190     4ـ التجارة 

اأوًل: احلياة الجتماعية :
1ـ املجتمع والأ�سرة : 

اإن جمتمع منطقة �س���بيا متما�س���ك حتكمه الأعراف والتقاليد وت�س���ري جميعها على 
قوانني األفها النا�س ف�ساروا عليها منذ القدم وحتى الآن، والأ�سرة جزء من هذا املجتمع 

)1(  كان عن���وان ه���ذا البحث �س���نة اإعداده : عام )1419� 1420ه�/1999�2000م( خماف �س���بيا ) درا�س���ة تاريخية 
ح�سارية خمت�سرة ( ) خال القرن 14ه�/20م(. وهو بحث تخرج يف ال�سنة الرابعة بق�سم التاريخ، كلية الرتبية، 
ف���رع جامعة امللك �س���عود . قام باإعداده اأربعة ط���اب هم: خالد عبداهلل عبده عقيل���ي ) ورد ذكره اأعاه (، وعلي 
م�س���اوي ح�س���ن �س���ديق، وحممد يحيى اأحمد، وم�س���اوي حممد الزاهد النعمي . ويقع البحث الرئي�سي يف )161( 
�سفحة . ا�ستمل على مقدمة ونبذ خمت�سرة عن جغرافية وتاريخ �سبيا ال�سيا�سي خال القرن )14ه�/20م(، وقد 
ا�س���تبعدنا تلك املقدمات وركزنا على احلياتني الجتماعية والقت�سادية املدونة يف �سلب البحث الأ�سا�سي وتقع يف 
)152( �س���فحة، واأجرينا اأي�س���ًا بع�س التعديات واحلذف والإ�سافة على هذه ال�س���فحات املعتمدة واملن�سورة يف 

هذا ال�سفر الذي بني يدينا . ) ابن جري�س ( .
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الكب���ري. وق���د اأجرينا مقابلة مع ال�س���يخ اأحمد ال�س���يد اأب���و طالب )1( . فق���ال: " كان اإذا 
قتل �س���خ�س ل �س���مح اهلل م���ن اأهل املخاف قبل احلكم ال�س���عودي يه���ب اأهل املخاف 
كرج���ل واحد مطالبني بدم���ه ول نهداأ حتى ناأخذ بدمه اأم���ا الآن فاحلمد هلل عم الأمن، 
واأ�س���بحت الدول���ة هي التي تاأخذ احلق م���ن الظامل، وعن التنظيم���ات الجتماعية التي 
كفلت لأهل منطقة �س���بيا ترابطهم �ساألنا الوالد حممد بن علي القبي)2( . اأحد القائمني 
على اأ�س���رة اآل القبي وكبريهم فقال: مازال اأهل �س���بيا يرتبطون بقوانني واأعراف كفلت 
لهم ترابطهم مع الأ�س���ر والقرى والقبائل و�س���نعطي مثاُل على امللحاء حا�سرة املخاف 
واأكرب قبائلها وهي تتكون من ثاثة مراكز كربى، هي: )اأ ( مركز ال�س���ادة . )ب( مركز 
الأ�سراف . )ج( مركز العرب . فاأما مركز ال�سادة فكان اأول �سيخ لهم فيما يروي ال�سيخ 
�س���لطان ب���ن حممد من اآل اأبي العيد، ثم تويف وعينوا ال�س���يخ حممد ب���ن لقي اأبو العيد، 
وبعده اختاروا ال�س���يخ حممد بن يحيى �س���بري اأبو العيد، ثم �س���يخهم احلا�سر اإىل كتابة 
هذه ال�س���طور هو ال�سيخ �سوعي بن حممد �س���بري من األ اأبي العيد ومنزله يف اأبي ال�سلع، 
ويتب���ع لهذا املركز اأ�س���ر عديدة منها: الربحة، واآل م�س���ني، واآل اأبو العي���د، واآل علي بن 
اأحم���د ) القباب (، واآل اآبة ه���ادي، والطوالبة، واآل العماري ) اآل زين واآل اأبو ماطر(، و 

اآل اأبو حية، واآل حيدر، وغريهم )3( . 
مرك���ز الأ�س���راف : ف���كان اأول من ع���رف من م�س���ائخهم، علي اأبو طال���ب عطيفة، 
واأحم���د ح�س���ني عم���اري، ويحي���ى ب���ن اإبراهي���م معاف���ا، واأحم���د اأب���و طال���ب عطيف���ة، 
وحمم���د حربو����س، وعل���ي ب���ن حمم���د حربو����س. وح�س���ني ب���ن عل���ي حمم���د حربو����س 
 وه���و �س���يخهم احل���ايل)4(، وم���ن الأ�س���ر التابع���ة له���ذا املرك���ز احلرابي����س، وامل�س���ربة 
) اخلويري وال�س���رقعي واآل زريقان (، واآل معاف���ا، واآل عطيفة واملثمي، والدباعية، واآل 
دهوان منهم ح�س���ن طعنون ومنهم اآل بن دريب، واآل من�س���ور خري�س، واآل اأبو الزوايد، 

واآل مقدام منهم اجلناوي وقومه، وبيت اآل الفلقي ومنهم اآل جماح وغريهم . 
واأما املركز الثالث : ) العرب( كان من اأوائل �سيوخهم : ح�سن بن منيف، ومطاعن 
بن ح�س���ن جربوت، وعواجي بن ح�س���ن ج���ربوت، وعواجي بن ح�س���ن النعمي، وال�س���يخ 

 )1(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ اأحمد ال�سيد اأبو طالب بتاريخ )1419/8/13ه�( بقرية امللحاء يف حا�سرة �سبيا )عقيلي 
 وزماوؤه( .  

)2(  مقابلة �سخ�س���ية مع ال�س���يخ حممد بن علي القبي م�س���اء )1419/8/13ه�( بقرية اأبو ال�س���لع يف منطقة �س���بيا.
)عقيلي وزماوؤه(.

)3(  مازال هناك اأ�سر وفخود اأخرى حبذا اأن يدر�س هذا املو�سوع درا�سة اأعمق ) ابن جري�س ( .
)4(  اأي �سنة اإعداد البحث الرئي�سي عام )19�1420ه�( .  ) ابن جري�س ( .
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احلا�سر)1(. وهو علي عواجي النعمي، ومن الأ�سر التابعة له :اآل �سيخني، والزينة ومنهم 
اآل �س���بري واآل العبا�س���ي، واآل هندي، والعطافة ومنهم اآل عبد اهلل، واأحمد ال�س���يخ، واآل 
عقاري والدوامرة واملراوعة، والنعامية ومنهم : الزوابعة، واآل بن خملفع، وغريهم )2( . 
ولكل مركز اأعراف خا�سة به واإذا حدث واأن ابتلي اأي فرد من هذه املراكز وا�ستدعى 
اأن يك���ون علي���ه دين اأو دية اأو نفقة عاج اأو غريها يقوم مركزه بدفع الن�س���ف من املبلغ 
والن�س���ف الآخر يوزع على املراكز املجاورة، ويقوم زعماء املراكز بتوزيعها على روؤ�س���اء 
الأ�س���ر وهم يبلغ���ون اأفرادهم فيدفعون املبلغ املح�س���وب عليهم، واأي ف���رد ل يدفع يكون 

خارجًا عن هذه املراكز، ول يح�سب له اأي ح�ساب . 
وملركزي ال�سادة والأ�سراف نظام ل نحبذه اإل اأنهم مازالوا م�ستم�سكني به حتى الآن 
وهو اأنهم ل يزوجون مركز العرب مهما حدث ويتزاوج ال�س���ادة والأ�س���راف فيما بينهم، 
واإذا حدث واأن اأراد العربي الزواج من عند ال�سيد اأو ال�سريف، ووافق ال�سيد اأو ال�سريف 
هبت عليه القبيلة مبا فيهم عربهم ينكرون عليه ذلك، واأما الأرا�س���ي فهي توزع ح�س���ب 
املراكز، لكل مركز ق�سم من الأرا�سي، ولكل اأ�سرة كبريها يحكمها واأفرادها، وعليهم اأن 

يطيعوا اأوامره، ويجتمعون كل اأ�سبوع يومًا وغالبًا يكون اجلمعة . 
2ـ �سور من العمارة : 

كان���ت حياة ال�س���كان يف منطقة �س���بيا ب�س���يطة، فكان���وا يعانون من �س���ظف العي�س 
وانعك�س ذلك على م�س���كنهم، فهم ي�س���كنون اأبنية متوا�س���عة، وقد �س���األنا ال�سيخ ح�سني 
جابر خويري)3( . عن ذلك فقال " كانت مبانينا ب�س���يطة فكل على قدر حاله، فمي�س���ور 
احلال لديه ع�س���ة اأو ع�س���تان، واحدة لل�سكن والأخرى لل�س���يوف، ومتو�سط احلال عنده 
ع�سة واحدة و�سبل، ويبني اأ�سا�س الع�سة من ) العرج وال�سرح والق�سب وامل�س ( وتغطى 
من فوق بالثمام واملرخ ويربطون عليها باحلبال التي ت�س���نع من �س���عف الدوم . ويغ�سيها 

�سبعة اأو ثمانية اأ�سخا�س واأثناء البناء يرددون بع�س الأنا�سيد للت�سلية، مثل: 
ـــــــــــو اجلـــــــــمـــــــــل  ـــــــــــّل ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة �ـــــــــــس ــــــــهــــــــم اأرب ــــــــّل واجلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا �ــــــــس

وتكون الع�س���ة مثلثة ال�سكل ) خمروطية ( يف اأعاها ع�سى ت�سمى القرعينة وتبلط 

)1(  يق�سد ب� ) احلا�سر ( عام )19�20ه�( . ) ابن جري�س ( .
)2(  هذه الأ�سر والفخوذ مناذج، ومازال هناك اأ�سر اأخرى عديدة تتبع لهذه الرتكيبة الجتماعية . ) ابن جري�س ( .

 )3(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ ح�سني جابر خويري بتاريخ )1419/7/23ه�( بقرية اخلوارية، يف حا�سرة �سبيا . )عقيلي 
      وزماوؤه( .  
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اأر�سيتها او تق�س�س بروث البقر املخلوط بالطني  واملاء، ومن داخل الع�سة تزين بالأواين 
وتلب���د بالطني، وتدهن بالن���ورة، ويركب فيها رفوف لو�س���ع اأدوات البيت عليها، وهناك 
حبل ممتد من اأعلى الع�س���ة حتى ي�سل منت�سفها ويربط به عود طويل قوي من احلطب 
تعلق به املاب�س والأطعمة، حتى تكون بعيدة عن متناول اأيدي الأطفال واملوا�س���ي ودواب 
الأر�س . وهذا يف ع�س���ة ال�س���كن، اأما ع�س���ة ال�س���يوف فه���ي تزين بالكرا�س���ي والقعائد 
وال�س���باري . وال�س���بل �سغري للجل�س���ات العائلية، ويبنى املطبخ من الدوم وخ�سب ال�سمر 
والأثل واملرخ، ول يحتاج يف بنائه �سوى �سخ�سني اأو ثاثة فهو �سهل البناء . واجلهو يبنى 
م���ن احلجارة التي جتلب من اجلبال، ويبنى اأي�س���ًا من اخلل���ب ) الطني والتنب واملاء (، 
وهو م�س���تطيل ال�سكل وي�سقف بالدوم، ثم يو�س���ع عليه اخللب وتبلط اأر�سيته . واخلدور 
: وهي ملن حالهم �س���عيف وفقراء، وهي قطع من القما�س اأو العجار من الطفي و�س���عف 
النخل والدوم، وتو�س���ع فوق �سجر ال�سمر يتظللون حتتها وي�سكنها البدو)1( . ومع التطور 
احلديث تغريت الأو�ساع وازدهرت املباين واأ�سبحت ت�سيد الفلل والعمائر وظهرت حركة 

عمرانية مزدهرة يف املخاف، ويف كل يوم وهي يف مناء وازدهار . 
3ـ الأطعمة والأ�سربة : 

كانت الأطعمة والأ�س���ربة يف باد �س���بيا متوا�سعة وب�سيطة ل�س���اآلة احلياة املعي�سية 
وقل���ة الدخل املادي، ومعظمها من مزارعهم، وعن الأ�س���ربة حدثنا الوالد ح�س���ني جابر 
خويري)2( فقال" كانت الأ�س���ربة يف ال�سابق حمدودة، فاملاء جنلبه من ) البئر (، والبئر 
ي���رتاوح عمقه���ا ما ب���ني )8  - 15( قامة اأي ما تقارب )10 - 19مرت (، وي�س���رب النا�س 
يف اإناء يدعى ) ال�س���حفة (، واأحيانًا يحفرون يف الوادي ما ي�س���مى بالف�سيرَّة وهي حفرة 
ب�س���يطة حتفر بجانب املاء الغري �س���الح لل�س���رب ثم ت�س���فى وتنقى حتى ت�سبح �ساحلة 
لل�س���رب. وم�س���در اللنب م���ن الإبل اأو البق���ر اأو الغنم، وكان الرجال اأو الن�س���اء على حد 
�س���واء يقومون بحلب اللنب من تلك البهائم، وي�س���رب مبا�سرة باردًا اأو �ساخنًا، اأو ي�سرب 
مع العي�س احلايل الغري خممر. والقهوة من اأهم امل�س���روبات وت�سرب �ساخنة، وهي عدة 
اأ�سناف منها احلام�س التي حت�سر عن طريق املاء املغلي والنب، والقهوة احلالية حت�سر 
باملاء املغلي والق�س���ر. وال�ساي مل يكن متوفرًا يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري ورمبا 
يوجد يف بيوت الأثرياء، وعند اإعداد ال�س���اي تظهر له رائحة ُت�س���م يف كل القرية، وذلك 

 )1(  تف�س���يات حمدودة وكنت اآمل اأن تكون اأطول واأعمق . للمزيد انظر: غيثان بن جري�س . ع�س���ري)1100�1400ه�/ 
      1688� 1980م( ) جدة :دار الباد للطباعة والن�سر، 1415ه�/1994م(، �س37�58 . ) ابن جري�س ( .

)2(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ ح�سني جابر خويري بتاريخ )1419/7/23ه�( بقرية اخلوارية .) عقيلي وزماوؤه( .    
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يدل على غرابته وندرته، ويعمل باملاء ال�ساخن وال�ساي وال�سكر، وي�سرب زائدًا اأو متو�سطًا 
اأو قليل ال�س���كر ح�سب رغبة ال�س���خ�س، وحاليًا يقدم لل�سيوف مع القهوة . بالإ�سافة اإىل 

بع�س امل�سروبات الأخرى من الع�سائر" . 
وع���ن الأطعمة وكيفي���ة اإعدادها حدثتنا الوالدة ذرعة بنت يحيى م�س���ربي فقالت : 
)1( العي�ــس ) اخلمري( : ي�س���نع من ال���ذرة املطحونة باملطحنة، ث���م يعجن ويخمر ليوم 
حتى ي�س���بح جاهزًا، ثم يو�س���ع يف التنور حتى ين�س���ج، )2( الرثيث : ي�س���نع من اللنب 
والذرة اأو الدخن ويفتونه اأي يدكونه حتى ي�س���بح ممزوجًا باللنب، ويو�س���ع عليه ال�سمن 
اأحيانًا وال�س���كر، وهو من اأ�س���هى الأكات يف عموم منطقة جازان. )3( احلام�س : يعمل 
من الذرة املخمرة املطحونة ويفتونها وميزجونها مع ورق الغلف املطبوخ، ثم ميزج باللنب 
املخ�سو�س ) احلقنة ( وير�سون عليه ال�سمن وال�سحم واللحم، ول تخلو وليمة منه ويو�سع 
يف احلي�س���ية)1( . )4( املرزوم : ي�س���نع من احلنطة وميزج بال�س���من والع�س���ل، وهي اأكلة 
حلوة توؤكل قبل اأكل احلام�س . )5( املر�سة : ي�سنع من الدقيق واملوز، يدق الدقيق حتى 
ي�س���بح قطعًا �س���غرية ثم يو�سع عليه املوز ومير�س، واأحيانًا يو�س���ع عليه ال�سكر ومتر�س 
املر�س���ة حتى ت�س���بح لينة مع الدقيق ثم يو�سع عليه ال�س���من والع�سل. )6( اللحوح : من 
ال���ذرة املخم���رة اخلفيفة ت�س���ب على لوح معدين مو�س���وع على النار حت���ى جتهز فتكون 
رقيق���ة ثم ت���وؤكل مع املرق. )7( احلنيذ: هو اللحم املحنوذ يف التنور اأو ما ي�س���مى عندنا 
بامليفى . )8( املح�سو�س: يعمل فقط يف عيد عرفة يقطع اللحم اإىل قطع �س���غرية بحجم 
احل�س���اة، ثم يو�س���ع بالقدر مع ال�سحم املقطع اإىل قطع �سغرية ثم تقلى مع اللحم حتى 
ي�س���بح حم�سو�س���ًا . )9( املغ�س اأو الربمة : يتكون من م���اء وطماطم وبطاط�س وبهارات 

ويو�سع به حلم ثم يو�سع يف التنور حتى يكون نا�سجًا)2( . 
4ـ الألب�سة والزينة : 

يرتبط اللبا�س يف �سبيا مبا متليه الظروف البيئية والجتماعية من مناخ وعادات   
خمتلفة، ويقول ح�س���ن جابر خويري " اإن النا�س يلب�س���ون الوزرة وال�سميح وي�سعون على 
روؤو�س���هم عمامة او مظلة تقيهم من ال�سم�س، اأي�س���ًا يلب�سون املثلوث وامل�سنف واحلوك، 
ويلب�س���ون الربدة اليمنية وال�س���درة، واملاآزر اإىل ما حتت الركبة وت�س���ل حتى منت�س���ف 
ال�س���اق، ويحتزمون باجلنبية وهي ذات كتل طويلة، اأو اجلويف امل�س���در التي ت�س���ل حتى 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع كبار امل�سنني من ال�سيدات بتاريخ )1419/7/24ه�( يف حا�سرة �سبيا . ) عقيلي وزماوؤه ( .
 )2(  ماذك���ر مناذج من الأ�س���ربة والأطعمة يف منطقة �س���بيا، وهذا املو�س���وع ي�س���تحق اأن يدر�س يف ع���دد من البحوث 

      والكتب العلمية . ) ابن جري�س ( .
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منت�س���ف ال�سدر، وي�سعون على روؤو�س���هم ربطة اأو ع�سبة تزين بالفل والكادي امللفوفة 
مع الع�س���بة وبع�سهم ي�سع �ساًل على راأ�سه والبع�س ي�سع قبوعًا ي�سنع من الطفي، وهو 
من �س���جر الدوم، لكي يتظللوا به على الراأ�س والبع�س يرتك الراأ�س بدون عمامة مكتفيًا 
ومتباهي���ًا ب�س���عره الطويل، الذي ي�س���مونه جهف���ًا، ومل تكن توجد ثياب حت���ى جاء العهد 
ال�سعودي وعرفت الثياب وال�سماغ والغرتة والعقال وتفننوا يف لب�سها")1( . وعن اللب�س يف 
جازان و�س���بيا وما حولهما، يذكر اأحدث الباحثني يف الع�سر احلديث قوله :" اأما تهامة 
فكان النا�س يف املخاف ال�س���ليماين يلب�سون ماآزر من اخلام ي�سيف اإليها امل�سنون منهم 
�س���درًا من " البفتة " اأو " الدبيت " الأ�س���ود، كما يغطى ال�س���يوخ روؤو�س���هم بقبعات من 
اخليزران تلف بعمامة �سوداء، تعرف بامل�سر غري اأن �سكان املدن يلب�سون املاآزر اجلوكي 
و�س���درًا من "البفتة " البي�ساء، كما يلب�س الأغنياء وروؤ�ساء القبائل ثيابًا طويلة تكتنفها 
ماآزر من " البفتة "، وي�سعون على روؤو�سهم العمائم")2(، وي�ستطرد قائًا : " ومما يت�سم 
ب���ه اللب�س يف تهامة ذلك املظهر املميز فيما يلب�س���ونه من �س���در تفننت الأيدي والأذواق 
يف تنميقها، ثم يف تلك املاآزر الق�س���رية التي ت�س���ل يف الغالب اإىل اأ�سفل الركبة، وكذلك 
الأحزمة التي تربط بها خوا�سرهم، ويتمنطق بها الرجال منهم املعروفة باجلنبية، كما 
يت�س���م الرجال برتكهم روؤو�سهم حا�س���رة، وقد اأ�سدلت �سعورهم على مناكبهم يف تنظيم 
رائع جميل، حيث لفت بع�س���ابة نق�ست بالف�س���ة واأقيمت حولها الأزهار والرياحني . اأما 
الن�س���اء فكن يلب�س���ن وزرة و�س���رتة وقطاعة ي�سعنها على روؤو�س���هن، وكن يتزين ويلب�سن 
اأ�س���اور الف�س���ة، وهي اأو�ساح ي�س���عنها يف اأيديهن وم�س���ك، وحلقة ي�س���عنها يف اآذانهن 
وحج���ور وخاخ���ل يف اأرجلهن، وكان ملاب�س���هن نقو�س زاهية وجذابة . وتلب�س ن�س���اوؤهم 
ال���وزرة والقمي�س، بينما يغطني روؤو�س���هن بخمر تعرف بامل�س���امل، " ولقد كان للن�س���اء 
اأردي���ة ي�س���عنها عل���ى ظهورهن تعرف ب���� ) املزار ( ويق���ل عنها حجمًا اأن���واع اأخرى من 
الأردية كالنطع واملق�س���ر، ومن اأحزمة الن�س���اء الن�سعة وال�سبتة واملكفة . ومن اأهم زينة 
الن�ساء اأي�سًا احلناء ينق�سنها نق�سًا بت�سكيات جميلة، وهن يعملنه يف اأيديهن واأرجلهن، 
كذلك الكحل يف عيونهن، وت�س���ف املراأة �س���عرها وتفرقه من املنت�س���ف، ثم ت�س���ع عليه 

الفل والكادي)3( . 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ ح�سن جابر خويري يوم )1419/8/20ه�( بقرية اأم الق�سب .) عقيلي وزماوؤه ( .
)2(  عبداهلل حممد اأبو داه�س، احلياة الفكرية والأدبية يف جنوبي ال�سعودية، ط2، �س 25�26 . 

 )3(  تاريخ اللبا�س والزينة يف �سبيا اأو عموم منطقة جازان من املو�سوعات احل�سارية املهمة، وي�ستحق اأن يدر�س خال القرون 
       الثاثة املا�سية، ومن يقوم بذلك ف�سوف ي�سدي لنا معا�سر الباحثني ف�سًا كبريًا، واآمل اأن نرى من موؤرخي منطقة جازان 

      من يدر�س تاريخها وح�سارتها يف الع�سر احلديث واملعا�سر. ) ابن جري�س ( . 
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5ـ عادات الأعياد، والزواج، واخلتان، واملاآمت :

الأعياد عند العرب قدمية، ويف الأديان الأخرى اأعياد معظمها من ا�ستحداث الب�سر 
وحتى الوثنيون لهم اأعياد . اأما ال�سريعة الإ�سامية فقررت لنا عيدين، هما عيد رم�سان 
املبارك ) عيد الفطر( وعيد الأ�سحى. اإ�سافة اإىل يوم اجلمعة وهو عيد امل�سلمني الأ�سبوعي 
. وا�ستمر ذلك عرب اأطوار التاريخ الإ�سامي ويف منطقة �سبيا يحدثنا عبده م�سعود عن 
عيد الفطر فيقول)1( : " عيد رم�سان عيد امل�سلمني الكبري يدخل منذ يوم الوقفة الكاذبة 
) ويق�سد بها ليلة الثامن والع�سرين (، رمبا يطلقون عليها ا�سم الوقفة لأن معظم النا�س 
توقف اأعمالها اأو توؤجل معظمها اإىل بعد العيد، ثم ين�س���غلون باجلمع والرتتيب ل�ستقبال 
العيد، ويف الليلة التي ت�س���بق يوم العيد ت�س���مى ) الوقفة ال�سادقة (. وت�سبح القرية مثل 
خلية النحل، فالرجال يف الطرقات اإىل الأ�سواق، والن�ساء يف الرتتيب والتنظيف للمنازل، 
وبع�سهم يف الزيارات، ويلعبون اأهل القرى وت�سرب الطبول، ويفرح ال�سبيان حتى وقت 
متاأخر من الليل، يتبادل النا�س التهاين والتربيكات. ويف الأ�سواق يكون الرجال م�سغولني 
بجلب ما ي�س���تطيعون من ماب����س لهم ولأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، ويك�س���ون اأبناءهم 
 واأمهاتهم . وت�س���مل الك�س���وة جميع اأفراد الأ�س���رة، وي�سرتي الرجل لنف�س���ه اإزارًا جديدًا 
) حوك ( ورداء ) �س���ميز ( وعمامة اإن كان كبري ال�س���ن، اأو ي�سنع لنف�سه طوقًا من نبات 
الزينة ول�س���يما البعيرثان اأو فل وغريه، وت�س���نع الن�س���اء عقود الفل وي�س���عن ما ي�سمى 
الع�س���ية ) الطيب وم�سحوق نباتات عطرية ( وي�سعن الكحل يف العيون، ويح�سر الرجل 

معهم من ال�سوق الطعام املخ�س�س لإفطار العيد واأهمها الع�سل واجلزائري " )2( . 
ويف ال�سباح يقوم النا�س بتوزيع زكاة اأموالهم ويذكر ابن م�سعود " اأنها يف زمانهم 
كان���ت من القم���ح اأو الدخن اأو ال�س���عري اأو احلنطة، وقلة من يزكون نق���دًا " )3( . وغالبًا 
يك���ون موؤذن القرية قد بكر اإىل مكان ف�س���يح مت حتديده م�س���بقًا ويب���داأ بالنداء وبعدها 
يجل�س ويتوارد الرجال ومعهم �س���بيانهم والبع�س يح�س���ر معه م�س���اة من الألياف، اأو 
اأوراق الدوم، تخرزها الن�ساء يف البيت، وبع�سهم ياأتي بدونها ويجل�سون بجانب بع�سهم 
ويب���داأون برتدي���د ) اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكرب اهلل اأكرب وهلل احلمد(. 
وت�س���مع لهم همهم���ة من بعد، ث���م ياأتي خطيب القري���ة ويخطب بالنا����س، وبعدها تقام 

)1(  مقابلة مع عبده م�سعود يف قرية اأم الق�سب )1419/8/1ه�( ) عقيلي وزماوؤه ( .
 )2(  اجلزائري : �سمك ميلح ويحفظ يف الرتبة ثم يخرج بعد فرتة وقد اأ�سبح طعمه حام�سًا ويوؤكل مع املر�سة وهي الرب والع�سل 

      وال�سمن . ) عقيلي وزماوؤه ( .
)3(  مقابلة مع عبده م�سعود / اأم الق�سب يف )1419/8/1ه�( . )عقيلي وزماوؤه ( .
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ال�س���اة وي�سلي بهم الإمام، وبعد الت�س���ليم يبداأ النا�س يف ال�سام على بع�سهم وتبادل 
الته���اين والأدعي���ة ومنها ) بارك اهلل لكم عيدكم ( واأط���ال اهلل عمركم، والدعاء ببنت 
احلال وباحلج والتمدينة ) زيارة املدينة ( . وين�س���رف النا�س بعدها اإىل منازلهم ويف 
الطري���ق ل يرتك���ون منزًل دون املرور باأهله وال�س���ام عليهم، وتكون الن�س���اء قد جتهزن 
يف املنازل ل�س���تقبال اأهاليهن، وبعد اأن ي�س���لم كل رجل على اأهل���ه يبداأ املنادي بالإفطار 
اجلماع���ي، حي���ث يخرج كل رجل ما قد اأعده اأهل بيته م���ن طعام متوفر ويجتمع اأهل كل 
ح���ارة يف حارته���م يف مكان مظل���ل خارج البي���وت ول يبداأون الأكل حتى ي�س���تكمل جميع 
�س���كان احل���ارة . ويبداأ كبري القوم بالب�س���ملة ثم الأكل وبعدها ي���اأكل الباقون . ومازالت 
هذه العادة اإىل الآن . وعندما �س���األت عبده م�س���عود عمن ا�س���تحدث هذه العادة قال ل 
اأدري يا بني، "فلقد وجدنا اآباءنا كذلك يفعلون " )1( .  اأما عيد الأ�س���حى فا جتري له 
ا�س���تعدادات كالعيد الأول، وقد اأجرينا مقابلة مع الوالدة ) زينب بارود( )2( . و�س���األتها 
عن �سبب عدم اهتمام النا�س ب�سورة ت�سل لهتمامهم بعيد الفطر فقالت معظم النا�س 
يكون���وا ) هام���ني)3( . اأهاليهم الذين ذهبوا للحج ( وجتري يف هذا العيد نف�س مرا�س���م 
العيد ال�س���ابق با�ستثناء ال�سراء الكثري، وفيه ي�سحي النا�س، وكل يذبح لنف�سه، ويف الليل 
يقومون باإعداد ) املح�س���و�س (، وهو و�سع قطع اللحم مع ال�سحم يف قدر كبري بدون ماء 
ويح���رك حتى يتحمر وت�س���اف اإليه البهارات والتوابل، وعندم���ا يربد يتجمد الدهن، ثم 
يحفظ ملدة ت�سل اإىل �سهر اأو اأكرث . ويف يوم اجلمعة يتبادل النا�س ال�سام بعد ال�ساة 

مبا�سرة والتهاين بال�سحة والعافية، والآن يكتفون بامل�سافحة ملن وجد يف الطريق .  
وقب���ل احلديث عن عادة الزواج ومرا�س���يمه يف �س���بيا اأود الإ�س���ارة اإىل اأن الدكتور 
غيث���ان ب���ن جري����س ناق�س ه���ذه الع���ادة يف كتاب���ه : ع�ســريـ  درا�ســة تاريخيــة يف احلياة 
الجتماعيــة والقت�سادية)1100 -  1400هـ()4(، ودر�س عادة الزواج من كل اجلوانب 
يف منطقة ع�س���ري، والذي اأراه اأن هذه العادة يف منطقة �س���بيا ل تختلف �سيئًا عما ذكره 
ابن جري�س اإل يف بع�س امل�سميات، وهنا نذكر �سيئًا من التف�سيل عن مرا�سيم الزواج يف 
باد �س���بيا وما جاورها، فعندما يرغب ال�س���اب يف الزواج �س���واًء من اأقاربه اأو من بنات 
قريته، اأو من بنات القرى املحيطة به . واأكرث ما يح�سل يف زواج الأقارب  اأن يكون الآباء 
قد اتفقوا على زواج اأبنائهم �سابقًا دون اأخذ موافقتهم، واإذا تزوجت بنت العم من رجل 

)1(  مقابلة مع الوالد عبده م�سعود / اأم الق�سب يف )1419/8/1ه�( . ) عقيلي وزماوؤه ( .
)2(  مقابلة مع الوالدة زينب بارود يف قرية اأم الق�سب يف )1419/8/3ه�( .)عقيلي وزماوؤه ( . 

)3(  هامني : اأي قلقني وخائفني على اأقاربهم الذين ذهبوا للحج . ) عقيلي وزماوؤه ( . 
)4(  انظر الكتاب نف�سه )1415ه�/1994م(، �س 78� 85) عقيلي وزماوؤه ( .
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اآخر فاإن من حق ابن العم اأن يعار�س هذا الزواج حتى تتم تر�سيته، وحول هذه  النقطة 
اأجرين���ا مقابل���ة مع عبداهلل جبريي فقال: " مثل هذا الزواج دائمًا يح�س���ل عندنا، فاأنا 
مثًا تزوجت من ابنة عمي لأن والدي اتفق مع عمي على هذا الأمر ونحن مازلنا �سغارًا 
ورغم ذلك ع�س���نا �سويًا �سعداء مل يكدر اأحوالنا اأي �س���يء، واأجنبنا ولدين وبنتًا واأ�سبح 
الآن لدين���ا اأحفاد واحلمد هلل على كل �س���يء")1( . وع���ادة يعي�س اأبناء العم يف بيت اجلد 
�س���ويًا حتى يكربوا ويتم الزواج فيما بعد، ولكن هذا ل يعني اأن مثل هذا الزواج يح�س���ل 
دائمًا ؛ فاأحيانًا يفكر ال�س���اب يف الزواج من اإحدى بنات قريته، وغالبًا يرى ال�س���اب هذه 
الفتاة قبل زواجهما، فالنا�س جميعًا يعملون �س���ويًا يف الرعي اأو الزراعة، ويقابل بع�سهم 
بع�س���ًا، اأما ال���زواج من خارج القرية فيح�س���ل اأحيانًا بناًء على معرفة الآباء لبع�س���هم 
اأو يكون ال�س���اب قد راأى الفتاة �س���دفة اأثناء ذهابه للقرية، وبعد اأن يرغب ال�س���خ�س يف 
الزواج من فتاة معينة فاإنه ير�س���ل اأمه اأو اأخته لأخذ موافقة اأمها، وبعد املوافقة املبدئية 
ياأخ���ذ وال���د العري�س بع�س رجال القرية ويذهب خلطبة الفت���اة، وهم ما يعرفون ) باجلاهة ( 

وهذه تكون يف البداية فقط . 
بع���د اأن يت���م خطبة الفتاة ب�س���ورة مبدئية تتم املرا�س���يم الفعلية ويت���م التفاق بني 
اأه���ل العري����س واأهل العرو�س���ة على يوم حمدد، ويكون والد العرو�س���ة قد ا�س���تعد بوليمة 
اأو ما جتود به نف�س���ه قبل اأن يح�س���ر املدعوون وعادة ما يكونوا من الأقارب والأ�س���دقاء 
املقربني . وعندما يح�سرون تقدم لهم القهوة والتمر اإن وجد، ويح�سر املاأذون ال�سرعي 
ويت���م عقد القران ث���م ياأتي الأقارب والأ�س���دقاء يباركون للعري�س . ويتم اأي�س���ًا التفاق 
عل���ى امله���ر املدفوع الذي ل ميك���ن مقارنته باملبال���غ التي تدفع يف الوق���ت احلايل، حيث 
ينظ���ر البع����س اإىل الزواج وكاأنه �س���لعة، واأحيانًا ل يرحم بع�س���هم البع�س حتى ولو كان 
العري�سان من الأقارب. ويف فرتة اخلطوبة يجري ما يعرف ب� ) مق�سى ال�سدا (، ويق�سد 
ب���ه اللوازم املبدئية التي تقدم للعرو�س���ة من قبل اأهل العري����س، وتقدم يف فرتة اخلطبة 
 تعب���ريًا ع���ن التفاق ال���ذي مت بينهما . وع���ن مقدار امله���ر تقول زينب من�س���ور خويري 
" يختلف دفع املهر من رجل اإىل اآخر، فقد كان الريال يف اأيامنا ي�س���كل ال�س���يء الكثري، 
وكان اأكرث مهر ثاثني رياًل تقريبًا، واأحيانًا قطعة اأر�س �سغرية مهرًا للزوجة )2( .وفيما 
يعرف ب� ) ليلة الزفاف ( اأو ليلة احلمل تر�س���ل الدعوة اإىل الأقارب والأ�سدقاء للح�سور 
يف هذه الليلة واأحيانًا توؤجل هذه الليلة لظرف قد يح�س���ل مثل موت �س���خ�س يف القرية، 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد عبداهلل جبريي بتاريخ )1419/8/7ه�( قرية امللحاء . )عقيلي وزماوؤه ( . 
)2(  مقابلة مع الوالدة زينب من�سور خويري بتاريخ ) 1419/8/2ه�( يف قرية اخلوارية . ) عقيلي وزماوؤه ( .
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فينتظرون اأ�سبوعًا، ثم يذهب العري�س لبيت اأهل امليت وي�ستاأذن منهم يف اإقامة العر�س. 
وبالع���ودة اإىل ليل���ة الزفاف تك���رث فيها الزغاري���د والطراطيع وهو ما يعرف بال�س���حات 
واأي�س���ًا البن���ادق وكل ذلك تعبريًا عن الفرح���ة، وعادة ما يكون بعد الع�س���اء . ويف اليوم 
ال�سابق لليلة الزواج تقوم اأم العري�س بن�سر لوازم العرو�سة يف بيتها اأو تكلف جارية تكون 
يف خدمتها خال اأيام العر�س بطلب ن�س���اء القرية للنظر اإىل ما جاء به ابنها لعرو�س���ته 
واأي�س���ًا لتقدمي بع����س امل�س���اعدات لأم العري�س وهي م���ا تعرف باملدي���ة ترجعها لهم يف 
اأفراحهم" . وعن جهاز العر�س �س���األنا الوالدة زرعة بنت يحيى عنه فقالت : " هو ع�س���ر 
ثياب �سند�س���ي وقمي�س اأبو جلب وحرير وحطيم و�سدة وقطاعة �سند�سي واأي�سًا اأو�ساح 
وم�س���ك وحجول ف�س���ة يف رجلها وخلخ���الن" )1( . وبعد ح�س���ور الن�س���اء املدعوات تقرع 
الطبول وتلعلع الزغاريد، حني تقام حفلة الرق�س وت�س���مى تلك الع�سرية بليلة التي�سرية 
ويتكون الرق�س من �س���فني متقابلني ويف و�س���طهما ال�ساعرة وي�سري كل منهما اإىل مكان 
الآخر يف بطء وي�س���تمر اإىل قبل الغروب، ثم ي�س���تاأنف بعد املغرب اإىل الع�س���اء، ثم ياأخذ 
بع�س اجلواري مب�ساعدة اأهل الدار يف طي الثياب وترتيب اجلهاز ا�ستعدادًا لرتحيله اإىل 
 دار العرو����س)2( . وقبل ليلة الزفاف ويف نف�س الليلة كان اأهل العري�س يجهزون الزيارون 
) العبي���د ( لل�س���رب عل���ى الطب���ول، واأم العري�س واإخوان���ه واأقاربه يرق�س���ون على هذه 
الطبول اإ�س���افة اإىل اجل���واري الاتي يقمن بهذا العمل، ولكن يف الوقت احلايل اأ�س���بح 
اأه���ل العري�س يق�س���مون جهاز العر����س على فرتتني جزء منها يذه���ب يف فرتة الظهرية، 
واجل���زء الآخر يذهب ب���ه يف الليل اإىل بيت العرو�س���ة، وبعد النتقال اإىل بيت العرو�س���ة 

اأي�سًا يذهب معهم الزيارون) العبيد ( اإىل هناك .
ويف ليل���ة الزفاف يقيم والد العرو�س وليمة مبنا�س���بة زواج ابنه يدعو اإليها الأقارب 
والأ�سدقاء واأهل القرية وبعد الع�ساء كان اأهل القرية يقدمون له بع�س امل�ساعدات املادية 
نتيجة ملا تكلفه يف عر�س ابنه . وقبل النتقال اإىل بيت العرو�س يحمل جهاز العرو�سة على 
اجلمال واحلمري لنقله اإىل بيتها وقد يحمل هذا اجلهاز يف الليلة ال�س���ابقة لليلة الزفاف 
اإذا كان امل���كان بعي���دًا، ويف اأثناء �س���ري اجلمال يف بع�س الأوقات يعرت�س���ها ولد ابن عم 
العرو�س���ة لو كان �س���غريًا وتتم تر�س���يته ثم توا�سل احلملة �س���ريها حتى ت�سل اإىل بيت 
العرو�سة، ويكون والد العرو�سة يف ا�ستقبالهم لتنزيل جهاز العرو�سة وا�ستقبال ال�سيوف. 
واأم العرو�س���ة تن�س���غل يف هذه الليلة بتجمي���ل ابنتها، حيث يعمل لها ما يعرف بالع�س���ية 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ )1419/7/24ه�( بقرية اخلوارية .) عقيلي وزماوؤه ( .
)2(  العقيلي، حممد بن اأحمد . الأدب ال�سعبي يف اجلنوب، ج1، ط1، دار اليمامة، الريا�س، 1402ه�، �س34 .
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وت�س���مل الفل واحل�س���ن والكادي واملح�س���ارة، وبعد جتهيز العرو�س���ة يقام برتبيعها فوق 
كر�س���ي مرتف���ع . ويتم الرق�س حولها من قبل اجلواري ون�س���اء القري���ة، وكانت الفتاة ل 
حترك �ساكنًا دللة على اتزانها وحيائها، ويف �سوء ذلك ت�ستخدم الطراطيع ) ال�سحات 
( والبنادق التي ي�ستخدمها اأهل العري�س تعبريًا عن اأفراحهم، وت�ستمر هذه الأفراح حتى 
منت�س���ف الليل قرابة ال�س���اعة الثانية ليًا ثم يقوم اأهل العري�س باإدخال ابنهم اإىل ع�س 
الزوجية حني كان العري�س يقيم يف بيت العرو�سة حتى ينتقل بها فيما بعد اإىل بيته . وبعد 
ف���رتة يتم اإدخال العرو�س���ة اإىل زوجها، وبعد دقائق يدخلون الطع���ام اإليهما ثم يخلدان 
للن���وم . واأهل العري����س ل ياأتيهم النوم حتى يتم زواج ابنهم وهي ما تعرف بالليلة الأوىل 
للعري�س، وكان الأهل يعي�سون يف قلق نف�سي حتى تنتهي مرا�سيم الزواج ويطلقون الأعرية 
النارية يف الهواء تعبريًا عن فرحهم، وكانت تو�سع قطعة بي�ساء حتت العرو�س، وعندما 
يتم الدخول بها تاأخذ هذه ال�سا�سة وتظهرها اأمام النا�س تعبريًا عن فرحهم بالزواج . 

واأحيانًا يف�س���ل العري�س فا يقدر على جم���اع زوجته يف ليلته الأوىل فيتبادر اإىل   
ذهن والده اأنه عمل له عمل ) اللوث ( فيبداأ بالبحث عمن يفك هذا ال�س���حر، وهذا نوع 
من ال�سرك والعياذ باهلل . ولو نظرنا اإىل الأمر بنظرة حتليلية لوجدناه عامًا نف�سيًا قد 
ي�س���يب العري�س ويحتاج اإىل القليل من ال�س���رب حتى يتم تخطي هذه املرحلة . واأحيانًا 
يقيم العري�س يف بيت العرو�س���ة فرتة من الزمن قد تكون �س���نة اأو عدة �س���نوات حتى يتم 
النتقال، واإن كان بع�س���هم يقوم بنقل زوجته يف الليلة الأوىل واأحيانًا يجب على العري�س 
اأن يدف���ع النق���ول وهو مبلغ من املال يتم دفعه لأهل العرو�س���ة حتى يتم انتقالها اإىل بيت 
عري�س���ها . فعندم���ا ينتقل الزوج والزوج���ة اإىل بيت اأهل الرج���ل اأو اإىل بيت خا�س بهما 
واأولدهما ي�سمى ذلك اليوم بيوم النقول اأي انتقال الزوجة من دار اأهلها اإىل دار زوجها 
.ويرتب���ط بهذه العادة بع�س التقالي���د التي تعارف عليها بع�س ال�س���كان، فعندما يرغب 
الرج���ل اخلروج بزوجت���ه يبدي رغبته لأهل الزوج���ة، واأحيانًا يقوم وال���د الزوج اأو كبري 
اأ�س���رته مبناق�س���ة الأمر مع اأ�س���رة الزوجة، وبع���د موافقتهم تذهب وال���دة الزوجة لرتى 
البي���ت اأو الغرف���ة التي �س���تنزل بها ابنتها واأحيانًا ت�س���حب معها بع����س الأثاث والأواين 
لت�س���عها يف ذل���ك املنزل ثم ياأت���ي يوم النقول)1( . وقد �س���األنا الوال���دة زرعة بنت يحيى 
فقالت : " اإذا طلب الزوج النقول قام اأهلها بعمل النب واملجلجل للحرمي على القهوة واإذا 

ذهبت و�سعوا احلب حتت رجلها وقالوا م�سكنة ممكنة " )2( . 

)1(  اب���ن جري����س، غيثان بن علي . ع�س���ري� درا�س���ة تاريخي���ة يف احلياة الجتماعي���ة والقت�س���ادية )1100� 1400ه�( 
)1415ه�(، �س82 .

)2(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ )1419/7/24ه�( بقرية اخلوارية . )عقيلي وزماوؤه ( .
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كم���ا كان للختان يف منطقة �س���بيا وما حولها اأهمية ك���ربى، ويطلقون على اخلتان، 
)الِعَل���ى( بك�س���ر العني وفت���ح الام واآخ���ره األف مق�س���ورة وتكلف عادة اخلت���ان قدميًا 
تكاليف مالية وج�سدية كبرية. و�سن اخلتني يرتاوح ما بني )20 -30( �سنة اأي قد اكتمل 
ر�س���ده، وي�س���مون الذي مل يخنت " عتيقة "، واإذا حان موعد اخلتان يذهب الذي �س���وف 
ُيخنت ويتعلم " القاف"، والقاف تراحيب لل�سيوف ومدح يف اأعيان القبيلة، وميكث يتعلم 
القاف عدة اأ�س���ابيع ث���م يعود اإىل اأهله، وهن���ا يحني موعد بدء الطه���ور واأول ما يبداأون 
به هو تطييب وجتميل املختون فيفرقون �س���عر راأ�س���ه وي�س���عون به احل�سف وهو م�سحوق 
اأحمر، وجتتمع عليه ن�ساء القرية ويزغردن على راأ�سه ثم يدق الطبل والزير، ويهب الذي 
�سوف يخنت ويلعب لعبة الربع، وهنا يهب رجال القبيلة وي�سربون بالر�سا�س ويتنا�سعون 
)) يقن�س���ون ( قرعينة الع�س���ة وهي ع�س���ا �س���غرية تو�س���ع يف اأعلى الع�س���ة، ثم يذهب 
اأهل اخلتني ومعهم الذي �س���وف يخنت يطلبون �س���يوخ واأعيان القبيلة ومير عليهم واحدًا 
تل���و الآخر وفيهم يقول ال�س���عر واملدح، وهذا ي�س���تمر ملدة �س���بع ليال تقريب���ًا يلعبون فيها 
اللعبات والرق�س���ات ال�سعبية ومنها الربع وال�س���يف والعزاوي والرب�س والزيفة، يلعبونها 
اإىل منت�س���ف الليل، وقبل يوم اخلتان يقومون بلعبة العر�س���ة وهي ت�س���مى ليلة ال�سهرة، 
وفيها كل يعر�س مهارته التي ي�س���تهر بها اأمام القبيلة ون�س���اء وفتيات القبيلة اللواتي كن 
يح�س���رن ليلة ال�س���هرة وفيها يقوم فار�س القبيلة باإبراز اإبداعاته الفرو�س���ية على اخليل 
ويرق�س اخليل ويلقط الطاقية من الأر�س بطرف ال�س���يف ويخلع قمي�سه ثم يلب�سه وهو 
يرك����س باخليل اإىل غري ذلك م���ن الإبداعات. ويف الليل يلعبون الرب�س، وكانت الن�س���اء 
يلعنب مع الرجال وين�سدون الأهازيج والغناء، واإذا جاء ال�سباح يربز الرجل الذي �سوف 
يخنت اإىل �س���احة اخلتان ثم ياأتيه اخلتان ) الِعَلى ( يبداأ يف ختنه على مراأى من النا�س، 
ول ترف له عني، واإذ رف اأو خاف ُف�سح بني النا�س والقبيلة وكان ي�سمى ذلك الرباز)1( . 
ويذكر لنا ح�س���ني جابر خويري عن يوم ختانه فقال: " لقد اختتنت وعمري )21( �س���نة، 
وال�س���عر يف حليتي ثم قبلها ذهبت اإىل �س���اعر يف قرية احلقو يدع���ى اأحمد بن امقريع، 
وكنت اأتعلم عنده القاف ومكثت عنده اأتعلم القاف ملدة �س���هر ثم رجعت اإىل اأهلي، وبداأ 
اله���ود فذهبت اأطل���ب يف قبائل احلقو، واأطلب اأي ل اأ�س���حذهم واإمنا اأدعوهم حل�س���ور 
اله���ود وليلة ختاين، ثم طلبت يف قبائل النج���وع ثم قبائل امللحاء )قبيلتي(. وذكرت يوم 

ختاين العديد من الأهازيج والأ�سعار" . 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد يحيى خزرجي يف ) 1419/8/9ه�( بقرية اأم الق�سب . )عقيلي وزماوؤه( . 
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ومن عادات املاآمت يف منطقة �سبيا اأن النا�س يزورون بع�سهم البع�س، وكان ال�سخ�س 
اإذا مر�س يتم عاجه بالطب ال�سعبي لعدم توفر الإمكانات ال�سحية . وكان هناك الكثري 
من الوفيات يف تلك الأيام، ومن الأ�سباب التي توؤدي اإىل الوفاة الأمرا�س املنت�سرة بكرثة 
مثل: اجلدري، واحل�س���بة، اإ�س���افة اإىل بع�س الزواحف ال�س���امة، ول نن�سى القتل الذي 
يح�س���ل بني الأ�سخا�س، لكن رغم ذلك فاإنه مبجرد اأن مير�س ال�سخ�س ي�سعى جماعته 
لزيارته والطمئنان عليه، ولكن قبل اأن ميوت جند اأن بع�س كبار ال�سن يقفون على راأ�سه 
يذكرون���ه باهلل، وبعد الوفاة يقفل فمه وتغم����س عيناه ثم يذهب بع�س اأهل القرية حلفر 
الق���رب للميت ويراعون عند احلفر طول امليت وعر�س���ه . وهناك من يقوم بغ�س���ل امليت، 
وكان يغ�س���ل الرجال الرجال والن�س���اء الن�س���اء، والذي يقوم بالغ�س���ل يجب اأن يكون على 
معرف���ة بالطريق���ة التي يتم بها الغ�س���ل، ويكون من كبار ال�س���ن اأو من اأه���ل امليت، وبعد 
الغ�س���ل تاأتي مرحلة و�س���ع الكفن عليه. ولعدم توفر الألب�س���ة فامليت يغطى بقطعة ت�سمى 
)اللحاف( وهو كفن للميت عادة ي�ستخدمه الرجل للب�س يف حياته . وي�سارك اأهل القرية 
يف م�س���اعدة اأه���ل امليت وحمله اإىل مقره ويرددون بع����س الأدعية مثل ) ل اإله اإل اهلل ما 
ي���دوم غ���ري اهلل ( وقول ) يا رحمن يا رحيم ( وغري ذلك م���ن الأدعية الأخرى حتى يتم 
دفنه . وفرتة العزاء ثاثة اأيام يح�س���ر فيها اأهل القرية مل�س���اعدة اأهل امليت، ويف العادة 
يح�س���رون بع�س الأطعمة من خبز ومتر كل ح�سب طاقته حتى ي�ساعدوا اأهل امليت لأنهم 
م�س���غولون مبا حل بهم . وبع�س اأهل القرية يتكفلون بالولئم خال اأيام العزاء الثاثة، 
وبع�س النا�س ي�س���اعدون اأهل القرية يف اليوم الأول والثاين)1( . اأما اليوم الثالث فيتكفل 
اأهل امليت بعمل وليمة للحا�س���رين، اأما بالن�سبة لإقامة بع�س رجال القرية مع اأهل امليت 
ل�ستقبال الوفود القادمة من القرى الأخرى فهذا الأمر ل يح�سل يف اأغلب مناطق �سبيا 
ولكن هذا ل يعني اأنه ل يح�س���ل يف بع�س بلدان تهامة وال�س���راة . اأما الن�س���اء فبمجرد 
علم اأهل امليت  بوفاته فاإنهم يبداأون بالنواح على امليت، ويح�س���ر ن�ساء القرية على هذا 
ال�س���وت، وعند دخول الن�س���اء اإىل بيت امليت تبداأ كل واحدة منهن بالنواح وهي مازالت 
على الباب، وهذا يف راأيي من العادات املحرمة التي بداأت تقل يف الوقت احلايل لنت�سار 
العلم بني النا�س على عك�س ال�سابق . وحول النواح على امليت �ساألنا الوالدة فاطمة طويل 
فقالت : " كنا مبجرد �س���ماعنا لل�س���اعق ) ال�سراخ ( من اأهل امليت نبادر بالذهاب اإىل 
اأه���ل امليت ون�س���ارك معهم يف الب���كاء على امليت"، ومن بع�س الأق���وال التي نقولها اأثناء 

البكاء على امليت :

 )1(  كانت عادة العزاء خال القرن )14ه�/20م( ي�سوبها الكثري من املخالفات، وا�ستنزاف اأهل امليت بطول املدة التي 
       ميكثها اأهل القرية يف بيته، فياأكلون وي�سربون من مال امليت وورثته . ) ابن جري�س ( . 
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الــــبــــكــــى  مـــــــن  ــــيــــت  ــــس � اإن  خـــــيـــــة  ــــــــــــــامــــــــــــــاً كـــــــــامـــــــــل يـــــــا  فـــــــــــــــعـــــــــــــــدت عـــــــــــــــ
ــــــــــود احلـــــــــــــــــــي  ــــــــــعـــــــــــ ومـــــــــــــــا يـــــــــــولـــــــــــدن احلـــــــــــــــوامـــــــــــــــل)1( حـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــى يـــــــــــ

6ـ عادات وتقاليد اأخرى :
اأ ـ التعاون والتكافل :

عرف �س���كان �س���بيا عادة التكافل والتع���اون فيما بينهم، وظروف احلياة القا�س���ية 
خ���ال القرن )14ه�/20م( ،جعلتهم يف حاجة بع�س���هم البع�س . وهناك بع�س الوثائق 
الت���ي دونتها اأ�س���ر اأو قبائل و�س���من بنودها اإغاثة امللهوف، وم�س���اعدة املحت���اج، والتاآزر 
والتعاون يف كل ما يوفر الأمن وال�ستقرار لأهل القرية اأو القبيلة التي اأعدت تلك الوثائق 
)2( . وقد �س���معت من بع�س الرواة يف قرى الباحر، و�سلهبة، والعداية وهم يذكرون كيف 

كان حب النا�س لبع�س���هم، وتعاونهم يف �س���تى مناحي احلياة الجتماعية والقت�س���ادية 
واحلربية وغريها)3( . 

ومازالت ظاهرة التعاون والتكافل �س���ارية يف جمتمع �سبيا حتى اليوم، لكنها لي�ست 
بالدرج���ة التي كانت موج���ودة خال القرون الهجرية املا�س���ية . ورمب���ا ظاهرة الرخاء 
وتطور اأحوال النا�س القت�س���ادية ه���ي التي جعلت هذه العادة ترتاج���ع، والواجب علينا 
العمل بجد واإخا�س حتى تعود اإىل ما كانت عليه، وهذا مما يعود بالفائدة علينا معا�سر 

الكبار، واأي�سًا على اأجيالنا احلديثة من الأبناء والأحفاد )4( .
ب ـ الكرم وا�ستقبال ال�سيوف :

الكرم من اخل�س���ال احلميدة التي ا�س���تهر بها العرب، وهناك الكثري من الق�س�س 
التي تكلمت عن كرم العرب، والكرم عادة ما يكون ذا عاقة با�س���تقبال ال�س���يوف �سواًء 
ل�س���خ�س واحد اأو جمموعة اأ�س���خا�س. والكرم يف �س���بيا �س���من الع���ادات التي يتفاخر 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة فاطمة طويل بتاريخ ) 1419/8/14ه�( بقرية اأبوالقعائد. )عقيلي وزماوؤه ( .
 )2(   يااأ�ستاذ عقيلي ورفاقه نعم يوجد يف عموم منطقة تهامة وال�سراة مئات الوثائق والق�س�س ال�سفهية التي توؤكد على ظاهر 

التكافل والتعاون بني اأفراد واأ�سر وع�سائر هذه الباد . ) ابن جري�س ( .
)3(   واأفيدك يا خالد عقيلي ورفاقك اأنني عا�س���رت �س���يئًا من ذلك التعاون يف منطقة ع�سري خال العقدين الأخريين 
من القرن   )14ه�/20م( . بل اطلعت على وثائق عديدة تذكر اأ�س���ياء من تاريخ التعاون يني النا�س خال القرون 

املا�سية املتاأخرة. للمزيد انظر: غيثان بن جري�س . ع�سري )1100�1400ه�(، �س 93 .
)4(  تاري���خ التكاف���ل والتع���اون يف عموم منطقة ج���ازان، اأو باد تهامة م���ن مكة اإىل جازان من املو�س���وعات اجلديدة 
واجلديرة بالدرا�س���ة وبخا�س���ة خال القرون الثاثة املا�س���ية، وذلك لوفرة املادة املدونة واملروية التي ت�س���ب يف 

خدمة هذا املجال . ) ابن جري�س(.
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بها النا�س، والرجل يعمل على ا�س���تقبال �س���يفه والرتحيب به وتقدمي الولئم له ح�س���ب 
م���ا جتود به نف�س���ه، وال�س���خ�س البخيل مكروه ول تق���دم له امل�س���اعدة ويقاطعه النا�س. 
وال�س���يف عندما ياأتي اإىل �س���خ�س معني فاإنه يكرم وفادته ويح�س���ن ا�ستقباله ول ي�ساأله 
ع���ن حاجته حتى يتكلم بها، وعندم���ا يدخل البيت تقدم له القهوة والتمر يف بداية الأمر 
ثم يذبح له ذبيحة، واأحيانًا يدعو �س���احب البيت جريانه للتعرف على �س���يفه وم�ساركته 
يف الوليم���ة التي اأع���دت، والغني يف املا�س���ي يختلف عن الفقري فيما يقدمانه لل�س���يف، 
وكان يقا����س الغنى مبقدار ما عند الإن�س���ان من ما�س���ية واأرا�ٍس، وم���ن عادة رجل البيت 
وجماعت���ه عندما ياأتي اإليه ال�س���يف وتقدم له الوليمة فاإنه يقدم ال�س���يف للجلو�س على 
الطعام ثم يقول �س���احب البيت للح�س���ور تف�سلوا الطعام على �سرف فان بن فان، ثم 
يجل����س اآخر واحد لتناول الطعام معهم . ومن عاداته���م اأنهم ل يفارقون الطعام اإل بعد 
اأن يقوم ال�س���يف احرتام���ًا وتقديرًا له، وعندما يفرغ ال�س���يف من تن���اول الطعام يقوم 
ويقول ) جاد اهلل على من تكلف ( اأو ) اأكرمكم اهلل ( وغريها من الكلمات التي تختلف 
من منطقة لأخرى، ثم يرد عليه �س���احب البيت واملدعوين بقولهم له بال�س���حة والعافية 
وغريها من ال�سطاحات اللغوية . وعندما ياأتي �سيوف كثريين، وغالبًا يكونوا قادمني 
حلاجة، فاإن �س���احب الدار يخرب اأ�سدقاءه وجريانه ل�ستقبال ال�سيوف معه ورمبا يكون 
م�س���تعدًا م�س���بقًا لهذه الزي���ارة . اأما عادة الك���رم يف الوقت احلايل فاإنه ي�س���وبها بع�س 
التبذي���ر والإ�س���راف، واأحيان���ًا تكون فوق احلاج���ة بكثري. وبع�س رجال القرى يف �س���بيا 
يدفعون بع�س الأموال �س���هريًا ويتم جمعها عند �سخ�س معني حت�سبًا لزيارة �سيوف لهم 

اأو حلاجة اأخرى، وهذا فيه نوع من التعاون بني اأفراد القرية اأو الع�سرية)1( . 
ج ـ ال�سجاعة : 

ال�سجاعة من العادات التي يتميز بها �سكان اجلزيرة العربية �سواًء يف احلروب اأو   
املواقف التي تبني �سجاعة الرجل وعدم خوفه، و�سكان منطقة �سبيا ميتازون بال�سجاعة 
والرجولة، فتجد الرجل ينتقل من مكان اإىل اآخر ليًا دون خوف من حيوانات مفرت�س���ة 
اأو قطاع طرق، وكان ال�سخ�س يحمل �سيفه اأو خنجره اأو بندقيته اأو ع�ساه، وي�سافر على 
جمله اأو حماره اأو ح�س���انه للتجارة اأو احلج بدون خوف. والرجل يف املا�سي يختلف عن 
رجال اليوم، وذلك يعود للبيئة التي ن�س���اأ فيها، فقد تربى على ال�س���جاعة وعدم اخلوف 
منذ �سغره، كما كان يتعلم ال�سباحة وركوب اخليل وحمل ال�سيف . وهذا يجعل منه رجًا 

)1(  عادة الكرم وا�س���تقبال ال�س���يوف قدمية يف �س���به اجلزيرة العربية، وكتب الرتاث الإ�س���امي مليئة بالتف�س���يات 
النرثية وال�سعرية التي تو�سح �سيئًا من تاريخ هذه العادة العربية القدمية . ) ابن جري�س ( . 
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منذ �س���غره، ومن الأمور التي تدل على �س���جاعة الرجل اأو ال�ساب يف املا�سي ح�سول اأي 
كارثة يف القرية فعند �س���ماع ا�س���تغاثة اأي �سخ�س فاإنه يهب للم�س���اعدة فورًا . ول نن�سى 
احلروب بني القبائل التي كانت منت�س���رة، وتعترب من العادات ال�سيئة، فعند �سماع حرب 
فاإنهم يجتمعون عند كبريهم حاملني اأ�س���لحتهم ا�س���تعدادًا للقت���ال، وكذلك الدور الذي 
لعب���ه اأبناء منطقة �س���بيا اأثناء توحيد اململكة العربية ال�س���عودية، فهن���اك الكثري منهم 

التحقوا باجلي�س ال�سعودي واأبلوا باًء ح�سنًا اأثناء توحيد الباد)1( . 
دـ ال�سلح :

عادة ما يح�سل اخل�سام بني اأفراد منطقة �سبيا حول حدود على الأر�س، اأو ما�سية 
ترعى يف اأر�س الغري، ونتيجة لتدخل ال�سيطان بني الأفراد، واأي�سًا الغ�سب الذي ي�سيطر 
على بع�س النا�س فاإن ذلك يوؤدي اإىل اخل�سام  واأحيانًا املقاطعة لفرتة من الزمن، ومن 
ث���م يقوم اأهل اخلري بالإ�س���اح بينهم، وعادة ما يلجاأ امل�س���لحون للعق���ل من اأجل اإزالة 
امل�ساكل املتولدة بني طريف النزاع، وقد �ساألت الوالد عبداهلل اأبو طالب عن هذا املو�سوع، 
فقال : " اأذكر ق�س���ة ح�س���لت يف املا�سي اأن رجلني ح�سل بينهما نزاع حول قطعة اأر�س 
مما اأدى اإىل قتل اأحدهما لاآخر، وكادت امل�س���األة اأن ت�س���ل اإىل طريق م�س���دود بني اأهل 
القتيل واملقتول لول تدخل اأهل اخلري يف الأمر، وانتهى بتنازل اأهل القتيل عن دم ابنهم" 
)2( . اأما اخل�سام بني القبائل فاأحيانًا ي�ستمر لفرتات طويلة، ويولد احلروب والنزاعات 

بني الأطراف املتخا�سمة، لكن هذه الأمور بداأت تقل كثريًا . 
وكان من العادات ال�سائدة يف القرن )14ه�/20م( طلب العفو عن الآخرين، وذلك 
بعد اأن ي�س���در القا�س���ي اأو احلاكم حكمًا لي�س فيه حد �س���رعي على اأحد من النا�س فاإن 
بع����س الأعيان واأهل الراأي يتدخلون بطل���ب العفو عن املحكوم عليه، وغالبًا يذهبون اإىل 
�س���احب احلق فيلقون عمائهم بني يديه وعند رجلي���ه ويقبلون اأنفه وحليته، طالبني منه 
العفو عن املحكوم عليه، ويف كثري من الأحيان ل ترد عمائم امل�س���لحني اإىل روؤو�س���هم اإل 

بعد ا�ستجابة �ساحب احلق يف العفو وال�سماح ثم التنازل عن حقه)3( . 
هـ ـ عادة اإعطاء الوجوه اأو اجلوار : 

من العادات بني �س���كان منطقة �س���بيا اإعطاء الوجوه اأو اجلوار، نتيجة مل�س���اكل   

)1(  مو�سوع ال�سجاعة كبري ول يكفي ذكره يف �سطور حمدودة، ومن يدر�س هذا املو�سوع يف عموم منطقة جازان خال 
القرنني )13�14ه�/19�20م( فاإنه �سوف يجد مادة علمية كثرية ت�سب يف درا�سة هذا العنوان .) ابن جري�س ( .
)2(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد عبداهلل اأبو طالب بتاريخ )1419/8/14ه�( بقرية اأبو القعائد. )عقيلي وزماوؤه ( .

)3(  ابن جري�س، غيثان بن علي . املرجع ال�سابق، �س 97� 98 . 
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حت���دث بني الأفراد يف القبيلة الواحدة وتوؤدي اأحيانًا اإىل القتل، فالقاتل يخرج اإىل قرية 
اأخ���رى لأخ���ذ احلماية، ويدخل على �س���يخ القبيلة ويقول: ) اأنا داخ���ل على اهلل ثم عليك 
يا �س���يخ (، ويقبل ال�س���يخ دخالته وي�س���بح يف جواره ل يتعر�س له اأحد، ومن عادة �س���يخ 
القبيل���ة اأن���ه يجري من طلب احلماية واجلوار ول ي�س���األه عن �س���يء، وي���دع الأمر للمجار 
يتحدث متى �ساء عن �سبب جميئه، واأحيانًا ي�ستمر لفرتة طويلة يف القبيلة دون اأن ي�سيء 
اإليه اأحد . اأما ال�سخ�س الذي ُيهدر دمه فاإنه ل يجب على �سيوخ القبائل اأن تقبل دخالته 

واإجارته حني يعلمون جرمه م�سبقًا )1( . 
و ـ عادة توديع وا�ستقبال امل�سافر: 

كان الرجل يف منطقة �سبيا ي�سافر للحج اأو التجارة وك�سب الرزق، واأحيانًا ي�ستغرق 
�سفره فرتة طويلة ويتعر�س ملخاطر احليوانات املفرت�سة اأو قطاع الطرق وغريها، ولذلك 
يودعه اأهله وداع امل�سافر الذي رمبا لن يعود . وقد اأجريت مقابلة مع الوالدة فاطمة طويل 
فقالت : " عندما ي�سافر الرجل للحج يودع اأهله وداع الذاهب بدون رجعة، وكان امل�سافر 
يو�س���ي كبري عائلته اأو �سيخ القرية على اأهله يف غيابه، وكنا نن�سد بع�س الأنا�سيد توديعًا 
للم�س���افر" )2( . وعندما يعود امل�س���افر من احلج يتم ا�س���تقباله عند بيته وتطلق الأعرية 
النارية والطراطيع ترحيبًا به، ويقوم اأهله بو�س���ع راية فوق البيت دلله على اأن والدهم 
ح���ج اإىل بيت اهلل احلرام، ويف العادة يح�س���ر بع�س الهدايا لأهله وملن ياأتي لزيارته من 
اأهل القرية . وبعد توحيد اململكة العربية ال�سعودية، �سافر ال�سباب لالتحاق بالع�سكرية 
يف مدن الباد الكربى، ويغيب بع�س���هم فرتة طويلة حتى يجمع الأموال الازمة لزواجه 
ثم يعود مرة اأخرى ويحمل بع�س الهدايا لأ�سدقائه وجريانه الذين يح�سرون لاطمئنان 

عليه بعد و�سوله" )3( . 
ز ـ تبادل الأخبار : 

كانت اأخبار القرى املتجاورة تتم عند زيارة �س���خ�س ل�سخ�س اآخر وبعد و�سوله اإىل 
بيت الرجل امل�س���تقبل فاإنه ي�س���األه عن اأحواله واأخباره وكيف حال �س���حته و�س���حة اأهله 
واأقارب���ه، واأثناء تب���ادل احلديث بني الطرفني فاإن كل واحد يتن���اول الأحوال التي حوله، 
ويبداأ كل واحد يف التحدث عن الأحداث املهمة التي ح�س���لت يف قريته والقرى املجاورة 

)1(  للمزيد انظر غيثان بن جري�س، ع�سري )11000� 1400ه�(، �س 98 . 
)2(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة فاطمة طويل بتاريخ )1419/8/14ه�( بقرية اأبو القعائد . )عقيلي وزماوؤه ( .

)3(  لقد �س���اهدت هذه العادات يف �س���روات بني �س���هر وبني عمرو خال الت�س���عينيات من القرن )14ه�/20م(.)ابن 
جري�س(. 
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له . اأما يف حالة وجود اأكرث من �سخ�س يف املجل�س وخا�سة من اأقرباء املقيم فاإن اأكربهم 
�س���نًا هو الذي يتحدث ويرد عليه ال�سيف، وذلك تقديرًا لل�سن واأهله)1( . وهذا يدل على 

حر�س النا�س على معرفة اأخبار بع�سهم البع�س واإقامة العاقات الطبية بينهم .
ح ـ عادة ال�سموة اأو ال�سماية)2( :

اإن لعادة ال�س���ماية يف �س���بيا �س���اأن كبري فهي من الأعراف التي تربط الأ�س���رة   
بع�س���ها ببع�س اأو القبيلة مع قبيلة اأخرى، وال�س���خ�س اإذا جاءه ولد اأو بنت �س���مى به من 
يحب وما اأن يعلم ال�س���خ�س امل�سمى به حتى ياأتي ل�سميه بهدية ت�سمى ) النحلة ( وعادة 
ما تكون النحلة من اأغلى الأ�سياء، وذلك حتى يذيع �سيت الناحل بني النا�س. وال�سخ�س 
ال�س���مي و�س���ميه ل ينطق كل منهما با�سم الآخر احلقيقي، بل يقول له ) �سمي (، وكذلك 
تفع���ل الن�س���اء، واإذا جاء يوم ختان الولد فا يخنت حتى ياأتي �س���ميه ويح�س���ر منا�س���بة 

اخلتان، ويف زواج البنت حت�سر �سميتها، وجتلب بع�س الهدايا القيمة . 
ط ـ عادات حميدة واأخرى �سيئة :

عادات احللف وال�سحبة وهذه بني القبائل وهي �سبيهة باجلوار، وغالبًا حتدث . 1
بني اأهل تهامة والقبائل اجلبلية )3( . 

عادات ال�س���دقة والعناية بذوي احلاجة واأه���ل الفاقة، فيعطونهم من اأنعامهم . 2
ما ي�س���مى ) من���اح( اأو منيحة، وهي اإبل اأو بقر اأو غن���م فيقوم الفقري برعايتها 

وال�ستفادة من لبنها ومنافعها الأخرى . 
وكان هناك عادات �سيئة تقع يف اأغلب الأوقات ب�سبب اجلهل باأمور الدين، ومنها: )4(  
)1( اختاط الرجال بالن�س���اء يف اأماكن التجمعات كالآبار والرعي والزراعة، واملنازل، 
وهذه العادة كانت منت�سرة بني الأقارب دون حرج، فقد ت�سلم املراأة بامل�سافحة على غري 
املح���ارم، ورمبا يتواجهون بالروؤو�س اأثناء ال�س���ام، واأخطر م���ن ذلك اخللوة بني الرجل 
واملراأة الأجنبية، وقد حذر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك فقال: " ما خا رجل بامراأة اإل كان 
ال�س���يطان ثالثهما " وهذا تفريط ب�س���بب الثقة الزائدة عندهم واإل فقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

)1(  ابن جري�س، غيثان بن علي . املرجع ال�سابق، �س 99 )عقيلي وزماوؤه ( .
)2(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد علي بن �سيد يف )1419/8/19ه�( بقرية �سهران . )عقيلي وزماوؤه ( .

)3(  الأح���اف موج���ودة عند عرب �س���به اجلزيرة العربية من قبل الإ�س���ام، وعرب ع�س���ور الإ�س���ام املختلفة . ) ابن 
جري�س ( . 

)4(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد يحيى د�س يف )1419/8/3ه�( بقرية قائم الد�س. )عقيلي وزماوؤه ( .
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ع���ن ذلك كله )1( . )2( عادات الأهواد واحتف���الت اخلتان القدمية )2(، وقد زالت واحلمد 
هلل .)3( خمالفات اأخرى مثل ما ي�س���مى بال�سعبانية فيعتقدون اأن ليلة الن�سف من �سعبان 
ليلة مباركة ورمبا اعتقدوا اأنها ليلة القدر، واأي�سًا بدع اجلنائز واملاآمت وما ي�سمى ) القطوع( 
وحداد الن�س���اء اأكرث من ثاثة اأيام على غري زوج. وهذه حتتاج اإىل بيان بل اإن املراأة كانت 
اإذا مات زوجها متكث يف احلداد �س���نة كاملة، وهذه زالت اأي�س���ًا . )4( زاد املعا�س���رون يف 
بدع اجلنائز اليوم بال�س���يافات وذبح الذبائ���ح على مدى ثاثة اأيام حتى حتولت بيوت اأهل 
امليت اإىل مكان جتمع وذبح وطبخ ونفخ وما كانت ال�سنة هكذا !! )5( ومن اأخطر املخالفات 
العقدية التي توقع اأ�س���حابها يف ال�س���رك الأكرب تعلقهم باأ�س���خا�س والذبح للجن وتقدي�س 
بع�س الكهنة، وبع�سهم ين�سدهم عن �سالته، وعن الغائب متى يقدم، واملري�س كيف ي�سفى، 
اأو من ل يولد له كيف يرزق بذرية، وما �سابه ذلك من جلب نفع اأو دفع �سر، وقد علموا اأنه 

ِلِه (  )3(  . ل �سار ول نافع اإل اهلل قال تعاىل ) َواإِْن ُيِرْدَك ِبَخرْيٍ َفَا َرادرَّ ِلَف�سْ
7ـ الطب والتطبيب : 

كانت الأمرا�س منت�س���رة يف �س���بيا وعم���وم منطقة جازان بدرجة كب���رية، والأدوية 
واأ�ساليب العاج قليلة مما جعل ن�سبة الوفيات عالية وخ�سو�سًا بني الأطفال وكبار ال�سن، 
وعن بع�س الأمرا�س الفتاكة حدثنا الوالد مو�سى عبداهلل )4( فقال: " كان اجلدري اأكرث 
ما يخيفنا من الأمرا�س، ويليه الزنيقة )وهي انتفاح يف البطن وغالبًا ميوت �س���احبه(، 
واأي�س���ًا اجلذام، واجلرب، واحل�س���بة والعنقاز ) يف مناطق اأخرى ت�سمى اجلريعاء( )5( 
وحدثتن���ا الوال���دة عا اهلل اإبراهي���م  )6(  اأن ابنها الأكرب اأ�س���يب باجلدري ومات، وبعده 
اأ�سيبت ثاث بنات لها لكنهن �سفوا منه واحلمد هلل، اأما عن و�سائل العاج فقد كان الكي 

)1(  كان الختاط �س���ائدًا يف عموم �س���به اجلزيرة العربية، وظروف احلياة القا�س���ية هي التي جعلت الن�ساء والرجال 
يعملون �سويًا يف مهن وحرف عديدة . واأي�سًا اجلهل باأمور الدين جعلت الرجال الأجانب �سرعًا يلتقون ويعملون مع 

الن�ساء غري املحارم يف ميادين اجتماعية واقت�سادية عديدة . ) ابن جري�س ( .
)2(  للمزيد عن عادات اخلتان واملاآمت وغريها لي�س يف �س���بيا واإمنا يف اأجزاء عديدة من باد تهامة وال�س���راة، انظر: 

غيثان بن جري�س، ع�سري )1100� 1400ه�(، �س 85� 90 . ) ابن جري�س ( .
)3(  كانت هذه املخالفات موجودة يف اأمكنة كثرية من �س���به اجلزيرة العربية، و�س���معت ق�س�س���ًا وروايات عديدة من 
هذا اجلانب اأثناء جتوايل يف بلدان تهامة وال�سراة . ومنذ نهاية القرن )14ه�/20م(، وبداية القرن )15ه�/20م( 
بداأ التعليم ال�س���رعي العايل ينت�س���ر يف الباد وقام الدعاة ورجال العلم بجهود جيدة يف حماربة البدع واخلرافات 
املنت�س���رة بني عوام النا�س، واأ�س���بحنا اليوم ل نرى ول ن�س���مع �س���يئًا من تلك ال�س���ركيات واملخالف���ات التي عرفها 

ومار�سها النا�س قدميًا . ) ابن جري�س ( .
)4(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد مو�سى عبداهلل يف )1419/8/3ه�( بقرية اأم الق�سب . )عقيلي وزماوؤه ( .

)5(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد مو�سى عبداهلل من قرية اأم الق�سب يف )1419/7/7ه�( . )عقيلي وزماوؤه ( .
)6(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة عا اهلل اإبراهيم بقرية اأم الق�سب بتاريخ )1419/8/3ه�(. )عقيلي وزماوؤه(.
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هو اأكرث الو�سائل ا�ستخدامًا، ويف املنطقة اأنا�س ميار�سون عملية الكي . وعن التجبري، فقد 
ك�س���رت ذراعي عندما كنت �س���غرية، فذهب بي اأبي اإىل العم )�سعدي(، وهو رجل يجيد 
مهن���ة التجبري، واأذكر اأنه ا�س���تخدم يف التجبري قطعتان من اخل�س���ب ولف عليهما قطعة 
قما�س وجعل ) الهرد ( املحمي عليها، وقد �سفيت ذراعي وعادت اإىل و�سعها الطبيعي. 

وكانت ت�س���تخدم احلجامة، ومازال بع�س كبار ال�سن يعتربها عاجًا اأ�سا�سيًا لبع�س 
الأمرا�س، ويوجد اأنا�س يخت�سون بها مقابل بع�س الأجرة وكان يف القرية اأماكن للحجر 
يعزل فيها من اأ�س���يب باجلدري اأو اجلذام، ويروي لنا ال�س���يخ مروعي جده )1(   اأنه مات 
رج���ل يدعى العيدي يف قرية جماورة باجلذام ومل يقرتب منه اأحد ثم قاموا بحفر حفرة 
كبرية ودفعوه هو و�س���ريره بع�سا طويلة حتى اأ�س���قطوه يف احلفرة بعد اأن ر�سوا عليه املاء 
وال�س���در م���ن بعيد، ثم غطوا قربه باحلج���ارة، ومل يقرتب اأحد من ع�س���ته حتى هدمت . 
ومازلنا ن�س���اهد بع�س كبار ال�سن يف قرى �سبيا، ويف وجوههم اآثار اجلدري، ولقد اأ�سبت 
باحل�سبة يف �سغري، وكانوا ي�سقونني ماء، وياأتون اإيلرَّ بكوب  من احلقنة وهي لنب الأبقار 
وبه���ا ي�س���عون زبل كلب جاف ويخفون���ه عني حتى ل اأتقياأ . ويف الليل اأجرد من ماب�س���ي 
واأعر�س لريح ال�سمال، ويف النهار اأكتفي باإزار ق�سري لي�سرت العورة فقط، حتى �سفيت . 
وكانت ولدة الن�س���اء تتم يف البيوت، وهناك بع�س الن�س���اء املتخ�س�س���ات يف ذلك، 
وبع�س الن�س���وة يلدن لوحدهن دون م�س���اعدة اأحد، ومنهم الوالدة �س���احلة اإبراهيم )2(  
الت���ي ذك���رت اأنها ولدت يف امل�س���نى ) املزرع���ة ( لوحدها حيث فاجاأه���ا الطلق وهي يف 
ح�ساد. كما دخل يف التطبيب الكثري من ال�سعوذة والدجل واأعمال ال�سحر التي انت�سرت 
ب�س���ورة كبرية ول يت�سع املقام لذكرها، ومازالت الكثري من اأ�ساليب العاج القدمية اإىل 
الآن ول�س���يما الكي واحلجامة والعاج بالقراآن والعني احلارة، واأي�س���ًا بع�س امل�سعوذين 
الذين يدعون اإخراج اجلن و�س���فاء املجنون وفك الأ�س���حار وغريها من اخلرافات، غري 
اأن م���ا وفرته احلكومة الر�س���يدة من و�س���ائل العاج وامل�ست�س���فيات احلديثة قد حد من 
انت�سار هذه الطرق القدمية. وهناك العاج بالغميز ) وهو تدليك اأماكن الآلم ( ومازال 
اإىل الآن عائ���ات معروف���ة بغمازة نوع معني م���ن الآلم، فيذكر لنا الوال���د علي جره  )3(   
اأن عائلته���م تغم���ز رياح ال�س���وكة وهي اأمل يف مف�س���ل الفخذ، وعائل���ة املاطي تغمز رياح 
اخلا�سرة وهي اأمل يف اأ�سفل الظهر، وعائلة النهاري تغمز امللطومة وهي �سد يف ع�سات 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ مروعي جده بقرية امللحاء يف )1419/7/15ه�( . )عقيلي وزماوؤه ( .
)2(  مقابلة �سخ�سية مع الوالدة �ساحلة اإبراهيم بقرية اأم الق�سب بتاريخ )1419/7/5ه( . )عقيلي وزماوؤه ( .

)3(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد علي جره بقرية امللحاء يف )1419/7/15ه�( ) عقيلي وزمائه ( . 
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الوجه يعتقد الأهايل اأنه لطمة �س���يطان . وغري ذلك من الأ�س���اليب العاجية التي حدت 

امل�ست�سفيات من انت�سارها )1(  .
8ـ بع�س الألعاب الريا�سية والت�سايل: 

كان النا�س ميار�س���ون عدة ريا�سات واألعاب ترفيهية ويحاولون اإبراز قوتهم يف معظم 
الريا�س���ات، وكانت الن�ساء يح�سرن بكرثة مل�ساهدة املتبارين، و�ساأذكر بع�س تلك الألعاب 
مث���ل: )اأ( الهوائية : ميار�س���ها الرجال بعد نزول املطر، وعندما تتما�س���ك الأر�س يخرج 
النا�س للتمتع باجلو ال�س���حو ويجمع الرتاب يف مكان ويو�س���ع به بع�س النفايات ول�س���يما 
املرخ ويدا�س بالأقدام حتى يثبت ثم يبداأ ال�سباق، حيث يرك�س الرجل بقوة ثم ي�سع رجًا 
واح���دة عل���ى ) املطبع ( ويقفز بقوة حماوًل الو�س���ول اإىل مدى بعي���د ويقف رجل من كبار 
ال�سن وبيده ع�سا وي�سري للمكان الذي �سقط منه اآخر جزء من املت�سابق يحط على الأر�س 
ويحاول الباقون اأن يتخطوه. واأذكر يف �س���باي اأنهم اأقاموا ال�س���باق ذات مرة وكان هناك 
عدد من ال�س���باب وبنيهم رجل كبري ال�س���ن نوعًا ما ويدعى ) �س���وعي بقر( الذي غ�س���ب 
من ال�س���باب لأنهم ل يقفزون بقوة فوثب هو وثبة مل ي�س���تطع اأحد اأن يتعداه فيها اإىل وقت 

املغرب، و�سرب به املثل يف القرية اإىل الآن . ومازالت متار�س هذه اللعبة اإىل الآن )2( .  
)ب ( ال�ســاري :  لعب���ة �س���هرية يف منطق���ة جازان متار����س ليًا وحتت���اج اإىل بع�س 
القوة، وينق�س���م الاعبون فيها اإىل فريقني كل فريق ما بني )10( اإىل )20( يف مت�س���ع 
م���ن الأر����س وغاية الفريق ت�س���مى املد، ولقد ف�س���ل العقيلي ذل���ك )3( . )ج( اخلطفة : 
مث���ل لعبة ال�س���اري، لك���ن خالية من العنف وتتك���ون من فريقني يهرب فري���ق املُهاجمني 
ويق���ف املدافع���ني وبع�س���هم يذه���ب يف اأث���ر املهاجمني لإجباره���م على الع���ودة ويحاول 
املتبق���ون من املدافعني مل�س اأولئك ممن يحاول الو�س���ول اإىل امل���د من املهاجمني ويلعبها 
ال�س���بيان ب�س���ورة خا�س���ة . )د( عظم القرن : وهو عظم الع�س���عو�س ) عجب الذنب( 
ل���دى اجلم���ال اأو الأبق���ار حيث يكون كب���ريًا ونا�س���ع البيا�س ويجتمع كثريون يف �س���احة 
ف�س���يحة ويقف اأحدهم بعي���دًا ويغم�س الباقون اأعينهم ثم يرميه يف احل�س���ائ�س وينطلق 
 الباقون للبحث عنه ومن يجده يت�س���لل خفية حتى يرجع اإىل املكان الأ�سا�س���ي ثم ي�س���يح  
) عظم القرن( فريجعونه ب�س���ورة �س���باق اإليه وهو الذي يتوىل رميه، واإذا عرف قبل اأن 

يعود يطارد ب�سورة جماعية وعليه حماولة العودة دون اأن مي�سكونه . 

)1(  حبذا يا خالد عقيلي وبع�س زمائه يتو�سعون يف درا�سة هذه املحاور املهمة . ) ابن جري�س ( .
)2(  انظ���ر: العقيل���ي، حمم���د بن اأحمد . الأدب ال�س���عبي يف اجلنوب،  �س 41، ج1، ط دار اليمام���ة، الريا�س .)عقيلي 

وزمائه( .
)3(  العقيلي، املرجع ال�سابق، �س 32 . ) عقيلي وزمائه ( .
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)هـ( اجلري: وهو خا�س بال�سبان حيث يتباهون بذلك اأمام الكبار يف ال�سن والن�ساء 
و�س���فته اأن ي�س���طفون �س���فًا واحدًا ويبداأون بال�سباق على �س���رخة اأحد كبار ال�سن اإىل 
مكان معني والأول هو الفائز ذهابًا واإيابًا . )و( املزقرة : �سائعة يف منطقة �سبيا وعموم 
باد جازان، وهي ع�سا ق�سرية وع�سا طويلة وعدة لعبني وحتفر حفرة �سغرية تو�سع 
عليها املزقرة ) الع�س���ا ال�سغرية ( ب�س���ورة اأفقية ويرفعها الاعب بالع�سا الطويلة ثم 
ي�س���ربها بق���وة ويحاول الفريق املناف�س مل�س���ها اأو م�س���كها قبل اأن تن���زل اإىل الأر�س واإل 
اعت���رب ال�س���ارب فائ���زًا )1(. )ز( املداومي : املنطق���ة قريبة من اجلبل وينم���و فيها الدوم 
بك���رثة، وثمره يدىل، ونواته هي اخلزوف يف اللفة، وتوؤخذ نواته ويثبت بها جزء حديدي 
يف الأ�سفل ويلف عليها خيط حتى يرى مكانه، ثم تقذف فتدور على الأر�س لفرتة والفائز 
الذي يجعلها تدور لفرتة طويلة . )ح( امل�سحر: تتخذ كرة من ثمرة الدوم وتلف يف الليف 
اأو اخلرق ويلعبها ال�س���باب يف مكان ف�س���يح من الأر�س، وينق�سمون فريقني وكل واحد يف 
الفريقني يحمل ع�س���ا طويلة ) حمج���ن (، وترمى الكرة، وتتناوله���ا املحاجن اإىل غاية 
كل فري���ق، وكثريًا ما حتدث اإ�س���ابات اأو معارك باملحاجن، فقد ذكرت الوالدة �س���احلة 
اإبراهيم  اأن ابنها علي قد اأ�سيب ب�سربة حمجن يف ركبته مازال ي�سكو من عرج يف رجله 
حتى مات)2(. وكانت معظم الألعاب تزاول ب�س���ورة جماعية وت�سفي على القرية جو من 

املرح لين�سى النا�س هموم ومتاعب احلياة ولو لبع�س الوقت)3( .
ثانيًا: احلياة القت�سادية : 

م���ن اجلوانب القت�س���ادية التي يهتم بها �س���كان �س���بيا مهن الرعي وال�س���يد،   
والزراعة، واحلرف اليدوية، والتجارة وكل ما يتعلق بها، اإ�س���افة اإىل بع�س ال�س���ناعات 

التقليدية التي يعمل �سكان املنطقة على التفنن فيها.
1ـ الرعي وال�سيد:

الرعي مهنة قدمية فمنذ اأن عرف الإن�س���ان احليوان���ات بداأ برتبيتها واإطعامها   
مم���ا تنبت الأر�س وقد مار�س���ها العرب، واخت����س بها البدو الرحل الذي���ن ينتقلون من 
مكان اإىل اآخر بحثًا عن املاء والكاأ من اأجل موا�سيهم . وكان الرتحال يوؤدي اأحيانًا اإىل 

)1(  العقيلي، الأدب ال�س���عبي يف اجلنوب، �س 44� 45. ) عقيلي وزمائه (. والألعاب ال�س���عبية والريا�سات القدمية يف 
منطقة جازان وعموم باد تهامة وال�س���راة من املو�س���وعات املهمة واجلديدة وت�س���تحق اأن تدر�س يف بحوث وكتب 

عديدة . ) ابن جري�س ( .
)2(  مقابلة الوالدة �ساحلة اإبراهيم بقرية اأم الق�سب يف )1419/7/5ه�(. )عقيلي وزمائه ( .

)3(  �سكرًا يا خالد عقيلي وفريقك على اإجناز هذه الدرا�سة املخت�سرة، واآمل اأن تتو�سعوا فيها حتى تكون درا�سة علمية 
مطولة وموثقة . ) ابن جري�س ( .
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اإثارة امل�س���اكل بني اأ�س���حاب الأغنام، وتعد املوا�س���ي الغذاء الرئي�س���ي لكثري من النا�س، 
حيث ي�ستفيدون من األبانها، وحلومها، وجلودها لا�ستعمال اخلا�س، اأو للمتاجرة فيها، 
ويخ���رج الرعاة يف باد �س���بيا من ال�س���باح، ويعودون يف منت�س���ف النه���ار، ومنهم من 
يذه���ب م���ع اأغنامه ط���وال النهار . وكان هناك بع����س التعاون والتاآزر ب���ني الرعاة، فهم 
يخدمون بع�سهم البع�س اأثناء مراقبة قطعانهم، وقد يتناوبون يف ممار�سة الرعي، واإذا 
حل قحط اأو جماعات بالباد، فالبع�س من الرعاة ينتقل مع موا�س���يه اإىل اأمكنة اأخرى 
يتوف���ر فيها الع�س���ب واملاء. وق���د عرثنا على بع�س الوثائق التي ت�س���ري اإىل اأ�س���ماء بع�س 
الرعاة يف خماف �سبيا، واأنواع موا�سيهم، ول تخلو هذه امل�سادر من اإ�سارات اإىل بع�س 
امل�س���اكل التي كان يواجهها الرعاة خ���ال القرن )14ه�/20م(، مثل اأ�س���ماء الأمرا�س 
الت���ي تفت���ك باأغنامهم وموا�س���يهم، والأدوات التي ي�س���تخدمونها لعاجه���ا، كما ذكرت 
عقب���ات اأخرى كالأمرا����س واجلفاف والقحط الذي يحل بالب���اد وما يخلفه من ويات 
على الرعاة وقطعانهم، وكذلك الل�سو�س الذين يعتدون على اأموال النا�س و�سرقتها  )1(.
كما مار�س اأهل �سبيا ال�سيد الربي والبحري ،ومن الربي �سيد الأرانب الربية،   
اأو الوبر وهو حيوان يعي�س يف اجلبال، ويعتقد النا�س اأنه ي�س���في من مر�س الربو، ويذكر 
لنا اأحد الرواة طريقة �س���يد الوبر فيقول: " الوبر �س���ريع جدًا وعندما يرى �س���يادًا فاإنه 
يتوارى يف الأحجار ويدخل جحره ب�س���رعة، فناأتي ون�س���ب النار على الفوهة حتى يزعجه 
الدخ���ان، اأو ن�س���در اأ�س���واتًا مزعجة عند جحره ث���م نختبئ لفرتة، فيخ���رج من مكانه 
فن�س���طاده " وهناك �س���يد الورل وهو �س���حلية ويعتقد النا�س اأن من اأكل حلمها ل ت�سره 
ل�س���عات الأفاعي، اأما الطيور فهي كثرية واأهمها: احلم���ام، والهجف ) وهو القمر�س، اأو 
احلمام الربي(، والدرج، والكاوع وغريها، وكانت و�س���ائل ال�س���يد البنادق واملنطفة)2(، 
وهناك من ي�س���تخدم الع�س���ا والرمي باحلج���ارة، اأو الفخاخ، ويروي لن���ا الوالد منم�س 
مربوك: " اأن مهنته الأ�سا�سية كانت �سيد الغزلن، وكان ين�سب لها الفخاخ عند الأودية 

)1(  م���ن يدر�س احلياة القت�س���ادية يف عموم باد ال�س���روات وتهامة خ���ال القرون الثاثة املا�س���ية، فاإنه يجد مهنة 
الرع����ي من اأهم املهن التي ميار�س����ها معظم ال�س����كان، وذلك لوف����رة املراعي، وغلبة احلياة البدوي����ة على عموم النا�س، 
واأي�س����ًا الفوائد اجليدة التي يجنيها النا�س من امتاك ورعي املوا�س����ي. وقد عا�سرت �سيئًا من حياة الرعي والرعاة يف 
العقود الأخرية من القرن )14ه�/20م(، وكانت جميع القرى يف عموم ال�سروات وتهامة مليئة بالرعاة الذين ميار�سون 
رع����ي ال�س����اأن واملاعز، اأما البوادي واأهل تهامة فكان����وا ميتلكون الإبل والأبقار اإىل جانب البهائم الأخرى . م�س����اهدات 
الباح����ث خ����ال الت�س����عينيات من الق����رن الهجري املا�س����ي . )ابن جري�س(. للمزي����د انظر : غيثان بن جري�س . ع�س����ري 

)1100�1400ه�(، 121 وما بعدها. للموؤلف نف�سه انظر: اأبها حا�سرة ع�سري )1417ه�/1997م(، �س 125� 126 .
)2(  املنطفة : قطعة طويلة ت�س����نع من الألياف ويكون و�س����طها على �س����كل فنجان، يو�سع فيه احلجر ثم مت�سك من طرفيها 

ويحركها الرجل ب�سرعة ثم يطلق اأحد طرفيها فينطلق احلجر بقوة نحو الهدف، وتعرف اأي�سًا با�سم ) املقاع ( . 
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والغدران عندما تاأتي لل�س���رب، وكانت فخاخه حفرة مغطاة بالق�س، اأو حبل مدقوق على 
�سكل حلقة، ويذكر اأنه ل مير ع�سرة اأيام اإل ويقع فيها على الأقل غزال)1( . وكانت كثرية 
يف املنطقة، واليوم انقر�س���ت نهائيًا، ما عدا بع����س الوعول اجلبلية املوجودة يف اجلبال 

وتتوىل احلكومة حمايتها. 
وال�س���يادون البحري���ون يف منطقة �س���بيا كثريون ،وال�س���باك هي و�س���يلة ال�س���يد، 
والقوارب ت�سنع حمليًا يف احلوا�سر كجازان وال�سبخة والقوز، وكان البع�س يح�سر قوارب 
اأك���رب من ج���دة اأو القنفذة، وعمليات ال�س���يد رحات ليلية يف اأك���رث الأوقات، فيذهبون 
عن���د املغرب ول يعودون اإل مع الفجر  ومعهم اأنواع عديدة من الأ�س���ماك مثل: ال�س���عور، 
والبيا�س، والقر�س، والعربي، وال�سريك وغريها . وياأخذ ال�سياد حاجة منزله من �سيده 
 والباقي ير�سله اإىل ال�سوق ليبيعه . وبع�سهم يحمله يف �سلة ويدور به على البيوت وينادي 
) ح���وت .. حوت ( فمن اأراد خرج وا�س���رتى حاجته، وكانت الأ�س���ماك حتفظ يف املنازل 
يف �س���ال تعلق يف حبل يتدىل من �س���قف الع�سة ومتلح لتحفظ اأكرب وقت ممكن . وبع�س 
ال�س���يادين يح�س���رون معهم ما وجدوه من البحر من �سدف واأحجار كرمية اإن وجدت، 
وحالي���ًا انح�س���ر ال�س���يد البحري يف القرى املج���اورة للبحر والقريبة من���ه كقرية بي�س 
وال�س���ريعة والقوز و�س���احل اجلعافرة غرب �س���بيا . ومل يعد يف قريتنا �س���وى رجل واحد 

ميتهن جتارة ال�سمك لكنه ل ي�سيده . 
2ـ الزراعة : 

الزراعة اأ�سا�س اقت�س���اد املنطقة وغالبية ال�سكان فاحون وعليها يعتمد الأهايل يف 
توفري و�سائل املعي�سة من ماأكل وم�سرب وملب�س �سوءًا  بالنقد اأو املقاي�سة، والزراعة مو�سوع 
وا�س���ع يدر�س يف جملدات، لكننا �س���نوجز احلديث يف هذا البحث فند�س اأنواع الأرا�س���ي 

وملكيتها، وطرق التعامل الزراعي، واأمناط الزراعة والري، واملحا�سيل الزراعية . 
وعموم اأرا�س���ي �س���بيا الزراعية ملكيات خا�سة توارثتها الأ�س���ر بع�سها عن بع�س، 
وتختلف م�س���احات الأرا�سي وامللكيات من فرد اأو اأ�س���رة لأخرى . وقد زرت بع�س الأ�سر 
يف عدد من قرى �س���بيا و�س���اهدت عندهم بع�س احلجج اأو الوثائق اخلا�س���ة التي توؤكد 
ملكيتهم لأرا�س���يهم الزراعية، ومنهم من ورثها من اآبائه واأجداده، واآخرون �سروها من 
اأ�س���حابها . والناظر يف جميع اأرا�س���ي خماف �س���بيا يجدها غنية برتبتها ال�س���احلة 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع الوالد منم�س مربوك، قرية اأم الق�سب بتاريخ )1419/7/29ه�( . )عقيلي وزمائه ( .
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للزراع���ة، وكذل���ك وف���رة مياهها  )1( . وهن���اك اأرا�س عامة م�س���اعة متلكه���ا القرى، اأو 
الع�س���ائر، اأو القبائل، ولها اأعراف واأنظمة يعرفها ويقرها من ميلكها . وهذه الأرا�س���ي 
امل�س���اعة موجودة يف عموم منطقة جازان . بل عند جميع �سكان �سبه اجلزيرة العربية . 
وتكرث املنازعات بني اأفراد الع�س���رية اأو القرية الواحدة على الأرا�سي العامة اأو امل�ساعة، 
وله���ذا فالدول���ة ت�س���عى اإىل حل م�س���اكلها مع اأ�س���حابها، ويف حالة ع���دم اتفاقهم فاإنها 

ت�سادرها وت�سبح من اأماك الدولة )2( . 
كم���ا يوجد يف خماف �س���بيا اأرا�ٍس وقفية كث���رية، اأوقفها اأ�س���حابها يف عهود   
ما�سية ومازالت وقفية على اأبناء وحفدة من اأوقفها . واأحيانًا تنقر�س ذرية الواقف ومل 
يعد له وارث، فتنتقل ملكية هذه الأرا�سي اإىل اإدارة الأوقاف يف الدولة . وهذه الظاهرة 
تكاد تكون منت�س���رة يف جميع بلدان اجلنوب ال�س���عودي . وقد �ساهدت اأ�سرًا عديدة وهم 
يف �س���جار و�س���راع ومطالبات يف املحاكم ال�سرعية، وبع�س���هم يطلب حقه من مال اآبائه 
واأج���داده، وهناك من اأقارب���ه من يرف�س اإعطائه طلبه، ويقول اإن جميع الأرا�س���ي التي 

تطلب ق�سمك منها لي�ست للتق�سيم لأنها وقفية )3( . 
وعادة من يعمل يف املزارع اأهلها، كالزوج ومعه زوجته واأبناوؤه، اإذا كانت ملكهم   
لوحدهم، ومن ميلك اأرا�سي زراعية وحالته مي�سورة فاإنه ي�ستاأجر من يعمل معه، وغالبًا 
يكون له عدد من العبيد، ويتعاون اأهل القرية يف الزراعة ويظهر ذلك يف مو�سم احل�ساد 
اأو البذر اأو احلرث اأو غريه. ويخربنا اأحد الرواة    فيقول : "اأنه يعمل يف مزارعهم بع�س 
العبيد ويف مو�س���م احل�ساد يتعاون معهم اأهل القرية واملزارع املجاورة، واأثناء احل�ساد 
ي�س���ود جو من املرح)4(، حيث يتبادل النا�س الأنا�س���يد اأو الأ�س���عار ال�س���عبية ومنها ن�سيد 

القناعي)5( ومن اأ�سعاره :

)1(  هذا الكام يا خالد وفريق العمل معه رمبا كان ذلك يف القرون والعقود املا�س���ية املتاأخرة، اأما اليوم فباد �س���بيا 
وغريه���ا يف منطق���ة جازان تعاين من قلة املياه وملوحة الأر�س وم�س���اكل ظهرت موؤخ���رًا واأثرت على حياة الزراعة 
واملزارعني . امل�سدر: هذا ما عرفته و�ساهدته اأثناء جتوايل يف منطقة جازان يف بداية العقد الثالث من هذا القرن 

)15ه�21م( . ) ابن جري�س ( . 
)2(  هذا يا خالد كام �سحيح فقد �ساهدت ذلك يف مناطق جازان، وع�سري، وجنران، والباحة، وبع�س نواحي احلجاز 
اأثناء رحلتي وجتوايل يف هذه الباد خال الأربعني عامًا املا�س���ية . بل وجدت بع�س القرى اأو الع�س���ائر يف خ�س���ام 
دائم على بع�س الأرا�س���ي امل�س���اعة يف بادهم، ومل حتل م�سكلتهم، فلجاأت الدولة اإىل م�سادرتها، وكانوا اأوىل بها 
لأبنائهم وحفدتهم، لكن نزغات ال�سيطان وال�سراع الب�سري هو الذي اأفقدهم ال�ستفادة منها . ) ابن جري�س ( .  
)3(  نعم يا خالد وفريق عمله اإن هذه الظاهرة موجودة ومنت�سرة يف قرى وع�سائر كثرية يف باد تهامة وال�سراة، وهذا 

ما عرفته و�ساهدته اأثناء جتوايل يف هذه الباد خال العقود الثاثة املا�سية . ) ابن جري�س ( .
)4(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ مروي جده بقرية امللحاء بتاريخ )1419/7/15ه�(. )عقيلي وزمائه ( .
)5(  القناعي : يقال اأنه �ساعر من نواحي �سبيا، ذاع �سيتة وتناقل النا�س اأنا�سيده . )عقيلي وزمائه ( .
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اأطفال  ول  طالحب  ي�سرب  مــا  جـــنـــب مـــعـــيـــايف اأفـــ�ـــســـل مـــاطـــم �ـــســـارب اأق�سد 
مـــ�ـــســـمـــون مــــا يف خــــدهــــا طــــم �ـــســـارب اأجــــيــــت �ـــســـــــازم بـــــذر عــــاتــــه ومل قـــــال 

ومنه اأي�سًا ن�سيد م�ساوي احلكمي )1(  
وقـــالـــــــوا الـــبـــثـــايـــة زربــــهــــا مــــا تــ�ــســابــك يـــــا بـــيـــا�ـــســـيـــة قـــــــد زربــــوهـــــــــا يــعــكـــــ�ــس
�سيء  معك  ل  بالق�سي  حتبك  واإن كـــان ميــانــك خــالــيــة مــاتــت بــك )2(   النا�س 

وكانت الآلت امل�ستخدمة يف الزراعة من ال�سناعة املحلية، وهي ب�سيطة يف تركيبتها، 
فمنها املحراث وهو الأ�سا�س يف بذر البذور، وهو اآلة خ�سبية تنتهي بحديدة مدببة، ومثبت 
عليها ع�س���ا خ�س���بية مثقوبة لكي ينزل منها البذور وجترها الثريان يف الغالب . وت�سمى 
ال�سمد، ومن ميلكون ثريان و�س���مدهم من املي�سورة اأحوالهم املادية، والذين ل ميلكونه 
يقوم���ون با�س���تئجاره حلرث اأرا�س���يهم .  وكانت مياه الأمطار الأ�س���ا�س يف عملية الري، 
وخا�س���ة ) اخلري���ف( وهو لفظ يطلق على الأمطار التي ي���زرع على اإثرها الذرة والقمح 
والدخن وت�س���يل الأودية وال�س���عاب . كما عرف الري عن طريق الآبار، وكانت ت�س���تخدم 
اجلمال اأو البغال اأو الثريان يف جر الدلء من الآبار، وقد حدثنا ال�س���يخ مو�س���ى عبداهلل 
فق���ال: " الذي كان ميلك بئرًا كان يعمل طول النهار على البئر،  ويف الوقت نف�س���ه يعمل 
اأخوه الأ�سغر على ال�سمد، ومترير املاء من البئر عرب قنوات حتفر يف الرتبة اإىل القطع 
املزروعة، ومل ي�ستخدموا الأكيا�س البا�ستيكية حتى وقتنا احلا�سر، وعندما �ساألناه ملاذا 
مل ي�س���تخدموا اإىل الآن الري بالتنقيط مثًا، اأو الأكيا�س البا�س���تيكية لتوفروا يف املياه؟ 
اأجاب " لو فعلنا ما قلت لأ�س���بح ثلث الأر�س اأخ�س���ر وثلثيها كلون ال�س���م�س، واأنا يا بني 
اأرتاح لروؤيتي للخ�سرة، واأما عن الإ�سراف يف املياه فهي من عند اهلل ول يقطعها اإل اهلل، 
واإمنا يرزقنا اهلل بهذه البهائم، واأما النا�س فلم يعد فيهم ذاك ال�ساح القدمي " )3(  .

والآن اأ�سبح يف القرية اآبار ارتوازية، وي�سحب املاء بامل�سخات احلديثة من البئر اإىل 
الربك���ة، ومنه���ا يتفرع عرب القنوات الرتابية اإىل القط���ع املزروعة، وهناك يتوىل الفاح 

)1(  م�ساوي احلكمي : �ساعر من �ساحل اجلعافرة ) قرية اجلدبني ( وله اأنا�سيد وم�سهور بالغزل . )عقيلي وزمائه(.
)2(  اعلم يا خالد عقيلي ورفاقه اأن منطقة �س���بيا غنية برتاثها ال�س���عبي مثل الفنون الغنائية، والأنا�س���يد، والأحاجي، 
واحلك���م، والأمث���ال، والأقوال الأدبية اجلميل���ة . واآمل منكم اأن جتمع���وا مثل هذا الرتاث احل�س���اري الذي يعك�س 
�س���يئًا من ح�سارة �سكان منطقة �س���بيا وتاريخها وموروثها . كما اآمل من اأ�ساتذة جامعة جازان وبخا�سة املوؤرخني 
والأدب���اء واللغوي���ني اأن يخدموا تاريخ وتراث وح�س���ارة عموم املنطقة اجلازانية فهي غني���ة بهذا الرتاث اجلميل . 

)ابن جري�س( . 
)3(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ مو�سى عبد اهلل بقرية اأم الق�سب بتاريخ )1419/7/7ه�( . )عقيلي وزمائه ( .
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توزيع���ه بني القطع بطريق���ة منظمة، وحينما ينزل املطر يف يوم من الأيام فا ت�س���تعمل 
البئر ملدة طويلة . والفاحون لهم نظرة يف النجوم ويح�سبون بها موعد الأمطار فا�سمع 
كب���ار ال�س���ن وهم يذكرون بع����س النجوم للدللة عل���ى الأمطار وموا�س���مها مثل: الرثيا، 

و�سهيل، وغريها  )1( .
وقد تعددت املحا�س���يل الزراعية يف �س���بيا، ومن اأهمها : القمح، والدخن، والذرة، 
والفجل، والبقل، وامللوخية، واجلرجري، وال�س���يح، واخلطور والكادي، والرادمي، و�س���جر 
الف���ل، والعم���ربود، والباذجنان واحلبح���ب، وال�س���مام، والبطيخ، والق�س���دة، والبطاطا 
احلل���وة، واجللج���ان � ال�سم�س���م، والرجل���ة، واحلنطة، والدب���اء، واليقط���ني، واخليار، 
والطماطم، والفلفل احلار، والكو�س���ة، وامل���وز "، ويف هذا القرن )15ه�/20م( . ظهرت 
زراع���ة املاجنو والتني، واجلوافة، وال�س���لك ( وقد �س���جعت احلكومة على ذلك ول�س���يما 
زراعة املاجنو، وتعددت خريات الأر�س واحلمد هلل، اأما و�س���ائل الت�س���ميد فكانت قدميًا 

روث احليوانات اأو حرق الأرا�سي، اأما الآن فاأ�سيف اإليها ال�سمادات الكيماوية . 
3ـ املهن ال�سناعية واحلرف التقليدية :

مل تك���ن �س���ناعة املعادن موجودة ب�س���كل كب���ري يف منطقة �س���بيا اإل اأنه���ا توجد بع�س 
ال�س���ناعات التي ت�س���تورد من خ���ارج املنطقة، ويج���ري عليها بع�س التعدي���ات . ومن اأهم 
�سناعتهم �سناعة اجلنابي، وهي اأما تكون طويلة، وق�سرية، و�سناعتها وجودتها تعتمد على 
نوعي���ة املعدن امل�س���نوعة منه، فكل ما كان ذا نوعية جي���دة وقوية كلما زاد ثمن اجلنبية، ثم 
ي�س���عون لها مقب�س، وهو م�س���نوع من قرون بع�س احليوانات فاإذا �س���نعت من قرن الغزال 
فهو اأح�سنها واأجودها، كذلك يحلى غمد اجلنبية وغالبًا يكون من الف�سة اخلال�سة)2(. ومن 
ال�سناعات اأي�سًا اجلويف، وهي نف�س �سناعة اجلنبية اإل اأن لها عطفة اإىل الأ�سفل والعنق اأو 
املقب�س ي�سل اإىل ال�سدر، وهناك �سناعة ال�سكاكني اأو ما ن�سميه يف بادنا بال�سفرة، وكانوا 

اأي�سًا ي�سلحون بع�س الأ�سلحة، اأو احللي مثل القائد والأ�ساور وغريها. 
كما ت�س���تهر منطقة �س���بيا بال�س���ناعات احلجري���ة والفخارية ومازال���ت حتى الآن 
متوفرة ب�س���كل كبري، وكل ال�س���ناعات الفخارية من الطني يخلط باملاء ثم يحرق ح�سب 

)1(  ياخال���د ورفاق���ه كنت اأود اأنكم ف�س���لتم الدرا�س���ة يف اأمن���اط الزراعة وطرق ال���ري يف منطقة �س���بيا لأهمية هذا 
املو�س���وع. اأم���ا معرفة النا�س قدمي���ًا بالنجوم اأو الأنواء وما ت���دل عليه خلدمة الزراعة وبع�س املهن القت�س���ادية، 
فه���ذه ع���ادات قدمية عرفها العرب يف �س���به اجلزي���رة العربية واأبدع���وا يف معرفتها وكتب ال���رتاث مليئة بالأقوال 

والتف�سيات التي ت�سب يف خدمة هذا املو�سوع . ) ابن جري�س(. 
)2(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ علي بن اأحمد فار�سي بتاريخ )1419/7/19ه�( بقرية �سهدان . )عقيلي وزمائه ( .
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ما يريده ال�س���انع، وح�سب احلاجة .بعد ذلك يلونها ويزينها وينظفها، ومن ال�سناعات 
الفخارية �سناعة اجلرة وهي: مدودبة ال�سكل ولها عنق �سيق دائري وت�ستخدم يف حفظ 
امل���اء وتربي���ده . والبلبل���ة : مثل اجلرة اإل اأنه���ا اأكرب حجمًا ولها فتح���ة كبرية يحفظ بها 
املاء وتغطى من الأعلى )1( واحلي�س���ية خمروطية ال�س���كل مقلوبة وهي ت�ستخدم لاأطعمة 
والرجبية : اأو ال�ساطرة ك�سابقتها اجلرة اإل اأنها �سغرية احلجم . والتنور : وفيه اأحجام 
كبرية ومتو�سطة، وي�ستخدم ل�سناعة اخلبز واللحم واأطعمة اأخرى . والذاهب اإىل اأ�سواق 
�سبيا ي�ساهد الكثري من الأواين والأدوات الفخارية املعرو�سة للبيع، وت�ستخدم لأغرا�س 
عديدة . اأما ال�س���ناعات احلجرية فهي امل�سنوعة من احلجارة ال�سلبة، ومنها الرحى، 

وبع�س اأدوات الطهي كالقدور والربم وغريها )2( .
وعرف �س���كان �س���بيا دباغ���ة اجللود وخرازته���ا، وجميع املواد اخلام ملمار�س���ة هذه 
املهن���ة حمليًا، فاجللود من الأنعام، واملواد امل�س���تخدمة للدباغة من النباتات والأ�س���جار 
املوجودة يف اأرجاء املنطقة. وهناك الكثري من امل�سنوعات اجللدية مثل: بع�س الألب�سة، 
والأثاث يف املنازل، واأدوات اأخرى ت�س���تعمل لاأطعمة والأ�سربة، اأو الزراعة، وغريها من 

احلرف املحلية )3( . 
والن�س���يج واخلياطة من ال�سناعات اليدوية عند اأهل �س���بيا، ومعظم من ميار�سها 
من الن�س���اء، واأحيانًا يتعاون الآباء والأمهات يف خياطة ون�س���ج ماب�س اأولدهم وبناتهم، 
وكان هناك من ميار�سها للربح والتك�سب. وال�سوف باأنواعه من املواد الأ�سا�سية ملمار�سة 
الن�س���يج، ويتم احل�سول عليه من اأ�س���واف احليوانات املحلية، وهناك من يح�سل عليه 
من الأ�س���واق الأ�س���بوعية . وكانت جتلب بع�س الأقم�سة من اأ�س���واق اليمن، اأو جازان، اأو 
ع�س���ري، اأو القنف���ذة، اأو احلجاز، ويقوم بع����س اخلياطني املهرة بتف�س���يلها وخياطتها، 
وكان���ت تلك الأقم�س���ة ت�س���بغ بالنيل���ة وغريها من الأ�س���باغ قبل خياطته���ا، واأكرث اأنواع 
الأقم�س���ة اأو املاب�س التي ت�س���بغ هي األب�س���ة الن�س���اء �س���غارًا وكبارًا . كما كان ي�سنع اأو 
ين�س���ج اأدوات عديدة من �س���عف النخل اأو ورق الدوم، ومن تلك امل�س���نوعات: الزنابيل، 
والب�س���ط، وال�س���ال، واحل�س���ائر التي تو�س���ع على ظه���ور احلمري واجلم���ال اأثناء نقل 

)1(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ ح�سني علي خرمي بتاريخ )1419/8/24ه�( بقرية اأم �سعد. )عقيلي وزمائه ( .
)2(  هناك تقارب يف ال�سناعات الفخارية واحلجرية، اإل اأن �سناعة الفخار اأ�سهل يف الإعداد والت�سكيل، اأما ال�سناعات 
احلجرية فاإنها حتتاج اإىل مهارة اأعلى وجهد اأكرب . حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س لنا تاريخ ال�سناعات الفخارية 
يف منطقة جازان لأهمية هذا املو�سوع وممار�سته ب�سكل كبري وبخا�سة يف منطقة �سبيا وما حولها . ) ابن جري�س(.

)3(  م���ن يزور بع����س املتاحف املحلية يف منطقة جازان اأو مناطق اجلنوب ال�س���عودي فاإنه ي�س���اهد الكثري من الأدوات 
اجللدية، وكان القائمون على دباغتها وخرازتها من �سكان هذه الباد . ) ابن جري�س ( .
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الأغرا�س والأمتعة وغريها . وكانت كل اأ�سرة حتر�س اأ�سد احلر�س على تربية بناتها يف 
خدمة البيت وخياطة اأو ن�س���ج بع�س الأدوات ال�س���رورية لا�ستخدام املنزيل . وتذكر لنا 
الوالدة )بخيته اأمعييد( ق�س���ة تعر�س���ت لها يف �س���غرها، فتقول :" اأن والدها جاء وهي 
تلعب الزقطة مع بنات يف �س���نها، وهي ل تتجاوز ال�ساد�س���ة من عمرها، فقام ب�س���ربها 
برجله وجرها من �س���فريتها اإىل البيت حتى األقاها اإىل جوار اأمها وهي ت�سنع زنبيًا اأو 
 ما �س���ابهه وقال لها : ) علمي بنتك اأف�س���ل من اللعب واإل فلن يتزوجها اأحد(. ثم قالت 
اأ�سرتي �سيئًا من خارج  اأريدها عاملة يف بيتها فلن  " ويف يوم خطبتها قال : اخلطيب 

البيت، فقلت احلمد هلل اأن اأدرك والدي اأهمية العمل يف �سغل البيت " 
4ـ التجارة : 

كانت الطرق قدميًا بدائية، وهناك طريق يخرج من جازان اإىل �سبيا اإىل بي�س نحو 
ال���ربك والقنفذة حتى مك���ة املكرمة . وقد ذكر هذا الطريق الكث���ري من كتب اجلغرافيا 
والرح���ات القدمي���ة)1(. اأما الط���رق داخل منظمة �س���بيا فكانت قبل الع�س���ر احلديث 
بدائي���ة، وغالبًا ت�س���لكها الدواب . ويف الن�س���ف الثاين من القرن )14ه�/20م( �س���قت 
بع�س الطرق، وبداأت ال�سيارات ت�سل من احلجاز اإىل جازان، وكانت طريق مكة جازان 
اأهم الطرق احلديثة يف تهامة، وتعرب باد �س���بيا وتاأتي على بع�س قراها مثل ال�سامة، 
والعزامة، واملحلة، واأبو القعائد، وقد ازدهرت التجارة عرب هذا الطريق وتطور عمرانها، 

واأ�سبح هذا الطريق اآمنًا ممهدًا م�سفلتًا حيويًا متر به الناقات الكبرية وال�سغرية . 
وكان النا�س يف منطقة �سبيا يذهبون مبنتجاتهم وحم�سولتهم يوم ال�سبت اإىل �سوق 
بي�س الأ�س���بوعي، واإىل �سوق �س���بيا يوم الثاثاء، كما كان يوجد �س���وقًا �سغريًا يف امللحاء 
ي�س���رتى منه النا�س حاجاتهم املعي�س���ية اليومية )2(. وحاليًا توجد يف باد �س���بيا اأ�س���واق 
عدي���دة عل���ى طول الأ�س���بوع ومكتظة احلركة، منها م���ا يقع على الطري���ق التجاري مكة � 
جازان مثل: �سوق ال�سامة، اأو �سوق العر�سة، و�سوق املحلة، و�سوق اأبي القعائد بالإ�سافة 
اإىل الأ�سواق الداخلية ك�سوق الع�سة، و�سوق اجلارة، و�سوق اجلمالة، و�سوق اأبي ال�سلع)3(. 

)1(  م���ن يبح���ث يف تل���ك الكتب فاإنه �س���وف يجد ذكرًا ل باأ�س به ع���ن حمطات الطرق التجارية التي ي�س���لكها احلجاج 
وامل�س���افرون الذي���ن ياأتون من اليمن اأو عم���وم منطقة جازان ويذهبون اإىل بيت اهلل احلرام . وهناك اأي�س���ًا بع�س 

الدرا�سات احلديثة التي �سدرت يف هذا الباب . ) ابن جري�س ( .
)2(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ حممد البنة بتاريخ )1419/9/18ه�( بقرية امللحاء . )عقيلي وزمائه ( .

)3(  مت تدوين هذه املعلومات عام )1419ه�(، واليوم تطورت �س���بيا واأ�س���بح فيها ع�س���رات الأ�سواق اليومية ال�سغرية 
والكبرية، بل هناك اأ�س���واق حديثة، وهي جممعات كبرية حتتوي على العديد من الأ�س���واق العاملية واملحلية . ) ابن 

جري�س ( . 
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وكانت عملية ال�س���ادرات والواردات قليلة، وبخا�س���ة يف الن�س���ف الأول من القرن 
)14ه����/20م(. وم���ن اأه���م ال�س���لع التي ي�س���درها اأهل �س���بيا حب���وب ال���ذرة باأنواعها 
)احلمرية، والزيدية، والبي�س���اء (، ول تخلو املنطقة من بع�س املوا�س���ي التي ت�سدر اإىل 
اأ�س���واق املنطقة املحلية، اأو اإىل اأ�س���واق جازان، والربك والقنفذة . وقد ن�س���طت التجارة 
يف الن�سف الثاين من القرن الهجري املا�سي، وبخا�سة بعد فتح الطريق الرئي�سي الذي 
يخرج من مكة اإىل جازان ومدن اليمن ال�ساحلية الكربى مثل احلديدة وعدن . وكان يتم 
ا�س���ترياد الكثري من الب�س���ائع من اأ�س���واق اليمن مثل: النب، وبع�س الأ�سلحة، والأطعمة. 
وي�س���تورد من م���دن احلجاز الألب�س���ة، والأقم�س���ة، اأو بع����س الأدوات الزراعية واحلرف 

وال�سناعات املحلية الأخرى )1( . 
وكانت الأ�سعار يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري ب�سيطة فالربع ريال، والن�سف، 
اأو الريال يقت�سي به الرجل ما ي�ساء من لوازم املنزل، وي�سجل لنا الوالد من�سور خويري 
قوله: " �س���وقت اإىل ال�س���وق قبل )60( �سنة وعمري تقريبًا )12( اثني ع�سر عامًا، وكان 
يوجد معي ريال واحد فرن�س���ي فاأخذت كيلو �س���مك بقر�س، واأخذت برتقال وتفاح وعنب 
ن�سف كيلو من كل �سنف، وكلها بربع ريال، واأخذت خ�سروات مبا فيها طماطم وملوخية 
وبق���ل بقر�س���ني، واأخذت ف���ل وكاذي، وكلها بري���ال اإل ربع ". وهن���اك حادثة طريفة عن 
الأ�س���عار، ذكرها اأي�س���ًا الوالد من�سور فقال: " ت�س���وق اأخي الذي اأكرب مني )رحمة اهلل 
عليه( وهو علي بن نا�س���ر قبل ع�سر �س���نوات، واأخذ العديد من الأغرا�س، وعندما جاء 
يحا�سب اأعطى �ساحب املحل ريال وقال له اأعطني الباقي يح�سب نف�سه كزمان، ف�سحك 
�ساحب املحل واأعطاه الأغرا�س با ثمن، والريال كان ل يجده ال�سخ�س اإل ب�سق الأنف�س، 

كان يعمل ملدة يوم اأو يومني حتى يح�سل على ريال " )2(.

 )1(  تاريخ التجارة يف �سبيا يا عقيلي ورفاقه ل يذكر يف �سطور حمدودة، واإمنا هو مو�سوع كبري ويوجد الكثري من الوثائق 
       والرواة الذين عا�سروا �سورًا من احلياة التجارية يف �سبيا وعموم منطقة جازان اأو تهامة املمتدة من عدن اإىل مكة . وهذا 
املو�س���وع ي�س���تحق اأن يدر�س يف مئات ال�س���فحات، واآم���ل اأن نرى اأحد الباحثني اجلازاني���ني اجلادين فيدر�س هذا 

العنوان درا�سة علمية موثقة . ) ابن جري�س ( . 
)2(  مقابلة �سخ�سية مع ال�سيخ من�سور بن نا�سر خويري بتاريخ )1419/8/4ه�( بقرية اخلوارية. )عقيلي وزمائه( 
. واأقول يا خالد ورفاقه اإن ما دونتموه يف هذا البحث قبل ع�س���رين عامًا يوم كنتم على مقاعد الدرا�س���ة يف ال�س���نة 
الرابع���ة م���ن درج���ة البكالوريو�س عم���ل ل باأ�س به، ول يخل���و من الهنات والق�س���ور، لكنه يحتوي عل���ى الكثري من 
املعلوم���ات اجلديدة عن تاريخ باد �س���بيا احل�س���اري . واأرج���و منكم اأن تعيدوا النظر يف ه���ذا العمل وتتعاونوا يف 

درا�سته واإن فعلتم ذلك فاإنكم �سوف تخدمون بادكم واأهلكم، واهلل من وراء الق�سد ) ابن جري�س ( .
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رابعًا: اآراء وتعليقات وتو�سيات )1( .

جن���د اأن ه���وؤلء الأبناء الط���اب اجتهدوا يف جمع بع�س امل���واد العلمية عن بع�س   
اجلوانب القت�س���ادية والجتماعية يف منطقة �س���بيا . وذكرت يف مقدمة هذا الق�س���م اأن 
هذه الأعمال الطابية ي�س���وبها الكثري من النق�س والق�سور، لكنه يحمد لهم اأنهم طرقوا 
اأبوبًا جديدة يف معلوماتها . وكنت اأمتنى منهم اأن ي�س���يفوا اإىل درا�س���اتهم بع�س املناهج 
الت���ي تقوم عل���ى التحليل والنقد واملقارنة وهم يتحدثون عن حا�س���رة مهمة من حوا�س���ر 
منطقة جازان، وهناك مدن وقرى وبلدان ل تقل اأهميتها ومكانتها التاريخية عن �س���بيا . 

وندرج يف النقاط التالية �سيئًا من اجلوانب التي يجب الإ�سهاب والتف�سيل فيها:
جن���د يف التاريخ القت�س���ادي اأن �س���بيا مل تكن يف معزل ع���ن غريها من مدن . 1

وحوا�سر جازان وتهامة وبع�س ال�سروات . وهناك الكثري من امل�سادر واملراجع 
والوثائ���ق الت���ي تذك���ر دور اأهل �س���بيا يف جم���الت الزراعة واحل���رف اليدوية 
والتجارة، وكان لفيف من التجار يرتددون على اأ�س���واق �سبيا فيحملون حبوبها 
ومنتجاتها الزراعية واحليوانية اإىل مواين جازان، والربك، والقنفذة، وحمايل 

ع�سري، ورجال اأملع واأبها، واحلديدة وعدن وغريها )2( . 
مل يكن الن�س���اط القت�س���ادي مق�س���ورًا على حا�سرة �س���بيا، واإمنا كانت مهن . 2

الرعي والزراعة واأي�سًا التجارة متار�س يف اأرياف وبوادي وقرى �سبيا مبفهومها 
الوا�سع الذي ميتد من اأبي عري�س، وباد فيفا، وبني مالك، وي�سمل اأي�سًا وادي 
بي�س و�س���هوله )3(، ولاأ�س���ف اأن هذه البحوث املدرجة يف هذا الق�س���م مل تدر�س 

هذا التمدد والنكما�س احل�ساري خال القرن الهجري املا�سي.
احلديث عن الأ�س���واق الأ�س���بوعية يف �س���بيا وما جاوره���ا، والقبائل التي كانت . 3

تق���وم على حماية تلك الأ�س���واق، واملعوقات التي جرت لبع�س الأ�س���واق والدور 
الإداري والثق���ايف ال���ذي لعبته تلك الأ�س���واق . كل هذا املح���اور مل تدر�س وهي 
جديرة بالبحث والتحليل وهناك الكثري من الوثائق التي ت�س���ب يف خدمة هذا 

)1(  هذا املحور من اإعداد �ساحب كتاب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ( . ) ابن جري�س ( .
)2(  اطلعت على ع�سرات الوثائق التي تعود اإىل القرنني )13�14ه�/19�20م(، وفيها اأ�سماء الكثري من ال�سلع التي كانت 
ُت�سدر من �سبيا اإىل بلدان عديدة يف تهامة وال�سراة واليمن واحلجاز . ويوجد يف هذه امل�سادر اأ�سماء بع�س التجار 

الذين كانوا يقومون بنقل تلك الب�سائع، ومقدار الأجور والأ�سعار التي كانت معروفة اآنذاك . ) ابن جري�س ( .
)3(  من يقراأ التاريخ ال�سيا�س����ي والإداري والع�س����كري ملنطقة �سبيا خال القرون املا�سية املتاأخرة يجد اأنه كان يف مد وجزر، 
وقد ميتد نفوذ ال�سلطة القائمة يف حا�سرة �سبيا على معظم منطقة جازان، ورمبا مناطق اأخرى عديدة يف تهامة ع�سري، 
واأحيانًا  يتقل�س هذا النفوذ على مدينة �س����بيا فقط . وهناك العديد من البحوث والكتب والر�س����ائل العلمية التي ف�سلت 

احلديث عن تاريخ �سبيا ال�سيا�سي والع�سكري خال القرنني )13�14ه�/19�20م( . ) ابن جري�س ( .
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املو�س���وع، ومازال هناك اأعام مار�س���وا التجارة يف تلك الأ�سواق وهم على قيد 

احلياة حتى الآن )1( .  
هناك اإ�سارات حمدودة عن الطرق التجارية، واأقول اإن باد �سبيا اأر�س �ساحلية . 4

و�س���هلية، والطرق التي تربط بني اأجزائها كثرية ومتفاوتة يف الطول والعر�س . 
واأي�س���ًا الطرق التي تربطها مع اأج���زاء املنطقة مثل: مدن جازان، واأبو عري�س، 
وبي����س، وال���درب، ونواحي اأخرى عديدة يف ال�س���هول واله�س���اب واملرتفعات يف 
عموم الأرا�س���ي اجلازانية . وقد التقيت ببع�س اأعيان ووجهاء حا�س���رة �س���بيا 
وذكروا اأن املوا�س���ات بني مدينة �س���بيا واأجزاء املنطقة خال الن�سف الثاين 
من الق���رن )14ه�/20م( كانت ن�س���طة، وكانت معظم و�س���ائل النقل احلمري، 
ثم بداأت ال�س���يارات ت�س���ل اإىل �سهول �س���بيا منذ �ستينيات و�س���بعينيات القرن 

الهجري املا�سي )2( . 
جند فر�س���ان ه���ذه البح���وث املدرجة يف هذا الق�س���م ح�س���روا اأنف�س���هم على . 5

معلومات اقت�س���ادية خمت�س���رة يف القرن )14ه�/20م(، وما ذكروه اأي�س���ًا ل 
يخلو من ال�سطحية، وجميعهم عا�سروا التطور والتنمية احل�سارية التي و�سلت 
اإىل �س���بيا خ���ال العقدين الأولني م���ن القرن )15ه����/20م(، وكان عليهم اأن 
ي�سريوا اإىل ذلك يف منت البحث اأو يف حوا�سيه، حتى يطلعوا القارئ على اأحوال 

الباد كيف كانت وكيف اأ�سبحت مع مطلع هذا القرن )15ه�/20م( )3(  .
مت���ت الإ�س���ارة اإىل �س���ناعات وحرف يدوية ناق�س���ة وحم���دودة . وكان الأوائل . 6

يعتم���دون على اأنف�س���هم يف معظم حرفه���م . وكل واحد يف الأ�س���رة يقوم بعمل 
يعود على اجلميع بالنفع والفائدة . فالن�ساء ميار�سن املهن املنزلية مثل الطبخ، 
والغ�س���يل، وتنظيف املنازل و�س���باغتها اأو تزويقه���ا اإىل جانب اأعمال اخلياطة، 
واخلرازة، وتوجيه البنات ال�س���غريات وتربيتهن على خدمات املنزل، وح�سانة 
الأطفال ورعايتهم . والرجال اأو ال�سباب ميار�سون جلب احلطب، والبناء، ونقل 

)1(  هذا ما عرفته اأثناء زيارتي ملنطقة جازان وجتوايل يف اأرجائها عام )1433ه�/2012م( . للمزيد انظر غيثان بن 
جري�س . القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب )1433ه�/2012م ( ) اجلزء الرابع (، �س 227� 302 . ) ابن جري�س (.

)2(  تاريخ املوا�سات يف جازان خال القرن )14ه�/20م( من املو�سوعات اجلديدة وي�ستحق اأن يدر�س يف هيئة كتاب 
اأو ر�سالة عملية . ) ابن جري�س ( .

)3(  ما ذكره هوؤلء الطاب رمبا يفتح الباب ملوؤرخني وباحثني يف امل�س����تقبل فيدر�س����ون التاريخ الجتماعي والقت�س����ادي يف 
�س����بيا منذ بداية القرن )14ه�/20م( اإىل وقتنا احلا�س����ر. واأقول اإن تاريخ التطور والتنمية التي متر بها حمافظة �سبيا 

منذ عام )1400ه� /1980م( اإىل الآن جدير بالدرا�سة يف عدد من البحوث الأكادميية املوثقة . ) ابن جري�س ( .
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الأغرا�س من مكان لآخر . وجميع اأفراد الأ�سرة اأو الأ�سر اأو القرية يتعاونون يف 
حراثة مزارعهم وح�س���اد حما�سيلها، وحفر الآبار، واإغاثة امللهوف، وم�ساعدة 

املحتاج، ون�سرة املظلوم  )1( . 
الغالب على منطقة �سبيا اإنها اأر�س �سهلة وزراعية، وكنت اآمل من الباحثني اأن . 7

يف�سلوا احلديث عن اأنواع الأرا�سي وم�سميات املزارع وخدمتها، وعاقة القوى 
ال�سيا�س���ية يف منطقة �س���بيا باأ�سحاب الأرا�س���ي من حيث م�ساعدتهم وحماية 
اأرا�س���يهم وجباية الزكاة اأو ال�س���رائب، والأيدي العامل���ة، واأجورهم، وانتقال 
الأرا�سي بني الأفراد والأ�س���ر، وعادات النا�س وتقاليدهم بخ�سو�س مزارعهم 
واأرا�سيهم العامة وال�سكنية يف القرية اأو القبيلة الواحدة . واأدوار �سيوخ القبائل 

واأعيانها يف حل امل�ساكل اخلا�سة باملزارعني واأرا�سيهم  )2(  .  
احلياة الجتماعية يف �س���بيا جمال وا�سع، والباحثون فقط عرجوا على �سذرات . 8

قليلة من تاريخ النا�س الجتماعي، وكنت اأمتنى اأن اأجد درا�سة تف�سيلية تو�سح 
طبقات املجتمع، واأ�سولهم، وعاقاتهم ببع�سهم يف �ستى املجالت، والأ�سرة وهي 
عم���اد املجتمع من حيث تكوينها، وتعاونها، وترابطها، والأدوار التي تقوم بها يف 
جمتمع الفخذ اأو القرية اأو الع�س���رية، واأي�س���ًا التقدير والح���رتام والرحمة بني 
اأفراد كل اأ�س���رة . وهناك بع�س الدرا�سات املطبوعة واملن�سورة يف هذا اجلانب، 
اأي�س���ًا الوثائق والرواة املعا�سرين يعدون من امل�سادر الرئي�سية يف تدوين تاريخ 

دقيق ووا�سح لاأ�سرة يف �سبيا ب�سكل خا�س وعموم منطقة تهامة ب�سكل عام . 
والعمارة، واللبا�س والزينة، والطعام وال�س���راب مو�س���وعات ح�سارية مهمة ت�ستحق 
البحث والتوثيق، ومن يدر�س���ها درا�س���ة علمية موثقة فاإنه �س���وف يطلعنا على �س���ور من 
تاريخ وح�س���ارة �س���كان �س���بيا وما جاورها. اأما العادات، وقد ذكر هوؤلء الطاب �سيئًا 
منها، لكنها ل تعك�س لنا تف�س���يات دقيقة عن كل عرف اأو تقليد اأو عادة على م�س���توى 
الفرد، اأو اجلماعة، اأو القرية، اأو الع�سرية، اأو القبيلة . وعاقة الرجال بالن�ساء، وال�سغار 

بالكبار، واأفراد الأ�سرة الواحدة مع اأفراد الأ�سر اأو القرية .

)1(  تا�س���ت الكثري من هذه احلرف، وحل حملها عادات وحرف جديدة مثل: العمل يف الوظائف احلكومية والأهلية، 
والنخراط يف اأعمال �س���ناعية واقت�س���ادية حديثة . ومقارنة حياة النا�س قدميًا وحديثًا مو�س���وع جديد ي�س���تحق 

البحث والتوثيق. ) ابن جري�س(.
)2(  منطقة �سبيا وعموم جازان اأرا�سي زراعية جيدة وت�ستحق اأن تدر�س تاريخيًا وح�ساريًا مع تو�سيح دور الزراعة يف 

حياة النا�س العامة واخلا�سة . ) ابن جري�س ( .
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واإذا حاولنا معرفة احلياة الثقافية والعلمية واللغوية يف الباد فمازالت هذه املحاور 
غائبة، وهي مو�س���وعات مهمة يف حياة النا�س، ولها تاأثريات �س���لبية واإيجابية وت�س���تحق 
البحث والتوثيق .  واأي�س���ًا املفردات وال�س���طاحات اللغوية، واللهجات التي ي�ستخدمها 
ال�سكان، والفنون والأغاين، والأهازيج والأمثال، والأ�سعار، واحلكم ميادين مهمة مل تنل 

حقها من البحث والدرا�سة )1( . 
والطب والتطبيب من املو�سوعات اجلديدة واملهمة يف باد �سبيا اأو منطقة جازان، 
واإذا عدن���ا اإىل الق���رون املا�س���ية الهجرية، وجدنا احلياة ال�س���حية متوا�س���عة، وهناك 
ع�س���رات الأمرا�س التي ت�س���يب الإن�س���ان، واحليوان، والنبات، كما عرف النا�س بع�س 
املعارف والتقاليد البدائية التي ميار�سها اأهل الباد من اأجل مواجهة امل�ساكل ال�سحية. 
والكي من اأ�سهر الطرق لعاج العديد من الأمرا�س، كما �سخروا بع�س الأ�سجار اأو املواد 
املحلي���ة يف معاجل���ة بع�س الأوبئة، واأحيان���ًا تنجح حماولتهم، واأخرى تف�س���ل )2( ، ومنذ 
الن�س���ف الثاين من القرن )14ه�/20م( بداأ الطب احلديث ي�س���ل اإىل اأر�س �سبيا، ثم 

تطور حتى �سار هناك الكثري من املراكز الطبية احلديثة  )3( . 
وخال�ســة القــول : اإنني اآمل من طابي الكرام الواردة اأ�س���مائهم يف هذا الق�س���م، 
اأو م���ن يطلع عليه من اأبنائي وطابي الآخرين اأن ي�س���خروا جهودهم وعقولهم يف حفظ 
موروث بادهم، وهذا اأمر واجب علينا نحن معا�سر الدار�سني والباحثني، وحفظ الرتاث 
هو جزء من حفظ الكيان والهوية، ول تخلو اأي ناحية من نواحي تهامة وال�س���راة اإل ولها 
واأهله���ا تاري���خ وعراقة قدمية وحديثة . ونح���ن اأبناء هذه الباد يج���ب علينا البحث ثم 
احلفظ والتوثيق لهذا الإرث احل�س���اري . واأبناوؤنا وحفدتنا قد يلوموننا على تفريطنا يف 

تراثنا وتاريخ وح�سارة اآبائنا واأجدادنا .

 )1(  اإن منطقة جازان ب�سكل عام، وحا�سرة �سبيا على وجه اخل�سو�س حتتوي على كم كبري من الثقافة واملعارف العامة على 
م�س���توى علي���ة النا�س وعامتهم، وهذا املو�س���وع ي�س���تحق اأن يدر�س يف ع�س���رات البحوث واآمل م���ن جامعة جازان، 
ومن اأق�س���امها الأكادميية اأن تلتفت اإىل هذه املجالت املعرفية فتدر�س���ها وتوثقها حتى يطلع عليها اأجيال احلا�سر 

وامل�ستقبل . ) ابن جري�س( . 
)2(  كان النا����س قدمي���ًا ميوتون من اأمرا�س فتاكة مثل: املاريا ) احلمى (، واجل���دري، والطاعون، واجلرب، واجلذام، 
والفقر، واجلوع، والقحط . وقد التقيت ببع�س الرجال يف مناطق عديدة من ال�سروات وتهامة فحدثوين عن اأمرا�س 
القرن )14ه�/20م( التي كانت تفتك اأحيانًا بجميع اأفراد الأ�سرة اأو الأ�سر يف القرية اأو القرى، ومل يكن عندهم اأي 

حيلة ملواجهة تلك الآفات والأمرا�س ب�سبب العوز والفاقة واجلهل الذي كانوا يعي�سونه . ) ابن جري�س ( .  
 )3(  تاريخ الطب والتطبيب يف عموم تهامة خال القرون )12�14ه�/18�20م( من املو�س���وعات املهمة واجلديدة التي 

      ت�ستحق اأن تدر�س يف بحوث وكتب عديدة . )ابن جري�س ( .
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كما اأن املوؤ�س�سات احلكومية، والتعليمية، والفكرية، والثقافية، تتحمل اجلزء الأكرب 
من هذه امل�س���وؤولية فالواج���ب عليها اأن توجه وتدعم وت�س���اعد وتخطط وتعمل على ربط 
املا�س���ي باحلا�سر، وذلك لن يتم اإل بالرجوع اإىل تركتنا العلمية واحل�سارية والتاريخية 

والأدبية املتمثلة يف تراث الأجيال املا�سية وما خلفوه لنا من موروث ح�ساري . 
ل الباحث���ني واملوؤرخني واأرب���اب القلم الغيورين احليادين املن�س���فني اأن  اأي�س���ًا اأحمرِّ
يقدم���وا لأجيالهم ما يقدرون عليه م���ن حفظ تاريخ وتراث وماآثر الأوائل، وهي واأمي اهلل 
كثرية، ومازال بع�س���ها ماثل للعيان يف اأماكنهم ال�س���تيطانية، وما و�س���لنا من اأخبارهم 
ورواياته���م ومنا�س���طهم ال�سيا�س���ية، واحلربي���ة، والجتماعية، والقت�س���ادية، والعلمية 
والفكري���ة والثقافية . واأرجو اأن جتد هذه التو�س���يات والنداءات من ي�س���توعبها ويرتجم 

بع�سها اإىل واقع ملمو�س ينتقل اإىل اأجيالنا امل�ستقبلية . ) واهلل من وراء الق�سد (.  



197الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

الق�سم الثالث

ـــروات  ـــس ـــ� ال مــــع  واآراء  ـــة  ـــف وق
ــــــع  ــــــراج ــــي املــــــ�ــــــســــــادر وامل ـــــ  ف
ـــــي ـــــم ـــــل ـــــع والـــــــــبـــــــــحـــــــــث ال
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القسم الثالث 

وقفة واآراء مع ال�سروات يف امل�سادر واملراجع والبحث العلمي 
ال�سفحةاملو�سوعم

198مدخلاأوًل:

ثانيًا:
هــل نالت ال�ســروات حقها من البحــث والتوثيق؟ . بقلم. 

اأ.د.غيثان بن علي بن جري�س 
199

ثالثًا:

مــع الهجــري مــا بــني ال�ســراة والعاليــة، تعليقــات علــى 
التعليقــات، ونوادر من النوادر ) عــن الكاتب والكتاب (. 

بقلم . اأ. من�سور بن اأحمد بن من�سور الع�سريي

208

293تعليقات واآراء رابعًا:

اأوًل: مدخل:
نح�سر عملنا يف هذا الق�سم على اأر�س ال�سروات املمتدة من جنران اإىل الطائف)1(، 
فنن�سر درا�ستني، تتمثل الأوىل يف الإجابة على ال�سوؤال التايل : هل نالت ال�سروات حقها 
من البحث والتوثيق؟ . ول ندعي تقدمي اإجابة وافية يف ال�سرح والتف�سيل، ونذكر �سيئًا من 
الإيجابيات يف خدمة البحث العلمي اخلا�س بهذه الأوطان . ونو�س���ي ونقرتح بع�س الآراء 

ووجهات النظر التي ترفع من م�ستوى التوثيق والبحث يف تراث وح�سارة هذه الباد .
اأما الدرا�س���ة الثاني���ة فعنوانها : مع الهجري ما بــني ال�سراة والعاليــة، تعليقات على 
التعليقــات، ونوادر من النوادر )عن الكاتب والكتاب(، لباحث جنوبي �س���عودي ع�س���ريي، 
هو: من�سور بن اأحمد بن من�سور)2(. واملق�سود ب� ) الهجري (، هو : اأبو علي هارون بن 
زكريا الهجري، من اأهل القرنني الثالث والرابع الهجريني، ومن �سكان اجلزيرة العربية، 
ويذك���ر اأنه من باد هجر يف اإقلي���م البحرين)3(، والهجري من علماء اللغة، واجلغرافيا، 
والأدب والأن�ساب، له موؤلفات عديدة �ساع اأكرثها، وبع�سها مازال متفرقًا يف بع�س كتب 

)1(  باد ال�س���روات وا�س���عة يف اأبعادها، متنوعة يف مكوناتها الطبيعية والب�س���رية، لها تاريخ وح�س���ارة قدمية وو�سيطة 
وحديثة ومعا�س���رة . منها خرج املجاهدون الأوائل  الذين لعبوا اأدوارًا بطولية يف ن�س���ر عقيدة الإ�س���ام يف اأ�سقاع 

املعمورة، كما اأ�سهم  بع�سهم يف بناء احل�سارة العربية والإ�سامية يف م�سارق الأر�س ومغاربها . 
)2(   انظر: �سريته الذاتية يف �سفحات تالية من هذا البحث . 

)3(   اأ�س���له ون�س���به، وبداية حياته جمال جيد للبحث والدرا�س���ة، ناأمل اأن نرى اأحد املوؤرخني اأو الباحثني يف اجلزيرة 
العربية فيدر�س هذه املحاور درا�سة علمية موثقة .
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الرتاث الإ�س���امي )1( . ومن اأهم كتبه، كتاب : التعليقات والنوادر، كان متناثرًا يف عدد 
من امل�س���ادر واملخطوطات، وقام الأ�ستاذ حمد اجلا�س���ر بجمعها، وتن�سيقها، وترتيبها، 
ون�سرها يف اأربعة جملدات. ويف هذا الكتاب معلومات قيمة جدًا عن تاريخ وح�سارة �سكان 
�سبه اجلزيرة العربية، ومعظم مادة الكتاب جديدة، فا جندها يف م�سادر اأخرى، كما 
اأن �س���احبها جمعها عن طريق الرحلة وامل�س���اهدة، وم�س���ادره يف ذلك �س���عراء وعلماء 
قابلهم و�س���مع منهم داخل اجلزيرة العربية . والأ�س���تاذ من�س���ور بن اأحمد الع�س���ريي، 
عكف على درا�سة هذا الكتاب، واأخرج لنا بع�س العلوم واملعارف اجليدة واخلا�سة بباد 

ال�سروات املمتدة من �سعدة وجنران جنوبًا اإىل حوا�سر احلجاز الكربى �سماًل )2( . 
ثانيــًا: هــل نالت ال�سروات حقه من البحث والتوثيق ؟ بقلم اأ . د. غيثان بن 

علي بن جري�س .
ال�سفحةاملو�سوعم
199ما هو املق�سود بال�سروات 1ـ
201هل نالت ال�سروات حقها من البحث والتوثيق؟ 2ـ
207خال�سة القول 3ـ

1ـ ما هو املق�سود بال�سروات :
عندم���ا نق���راأ اأو نبحث عن ال�س���روات، فاإننا ن���دور يف فلك جبال احلج���از، وهذان 
امل�سطلحان ) ال�سروات، وجبال احلجاز ( مرتادفان، اإل اأن جبال احلجاز اأو�سع واأطول 
يف نطاقه���ا اجلغ���رايف . والباحث عن حدود احلجاز، �س���يجد م�س���ادر مبك���رة عديدة، 
ومراج���ع ثانوية متاأخرة ف�س���لت احلديث عن جغرافية واأبع���اد هذه اجلبال )3( . وهناك 

من قال: اإن جبال احلجاز التي متتد من بادية ال�سام اإىل اأر�س اليمن، هي

)1(   للمزيد عن ابي علي الهجري، انظر غيثان بن جري�س، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج6، �س 141� 142، ج13، �س 25 .
)2(   ن�سكر الأ�ستاذ من�سور الع�سريي، مع اأننا ت�سرفنا يف بحثه وحذفنا بع�س الفقرات والأ�سعار، وذلك من اأجل ن�سره 
مع اأكرب قدر ممكن من الدرا�سات الأخرى املن�سورة يف هذا ال�سفر من �سل�سلة ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ( 

) اجلزء ال�ساد�س ع�سر ( . 
)3(   معظ���م كت���ب اجلغرافيا اأ�س���ارت اإىل جبال احلجاز مثل: اب���ن خرداذبه، واليعقوبي، وابن حوقل، وال�س���طخري، 
واملقد�س���ي، والهم���داين، والبكري، وياقوت احلموي، وابن املجاور، واأبو الف���داء ،والقزويني، واحلمريي وغريهم . 
كما ذكرت بع�س كتب التاريخ، والأدب، واملعاجم اللغوية �سيئًا من جغرافية وتاريخ اأر�س احلجاز وجبالها . وهناك 
ع�س���رات البحوث اجلغرافية، والتاريخي���ة، واللغوية والأدبية والرتاثية احلديثة ذكرت �س���يئًا من طبيعة وجغرافية 
وتركيب���ة جب���ال احلج���از . للمزيد انظر: �س���الح اأحمد العلي " حتديد احلج���از عند املتقدم���ني " . جملة العرب، 
)1388ه����/1968م(، ����س1�9، عبداهلل الوهيبي، " احلجاز كما حددها اجلغرافيون العرب " . جملة كلية الآداب، 

جامعة الريا�س . )1390ه�/1970م( . �س 53 � 70  .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 200
نف�س���ها جبال ال�س���روات . واإذا بحثنا عن طبيعة هذه اجلبال، اأو ال�سروات وجدناها 
تت�سف بالعلو والرتفاع يف طبيعتها اجلغرافية، لكنها تتفاوت يف ارتفاعاتها، فال�سروات، 
اأو اجلب���ال املمتدة من حوا�س���ر اليمن الك���ربى اإىل مدينتي الطائف ومك���ة املكرمة هي 
الأك���رث ارتفاع���ًا يف جبال احلجاز، وهناك جبال عديدة متت���د من مكة املكرمة اإىل باد 
ال�سام، لكنها اأقل ارتفاعًا من �سابقتها، وهي جزء من اأر�س احلجاز املذكورة يف م�سادر 
التاري���خ وال���رتاث الإ�س���امي . وه���ذه الأج���زاء الأخرية م���ن جبال احلج���از تختلف يف 
تركيبتها اجلغرافية من حيث ت�ساري�س���ها، ومناخها، وثرواتها احليوانية والنباتية . اأما 
جبال ال�س���روات من الطائف اإىل �سنعاء فهي مت�سابهة يف اأحوالها اجلغرافية وتركيبتها 

ال�سكانية، واأمناط حياة اأهلها احل�سارية)1( . 
ولن اأف�سل احلديث عن تاريخ وح�سارة جبال احلجاز )ال�سروات( مبفهومها الوا�سع، 
لأن هذا املو�سوع ذكره الكثري من املتقدمني واملتاأخرين)2(، لكنني �سوف اأح�سر نقا�سي على 
اجلزء الأكرب من �سروات جنوب �سبه اجلزيرة العربية، وبخا�سة الباد املمتدة من حا�سرة 
الطائف �سماًل اإىل مدن ظهران اجلنوب، وجنران و�سعدة جنوبًا . واأ�سباب حتديدي اأر�س 

ال�سروات يف هذه الرقعة اجلغرافية الآنف ذكرها تعود اإىل اأمور عديدة، هي :  
اإن حوا�س���ر اليمن واحلجاز الرئي�س���ية ) �س���نعاء، وتعز، وعدن، ومكة املكرمة، . 1

واملدينة املنورة ( ُدر�س���ت ودون تاريخها وح�س���ارتها ب�سكل كبري عند املتقدمني 
واملتاأخري���ن م���ن املوؤرخني والأدباء واأرباب القلم والفك���ر . اأما الأوطان الواقعة 
بينه���ا، واأق�س���د ال�س���روات وتهام���ة ) من جن���ران وج���ازان اإىل مك���ة املكرمة 
والطائف(، فلم تنل حظها من التدوين والتوثيق اإل النزر الي�سري . وبقيت على 
مر التاريخ تعي�س يف عزلة ثقافية وفكرية، مع اأنها باد ا�سرتاتيجية يف موقعها 

اجلغرايف، وكثافتها ال�سكانية )3( . 

)1(   ه���ذا م���ا وجدته مدونًا يف عدد من الكت���ب والبحوث العلمية املتقدمة واملتاأخرة . كم���ا اأنني جتولت يف معظم هذه 
الأوطان املمتدة من تبوك ووادي القرى واملدينة املنورة �س���ماًل اإىل جنران و�س���عدة و�س���نعاء جنوبًا خال الأربعني 

عامًا املا�سية، ووجدت ما اأ�سرت اإليه اأعاه وا�سحًا وملمو�سًا يف تركيبة الأر�س جغرافيًا وب�سريًا . 
)2(   ه���ذه الب���اد املمتدة من باد ال�س���ام اإىل اليمن، واملعروف���ة باحلجاز اأو ) جبال احلجاز ( ماأهولة بال�س���كان منذ 
ق���دمي الزم���ان، ولها تاريخ وح�س���ارة عريقة وقدمية، وت�س���تحق اأن تدر�س يف مئات البحوث العلمية، مع اأنه �س���در 
عنها العديد من الدرا�س���ات التي ت�سور ح�سارتها وتاريخها قبل الإ�سام وبعده، لكنها مازالت بحاجة اإىل ت�سافر 

اجلهود يف درا�سة موروثها وتاريخها احل�ساري عرب اأطوار التاريخ . 
)3(   من يتجول يف اأرجاء هذه الباد يت�س���ح له وفرة خرياتها القت�س���ادية، وكرثة م�ستوطناتها الب�سرية . كما ي�ساهد 
الكثري من معاملها واآثارها ونقو�س���ها ور�سوماتها ال�سخرية التي توؤكد على عمقها التاريخي واحل�ساري . امل�سدر : 

م�ساهدات الباحث وجولته يف اأنحاء هذه الباد خال الأربعني عامًا املا�سية . 
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ورد ا�س���م هذه الباد ) ال�س���روات( اأو )ال�س���راة ( ب�سكل وا�س���ح و�سريح يف عدد . 2

م���ن امل�س���ادر الإ�س���امية املبك���رة . كما اأطلق على ا�س���م �س���كانها ) ال�س���رو( اأو 
)ال�س���رويون(. وهذا دليل قاطع على �س���حة ت�سميتها بهذا ال�س���م ) ال�سروات(. 
وجند بع�س اجلغرافيني وعلى راأ�سهم ابن احلايك ) الهمداين ( يف�سل احلديث 
عن ال�س���روات املمتدة من �سنعاء اإىل الطائف، وين�سب كل �سراة اإىل القبيلة التي 
ت�س���توطنها . وهناك موؤرخون وجغرافي���ون ولغويون جاءوا بعده، من القرن الثالث 
اإىل العا�س���ر الهجري )ق9 - 16م(، يوؤكدون على ما دونه ووثقه يف كتابه )�س���فه 
جزي���رة الع���رب ( وغريه . والذاه���ب اليوم يف اأرجاء ال�س���روات م���ن جنران اإىل 
الطائف يجد معظم القبائل ال�سروية التي ذكرا الهمداين يف القرنني )3 - 4ه�/9 

- 10م( مازالت تقطن يف اأماكنها، وت�سمى باأ�سمائها القدمية حتى الآن )1( . 
اإن امل�ساهد للجبال املتفاوتة واملرتابطة من الطائف حتى �سعدة و�سنعاء، يتاأكد له . 3

�سحة الت�سمية ) ال�سروات (، فهي عالية الرتفاع، مت�سلة بع�سها ببع�س، مت�سابه 
يف حزونها وت�ساري�سها ومناخها، واأي�سًا يف ت�سكيلتها الب�سرية واحل�سارية)2( . 

2ـ هل نالت ال�سروات حقها من البحث والتوثيق ؟
ل ننكر اأن هذه الباد ورد ذكرها عند بع�س املوؤرخني واملوؤلفني املتقدمني واملتاأخرين، 
وقد �سدرت بع�س الكتب والبحوث عن هذه الباد خال الثاثني �سنة املا�سية، وحتدثت 
عن �سور من تاريخها ال�سيا�سي والإداري، والجتماعي، والقت�سادي، واملعريف والفكري 

والثقايف )3( . 

)1(   من ال�سروات التي ذكرها الهمداين وغريه �سراة جنب ) قحطان (، و�سراة عنز ) �سهران وع�سري(، و�سراة احلجر 
) بللحمر، وبلل�سمر، وبني �سهر وبني عمرو (، و�سراة غامد وزهران، و�سراة بجيلة ) بلحارث(، و�سروات الطائف. 
للمزي���د انظر غيثان بن جري�س ." باد ال�س���راة من خال كتاب �س���فة جزيرة الع���رب للهمداين " . جملة الدارة . 
العدد )3( . ال�س���نة )19( ) ربيع الآخر، واجلماديان /1414ه�(، �س 76� 111. وللموؤلف نف�سه انظر: درا�سات يف 
تاريخ تهامة وال�س���راة خال الع�س���ور الإ�سامية املبكرة والو�س���يطة )ق1� ق10ه�/ق7�ق16م( . ) الريا�س: مكتبة 

العبيكان، )1424ه� / 2003م( . اجلزء الأول (، �س 127� 164 .
فوا معنى ال�س���راة، اأو ال�س���روات، وكان جل حديثهم عن  )2(   هن���اك بع����س اللغويني واجلغرافيني واملوؤرخني الذين عررَّ
جبال احلجاز ) ال�س���روات ( املمتدة من الطائف حتى قعر اليمن . ومل يق�س���روا حديثهم على طبيعة هذه اجلبال 
اجلغرافية، واإمنا بع�س���هم دون �س���ور من تاريخها الأدبي واللغوي، والقت�س���ادي والجتماعي، و�س���مى اأهلها ب� ) 

ال�سرو ( ن�سبة اإىل اأر�سهم ال�سراة، اأو  ) ال�سروات ( .
)3(   انظر بع�س موؤلفاتي املن�س���ورة يف هذا اجلانب، وهي : درا�س���ات يف تاريخ تهامة وال�س���راة خال القرون الإ�س���امية املبكرة 
 والو�س���يطة )ق1� ق10ه����/2010 � 2011م( ) ج���زءان ( ح���وايل )1050�س���فحة(، جن���ران : درا�س���ة تاريخي���ة وح�س���ارية 
) ق1� � ق4ه����/ق7 � ق10م( )الريا����س: مطابع احلمي�س���ي، 1434ه� /2013م( . )الطبعة الثاني���ة ( ) اجلزء الأول ( ) 562 
�سفحة (. انظر اأي�سًا، �سل�سلة : القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) الريا�س: 1426� 1440ه� / 2005  � 2019م( ) خم�سة ع�سر 
جملدًا ( ) حوايل ثمان اآلف �س���فحة (، وكتب ودرا�س���ات اأخرى عديدة عن الطائف، والباحة، وع�س���ري، وجنران، وغريها . 

 (Prof-ghithan.com).  للمزيد انظر موقع الأ�ستاذ الدكتور غيثان بن جري�س الإليكرتوين
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وهناك اأفراد واأق�س���ام علمية اأخرى اأ�سدرت بع�س البحوث والدرا�سات العلمية عن 
باد ال�س���روات قبل الإ�س���ام، وعرب اأطوار التاريخ الإ�سامي املبكر والو�سيط واحلديث 
واملعا�س���ر . وبع����س ه���ذه الإجن���ازات العلمي���ة يف ميادين معرفي���ة عدي���دة : تاريخية، 
وح�س���ارية، وجغرافي���ة، واأدبية، ولغوية، وتربوي���ة وتعليمية، وثقافي���ة وفكرية، بل هناك 
بع�س البحوث العلمية البحتة يف تخ�س�سات طبية، وكيميائية، وعلوم احليوان والنبات، 

والإدارة، واحلا�سب الآيل، وغريها )1( . 
ولاإجابة على عنوان هذه املحور الذي نحن ب�سدده ) هل نالت ال�سروات حقها من 
البحث والتوثيق ؟(، نقول ) ل (، ورمبا يقول قائل اإنني متناق�س يف اأقوايل، ففي ال�سطور 
ال�س���ابقة نوؤك���د على وجود بح���وث واأعمال علمية ع���ن هذه الأوطان، ث���م نختم احلديث 
بالنفي. واأقول اإن هناك بحوث ودرا�س���ات عن ال�س���روات، بع�سها يف هيئة ر�سائل علمية 
حمبو�س���ة يف املكتبات اأو الأق�س���ام العلمية اجلامعية، اأو مدونات وتقارير ووثائق مازالت 
حمجوزة يف موؤ�س�س���ات واأرا�س���يف حكومي���ة واأهلية . اأم���ا الكتب والدرا�س���ات املطبوعة 
واملن�س���ورة فمازالت قليلة، واأحيانًا ناق�س���ة، اأو ي�س���وبها بع�س الغمو�س، اأو الق�س���ور، اأو 

الأخطاء وحتتاج اإىل من يعيد النظر فيها ويدر�سها ب�سكل اأف�سل واأعمق . 
واإذا بحثنا عن ن�س���يب ال�س���روات يف كل جمال من جمالت العلم واملعرفة، فالأمر 
�سيختلف من ميدان لآخر . ففي علم التاريخ والآثار مثًا نلحظ اأن �سكان واأر�س ال�سروات 
مازالت جمهولة يف ع�سور ما قبل الإ�سام، وخال القرون الإ�سامية املربكة والو�سيطة 
) ق1� 12ه�/ق7�18م(، واإذا كنت اأنا وغريي بحثنا ون�سرنا  معلومات حتت عناوين قليلة 
وحمدودة، فالتاريخ واحل�س���ارة يف هذه الباد مازالت غام�سة، ول نعرف �سورة �ساملة 
ووا�س���حة لأر�سها و�س���كانها . والباحث يف كتب الرتاث الإ�س���امي : ال�سرعية، واللغوية 
والأدبية، والتاريخية العامة واخلا�سة، والطبقات والرتاجم، واجلغرافية وعلم الرحات، 
واملو�س���وعات الإ�سامية يف الع�سور الإ�سامية الو�سيطة، وكتب الأن�ساب وغريها فاإنه ل 
يجد معلومات وافية عن حياة املجتمعات التاريخية واحل�س���ارية يف ال�سروات، وقد يجد 
نتفًا اأو �س���ذرات قليلة ل تعطي القارئ اأو الباحث ت�س���ورًا وا�س���حًا عن تاريخ وتراث هذه 

الباد . منذ الع�سر القدمي اإىل بدايات الع�سر احلديث .

)1(   من يطلع على فهار�س املكتبات الورقية والرقمية، ويبحث يف اأرا�س���يف اجلامعات والكليات والأق�س���ام الأكادميية 
فاإنه �س���وف يتاأكد �س���حة ما مت الإ�س���ارة اإليه اأعاه . و�س���وف يعرث على العديد من الدرا�س���ات املتفاوت يف احلجم 

واجلودة عن اأر�س ال�سروات واأهلها . 
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واأح���وال هذه الب���اد البحثية منذ الق���رن )12ه�/18م( حتى وقتنا احلا�س���ر رمبا 
تكون اأف�س���ل حاًل من الع�س���ور التي �سبقتها، وذلك ل�س���هولة توفر املعلومات يف الوثائق 
واملخطوط���ات وغريه���ا من امل�س���ادر املادي���ة واملعنوية . وم���ع وفرة املعلومات و�س���هولة 
الو�س���ول اإليها، فال�س���روات مازالت جمهولة وغري خمدومة يف هذا اجلانب . وال�سروات 
عا�ست تغريات حديثة و�سريعة منذ ت�سعينيات القرن )14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�سر، 
وكث���ري م���ن هذه التحولت اأث���رت على الأر�س والنا�س ح�س���اريًا وتنموي���ًا، ونتج عن هذه 
التب���دلت الكث���ري من الآثار الإيجابية وال�س���لبية، وكل هذا التاريخ احل�س���اري مل يدر�س 

ويحلل ويوثق)1( . 
اأما علم الآثار، وهو من م�س���ادر التاريخ الرئي�س���ية، فا وجود له على اأر�س الواقع، 
والذاهب يف اأرجاء ال�سروات �سيجد كنور معرفية من الآثار املدفونة، مثل: املدن والقرى 
واملحطات التجارية التي ورد ذكرها يف بع�س امل�سادر التقليدية، واأ�سبحت اليوم اأطاًل 
ومعظمها مدفون حتت الأر�س . اأما الآثار الظاهرة على �سطح الأر�س فهي الأخرى كثرية، 
مثل: النقو�س، واخلطوط، والر�س���ومات ال�س���خرية .وهناك اآثار مازالت �ساهدة للعيان 
كالآبار، واملقابر، والقرى والطرق القدمية، والأ�س���واق الأ�سبوعية، واملدرجات الزراعية، 
وال�سدود، والأحمية، واحل�سون والقاع، والكثري من الأدوات الرتاثية القدمية وغريها . 
كل هذه املجالت الآثارية تختزل جزء كبري من تاريخ وح�سارة ال�سروات، لكنها لاأ�سف 
مل تخدم ومل جتد من ينقب عنها ويدر�س���ها ويحللها ويوثقها . وال�س���وؤال الذي يحتاج اإىل 
اإجابة، من هو امل�س���وؤول عن هذا الق�س���ور ؟ . اإذا قلنا اأنهم املوؤرخون والآثاريون فاحلكم 
فيه اإجحاف، نعم اإنهم والأق�سام الأكادميية يتحملون جزءًا من امل�سوؤولية، ولكن الن�سيب 
الأكرب تتحمله املوؤ�س�س���ات الإدارية والأكادميية ممثلة يف وزارة التعليم العايل، وبخا�سة 
اجلامعات، والهيئة العليا لل�س���ياحة، ووزارة الثقافة، واإمارات املناطق، واأ�سحاب روؤو�س 
الأم���وال، فهم جميعًا يجتمعون يف هذا التق�س���ري الذي قاد اإىل �س���ياع الكثري من اآثارنا 

وتراثنا التاريخي واحل�ساري )2( . 

)1(   اأدون هذه ال�سطور ويف باد ال�سروات من جنران حتى الطائف خم�س جامعات حكومية ) امللك خالد، وجنران، وبي�سة، 
والباح����ة، والطائ����ف (، ول جن����د يف هذه اجلامعات اأي مركز بحث علمي جيد يهتم بدرا�س����ة وتوثي����ق تاريخ هذه الباد 
) على الأقل ( يف الع�س����ر احلديث واملعا�س����ر )1380� 1440ه�/1960� 2019م( . نعم يوجد يف هذه اجلامعات اأق�س����ام 
تاريخ وعلوم اإن�س����انية عديدة، وبع�س مراكز البحوث لكنها ل توؤدي ر�س����التها كما يجب، ول توىل اأر�س و�سكان ال�سروات 
اهتمامًا كبريًا . امل�سدر : معا�سرة الباحث وم�ساهداته يف باد ال�سروات من عام )1390� 1440ه�/1970� 2019م( . 
)2(   لاأ�س���ف مازلنا بحاجة اإىل وعي ثقايف يوؤكد على اأهمية موروثنا احل�س���اري املتمثل يف اآثارنا وتاريخنا وح�سارتنا 
املادي���ة واملعنوي���ة . وجامعاتنا وموؤ�س�س���اتنا الرتبوي���ة والتعليمية والإعامية مق�س���رة جدًا يف خدم���ة هذا امليدان 
احل�س���اري املهم . واملوؤ�س���ف اأي�سًا اأنه ل يوجد يف اأي جامعة من جامعات ال�سروات املمتدة من الطائف اإىل جنران 

اأي كلية اأو ق�سم لاآثار، وهذا فعًا ق�سورًا وعيبًا كبريًا يف �سيا�سة هذه اجلامعات احلكومية .
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ولي�س���ت الآث���ار والتاريخ العلوم الوحي���دة التي تعك�س حياة وح�س���ارة املجتمعات،   
واإمنا هناك علوم اأخرى م�س���اندة ومهمة يف درا�س���ة ح�س���ارة ال�س���عوب . ومن تلك العلوم 
اجلغرافي���ا، وعل���م الجتم���اع، وعلوم اللغ���ة والأدب، وميادي���ن الرتبية والفك���ر والتعليم . 
وكل عل���م من هذه العلوم له دور واأهمية يف درا�س���ة ناحي���ة اأو ميدان من ميادين املجتمع . 
وباد ال�س���راة من البيئات الغنية التي ت�س���تحق البحث والدرا�سة يف هذه الفروع املعرفية . 
وناحظ يف اجلامعات احلكومية املحلية يف ال�س���روات العديد من اأق�سام الرتبية والتعليم، 
واللغ���ة العربي���ة واآدابها، وعل���وم الطبيعة واجلغرافي���ا . وقد زرت بع�س هذه الأق�س���ام يف 
جامع���ات املل���ك خالد، والطائ���ف، والباحة، وجن���ران، ووجدت بع�س البحوث والر�س���ائل 
العلمي���ة اخلجول���ة والقليلة التي �س���درت ع���ن هذه الأق�س���ام يف مو�س���وعات تتعلق باأر�س 
واأهل ال�س���روات . كما ناق�ست وحتدثت مع بع�س اأع�س���اء هيئة التدري�س يف هذه الأق�سام، 
و�ساألتهم ملاذا ل ي�ساعفون اجلهود يف بحوثهم وتوجيه طابهم يف برامج الدرا�سات العليا 
) املاج�س���تري والدكتوراه ( اإىل درا�س���ة وبحث اجلوانب الرتبوية والتعليمية، واجلغرافية، 
واللغة والأدب؟ فقالوا هذا راأي واقرتاح �سائب، لكنهم مازالوا متاأخرين يف هذا امليدان . 
واأقول اأنتم يا اأ�س���اتذة اجلامعات ويا اأع�س���اء هيئة التدري�س يف الأق�سام الأكادميية عليكم 
م�سوؤولية عظيمة خلدمة الأر�س وال�سكان التي ن�ساأت فيها جامعاتكم، وكليتاكم واأق�سامكم 
العلمية، ومن اأهم اأهداف وواجبات اأي جامعة اأو موؤ�س�سة اأكادميية ان تعمل بجد واإخا�س 

خلدمة الأر�س التي يقطنون عليها، والنا�س الذين يعي�سون معهم . وبني ظهرانيهم . 
وجند الكثري من التحولت اجلغرافية التي جرت على اأر�س وطبيعة ال�سروات خال 
اخلم�سني عامًا الأخرية، ول جند بحوثًا علمية تدر�س اأ�سباب هذه التغريات وطرق عاجها، 
او التقلي���ل م���ن اأخطارها واآثارها على البيئة وما يوجد فيه���ا من موارد طبيعية . كما اأن 
ميدان الرتبية والتعليم الذي عرفته ال�س���روات منذ ظهور الإ�سام حتى الع�سر احلديث 
مل جت���ر عليه بحوث علمية ر�س���ينة وموثقة . وم���ن يتاأمل يف التطور الرتب���وي والتعليمي 
والثقايف الذي يعي�س���ه �س���كان ال�س���روات منذ منت�س���ف القرن )14ه�/20م( حتى وقتنا 
احلا�س���ر فاإنه �س���يجد كمًا هائًا من العلوم واملعارف يف هذه احلقبة التاريخية احلديثة 
واملعا�سرة . وعند البحث يف املكتبات والأق�سام العلمية عن الدرا�سات الأكادميية يف هذا 
اجلانب فا جند �س���يئًا ذا قيمة علمية جي���دة، واإن ذهبنا اإىل اإدارات اجلامعات املحلية 
وكلياتها واأق�س���امها الأكادميية، اأو اإىل اإدارات التعليم يف عموم ال�س���روات، اأو اإىل بع�س 
الأ�س���اتذة والباحثني واملوؤرخني فا جند عندهم، لاأ�سف، اهتمامًا علميًا وبحثيًا يهدف 
اإىل جمع ودرا�س���ة وتوثيق تاريخ وتطور احلي���اة العلمية والتعليمية والرتبوية والثقافية يف 
بادهم . بل اإن اأرا�سيف هذه املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية تكاد تكون خالية من م�سادر 
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ووثائق التاريخ التعليمي احلديث يف هذه ال�س���روات، واإن وجدت بع�س الوثائق والتقارير 

فهي حمفوظة بطريقة مزرية، ويبدو اأن م�سريها التلف وال�سياع )1( . 
وميدان التعليم والرتبية والثقافة يف ال�سروات كبري ووا�سع وبخا�سة منذ بداية القرن 
)14ه�/20م( حتى وقتنا احلا�س���ر، وهناك رواد تربي���ة وتعليم كثريون يف هذه الأوطان 
منذ خم�س���ينيات القرن الهجري املا�س���ي حتى العقد الثاين من الق���رن )15ه�/20م(، 
ول جند اأي بحوث اأو درا�س���ات تخدم هذا اجلانب، مع اأن الكثري من م�سادر هذا الباب 
مازالت مي�سورة واحل�سول عليها ي�سري، واإذا مل جُتمع وتوثق، واإل م�سريها ال�سياع كما 

جرى لغريها من م�سادر ووثائق تاريخية قدمية . 
واللغ���ة العربي���ة واآدابه���ا يف ال�س���روات م���ن امليادين املعرفي���ة الكب���رية، فاأهل هذه 
ال�سروات قبائل عربية لغتها العربية الف�سيحة، ولهم �سات ن�سبية وح�سارية وتاريخية 
م���ع غريهم من قبائل احلج���از التي نزل القراآن بل�س���انهم، وينت�س���ب اإىل هذه الباد ) 
ال�سروات ( بع�س العلماء امل�ساهري يف ميدان اللغة . وكتب الطبقات والأعام والرتاجم 
مليئة باأ�س���ماء اأفراد كان لهم �س���اأن يف الباغ���ة واللغة والبيان وبخا�س���ة خال القرون 

الإ�سامية الأوىل )2( . 
وتعريفات اللغة واللهجات يف ال�سروات باب كبري وغني ملن يدر�سه، ويف هذه الباد 
بع�س اأق�س���ام اللغة واآدابها، وقد �س���درت بع�س الدرا�سات اأو الر�س���ائل العلمية الفردية 
واملحدودة يف اللهجات ال�سروية، ومعظم تلك الر�سائل والبحوث ناق�سة، وي�سوبها الكرث 

)1(   عدم الهتمام بحفظ الوثائق و�س���يانة الأرا�س���يف يف املوؤ�س�س���ات احلكومية والأهلية م�سكلة كبرية تعاين منها كل 
اإدارة . والكارثة الكربى عدم وجود الوعي عند الفرد واجلماعات واملوؤ�س�سات الإدارية العامة واخلا�سة، واأهمية ما 
ي�سدر من اوراق ووثائق وتقارير و�سجات وغريها . وقد زرت العديد من الإدارات احلكومية يف مناطق الطائف، 
والباحة، والقنفذة، وع�س���ري، وجازان، وجنران خال الأربعني عامًا املا�س���ية، و�س���اهدت عندهم اأرا�س���يف جيدة 
حتتوي على وثائق وم�س���ادر تاريخية وح�س���ارية متنوعة، لكنها لاأ�س���ف حمفوظة يف اأمكنة رديئة، ول يقوم عليها 
من ي�س���ونها ويرتبها ويحافظ عليها. وترددت موؤخرًا على بع�س تلك املوؤ�س�س���ات التي زرتها يف بدايات هذا القرن 
)15ه�/20م(، فلم اأجد �سيئًا من تلك الأرا�سيف القدمية، وعندما �ساألت بع�س املوظفني عن م�سريها، قالوا : مت 
اإحراقه���ا واإتافها. وهذا اجلهل وعدم الوعي باأهمية هذا املوروث احل�س���اري اأوقعن���ا يف الكثري من الأخطاء التي 

�سيعت الكثري من تاريخنا وح�سارتنا القدمية واحلديثة .
)2(   الناظر يف كتب الأدب واللغة والرتاث يجد اأ�س���ماء �س���عراء كثريين يف ع�س���ر اجلاهلية والإ�س���ام ينت�س���بون اإىل 
ال�س���روات، كما يجد بع�س الرجال الذين وفدوا على الر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص وكان لهم اأقوال وف�ساحة وبيان . بل هناك من 
خرج من ال�سروات اإىل حوا�سر العامل الإ�سامي، وترقوا يف �سلم القيادة، والإدارة، والأدب والعلم واملعرفة، وجاء 
من اأ�س���ابهم من برزوا و�س���اهموا يف بناء احل�س���ارة الإ�س���امية . واإذا ر�سدنا اأعام ال�س���روات يف العلم والأدب 
واللغة والثقافة عرب اأطوار التاريخ الإ�س���امي فاإننا �س���وف نح�سر املئات منهم . ولاأ�سف اإننا ل جند بحوثًا علمية 

موثقة تر�سد هذا اجلانب الثقايف واملعريف اجليد. 
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من الأخطاء او الق�س���ور . وم���ا نتطلع اإليه اأن جتتهد اأق�س���ام اللغة يف اجلامعات املحلية 
اإىل و�س���ع خطط قوية ور�س���ينة تدر�س لهجات جنوب الباد ال�س���عودية درا�سات علمية 
موثقة، ول يكتفى بدرا�سة بع�س العناوين املبتورة يف حمتواها، وزمنها، ومكانها . واأقول 

اإن اأوطان ال�سروات وتهامة من الباد البكر يف ميدان البحث اللغوي واللهجات .
اأم���ا احلياة الأدبية وما يتعلق بها، فال�س���روات تاأتي من الباد الزاخرة باأ�س���عارها، 
وحكم اأهلها، واأقوالهم، وق�س�س���هم، ورواياته���م، واألغازهم، واأحاجيهم، واأمثالهم منذ 
ع�س���ور ما قبل الإ�س���ام اإىل وقتنا احلا�س���ر . وجند بع�س م�س���ادر الرتاث الإ�سامي 
املبك���رة تذك���ر مناذج من ال�س���رويني الذين ب���رزوا يف هذا اجلانب املع���ريف . لكن ما مل 
يدر����س ومل نعرفه هو الن�س���يب الأكرب، ويحت���اج من الباحثني اجلادين م���ن يفت�س عنه 
ثم يجمع ويدر�س . واملعول على اأق�س���ام اللغة يف جامعات ال�سروات املحلية، وعلى طاب 
الدرا�س���ات العليا ال�س���رويني والتهاميني يف هذه اجلامعات وغريها من جامعات اململكة 

العربية ال�سعودية . 
وعلم الجتماع من العلوم املهمة لدرا�س���ة م�ساكل املجتمعات . ولاأ�سف فاجلامعات 
احلكومي���ة ال�س���ت ) املل���ك خالد، وجن���ران، وجازان، والباح���ة، والطائف، وبي�س���ة ( ل 
يوجد فيها كلية اأو ق�س���م لاجتماع . والباحث يف حياة ال�س���رويني وما يعرتيها من ق�سايا 
وم�سكات اجتماعية فاإنه �سيجد الكثري من هذه امل�سكات على م�ستوى الفرد، والأ�سرة، 
والقري���ة، واملدين���ة، والع�س���رية، والقبيلة، واحلا�س���رة، واملوؤ�س�س���ات الإدارية الر�س���مية 
والأهلية . ومن يزور امل�ست�س���فيات، واملدار�س، والدور الجتماعية، واملحاكم،  وال�سجون، 
ودوائر ال�س���رطة، واجلامعات وغريها فاإنه �س���يطلع على اأ�س���ياء كثرية ت���دور حول حياة 
النا�س الجتماعية ب�س���تى جوانبها . وكل هذه الأمور حتتاج اإىل مراكز بحوث، واأق�س���ام، 
وكلي���ات اجتماعية ت�س���در بحوثًا علمية ت�س���اعد يف التقليل من امل�س���كات الجتماعية، 
وت�س���ع حلوًل وتو�س���يات للم�ساكل ال�س���ائدة بني النا�س . اإن هذا الق�س���ور من موؤ�س�سات 
التعليم وبخا�س���ة اجلامعات يجب تداركه وفتح كليات واأق�س���ام للفرد والأ�سرة واملجتمع 
تعك���ف على الدرا�س���ة والتدري�س والبحث الجتماعي الذي يع���ود بالفائدة والنفع جلميع 

طبقات و�سرائح املجتمع)1( . 

)1(   اأدون هذه املعلومات بناًء على دراية وجتوال يف عموم باد تهامة وال�سراة منذ اأربعني عامًا . فقد �سمعت و�ساهدت 
وعا�سرت الكثري من الق�سايا الجتماعية وبخا�سة يف بع�س املوؤ�س�سات احلكومية مثل : املحاكم، ودوائر ال�سرطة، 
والدور الجتماعية وامل�ست�س���فيات، ول اأرى للموؤ�س�س���ات الثقافية والتعليمية دورًا وا�س���حًا، اأو م�س���اهمات فاعلة يف 

درا�سة واإيجاد حلول لهذه العقبات . 
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ون�س���يب ال�س���روات البحثي يف العلوم البحت���ة قليل جدًا، واأحيان���ًا معدوم يف بع�س 
التخ�س�س���ات . والإن�س���ان والبيئ���ة يف اأر�س ال�س���راة مي���دان رحب لإج���راء العديد من 
الدرا�س���ات العلمية اجليدة، ففي جمال عل���وم احلياة، والكيمياء، والفيزياء جند دعائم 
البحث موجودة، وال�س���روات مليئة باحليوانات، والطيور، والزواحف، والنباتات املتنوعة 
يف اأحجامها واأ�س���كالها، وجميعها ت�س���تحق الدرا�س���ة والبحث العلم���ي . وقد زرت بع�س 
اأق�سام علوم احلياة يف جامعات ال�سروات املحلية، فوجدت بع�س الأ�ساتذة يجرون بحوثًا 
على بع�س الكائنات الفطرية واحليوانية، والنباتات، وبع�س م�س���ادر املياه، لكن ن�س���بة 
هذه البحوث قليلة، ويجب على مراكز البحوث يف هذه اجلامعات املحلية اأن توفر الدعم 

الكايف، وت�سجع من يعكف على درا�سات علمية ور�سينة . 
كم���ا يوجد يف ال�س���روات الكثري م���ن املعادن والأحج���ار والكثري من م���واد الطبيعة 
مثل الأ�س���جار، والثمار، واملياه التي ت�س���تحق اأن تكون جماًل للدار�س���ة يف علوم الفيزياء، 
والكيمي���اء، وال�س���يدلة، والط���ب. وهناك اأي�س���ًا الكثري م���ن الأوبئة واملوؤث���رات املناخية 
والطبيعي���ة التي ت�س���يب الإن�س���ان واحلي���وان بالأمرا�س، وهي اأي�س���ًا جدي���رة بالبحث 
والدرا�س���ة . وميادين الإدارة واملال والقت�س���اد يف عموم ال�س���روات جمالت اأي�سًا غنية 

بالبحث والتوثيق)1( . 
3ـ خال�سة القول : 

اإذا كانت الإجابة على ال�س���وؤال الذي ورد يف بداية هذا املحور �س���لبية، فذلك ل   
يعني اأنه ل يوجد ذكر لل�سروات يف امل�سادر املتقدمة، واملراجع والبحوث املتاأخرة . وقد 
اأ�س���رنا اإىل �س���تى املجالت وبخا�سة يف يومنا احلا�سر حيث يوجد على اأر�س هذه الباد 
العدي���د من املوؤ�س�س���ات الأكادميية العالية، والأ�س���اتذة املتخ�س�س���ني يف جمالت كثرية 
نظرية وعلمية . ول نح�سر رغباتنا وندائنا على العلوم الإن�سانية كالتاريخ، واجلغرافيا، 
واللغ���ة والأدب، وعل���م الجتم���اع، فهي عل���وم مهمة ويج���ب خدمتها على اأر����س الواقع، 
واإمن���ا هناك علوم اأخرى ع�س���رية مثل: الطب، وال�س���يدلة، وعلوم احلي���اة، والفيزياء، 
والكيمي���اء، وعل���م الأنواء والنج���وم، والزراع���ة، والقت�س���اد والإدارة وغريها فجميعها 

)1(   مل نف�سل احلديث عن كل علم وجمال يف باب التوثيق والبحث العلمي يف ال�سروات . ول ننكر وجود بع�س الدرا�سات 
املتفاوتة من ميدان لآخر، لكنها قليلة وحمدودة، عن اأر�س وا�س���عة الأرجاء، متنوعة الت�س���اري�س، متعددة الأعراق 
متباينة يف الأعراف والتقاليد واللهجات واملوارد الطبيعية والرتكيبة  ال�سكانية . وهي ذات موقع ا�سرتاتيجي تربط 
بني اليمن واحلجاز و�سواح البحر الأحمر واأطراف �سحارى جند الغربية، وكانت ميدانًا ل�سراعات �سيا�سية وقبلية 
منذ الع�سور القدمية وعرب ع�سور التاريخ الإ�سامي حتى منت�سف القرن )14ه�/20م(، ثم حتولت اإىل جزء من 

دولة ع�سرية، هي اململكة العربية ال�سعودية .
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ت�س���تحق الدرا�سة والتوثيق والتاأ�س���يل . وناأمل اأن نرى هذا النداء يرتجم اإىل واقع عملي 
يف موؤ�س�س���ات التعليم العام والعايل من منطقة جنران مرورًا بباد ع�سري والباحة حتى 

حا�سرة الطائف . 

ثالثــًا : مع الهجري ما بني ال�سراة والعالية: تعليقات على التعليقات ونوادر من 
النوادر ) عن الكاتب والكتاب( . بقلم . اأ . من�سور بن اأحمد الع�سريي)1( .  

ال�سفحةاملو�سوعم
208مقدمة : 1ـ
210منطقة الدرا�سة 2ـ
214رواة الهجري من اأهل ال�سراة والعالية 3ـ
220الن�سو�س الأدبية 4ـ
256املوا�سع 5ـ
283اخلال�سة والدللت 6ـ

1ـ مقدمة : 
يع���د ه���ارون ب���ن زكريا املع���روف ب�"اأبو علي الهج���ري" اأحد م�س���ادر الأدب واللغة 
والأن�س���اب واجلغرافيا املرموق���ة يف الرتاث العربي، ولكنه مع ذلك ي���كاد يكون مغمورًا � 
كما و�س���فه اجلا�س���ر)2( �، اإذ مل يوجد تعريف له، يف امل�سادر العربية، ورغم اأنه من رواة 
ال�سعر الذين نقلوه اإلينا من موا�سعه، اإل اأنه مل ياأخذ حقه من الذكر، فقليل من نقل عنه 
من موؤلفي امل�سرق العربي، يقول اجلا�سر: "اأما عاملنا الهجري فاإن اأمره بقي جمهوًل بني 
اأ�س���هر علماء ال�س���رق اإىل هذا العهد اإل ما عرفوه بوا�س���طة الأندل�سيني وهو قليل بل اأقل 
من القليل")3(، فقد كان جل من نقل عنه واهتم مبا وفره من علم وخرب هم الأندل�سيون، 

)1(   الأ�س���تاذ من�س���ور من مواليد تبوك عام )1383ه�/1963م(، بداأ مراحل تعليمه الأوىل يف مدينة اخلرج، ح�س���ل 
على درجة البكالوريو�س عام ) 1406ه�/1986م( يف علم الزراعة بجامعة امللك �س���عود يف الريا�س، واملاج�س���تري 
م���ن جامعة اأريزون���ا (ASU ) يف الوليات املتحدة الأمريكية، عمل يف عدد من مناطق اململكة العربية ال�س���عودية، 
وهو ع�س���و يف عدد من اللجان الجتماعية، والقت�س���ادية، وح�سل على عدد من الدورات يف جمال عمله، و�سارك 
يف ع���دد م���ن اللقاءات والندوات واملوؤمترات املحلية والإقليمية، لديه اهتمام جيد بتاريخ وح�س���ارة �س���به اجلزيرة 
العربية، وزار عددًا من املكتبات يف بلدان عربية عديدة، و�س���در له حتى الآن كتابان، هما : )1( ع�س���ري والتاريخ 
وانحراف امل�س���ار. )القاهرة : دار الطناين للن�س���ر، 2012م( . ) 749�س���فحة ( .)2( قبيلة عنز بن وائل ) جذور 

وح�سور( )القاهرة : دار الطناين للن�سر، )1438ه� / 2017م( . ) 358�سفحة( .
)2(   ج1، �س 9 .

)3(   ج1، �س 12 . 
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فحفظ���وا لنا �س���يئا قليًا من عل���م كثري، بالإ�س���افة اإىل اأن وجوده يف اجلزي���رة العربية 
يف مرحلة تراجع ح�س���ورها العلمي واحل�س���اري، وقلة ات�س���اله بالعوا�سم الإ�سامية يف 
العراق وال�سام جعله اأقل ذكرًا يف موؤلفاتهم كما يقول اجلا�سر، وقد عا�س الهجري خال 
الق���رن الهج���ري الثالث اإىل بداية الق���رن الرابع، لذا فقد جاء بع���د مرحلة الرواة الأول 
الذين اأ�س�س���وا للرواية العربية يف التاريخ والأن�س���اب اأمثال اأبي عمرو بن العاء واملف�سل 
وحم���اد وخلف والكلبي وابن ا�س���حاق وغريه���م، ما جعله خارج ت�س���نيف رواة الطبقات 
الأوىل وم���ن جاء بعدهم . ورغم غ���زارة واأهمية ما نقله الهجري، اإل اأن تاأخره عن فرتة 
بداية تدوين كتب الأن�ساب والتاريخ يف القرن الثاين للهجرة وتر�سيخ اأثرها على املفاهيم 
حول الأن�س���اب والأخبار القدمية، جعل معلوماته التي ح�س���ل عليها ب�س���كل مبا�س���ر من 
م�س���ادرها الأ�سا�سية عن الأن�س���اب والأخبار القدمية اأقل تلقائية من حيث دللتها على 
املفاهيم ال�س���ائدة يف جزيرة العرب منذ الع�س���ر اجلاهلي مقارنة بدللتها الهامة على 
ال�س���عر والأدب واللغ���ة واجلغرافي���ا، وهذا ل يقلل من كونه واحدًا من اأف�س���ل امل�س���ادر 

العربية واأكرثها تلقائية وارتباطَا بجزيرة العرب مبا�سرة.
ومن اأه���م موؤلفات الهجري كتابه الذي بني اأيدينا هن���ا )التعليقات والنوادر(، وهو 
خمطوط���ة موجودة يف دار الكتب امل�س���رية اطل���ع عليها حمد اجلا�س���ر وكتب عنها عام 
)1388ه�( كتاب: "اأبو علي الهجري اأبحاثه يف حتديد املواقع"، ثم قام بن�س���ر درا�س���ة 
ع���ن الكتاب وم���واده يف اأربع جمل���دات حمتويا عل���ى كل ما متكن منه من م���واد الكتاب 
ع���ام )1413ه����(، وا�س���مه )التعليقات والن���وادر( . ويب���دو اأن الكتاب الأ�سا�س���ي ل زال 
يح���وي موادًا مما مل يلم به التحقيق )رغم اجلهد الكبري(، فرغم اأن اجلا�س���ر نقل عن 
املخطوطة الهندية التي هي اأغزر مادة � ما يعني و�سوله اإليها � اإل اأنها فيما يبدو مل تكن 
مكملة لاأخرى بل كانت متداخلة معها، وغري منتظمة، كما يذكر)1(، لذا جنده يقول يف 
مقدمة الكتاب: "ما كنت واأنا اأقدم للقارئ هذا الكتاب معتقدًا اأنه ت�س���من درا�سة وافية 
ع���ن كت���اب الهجري، ب���ل ل اأزال اأمتنى اأن يوجد من يقوم بدرا�س���ة ما و�س���ل اإلينا منه، 
كما و�س���عه موؤلفه، وتي�س���ري ال�س���تفادة منه بتحقيقه ون�سره، فما �س���بق ن�سره منه � وهو 
م���ا حتويه القطعة امل�س���رية � بحاج���ة اإىل اأن يعاد النظر فيه، ليحقق حتقيقا �س���حيحًا، 
وي�س���اف اإليه م���ا حتويه املخطوطة الهندية من الكتاب فهي اأغ���زر مادة " .. انتهى، لذا 
فقد عمل اجلا�س���ر على تتبع امل�س���ادر الت���ي نقلت عن الهجري مثل ال�سرق�س���طي، وابن 
�س���يده، والبكري، والوق�سي، والر�ساطي، وال�سقلي، وال�سمهودي، وغريهم )16 موؤلف(، 

واإ�سافة ما نقلوه عن الهجري يف مو�سعه من الكتاب هنا. 

)1(   اجلزء الأول، �س 229 . 
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وتكمن اأهمية كتاب الهجري من النواحي الأدبية، والتاريخية، واجلغرافية، واللغوية 
يف اأنه الكتاب الوحيد الذي نقل كما كبريا من �س���عر �س���عراء اجلزيرة العربية ورجزهم، 
وحتدث عن مواطنهم، واأن�س���ابهم، ولغتهم، وحدد املواقع داخل اجلزيرة العربية بالنقل 
املبا�س���ر عن امل�س���ادر املحلية داخل اجلزيرة العربية من خال كونه اأحد اأبنائها، فنقل 
الكث���ري من ال�س���عر والرج���ز واخلرب مما مل ي���رد عند �س���واه، وهو بذلك ميثل م�س���درًا 
خمتلف���ًا عن تلك الت���ي نقلت اإلينا من بغداد، اأو الب�س���رة، اأو الكوفة، اأو دم�س���ق، اأو من 
الأندل����س، اأو غريه���ا، فهنا جند بني اأيدينا م�س���درًا بكرًا، مبعنى اأنه م�س���در مل يتقلب 
ب���ني الأي���دي، ومل يتنقل بني امل���دن، ومل يتكلف النقل عن اأبناء البادي���ة القادمني للكوفة 
والب�س���رة ب�س���فتهم ميثلون اجلميع، ومل يخ�س���ع ملوؤثرات اأخرى كالتي كانت هنالك يف 
العوا�س���م ومدن ال�س���تقطاب وتنوع اخللفيات العرقية والثقافية، فقد كان الهجري اأحد 
�س���كان اجلزيرة العربية وينقل اأخباره ومواده من اأفواه ال�س���كان ذاتهم، ما يجعلنا اأكرث 
اطمئنانا � اإىل حد ما � ملا احتواه الكتاب من ق�سائد واأ�سماء �سعراء، لقربه من امل�سدر، 
ولعل ذلك �سيعطينا فكرة اأكرث و�سوحا حول الو�سع الأدبي والثقايف واللغوي يف اجلزيرة 
العربية وكذلك احلالة ال�سيا�س���ية والجتماعي���ة والأحداث خال القرن الثالث للهجرة � 
حيث عا�س الهجري � وما قبله . ورغم ما قلنا من اأهمية ن�سو�س الكتاب من حيث كونها 
ن�سو�سًا اأبكارًا تت�سف بالتلقائية اإىل حد كبري، اإل اأن الهجري بذاته مل ينج من اأن يكون 
هدفا ملحاولت اإقحام ن�س���و�س لها اأهداف اأخرى با�س���مه يف تلك املرحلة من قبل بع�س 
من انت�سبوا ملثل ذلك، واجليد هنا هو اأن من تناول هذا الكتاب وقام بدرا�سته هو ال�سيخ 
حمد اجلا�س���ر مع ما ميلكه من علم ودرجة عالية م���ن الإحاطة بتاريخ اجلزيرة العربية 
وم�س���ادره، حيث كان ل�س���تيعابه ملا ورد عن الهجري يف امل�سادر الأخرى اأثره يف متكنه 
من ح�س���د ما وجده من املقولت املن�سوبة للكاتب اأو للكتاب داخل هذه الدرا�سة، ومن ثم 

عر�سها وفح�سها على مراأى من القارئ، كما �سياأتي معنا.
2ـ منطقة الدرا�سة : 

يف هذا املوجز �سن�س���لط ال�سوء من خال اإ�س���ارات الهجري وما ينقله من ن�سو�س 
على اله�س���بة الواقعة ما بني تربة وجنران وجر�س، وهي التي �سماها الهجري "العالية" 
والت���ي حدده���ا بقوله: "العالي���ة: عذار ترب���ة اإىل جنران وجر����س، وما اأخ���ذ اأخذه)1( ، 
بنجدها )�سهولها ال�سرقية( وحجازها )�سراتها(، وهذه املنطقة ف�سًا عن اأن الهجري 
قد حددها باإطار وم�س���مى واحد كما اأ�س���لفنا، فهي على الرغم من اأنها ل تختلف كثريا 

)1(   انظر، �س 815 . 
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ع���ن بقية اأجزاء اجلزي���رة العربية من حيث كونها امتداد متفاعل مع غريها من مناطق 
اجلزيرة العربية، اإل اأن لها روابطها التاريخية واجلغرافية وال�سكانية والثقافية اخلا�سة، 
ول زالت لها روابطها اخلا�س���ة من حيث التوزيع القبلي الذي ت�س���كل فوقها ك�سل�سلة من 
القبائل املتتالية من اجلنوب اإىل ال�س���مال، متتد كل منها من قمم ال�سراة الغربية املطلة 
على تهامة باجتاه ال�س���رق على �س���فاف الأودية املقابلة كنجران وحبونا وتثليث وبي�س���ة 
ورنية وتربة املتجهة �س���رقًا، ناهيك عن قوا�سمها اللغوية، ووحدة تاريخها ال�سيا�سي اإىل 
حد كبري . فاله�س���بة املمتدة من ال�سراة اإىل م�سبات جنران وتثليث وبي�سة وتربة �سرقا 
املعروفة بالعالية )جند العالية( هي منطقة ترتبط بامتداد �س���كاين واحد، يختلف قبليًا 

من ال�سمال للجنوب، ولكنه يختلف يف منط حياته اأكرث من ال�سرق للغرب. 
ومن املهم اأن ندرك اأن هذه املنطقة تخالف على ا�س���تيطانها قبائل �ستى، وجتاورت 
فوق اأر�س���ها الكثري من القبائل العربية، وج���رت فوقها الكثري من الأحداث � كما ورد يف 
بع����س كتب الأخب���ار، ولها ذكر كبري يف ال�س���عر اجلاهلي، ففوق جب���ال احلجاز الغربية 
م���ن ه���ذه املنطقة كانت ق�س���ة ال�س���نفرى، وتاأب���ط �س���رًا، وغريهم كما ه���و معلوم، ويف 
و�س���طها ال�س���رقي عا�س فار����س العرب عمرو بن مع���دي كرب، ويف �س���رقيها عا�س امروؤ 
القي����س الكن���دي حيث "دارة جلج���ل" التي كانت يف عهد الهجري م���ن دور بني احلارث 
بن كعب)1(. �  ما بني حبونا وجنران، وفوق ثراها عا�س طرفة بن العبد منتجعًا مع قبيلته 
م���ا بني اأعايل وادي جا�س وتثليث وجنران وما اإليه���ا)2(، ويف جنوبيها كانت مواطن ق�س 
بن �س���اعدة، واملرق�س)3(، وفوق اأر�س���ها ج���رت الكثري من اأحداث قبائ���ل ربيعة من عبد 
القي�س وبكر وتغلب كما تدل اأ�س���عارهم واأخبارهم، وقد ورد يف ال�سرية قدوم عبدالقي�س 
على النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جنران)4(، وورد اأن النبي �س���األهم عن ق�س بن �س���اعدة)5(، مما يدل 

)1(   �س 1461 . 
)2(   يقول طرفة يف بكائه على الأطال وتذكره اأيام �سباه: 

كجفن اليمان زخرف الو�سي ماثله  اأتعرف ر�سم الدار قفرا من�ازله    
من النجد يف قيع�ان جا�س م�سائله بتثليث اأو جنران اأو حيث نلتقي    
واإذ حبل �سلمى منك دان توا�سله  ديار ل�سلمى اإذ ت�سي�دك باملنى   

واإذ هي مثل الرئم �سيد غزالها    لها نظر �س�اج اإلي�ك تواغ�له
غنينا وما نخ�سى التف�رق حقبة    كانا غرير، ناع�م العي�س باجله

        مما يدل على ان منازله وقومه كانت يف ما بني تثليث وجنران وجا�س. انظر: ديوان طرفة بن العبد، �سرحه وقدمه حممد  
       مهدي نا�سر الدين، دار الكتب العلمية � بريوت، ط3،  1423ه�، �س64

)3(   ديوان املرق�سني الأكرب والأ�سغر، حتقيق كارين �سادر، دار �سادر - بريوت، 1998�س83
)4(   كنعان، حممد اأحمد،  ال�سرية النبوية واملعجزات � خا�سة تاريخ ابن كثري، �س698

)5(   اأبو الفداء، احلافظ ابن كثري الدم�سقي، البداية والنهاية، ج1/ �س
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على ا�ستفا�سة ا�ستقرارهم بها، كما اأن بني �سيبان بن ذهل البكريني كانوا بنجران)1(، و 
قبيلة �سبيعة البكرية كانت تقطن حوايل عروى � املوالية لوحاف القهر� جماورة لذهل يف 
تلك املواقع)2(، كما كانت موطنا لقبائل ق�س���اعة من نهد وجهينة وجرم)3(، ومتيم اأي�سًا 
كانت من ديارها تثليث)4( ، وجنران)5(، وكانت تثليث اأي�سًا من ديار بني عقيل)6(، وجند 
يف اأ�س���عار العامريني، مث���ل متيم بن اأبي مقبل، ولبيد، ومزاح���م، وحميد بن ثور، وغريه 
ما يدل على اأنهم عا�س���وا فوق اأر�س���ها، ودخلت قبائلهم يف نزاعات مع املجاورين بها)7(، 
كما ت�س���ري امل�س���ادر التاريخية اإىل ا�س���تيطان قبائل من حمري يف جر�س)8(، وا�س���تيطان 
قبائ���ل م���ن مراد بباد جنب وما اإليها امتدادا اإىل حبونا)9( ، بينما كانت زبيد يف جهات 
تثليث)10( ، وكانت طريب واخلنقة من باد طي)11( ،كما جند اأن �سليم كانت اأحداثها تدل 
على تواجدها فيما بني بي�س���ة وتثليث قبيل ال�س���ام)12(، وقد دخل���ت بع�س هذه القبائل 
م���ن عامر وزبيد واحلارث وخثعم و�س���ليم وما اإليها يف احل���روب التي حدثت يف املنطقة 

)1(  انظر:احلموي، ياقوت، املقت�س���ب من كتاب جمهرة الن�س���ب، �س185، ابن حزم الأندل�سي، علي بن اأحمد، جمهرة 
اأن�ساب  العرب، �س321

)2(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/ �س936 
)3(   الزبي���دي، حممد مرت�س���ى احل�س���يني، تاج العرو�س م���ن جواهر القامو����س، حتقيق عبداملنع���م الطحاوي، ط1، 

1421ه/2000م، ج31 �س193
)4(    يقول �سامة بن جندل التميمي: 

�ساأهدي واإن كنا بتثليث مدحة        اإليك واإن حلت بيوتك لعلعا  
قال البكري: "فدل قوله اأن تثليث من ديار بني متيم"، انظر: البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س304          

)5(   القلق�سندي، اأبي العبا�س اأحمد بن علي، نهاية الأرب يف معرفة اأن�ساب العرب، �س408
)6(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س304

)7(   للمزيد انظر لأخبار هوؤلء ال�سعراء و�سعرهم بهذا البحث.
)8(   الهمداين، احل�س���ن بن اأحمد بن يعقوب، الإكليل من اأن�س���اب اليمن واأخبار حمري، حتقيق حممد بن علي الأكوع، 

مكتبة الإر�ساد - �سنعاء، 1429ه - 2008م، ج2/�س138- 140
)9(   يقول الأرياين: " اأما )احلداأ( � من مراد � فقبيلة مينية معروفة كانت منازلها يف املا�سي يف �سراة جنب و�سنحان 
الواقعة الآن يف اململكة العربية ال�س���عودية. اأما الآن فاإن احلداأ تنزل و�س���ط اليمن..، انظر الأرياين، مطهر، نقو�س 

م�سندية، �س133
)10(   الهمداين، ال�سفة، �س228

)11(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، حتقيق الأكوع، �س374 .
)12(    للمزيد انظر: ال�سلمي، العبا�س بن مردا�س، ديوان العبا�س بن مردا�س، �س 16- 17، 59-58، 62-61، 79

         الزبيدي، عمرو بن معدي كرب، �سعر عمرو بن معدي كرب، جمعه ونقحه مطاع الطرابي�سي، من من�سورات جممع 
اللغة العربية بدم�سق، ط2، 1405ه/ 1985م، �س120، 127-124، 151، 194

         الآمدي، اأبي القا�س���م احل�سن بن ب�س���ر، املوؤتلف واملختلف يف اأ�سماء ال�س���عراء وكناهم واألقابهم واأن�سابهم وبع�س 
�سعرهم، �سححه وعلق عليه د. ف. كرنكو، دار اجليل - بريوت، ط1، 1411ه/ 1991م، �س156 .
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كي���وم تثليث)1(، ويوم فيف الري���ح)2(، وغريها، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة هجرات بع�س 
القبائ���ل اإىل ال�س���مال، وكل ذلك كان يف الع�س���ر اجلاهلي، اإىل ما قبي���ل البعثة النبوية.  
ويف املرحل���ة الإ�س���امية كانت هنالك هجرات رافقت الفتوحات الإ�س���امية اإىل العراق 
وال�س���ام وم�سر، واملغرب العربي والأندل�س، تلتها مرحلة هجرات معظم قبائل عامر بن 
�سع�سعة من عالية جند اإىل جهات اليمامة وما اإليها، وا�ستفراد خثعم، ونهد، واحلارث 
اب���ن كع���ب، والعتيك، وبع�س بني ه���ال وعقيل والعجان من كعب ب���ن ربيعة بن عامر، 
ومعاوي���ة، و�س���لول، وعنز، والأزد، وبجيل���ة بهذه اجلهات )ما بني ترب���ة وجنران وجر�س 

وال�سراة( وهي املرحلة امل�سمولة بروايات الهجري. 
اإن م���ن بني اأهم الأهداف التي نح�س���ل عليها من درا�س���ة م���ا ورد عن هذه املنطقة 
يف كت���اب الهج���ري هو: معرفة مدى ودرجة حدوث التغ���ري الدميوغرايف يف هذه املنطقة 
والت���ي تع���د اأحد � اإن مل تكن اأخ�س���ب � باد اجلزيرة العربي���ة واأطيبها هواء واعتدال يف 
املن���اخ واأغزره���ا مطرًا، واأوديتها ه���ي الأغنى باملراعي، ما يجعلن���ا نتوقع حدوث الكثري 
من الحداث واحلروب لل�سيطرة على هذه املنطقة خا�سة اجلزء ال�سهلي املاأهول باأبناء 
البادية دائمًا، مما يعني تغري ال�سكان والقبائل ب�سكل اأ�سرع مما هو يف �سواها. ومن ذلك، 
فاإن من املاحظات الأولية فيما اأورد الهجري اأننا عرفنا � من خال درا�ستنا لكتابه � اأن 
هنالك قبائل بني تلك التي عرفت يف عهد الهجري يف هذه املنطقة انزوت بعد ذلك ) اأو 
لعلها بع�سها دخلت يف قبائل اأخرى، اأو حملت م�سميات جديدة، اأو انتقلت ملواقع اأخرى( 
مثل بجيلة، ولهب، وي�س���كر، و�س���كر، واحلارث بن كعب، ونهد، وعقيل، وهال، وق�س���ري، 
وج���رم، والعتيك، بينما عرفت لحقا اأ�س���ماء قبائل مل تذك���ر عند الهجري ول الهمداين 
يف مواقعه���ا احلالية . وجند يف هذه الدرا�س���ة م���ن خال ما اأورده الهجري من اأ�س���ماء 
واأو�ساف وموا�سع واأن�ساب واأبيات �سعرية � نقلها عن رواة ع�سره � اأن كثريًا منها كان من 
اأ�سماء وروايات القرون الهجرية الثاث الأوىل، ورغم ح�سور ال�سعر اجلاهلي القدمي  يف 
رواياته  اإل اأنه كان اأقل، ومن ثم فدرا�س���تنا �ستكون دللتها على القرون الهجرية الثاث 
الأوىل ح�س���ب ن�سب ح�سورها يف الكتاب . وبالإ�سافة ملا �سبق فاإن اإلقاء ال�سوء على هذه 
املرحلة وما ورد فيها من اأ�س���ماء وموا�س���ع تاريخية، ومن �س���عر، بالإ�سافة اإىل اأنه يرثي 
املعرفة عن تاريخ املنطقة وحالتها الأدبية واأحداثها و�سعرائها واأحوالها يف هذه املرحلة،  
فاإن له اأهمية يف فك رموز اأخبار اأخرى رمبا كانت غام�س���ة، ومن ذلك اإمكانية  مقارنة 

)1(    احلموي، معجم البلدان، ج2/ �س15، 16 .
)2(    القلق�سندي، نهاية الأرب يف معرفة اأن�ساب العرب، �س262
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اأ�س���ماء املوا�سع التاريخية الواردة لديه باملوا�سع الواردة فيما هو اأقدم وما هو لحق من 
ال�سعر والأخبار والروايات التاريخية، ومن ثم معرفة املزيد عن ارتباط القبائل العربية 
باملواقع، واجتاه هجراتها، وعن تاريخ هذه املنطقة، ومن ا�ستوطنها يف الع�سور الغابرة، 

ورمبا قادتنا لحقًا اإىل فهم اأكرث لبدايات الأخبار واأ�سلها الذي رويت على اأ�سا�سه.
   و�سنقتطف يف هذه الدرا�سة من كتاب الهجري ما له عاقة بهذه املنطقة املحددة، 
ومن ثم التعليق عليه، و�س���نبداأ بالرواة، ثم ال�س���عراء، ثم املوا�س���ع، ثم نتناول الدللت، 
اأما الأن�س���اب فنظرا لقلة القبائل التي تناولتها الدرا�س���ة يف حدود املنطقة وو�س���وحها، 
ف�س���نعتمد اإدراج ما يحمل دللة جديدة من خال التعليق على ما ورد من اأ�س���ماء للرواة 

وال�سعراء، وما ورد من �سعر ومن اأخبار وموا�سع. 
3ـ رواة الهجري من اأهل ال�سراة والعالية: 

يف القطعتان من كتاب الهجري اللتان نقل عنهما اجلا�س���ر اأورد الرواة حتت عنوان 
"�س���يوخه من اأبناء البادية"، وعددهم نحو مائة وثاثة وت�س���عون راويا من نحو خم�سني 
قبيلة، ويبدو اأن ذلك لي�س كل ما اأورد، يقول اجلا�سر: "ل يتمكن الباحث من عدد الرواة 
يف كتاب الهجري كاما، اإذ مل ي�س���ل اإلين���ا، والقطعتان منه ل متكنان من حاول التثبت 
ع���ن اأح���وال الرواة من ذل���ك، لأن القطعة امل�س���رية يتخللها نق�س والقطع���ة الهندية ل 
ي�ستطاع قراءة الق�سم الأخري منها، وهو قدر كبري، ولي�ستا كل الكتاب".....  اإىل اأن قال: 
"والهج���ري مل يرو فيما و�س���ل اإلينا م���ن كتابه عن كل قبائل اجلزيرة، بل عن عدد قليل 
منها، وقد ات�سح يل مما قراأته منه اأنه بينما روى عن اأكرث من ع�سرين راويا من قبيلة، 
اقت�س���ر على اأقل من ذلك من قبائل اأخرى، وهذا يرجع اإىل �س���لة تلك القبائل باملدينة 
وقربه���م منها، كبني �س���ليم الت���ي يجاورونها يف املنازل، وهذيل الت���ي ينزلون بينها وبني 
مك���ة، وبني عقيل الذين يبدو اأنهم لكرثتهم يكرثون ال���رتدد عليها، هذه القبائل الثاث 
هي اأكرث من ات�سح يف كتاب الهجري كرثة الرواة منها، بحيث زاد عددهم من كل قبيلة 

عن خم�سة ع�سر راويا، اأما عداها من القبائل الأخرى فدون ذلك)1( . " انتهى. 
م���ن خال ما قاله اجلا�س���ر فاإن ما ب���ني اأيدينا من رواة قد ل يك���ون كل ما هنالك، 

ولكنه املتاح، وقد ورد فيمن روى الهجري عنهم، رواة من منطقة الدرا�سة منهم: 
)1( اأبــو بريــه العذمــي الأ�ْسدي:ق���ال: )واأن�س���دين اأب���و بري���ه العذم���ي لقري�س بن 

عبدالرحمن العذمي وكل من الأ�سد ، وذكر �ستة اأبيات، منها :

)1(   انظر، �س 59 . 
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 لــهــا مــنــظــر تــر�ــســى بـــه الـــعـــني �ــســانــع اأيــــــــــا نــــخــــلــــة اجلــــــــــزع الـــــتـــــي نــبــتــهــا

ويف مو�س���ع اآخر قال: )واأن�س���دين ابن بريه قال : اأن�س���دين �س���يخ م���ن مرة نهد من 
�س���اكني تثليث لبع�س نهد، واأن�س���دنيها اأبو عمرو الزهريي وهذه الرواية اأمت من روايته: 
)خليلــي هــل ي�سفي من احلب موقف قليل = وهل يق�سي اللبانة واقف( ومن الن�س اأعاه 
فاإن الراوي اأبو بريه العذمي اأزدي من اأهل احلجاز، وهو يروي عن بع�س �سعراء ال�سهول 
ال�س���رقية )جن���د( من نه���د )1(، وياح���ظ اأن الهجري ينزع اإىل ا�س���تعمال الأ�س���ول يف 
الأ�س���ماء واإ�سفاء الألقاب على القبائل، فقد ا�س���تعمل ا�سم )احل�سنة( مع )بني �سعد( 
بدل من قوله )�سعد البكريني(،  وا�ستعمل ا�سم )الأ�سد( بدل من )الأزد( لقبيلة الأزد، 
وهذا ف�سا عن دللته على تبحره يف علم اللغة واحلديث والأن�ساب، فاإنه يدل على �سمو 

ذائقته وكرمي خلقه وحر�سه على اإظهار من يتحدث عنهم يف اأح�سن �سورة.
)2(اجلبهي: قال: وحدثني اجلبهي من جبيهة احلجر بطن من الأ�س���د من ... ويف 
خ���ال كام���ه ومعي رفيقي فقال: ما يريد الرجان ؟ قلت: الن�س���يد و�س���عر خثعم ونهد 
���ار( وذكر اأنه اأن�س���ده. وورد ذكره يف  فقال: ... فقلت: نعم. قال: فاجل�س���ا فما معنا ِق�سرَّ
مو�سع اآخر ون�سه: "ومتثل ال�سروي من جبيهة احلجر من بني الهنو بن الأ�سد: ... الخ"  
وقال اجلا�سر: "قد يكون اجلبهي هو ال�سروي الذي قال عنه: واأن�سدين ال�سروي اأحد بني 
غواية �س���نوي لبع�س غامد يف قتل عبداهلل بن اأبي النعيم اللهبي اأحد بني رهم والن�س���بة 

اإليهم غواوي ول نظري له ... :
واألـــــقـــــيـــــنـــــا اجلـــــحـــــافـــــل والــــبــــطــــونــــا نـــــزعـــــنـــــا قـــــلـــــب لـــــهـــــب مـــــــن حـــ�ـــســـاهـــا 

قل���ت: اجلبهي من احلجر ويروي عن احلجريني، بينما ال�س���روي من غواية �س���نوي 
ويروي عن غامد ولهب، فالأرجح اأن ال�س���روي ال�س���نوي �س���خ�س من �سنوءة الأزد، حيث 
غام���د ولهب، واجلبهي �س���خ�س اآخ���ر من باد احلجر ب���ن الهنوؤ بن الأزد، حيث �س���هر 
ويرفاأ، ف�حجر و�س���نوءة قبيلتان من الأزد مواطنهما يف ال�س���راة، ولكنها لي�ست متجاورة 
. وناح���ظ اأن الهجري �س���األ اجلبهي الأزدي احلجازي عن �س���عر نهد وخثعم، باعتباره 
م���ن اأهل الخت�س���ا�س، بينم���ا كان اأبو بريه العذمي � وهو اأي�س���ًا اأزدي من اأهل احلجاز � 
يروي عن بع�س �س���عراء ال�سهول ال�س���رقية )جند( من نهد، ويف اجلانب الآخر جند اأنه 
كان هنال���ك راٍو زه���ريي نهدي يروي ويحدث ع���ن اأهل احلجاز )الط���ود( وتهامة وعن 

)1(  �س59 وللمزيد انظر الن�س يف "املوا�سع" حتت )ح�سنة( يف هذا البحث
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بادهم)1(، ولعل ذلك يدلنا على تقارب القبائل يف منطقة الدرا�س���ة من بع�س���ها وكرثة 
التقائه���ا، وانتقال اأخبارها عرب امل�س���افات، حتى فيما بني البادية ال�س���هلية واحلا�س���رة 
احلجازي���ة، كم���ا اأن رواية كل منهم عن الآخر تدل على الخت�س���ا�س، فقد كان النهدي 
يحدث الهجري � املدين � عن الطود )ال�سراة( و�سواحل تهامة وجبالها ك�سخ�س �ساحب 
اخت�س���ا�س، وباملثل كان العذمي يحدثه عن �سعراء نهد . ومن املهم التنبه اإىل اأن �سوؤال 
الهجري للحجري عن �س���عراء "نهد" و"خثعم" بال���ذات دليل على متيز هاتني القبيلتني 

يف هذا امل�سمار.
)3(اجلهني: وقال: "واأن�سدين اجلهني من جهينة احلجر، بطن من الأ�سد من اأهل 
ال�س���راة ف�سحاء ... يف ق�سم "الن�سب" قال اجلا�سر يف تعليقه على اجلهني هذا: "مل اأر 
فيما بني يدي من ذكر جهينة احلجر الذين من الأ�سد �سوى الهجري، وهو عامل باأن�ساب 
اأهل ع�س���ره، وقد �س���معت لهوؤلء ذكرا، ولكني ل�ست على يقني حتى الآن من وجودهم يف 
بادهم ومل اأر فيما كتبه اأحد املعنيني باأن�س���اب قبيلة رجال احلجر ذكرًا لهم، ولي�س من 
امل�س���تبعد اأن تكون )جهينة( هنا ت�س���حيف )جبيهة(" انتهى. قلت: لعله اجلبهي الوارد 

ذكره )من بني �سهر(.
)4(اخليار بن حممد بن امل�سيع العذمي: يقول اجلا�سر: "قال الإ�سبيلي يف خمت�سر 
كت���اب الر�س���اطي: اجلبهي: يف الأزد، قال الهجري: اأن�س���دين اخليار بن حممد بن امل�س���يع 
العذمي من �سهر احلجر جلعفر بن عبداهلل اجلبهي من جبيهة الأو�س من احلجر بن الهنوؤ 
بن الأزد من اأهل ال�سراة وهم ف�سحاء. وذكر له �سعرا . انتهى. وقد تكون كنيته )اأبو بريه( 
املتقدم ذكره، ولعدم التثبت من هذا ذكرت كل واحد يف مو�سعه". والعذمي ن�سبة اإىل بني 
العذمة اأو ما يعرف الآن ب� "بالُعذمة"، وهي فرع من قبيلة بلل�س���مر)2(، وقد راأيت الهمداين 
اأي�س���ا يعد بلل�س���مر من بني �سهر، وبلل�س���مر قبيلة م�ستقلة، ولي�س���ت معدودة من بني �سهر � 

ح�سب امل�ستفي�س والواقع، ويجمع القبيلتني النتماء اإىل احلجر بن الهنوؤ بن الأزد.
)5(التبايل: التبايل ن�س���بة اإىل تبالة وهي حا�س���رة وواد بنف�س ال�س���م ي�س���ب من 
باد بني القرن وخثعم اإىل باد بني �س���لول واإىل وادي بي�س���ة بالقرب من بي�سة � املدينة، 
قال: )قال الزهريي والتبايل واخلثعمي: الر�سن الواحد واجلميع الأر�سان، ..... واأورد 

�ساهدا من �سعر متيم بن اأبي مقبل العجاين �سياأتي يف موا�سع.

)1(  �س 1394 .
)2(  العمري، عمر بن غرامة، قبائل اإقليم ع�سري يف اجلاهلية وال�سام، ج1/ �س207 .
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)6(الردينــي احلارثــي: ورد ذك���ر ه���ذا ال���راوي يف مو�س���عني اأحدهما: "اأن�س���دين 
الرديني احلارثي اأحد بني احلما�س رهط النجا�سي �ساعر �سفني لأبي البقرات النخعي 
يف حربهم وحرب اأود بن �سعد الع�سرية" ثم اأورد �سعرا. واملو�سع الثاين: قال: "واأن�سدين 
اأب���و الردين���ي لنيار بن عبدالعزي���ز وكاهما من بني احلارث بن كع���ب مذحجي" واأورد 

ق�سيدة واأخرى ل�ساعر من بني احلما�س من بني احلارث بن كعب اأي�سًا.
)7(اخلللــي: ق���ال عنه: )وق���ال اخلللي من ذي خليل حمري من اأه���ل ُجر�س: الغلوق 
وامل���كاور: بطن���ان كبريان من م���راد(.  من خال هذا الراوي احلمريي اجلر�س���ي فعلى 
الأغلب اأنه كان اأحد العوا�سج احلمرييني املقيمني يف �سق جر�س اإىل جوار قبائل عنز بن 
وائ���ل.  وحديث احلمريي )اجلر�س���ي( عن مراد قد يحمل عل���ى حداثة عهده بجوارهم، 
فمراد كانت تقطن جماورة جلر�س � حيث كان العوا�سج احلمرييون، مما يدل على قرب 
هجرته���م من ب���اد جر�س من عه���د اخلللي، اأو لعله عا�س���ر بقية ذكره���م يف املنطقة، 
وبخ�س���و�س اأحد فروع مراد الذي ذكر وهو: "الُغُلوق" فهو قد يجمع حمليًا للن�س���بة على 
اأن  املعلوم  ومن  عبيدة،  �س���راة  "الغلقة" يف  لها  يقال  قرية  وهنالك  ت�س���مية "الغلقة"، 
ب���اد جنب كانت من مواطن مراد)1(، التي عرفت بجه���ات جر�س)2(، فهل "الغلقة" من 

بقايا اأ�سمائهم؟. 
)8(الأو�سي اخلثعمي: قال: واأن�سدين الأو�سي للجلحي وكل من خثعم: 

ـــي فــقــد اأمــ�ــســيــت مــفــردة  عــــــن مــــــن بــــلــــيــــت بـــــــذكـــــــراه وعــــديــــت يـــا نــفــ�ــس حـــنِّ
وقال: اأن�سدين اخلثعمي اأحد بني اأو�س، وهم اإىل �سهران:

غـــريه   نـــــــــــاأل  ومل  اأوٍد  ـــنـــو  ب ـــان �ـــســـفـــــــريهـــاوجـــــــــاءت  لــــنــــا ذرعـــــــــــــــاء مـــ�ـــســـتـــهــــ
ــيــدهــا و�ــســقــورهــاوفـــــــــاءت رجــــــــال املـــ�ـــســـعـــبـــني وخــيــمــت   رجــــــال وهــــابــــت �ــس

امل�سعبني من �سهران من خثعم، ورمال اأخو امل�سعبني � كذا )رمال(.
)9(ال�سهراين: و�سهران فرع من خثعم كما هو معروف، وقد تكررت رواية الهجري 

)1(  يقول الأرياين: " اأما )احلداأ( � من مراد � فقبيلة مينية معروفة كانت منازلها يف املا�س���ي يف �س���راة جنب و�سنحان 
الواقعة الآن يف اململكة العربية ال�س���عودية. اأما الآن فاإن احلداأ تنزل و�س���ط اليمن..، انظر الأرياين، مطهر، نقو�س 

م�سندية، �س133.
)2(  احلموي، �س���هاب الدين اأبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار �س���ادر - 

بريوت، 1397ه/1977م، ج5/�س439
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عن ال�س����هراين كقوله: واأن�س����دين ال�س����هراين والعقيلي لكعب بن م�س����هور اخلثعم����ي اأحد بني 
املخبل. وقال: واأن�س����دين ال�س����هراين وغريه ل�س����احب جنوب القلب، فبع�س يقول: هو نهدي، 
وبع�س يقول: هو خثعمي، ورمبا اأن�سد: تقول اأميم القلب لبن الدمينة ... يقول اجلا�سر: "ولعل 

ال�سهراين هذا هو اأبو ه�سام الذي قال عنه: واأن�سدين اأبو ه�سام ال�سهراين لبن الدمينة: 
فــكــان انــتــظــار احلــــول مــثــال مـــن املــثــلفـــــمـــــا وعـــــدتـــــنـــــا غـــــــري رجـــــــــــاء قــــابــــل

وقد يقول : واأن�س���دين جماعة من خثعم، ثم يورد ق�س���يدة لكعب بن م�سهور املخبلي 
م���ن جليح���ة خثع���م.  ورغم كرثة �س���عراء خثعم ومتيزه���م يف كتاب الهج���ري اإل اأن من 
املاحظ قلة الرواة من قبيلة خثعم فلم يكن عددهم يوازي عدد ال�سعراء، فخثعم واحدة 

من القبائل التي اأجزل الهجري يف الرواية عن �سعرائها رغم بعدها عن موقعه. 
)10(ال�سلــويل: وق���د روى الهج���ري عن ع���دد من ال�س���لوليني ولكن بدون تو�س���يح 
اأ�س���مائهم اأو اأن�س���ابهم كاأن يقول: "وقال الرتبي: هو املزح اأي�س���ا بجر امليم، وهو ف�سيح 
م���ن �س���لول من اأهل النقيع ..." وا�س���تمر ي���روي عنه كلمات اأخرى، اأو يقول: )واأن�س���دين 

ال�سلويل .. ( ثم اأورد له ثاثة اأبيات م�سروحة ومل يو�سح من هو هذا ال�سلويل.
)11(اأبــو عمــر ال�سلــويل: قال: )قال اأبو عمرو ال�س���لويل وكان ف�س���يحا: وردته مع 

الع�سري الراهق( ونقل عنه كلمات لغوية اأخرى. 
)12( اأبو جندة ال�سلويل: قال: "قال اأبو جندة ال�سلويل العيكان: جبل دون الهجرية 
بينها وبينه بي�س���ة" � كذا يف الأ�س���ل ولعل ال�سواب: وبني بي�سة � ويوؤيد هذا فتح اآخر بي�سة 

وا�ستمر يف و�سفه وذكر موا�سع بقربه. 
)13( اأبو الوهب ال�سلويل: قال: "واأن�س���دين اأبو الوهب ال�س���لويل ل�س���فيان الزغبي: 

وهي �ستة اأبيات، ذكر منها : 
بــهــا  الـــتـــي  بـــاحلـــ�ـــســـيُّ  دراً  اهلل   مـــنـــازل قـــد اأ�ـــســـحـــت خــــالء ر�ــســومــهــا�ــســقــى 

)14(�سليمان بن زيد بن عمرو )نهدي(: من رواة نهد، يقول اجلا�سر: "هذه القبيلة 
قحطانية الن�سب من ق�ساعة من اأبناء زيد بن ليث بن اأ�سلم ابن اإحلاف بن ق�ساعة، وقد 
تفرقت يف الباد قبل الإ�س���ام، ول تزال بقاياها منت�س���رة يف �سرق اليمن يف ح�سرموت 
ونواحيه���ا، ومنها بط���ون دخلت يف مذحج بقيت يف بادها القدمي���ة املعروفة الآن بباد 
قحط���ان مبنطق���ة ع�س���ري  . ومواطن هذه القبيلة تقع �س���رقي منطقة ع�س���ري اإىل جنوب 
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�س���رقها، على �س���فاف اأع���ايل وادي تثليث وروافده م���ن الودية، وقد ف�س���ل يف منازلها 
الهمداين، وقد روى الهجري عن رواة منها، ومنهم �س���احبنا، ومما قال عنه: "و�س���األت 
�س���ليمان بن زيد بن عمرو العمري من عمرو نهد عن العيكني تذكرهما نهد وخثعم" ثم 
بني مو�س���عهما وا�س���تمر يف ذكر ما �ساأل عنه من موا�س���ع وردت يف ال�سعر مما يدل على 

ثقته به، وعلى معرفته مبوا�سع اجلزيرة. 
)15(اأبــو عمــرو الزهــريي النهدي: قال: "اأن�س���دين اأبو عم���رو الزهريي زهري نهد 
حلب�س بن �سعيد بن جماهر الأزرقي اأزرق نهد يقولها للم�ستنري العكي" ...: )ق�سيدة يف 
ت�س���عة و�سبعني بيتا(، وقال : "واأن�س���دين اأبو عمرو الزهريي ل�ساعد الفتياين من بجيلة 
نزول يف بني احلارث بن كعب" ...، � كما روى عنه لغة ون�س���بًا�، .... اإىل اأن قال: "ومل اأر 
�س���لة زهري بنهد، ولكن الهمداين يف "�س���فة جزيرة العرب" وهو يتحدث عن باد بني 

نهد عد بني زهري من قبائل نهد التي ت�سكن تلك الباد".
)16(مولــد مــن اأهل الهجرية: قال: "واأن�س���دين مولد من اأه���ل الهجرية من نهد ثم 
لبني حرام ملزاحم العقيلي: ).. الق�س���يدة( . وقال املحقق: الهجرية كانت بلدة عامرة 
و�س���كانها من قبيلة نهد، ذكرها الهمداين يف "�سفة جزيرة العرب" وغريه اأما الآن فقد 
در����س ا�س���مها. وعن حتدي���د موقعها انظر كت���اب "اجلوهرت���ني" )420 ط دار اليمامة، 

و"العرب" �س18/ �س92(.  
)17(احل�سن بن عارم الرويبي الهاليل: وقد روى راويتنا هنا ق�س���ائد لبن الدمينة 
اخلثعمي قال الهجري: "واأن�سدين احل�سن بن عارم الرويبي، هايل واأبو حممد البي�سي 
وال�س���هراين وغريهم لبن الدمينة" � ثم �س���اق ن�سبه � ..... الق�س���يدة وقال: )واأن�سدين 
احل�س���ن بن عام���ر الرويبي � رويبة هال � ب���ن عامر لبن الدمين���ة وكان من البداة: اأمل 

ت�ساأل الربع الذي غريرَّ امَلْحَل ... الق�سيدة. 
ق���ال اجلا�س���ر يف مقدمة نقله لرواة بني هال الذي���ن اأوردهم الهجري: "بنو هال 
هوؤلء من هوازن، من اأ�سهر بطون عامر بن �سع�سعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ....، 
وكان���ت بادهم يف عالية جند، ومن مياههم )مران( املنهل املعروف على طريق احلاج 
الب�س���ري، ومتتد بادهم نحو اجلنوب الغربي اإىل قرب الطائف، بحيث ت�س���مل عكاظ 
وجل���دان وما حولهم���ا، ويخالطون اأبن���اء عمومتهم من الهوازنيني، ومتتد جنوبا ب�س���رق 
لتبلغ تربة ووادي كرا وبي�س���ة حيث ي�سرتكون مع بني �سلول يف �سكناها، ويخالطون خثعم 
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يف تل���ك الب���اد)1( . وذكر البكري اأن من بادهم )الربي���ك( )2( . ولعل املراد )الربك( 
حيث ت�س���تقر الأن قبيلة تدعى بني هال، تنت�س���ب اإىل اأولئك، فقد يكون الهاليون بعد 

خمالطتهم خثعم نزلوا اإىل تهامة، مع من نزل من خثعم")3( . انتهى.  
)18(اجلر�سي: جر�س من اأقدم املدن يف باد العرب، ولها ذكر يف العهد اجلاهلي، 
ويف �س���در الإ�س���ام، حني قدم وفدها على الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ... اإلخ، وممن 
روى الهجري عنه من�سوبا اإليها اجلر�سي. قال املحقق: "نقل الهجري عن هذا اجلر�سي 
م���ا يفهم من���ه اأنه لغوي، فقال: )وق���ال الغنوي: نفح�س العنب معن���اه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله اجلر�س���ي". ومن خال ت�س���ميته له ب� "الغنوي"، ثم ب�"اجلر�سي" فاإن 
الأ�س���ح لدين���ا اأن���ه "العن���زي" ولي����س "الغنوي" فه���ذا الت�س���حيف �س���ائع يف املدونات 
العربي���ة ب���ني "العن���زي" و"الغنوي" لتقارب الأ�س���ماء، وحي���ث ل وج���ود لقبيلة غنى يف 
جر����س فالأ�س���ح اأنه "عن���زي" ومما يحمل الدللة على ذلك، اأنه روى �س���عرا لبع�س بني 
عن���ز ب���ن وائل يف نواحي جر�س، فقال: "اأن�س���دين �س���يخ من جر�س لثاب���ت بن عبدامللك 

العريجي بطن من بني مالك من عنز بن وائل: ... الق�سيدة". 
)19(ال�سروي: تكرر النقل يف كتاب الهجري عن ال�سروي فقد قال: "وقال ال�سروي: 
وهو اجلازي، وقد جزى رقبته ونف�س���ه يف �س���بيل اهلل، يجزيها مثل بتلها، والبتل: القطع، 
ومنه ميني بتلة ل مثنوية فيها، ول مثنوية للجازي، .....". وقال اأي�س���ا: "وقال ال�س���روي 
اأ�سر بنا املاح � امليم مفتوحة � وفارقوا عذب املاء فلم يجدوا بعد ماء ال�سراة اإل ملحا".  
وق���ال يف مو�س���ع اآخر: واأن�س���دين ال�س���روي اأحد بني غواية �س���نوي لبع����س غامد يف قتل 
عب���داهلل بن اأب���ي النعيم اللهبي اأحد بني رهم والن�س���بة اإليه: غ���واوي، ول نظري له( ... 
)الق�سيدة(، فقد يكون املق�سود بال�سروي هذا املذكور اأخريا وهو من �سراة باد غامد 
حيث ي�سكن بنو لهب وغامد وزهران يف �سراتهم املعروفة الآن، اأما بنو لهب فيظهر اأنهم 

دخلوا يف م�سمى غامد.
4ـ الن�سو�س الأدبية

لقد نقل اجلا�س���ر عن الهجري ما اأمكنه نقله من الكتاب، واأ�س���اف ما نقله املوؤلفون 
الآخرون الذين رووا عنه، وقال حتت العنوان اأعاه: "يف الكتاب جمموعة من الق�س���ائد 

)1(   انظر: �سفة جزيرة العرب للهمداين، ومعجم ما ا�ستعجم للبكري، ور�سالة عرام عن جبال تهامة .
)2(   معجم ما ا�ستعجم، �س244 .

)3(   العرب، �س24/ �س531 . 
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والأبيات ل�س���عراء عا�س���وا يف احلقبة الواقعة ب���ني القرن الأول  الهج���ري اإىل اأول القرن 
الرابع الهجري، مما ل جند ل�س���عرهم م�س���درا فيما بني اأيدينا، �س���وى كتاب الهجري، 
وهذا اجلانب من ال�س���خامة والكرثة بحيث يحتاج اإىل اإفراده بالدرا�سة، فالهجري اأورد 
من ال�س���عر ق�س���ائد مطولة ومقطوعات كثرية، ت�س���يف اإىل ثروتنا الأدبية ال�سعرية �سيئا 
كثريا، وهو من ال�س���عة والكرثة بدرجة ل ي�ستوعبها بحث مفرد، وقد جمع ما اأمكن جمعه 
"مني كتاب الهجري هذا بعدم الرواج وباأن العلماء مل  اآخر:  يف حمله". ويقول يف موقع 
يتلقوه عن موؤلفه بطريقة تكفل رواجه وانت�س���اره فلم يعرف يف امل�س���رق �سوى تلك الن�سخة 
الت���ي كان���ت يف خزانة كت���ب الفاطميني، ثم بقيت يف م�س���ر اإىل عهد متاأخ���ر ...." ولعل 
ما قاله اجلا�س���ر يربز لن���ا حجم الرثوة الأدبية التي ميكن اأن نح�س���ل عليها لو مت العثور 
على بقية الكتاب. كما انفرد الهجري يف الكتاب املحقق باإيراد ق�س���ائد واأبيات ل�س���عراء 
جاهلي���ني معروفني مل ي�س���بق اأن رويت، حتى اأن اجلا�س���ر يقول عن نقله لبع�س ق�س���ائد 
امروؤ القي�س: " وزاد لمرئ القي�س بيتا مل اأ�سمعه اإل منه بعد قوله: فيا عجبا من رحلها" 
...انتهى، قلت ولعل ذلك يرينا كم هو حجم الرثوة الأدبية التي �س���اعت لنعدام الر�س���د 
املبا�سر يف حينه، فهذا البيت يخرج اإلينا من و�سط اجلزيرة العربية بعد عدة قرون على 
وفاة امرئ القي�س، مبا ي�سبه امل�سادفة التي جعلت اأحد الرواة احلافظني للق�سيدة يلتقي 

بالهجري يف املدينة املنورة، اأو مكة، فماذا عما ن�سي من اأبيات ومل ي�سل اإليه اأحد.
وعن منطقة الدرا�س���ة اأورد الهجري عددا من ال�س���عراء بع�سهم يعدون عطفا على 
حجم انتاجهم ونوعيته من ال�س���عراء الفحول، خا�س���ة يف قبيلتي خثعم ونهد. ومما ورد 
لديه، ا�ستح�س���رنا �سبعة واأربعني �س���اعرًا من منطقة الدرا�سة، واأوردنا بع�س اأ�سعارهم، 
مع بع�س التعليقات مما اقت�س���ت احلالة التعليق عليها، وقد اأوردنا جميع �سعراء القبائل 
امل�س���تقرة بكامله���ا يف منطق���ة الدرا�س���ة كخثع���م ونهد وعن���ز واحلجر و�س���نوءة وبجيلة 
واحلارث بن كعب و�سلول، اأما القبائل التي عرفت يف املنطقة ما قبل ع�سر الهجري، اأو 
تل���ك الت���ي لها وجود يف املنطقة وخارجها يف عهد الهج���ري، مثل هال، وعامر، وكندة، 
ومراد، فا�ستح�سرنا فقط من كان لهم عاقة باملنطقة ممن ا�ستوطنوها � كما يظهر من 

�سعرهم اأو من خربهم �، وممن اأورد الهجري من منطقة الدرا�سة:
)1(الأفركــي البجلــي: قال الهجري ق���ال العوبثي: ... من ل���ِدّي اأحد ِلِده، جمرورة 

الام والدال قال: واأن�سدين الأفركي من �سراة بجيلة:
بــــــــوفــــــــيــــــــةعــــــــــــــابــــــــــــــت الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف مــــــنــــــي  لـــــــــيـــــــــ�ـــــــــســـــــــت  وهــــــــــــــــــــــي   
مـــــثـــــلـــــي  املــــــــــــــيــــــــــــــالد  يف  ــــــــــــــــــــــــــــِت  ـــــــــــــه  . اأن  لْنـــــــــــــــــِك اأكــــــــــــــب مـــــــــن ِلـــــــــــــِديَّ
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• اأورد الهجري لاأفركي بيتني فقط.	

)2(البجلي: واأن�سدين البجلي يف البعري وو�سف �سوت اأنيابه:
مــــــر�ــــــس  اأو  الـــــــقـــــــفـــــــل  ـــــــــــــــاب)1( . كـــــــ�ـــــــســـــــوت  ـــــــــــــــب عـــــــــــــــــداه مـــــــو�ـــــــســـــــد ال

•  البجلي هنا من قبيلة بجيلة ال�س���روية كما علق على ذلك اجلا�سر، وقد اأورد له 	
بيت واحد فقط.

)3(التبايل)2( :  واأن�سدين التبايل:
ـــا   ـــولـــن ــــل حـــمــــ ــــتــــقـــــ ــــــري دمـــــــــا ودمـــــــــوعوقــــــائــــــلــــــة ملــــــــا ا�ــــس ودمــــعــــتـــــــــهــــا جتـــــــ
حتــمــلــوا   الـــــذيـــــن  لـــلـــركـــب  يــــــــاأن  رجـــــــــــوعاأمل  احلـــــبـــــيـــــب  فـــــيـــــه  ــــد  بــــلـــــ اإىل 
عــــبة �ــــســــوابــــق  اأمــــــلــــــك  ومل  ـــت  ـــيـــه �ـــســـلـــوعفـــقـــل ـــمـــت عـــل ــــا �ـــس نـــطـــقـــن مبـــــ
اأهــــلــــهــــا  ـــــرق  تـــــفــــــ دار  فـــــكـــــم  وكــــــم مـــــن �ـــســـتـــيـــت كــــــان وهــــــو جــمــيــعتـــــبـــــني 
تـــرى  كـــمـــا  اإل  الــــدهــــر والأيــــــــــام  ــــة وريـــــــــــــوع)3( ومـــــا   لــــكــــل اجـــــتـــــمـــــاع فــــرقـــــ

)4(متيم بن اأبيِّ بن مقبل: وروى يف بيت ابن الأحول ال�سعدي: فما رو�سة يف مق�سر 
ُن والأر�سان واملر�سن الغلظ يحف مو�سعا �سها ي�سيل منه املاء  �سَ قال يف مر�س���ن: والررِّ
من الغلظ وهو عال في�س���رتي�س فيها، وهي يف لغة خثعم ونهد وبلحارث بن كعب جمتمع 

ملتقى الواديني، ي�سبان يف الغائط، ومنه قول متيم بن اأبي مقبل يهجو النجا�سي:
 فــتــثــلــيــث فـــــالأر�ـــــســـــان فـــــــالـــقـــرطـــاناأقــــــــــــــرت بـــــــه جنــــــــــــران ثـــــــم حــــبــــونــــن

كل ما �س���مي من دار بني احلارث. )وانظر اي�س���ا �س1382( وقال احلنفي من�سوب 
 . يُّ اإىل حني���ف � يعن���ي متيم بن اأبي ب���ن مقبل العجاين �: ومن قبائله���م احُلرُّ وهو احُلررَّ
وق���ال: القياي�س يف �س���عر اأبي مقبل جمع قي�س���ة. والقياي�س بيائني. وه���ي وهدة . وقال 
مرة: خ�سفة، ماء غزير يقولون راأ�س حملم. وقال اأبو جندة ال�سلويل: العيكان: جبل دون 

)1(   �س529. 
)2(   يق���ول اجلا�س���ر يف الهام����س : والتبايل هذا مم���ن روى عنه الهجري، ومل اأره ذكر ا�س���مه فيما بني يدي من كتابه، 
وهو من�س���وب اإىل تبالة البلدة التي ل تزال معروفة، وهي يف واد بهذا ال�س���م من روافد بي�س���ة، وقد ذكر البلبي�س���ي 
يف اأن�س���ابه: التب���ايل، فتحدث عن تبالة ونقل ابن خرداذبة انها مدينة كب���رية فيها عيون كثرية، وحاول اجلمع بني 
ا�ست�س���غار احلج���اج له���ا وبني القول باأنها مدين���ة كبرية. وقال عن التبايل: مل يذكر الر�س���اطي ا�س���مه واأورد هذه 

الأبيات، ......
)3(   �س541 . 
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الهجرية بينها وبينه بي�س���ة عل���م من الأعام اإىل احلمرة، والربدان �س���عاب حتت وادي 
بي�س���ة، واأ�س���اف � غري معجمة ال�ساد � دون ال�سقرات من بلد خثعم، ثم لقحافة به نخل. 
قال ابن مقبل : من نبع �سيحاط. وهو بلد من غربي ترج، وفيه ح�سن لبني خمزوم)1( .  
ال�س���اعر: هو متيم بن اأبي مقبل بن عوف بن حنيف بن العجان بن كعب بن ربيعة 
بن عامر بن �سع�س���عة، �س���اعر خم�سرم اأدرك اجلاهلية وال�س���ام، وعا�س اإىل ما بعد 
عام 37 هجرية)2(،  وتقرتن بيئة �سعره دائمًا مبنطقة ما بني تربة وجنران، ويخرج عنها 
اأحيانًا اإىل مواقع يف اليمن وجهات تهامة وال�س���هول ال�سرقية وال�سمالية، ما يدل على اأن 
مواط���ن انتجاع قبيلته يف الع�س���ر اجلاهل���ي وما بعيده كانت يف حدود منطقة الدرا�س���ة 

وحواليها، ومل يورد له الهجري �سوى بيت واحد. 
)5( ثابت بن عبدامللك العريجي وقال: اأن�سدين �سيخ من جر�س لثابت بن عبدامللك 

العريجي � بطن من بني مالك من عنز بن وائل �:
لــنـــــا نــ�ــســمــت  الـــتـــي  ـــح  الـــريــــ اأيــــهــــا  ن�سيُمهـا  األ  فــطـــــاب  الــ�ــســامــي  الأفـــــق  مـــن 
ــه  يـــوؤرقـــــــنـــي مـــن مــ�ــســجـــــعــي فـــــاأروُمــهـــــافــقــد نــ�ــســمــت مـــن نــحــو مـــن بــــات حــبُّ
ــاء جنــوُمــهـــــالأغـــ�ـــســـم هــــول الأر�ـــــــس بــيــنــي وبــيــنــهــا  ــر�ــس الــ�ــســمـــ بــلــيــل ويف عـــ
ـــٍة  ـــــواه بـــلـــمَّ ـــى قـــلـــبـــي مـــــن هــــــ ـــفــــ ــافـــاأ�ـــس ــهـــ األــوُم فــهــو هـــــــوى نــفــ�ــســي ومـــــــا اإن 
ـــــرون كـــــــــاأنــــه  ـــــقــــــ ــــال ال ــهــا�ـــســـبـــتـــنـــي مبــــيـــــ ــروُم )3( تـــــــروَّى كـــ ـــــايلِّ ــد حــــــ عــنــاقــيـــ
ــا وبــطــنــهـــ املـــجـــ�ـــســـــــي  نــــابــــي  كـــفـــل  ــَدى عكوُمهااإىل  ــبـــ ُت كــاأعــطــاف ريـــط حــني 
لقـــبـــيـــحـــــــٍة  ــــورٍة  خمــــ�ــــســـــ ــــدم  قـــــ اإىل  ـــــوراً تـــقـــــــوُمـــــــهـــا  وملـــــــــــا يـــ�ـــســـنـــيـــهـــــــا بـــــكــــــ
الــ�ــســعــا  عـــذبـــة  رعـــبـــوبـــة  الــ�ــســحــا  نــعــيــُمــهـــــااأروج  ودام  جـــــــمِّ  ـــنـــَى  غــــ يف  نــ�ــســت 
حتـــــلـــــهـــــا  لأر�ــــــــــــس  ملـــ�ـــســـتـــ�ـــســـق  ــــٍل جــمــيــُمــهـــــاواإين  ُكـــتـــيـــمـــــــُة وبــــــاًل بـــــعــد وبـــــ
فــحـــــزوُمــهــاتـــــكـــــون نــــوا�ــــســــيــــه نــــواغـــــــــ�ــــس كــلــهـــــا  اأهـــ�ـــســـــــامـــهـــــــا  ـــٍل  عـــبــــ اإىل 
ــلــت  اأمـــ�ـــســـت كــتــيــمــُة حــلَّ اأن  تقيُمهاعــلــى عـــني  اأر�ــســـــا  الرحمـن  ف�سقى  )األ( 
خمـــــب  اأتــــاهـــــــــا  اأن  �ـــســـعـــري  لـــيـــت  ــااأل  حــمــيــُمــهـــ لــنــفـــــ�ــس  ـــاه  ــــ جــــ ثــــابــــت  األ 
ــا  ـــة بــــالــــدمـــــــــع مـــنـــهـــــــا كــظــنــنـــ ـــبـــل نــفــ�ــســهـــــا وتـــلـــوُمـــهـــــــا)4( اأمـــ�ـــس تــعـــــزى  اأو  ــا  بــهـــ

)1(    �س542 . 
)2(   التعليقات والنوادر، ج2/ هوام�س �س542

)3(   اأ�ساف الهجري بعد هذا البيت قوله: "اإىل احلال من ال�سراة"، �س1380 .
)4(   �س550 . 
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   ح�س���ب الن�س فال�س���اعر من بن���ي مالك من عنز بن وائل م���ن جر�س، ومن خال 
الق�س���يدة فاإن ثابت كان من قبيلة ع�سري، ويقطن يف باد بني مالك املوالية لوادي عبل 
م���ن اجلنوب، جن���د ذلك من خال قول���ه: "من الأفق ال�س���امي"، ثم قول���ه: "على عبِل 
اأه�س���امها فحزومه���ا" ما يدل على اأن���ه كان يقطن جنوب عبل، وبن���و الأعرج ذكرت يف 
بع�س كتب الأن�ساب فرع من عنز بن وائل)1(، وياحظ على الق�سيدة ا�ستخدام ال�ساعر 
لبع�س املفردات املحلية، مثل حايل: عنب، ي�سنيها: يعيبها ويجعلها قبيحة، ن�ست: تربت، 
نوا�سيه: اأمطاره.    وقد اأورد �ساحب الدرا�سة ن�سب قبيلة ال�ساعر يف باب الن�سب بقوله: 
"العريج���ي بط���ن من عنز بن وائ���ل من ربيع���ة")2(، وعنز بن وائل ه���ي قبيلة عرفت يف 
املنطقة ما بني جنب واحلجر، ورغم احل�سور القوي لهذه املنطقة يف �سعر واأخبار قبيلة 
ربيع���ة الت���ي اأوردنا جزءًا منها يف ه���ذا املبحث، اإل اأن اجل���دل ل زال قائمًا حول حقيقة 
وجود عنز بن وائل ون�س���بها، وحول وجود من ينت�س���ب لها يف املنطقة، واحلق اأن وجودها 
وا�ستفا�سة ذلك بني اأبنائها واملحيطني بها مما غ�ست به كتب الأخبار وال�سرية والن�سب، 
فكتب الأن�س���اب والأخبار قد اأجمعت على وجودها يف موقعها الذي ذكرنا وعلى انت�سابها 
لربيع���ة النزاري���ة، كما اأن ما ذكره ابن الكلبي )ت 204ه�( � عندما اأ�س���ار اإىل قبيلة عنز 
بن وائل، واإىل مواطنها يف ال�س���راة بجوار خثعم، وربط ن�سبها بوائل بن قا�سط الربعي)3� 
يواف���ق م���ا ورد قبله وبعده عن عنز بن وائ���ل يف بيئتها املحيطة، وم���ن ذلك اأحداث عام 
)134ه����/751م(، عندما رحل اأحم���د بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريان الق�س���يبي 
العو�س���جي من �س���عدة اإىل جر�س، ونزل يف تندحة، وكانت من اأحواز جر�س التي ت�سيطر 
عليها قبيلة عنز بن وائل، فوقعت احلرب بينه وبني عنز وانت�سر عليهم و�سكن يف جر�س، 

وقال حول هذه الأحداث ق�سيدة جاء فيها:
ـــبـــت  ـــــريلـــقـــد لـــفـــلـــفـــت عـــنـــز عـــلـــيـــنـــا واأجـــل ـــ اإلــــيــــنــــا يف كـــتـــائـــبـــهـــا تــ�ــســـ ودبـــــــــت 
اخل�سرو�ــــســــاقــــت عـــلـــيـــنـــا مـــــن مــــعــــدٍّ قـــبـــائـــاًل  احلــلــق  يف  املــــــاذّي  يف  تبختــر 
وخــلــو بـــالد الأكـــــرمــني ذوي الــفــخــر)4(  فـــقـــالـــت مـــعـــّد اإرحـــــلـــــوا مــــن �ــســيــوفــنــا 

)1(   خمطوط بحر الأن�ساب امل�سمى امل�سجر املب�سوط يف اأن�ساب العلويني والها�سميني و�سائر العرب )ت882( .
)2(   �س1823 . 

)3(   الكلبي، اأبو املنذر ه�س���ام بن حممد بن ال�س���ائب، جمهرة الن�س���ب، رواية ال�سكري عن ابن حبيب، حتقيق الدكتور 
ناجي ح�سن، عامل الكتب - مكتبة النه�سة العربية، بريوت، ط1، 1407ه/ 1986م، ج3/�س576-575 . 

)4(   الهمداين، الإكليل، م�سدر ال�سابق، ج2/�س139- 140 . 
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وه���و ما يدل على ا�ستفا�س���ة انتماء عن���ز بن وائل اإىل معد يف و�س���طها املحيط قبل 
اب���ن الكلبي، كم���ا اأن ابن الكلبي ذاته نقل عن والده قال: "ق���ال الكلبي حدثنا خرا�س)1( 
قال �س���معت اأ�س���ياخًا لبكر بن وائل يقولون: خرج وائل بن قا�س���ط وامراأته متخ�س وهو 
يريد اأن يرى �س���يئا ي�س���مي به، فاإذا هو ببكر قد اأ�س���رفت، فرجع فولد له غامًا ف�س���ماه 
بك���را، ثم خرج م���رة اأخرى وهي متخ�س، فولدت له غامًا ف�س���ماه عن���زًا ..." اإىل اآخر 
الق�س���ة . وخرا�س هو ن�س���ابة ربيعة نقل عنه حممد بن ال�س���ائب وقد تويف عام) 120ه�( 
ما يعني اأنه �س���ابق للكلبي � الإبن � بحوايل قرن من الزمان، وناحظ اأنه نقل عن اأ�س���ياخ 
بكر ما يعني ا�ستفا�س���ة الق�س���ة بني ربيعة قبل تدوين كتب الأن�س���اب. كما اأن ابن ه�سام 
)ت214ه�( املعا�سر للكلبي يف كتاب "ال�سرية النبوية" الذي نقله عن ابن اإ�سحاق اأ�سار 
اإىل الن�س���ب املعدي النزاري لعنز بن وائل يف �س���ياق ترجمته لل�س���حابي عامر بن ربيعة 
العنزي)2(، ثم ياأتي الهمداين اليمني الذي حدد ديارها وما حواليها من الباد)3(، واأورد 
ن�س���بها)4(، واأحداثها مع جماوريها واأ�س���عارهم)5(، التي ت�س���ري اإىل الت�س���ليم من اجلميع 
بحقيق���ة وجوده���ا وانتمائها لربيع���ة، واأرى اأن من املعيب انتهاج حماول���ة رف�س الوجود 
املعدي ومنع اأي ا�ستثناء ل�سيطرة الأرومة اليمانية � املزعومة � على املنطقة، وحماولة نفي 
حقيق���ة وجود عنز بن وائل الربعية يف املنطقة، فالأمر اأو�س���ح من اأن يدارى، واليمنيون 
اأقروا بوجود الأرومة النزارية املعدية يف اليمن ذاتها، ومن فهل �سنكون ملكينب اأكرث من 
امللك، كما اأن التق�س���يمات العدنانية القحطاني���ة ثبت خطوؤها من خال قراءة النقو�س، 
وتتب���ع امل�س���ادر التاريخية غري العربية ،كما مل ينق�س���م العرب اإىل �س���التني من خال 
حتليل ال� )DNA)، بل اإىل عدد كبري من ال�سالت، وقد اأورد الهجري لثابت )13( بيتا.

)1(   ه���و خرا�س بن ا�س���ماعيل العجلي ال�س���يباين الن�س���ابة، يقول عنه �س���احب كت���اب طبقات الن�س���ابني: "خرا�س بن 
ا�سماعيل ال�سيباين العجلي: يكنى باأبي وعرا: ويف هدية العارفني: اأبو رع�سن مات �سنة )120 ه�( تقريبًا اأخذ عنه 
حممد بن ال�س���ائب الكلبي، وهو اأحد الن�س���ابني له. )1( اأخبار ربيعة واأن�س���ابها. )2( الن�س���ب العتيق يف اأخبار بني 
�س���بة"، انظر: اأبو زيد، بكر، طبقات الن�س���ابني، �س30 ؛ ويذكر ياقوت اأنه  نقل عنه ابن حممد بن ال�سائب الكلبي، 

وهو اأحد الن�سابة، �ساحب كتاب: ربيعة وان�سابها، انظر معجم الأدباء للحموي، �س1247 .
)2(   ابن ه�س���ام، ال�س���رية النبوية، ج1/ �س290؛ ج2/ �س327 وقد ذكر ابن ه�سام ت�سل�سل ن�سب عنز بن وائل اإىل نزار 
واملاح���ظ اأنه مل يورد دعمي ثم ا�س���تدرك قائًا: "ويقال: اأف�س���ي: ابن دعمي بن جديل���ة". وهو ما يدل على تعدد 
امل�س���ادر املتوافقة على ن�س���ب عنز بن وائل لنزار يف حينه، كما اأنه مل ينقل عن ابن الكلبي الذي اأورد دعمي ب�سكل 

وا�سح �سمن ت�سل�سل الن�سب . 
)3(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س229�231 .    

)4(   الهمداين، الإكليل، حتقيق حممد الأكوع، مطبعة الإر�ساد - �سنعاء، 2008/1429م، ج1 / �س262، 263 .
)5(   الهمداين، الإكليل، م�سدر ال�سابق، ج2/�س139- 140 . 
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)6(جابر بن حوثرة: قال: واأن�سدين اأبو حممد الرنوي من �ساكن رنئة)1(، لل�سناين 

من نهد، وا�سمه جابر بن حوثرة اإىل مرة نهد:
ــا بــارحـــ لــيــ�ــس  الـــــذي  الــقــلــب  اأيـــهـــا  ــم مـــــــن لعـــــــج احلـــــب يــ�ــســدعاألأ  بــــه �ــســقـــ
ــــر غـــوايـــــــة فــلــيــ�ــس عــلــى اإلـــــــف �ــســلـــــا عــنــك مطمـعاأفـــــــق ل تـــكـــن اأ�ــــســــبــــاب اأمـــــ
لــغــيـــــهـــــا         ــدا  ـــ ــتــقــي مــ�ــس اأو  تـــائـــبـــــــا  يقطع�ـــســـال  الـو�سل  �ساحب  حـال  كـل  على 
ـــف يـــخـــبـــــــرك قـــبـــــــل افـــتـــــــراقـــنـــــــا   ـــة كــيـــــف تـــــ�ــســنـــــع  مـــوقــــ وقـــبـــــــل نـــــــوى قـــذافــــ
ـــاء �ــســـــر ومــنـــــقـــــعن�سون الهوى �سون ال�سفى عقدة الرثى  ــني يــبــلـــــى املــــ عــلــى حـــ
منيفونــ�ــســحـــــك بــالــوا�ــســي فــيــلــهــو بــغـــــرينـــــا   امل�سيع  العبـام  �سـر  مـن  بـاح  اإذا 
دونــهــا  ر�ــســاريــ�ــس  ذي  مــن  نطفـة  مــيـــــفـــــعفمـا  الـــطـــــــود  مـــــــن ذرى  ـــي  ـــالــــ الأعــــ
ــا�ــس ثـــم متنعت ـــ ــريــق الــن ومـــــــدفـــــــعنـــــاأت عـــن طـــ زلل  عـــــــــذب  بــــر�ــــس  ـــا  لـــهــــ

"ميفع": يف باد ح�س���رموت ومن خال الق�س���يدة فاإن "ذي الر�ساري�س" جماور 
له وهو هنا ي�س���رب بها مثا، اإذ يبدو اأنها ا�س���تهرت باملاء الزلل النقي. قال واأن�س���دين 
عبيد اهلل بن عبدالعزيز ال�سدري من بني عامر بن ربيعة لل�سناين من نهد وا�سمه جابر 

بن حوثرة:
ــافـــــق الـــ�ـــســـرائـــقاأرقـــــــــت لـــــــــبق اآخـــــــــــر الـــلـــيـــــــل خـــ جــــبــــال  دوين  ومـــــن  ميـــــان 
ال�سبا تنحره  العر�س  ركـــــام  يف  مـــتـــ�ـــســـاوق�سـرى  الـــكـــلـــى ذو حــــومــــل  هــــــزمي 
ــاره ا�ــــس كـــــــــاأن غــفـــ لــــــدى �ـــــســـــِرٍب مــــن اأفــــكــــل املـــــــاء دافــــق�ـــســـرى الــــــبق عــــرَّ
ـــوق مــتـــــونــه ــار اجلـــــــون فــــ ـــ خــنــاطــيــل مل تــهــبــط عـــفـــاء الــعــقــايــقكـــــــاأن الــعــ�ــس
ـــا عـــــــودة اجلـــــــون وارعــــوى عـــلـــيـــهـــا مـــقـــانـــيـــع الــــغــــمــــام الـــــفـــــوارقوحــنــت روايــــ

و�سرد حوايل )12( بيتًا اأخرى . 
وباد نهد خال هذه املرحلة كانت يف و�س���ط منطقة ع�س���ري ويبدو اأنها كانت متتد 
على مناطق كبرية، كما و�س���فها الهمداين املعا�س���ر ملرحلة الهج���ري يف قوله: "بلد بني 
نه���د: طريب، وم�س���ابة م���ن ذوات الق�س����س، وكتن���ة، واراك ...، وتثلي���ث، والقرارة، 
والريان، وجا�س، وذو بي�سان، وعبامل، واحل�سارة، والع�ستان، والربدان، وذات اله وهي 

)1(   يطل���ق الهج���ري على "رني���ة" "رنئة"، مع اأن ال�س���م ورد يف بقية امل�س���ادر "رنية"، وهو اأح���د اأعرا�س جند التي 
ذكرها اجلغرافيون، وهو واد ي�سب من جهات احلجاز من باد غامد باجتاه ال�سرق حتى يلتقي بوادي "بي�سة" يف 

نف�س الوادي تقع جنوب �سرقي تربة واإىل ال�سمال عن بي�سة .  على  بلدة  ا�سم  اأي�سا  وهو  "�سثري"، 
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قرى الدبيل وُع�س���ر، وعاربان، و�س���قم، وقريتهم الهجرية، والذي ي�سكن هذه الباد من 
قبائ���ل نه���د معرف، وحرام وه���ي اأكرث نهد، وبنو زه���ري، وبنو دويد، وبن���و حزمية، وبنو 
مرم�س، وبنو �سخر، وبنو �سنة ...، وبنو يربوع، وبنو قي�س، وبنو ظبيان")1(، انتهى، وهي 
مواقع تتمركز يف و�س���ط اإىل �س���رقي منطقة ع�سري على طريق احلج ممتدة من الهجرية 
اإىل ال���ربدان الواق���ع عل���ى وادي تبال���ة. ونهد كانت قبيل���ة تنتجع بني ه���ذه الباد ورمبا 
امتدت جنعتها اإىل قرب رنية �س���مال واىل جهة ه�سب الدوا�سر وما اإليها، واإىل جنران، 
وجغرافية هذه الق�س���يدة فيما يبدو تتمحور يف اجلزء ال�سرقي من منطقة ع�سري، حيث 
جند الإ�سارة اإىل العقايق يف البيت الرابع كناية عن العقيقان، وهما الواقعان مياين باد 
بني عامر، كما ذكرت امل�س���ادر)2(،واجلمع هنا جم���ازي يكرث مثله)3(، وقد ذكر البكري 
وغ���ريه اأن العقيق���ان يوج���د بهما رم���ل )يربين( ورم���ل )الدبيل(، وق���د اأورد الهمداين 
"الدبيل" من باد نهد يف �سياق �سرده، و"الدبيل" ل تزال معروفة حاليا، وهي منطقة 
رعوية يف تثليث بباد اجلحادر �سرقي منطقة ع�سري)4(، ومن امللفت يف ق�سيدته نزوعها 
اإىل نظام ال�س���عر اجلاهلي، ولعلنا منيل اإىل اأنها بالفعل من الق�سائد اجلاهلية القدمية 

التي ظلت متداولة على الأل�سن يف بيئتها، وقد اأورد الهجري لل�ساعر )30( بيتًا .  
)7(جعفر بن عبداهلل اجلبهي: قال الهجري : اأن�سدين اخليار بن حممد بن امل�سيع 
العذمي من �سهر احلجر بن الهنوؤ بن الأزد من اأهل ال�سراة وهم ف�سحاء، وذكر له �سعرًا. 
مل يرد عنه يف املنت اإل الكام اأعاه اإل اأن اجلا�س���ر علق يف الهام�س بقوله: "خمت�س���را 
البلبي�س���ي وعبداحلق الأ�سبيلي لأن�ساب الر�ساطي ر�سم )اجلبهي( ومل اأر �سعرًا للجبهي 
هذا فيما و�س���ل اإيل من كتاب الهجري، وجبيه���ة ورد يف خمطوطة "النوادر" )جبيهة ( 

وعلى اجليم �سمة، قال:
رجـــــــل  اأنـــــنـــــي  اإل  الـــبـــيـــع  اأحــــ�ــــســــن  متى مــا اأجـــد حاجتي اأ�ــســري مبــا اأجــدل 

جبيهة قبيلة ذكرها الهمداين يف "�سفة جزيرة العرب"، وجبيهة � بفتح اجليم � هي 
قبيلة ل زالت معروفة وهي فرع من فروع باحلارث من قبيلة بني �سهر)5( . 

)1(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س227�228 .    
)2(   البكري،  معجم ما ا�ستعجم، ج3، �س 958 .

)3(   ومن���ه قول ال�س���اعر يف ال�س���ارة للعقيقني املذكورين: دعا قومه ملا ا�س���تحل حرامه ... وم���ن دونهم عر�س الأعقة 
والرمل، انظر: البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/�س958  .

)4(   احلربي، علي ابراهيم، املعجم اجلغرايف للباد العربية ال�سعودية � منطقة ع�سري، ب د ن، 1418ه�، ج2/ �س650. 
)5(   انظر تعليق اجلا�سر يف هام�س �س 572  . 
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)8(جعفر بن علبة احلارثي: اأورد جلعفر بن علبة احلارثي يف يوم �سحبل:

بــنـــــا اإذ حلـــــقـــــوا  ــقــيــلــيــون  الــعـــ الــرواحـــــليـــقـــــــول  بــاإحـــــدى  مقـرونـا  �سرجـع 
ــني مــنــهـــــم ـــ ـــا بـــــــني ثــنــت ال�سال�سـلوقـــــــــد خـــــــريونــــ جـــــذاب  اأو  الــعـــــوايل  �ــســـــدور 
َّــٍة �ــســكـــ بــعـــــد  اإذاً  ـــم  ذاكــــ ــم:  لــهـــ متخـاذلفــقـــــلــنـــــا  نه�سهم  فيهـا  الــقـــــوم  تـــــرى 
نفـو�سنا لتبقـى  �سجـنا  لـــــو  نـــــدر  ـــدى مــتــطـــــاولولـــــم  ــاق واملــــ ـــ ــدى الــعــمـــــر ب مـــ
�سحبل اأ�ــســفــل  يـــــوم  �سيفـي  �سـدر  ــللكـم  ــي مــنـــــه مـــــا �ــســمـــــت عـــــلــيــه الأنــامـــ ولـــ
لنـا فــرجــت  مــاأذقـــــا  ــدوا  �ــســـ ــوم  الــقـــ ــا بــيـــــ�ــس جــلـــــتــهـــــا الــ�ــســيـــــاقـــــلاإذا  ــانــنـــ ــاأمـــ بـــ

كان���ت اأحداث هذه الوقعة جلعفر بن علبة احلارثي مبوقع من باد بني احلارث بن 
كعب، وكانت بادهم يف تلك املرحلة ما بني جنران وتثليث)1(، ح�سبما ذكر الهجري)2(، 
وغريه، وتذكر امل�س���ادر حول هذه احلادثة اأنه بعد عدد من الأحداث بني جفعر بن علبة 
احلارثي وبني عقيل، فقد متكن جعفر مع عدد من قومه من اأحد بني عامر، حتى التقى 
بعدد من غرمائه يف موقع يقال له "�س���حبل" )اأحد باد بني احلارث بن كعب)3(، فقتل 
فيه���م حت���ى مل يبق من العقيليني اإل ثاث���ة نفر وعمد اإىل القتلى ف�س���دهم على اجلمال 
وانفذه���م مع الثاث���ة اإىل قومهم، فم�س���ى العقيليون اإىل وايل مكة اإبراهيم بن ه�س���ام 
املخزومي وقيل ال�س���ري بن عبداهلل الها�س���مي، فطلب جعفرا ومن كان معه يومئذ حتى 

ظفر بهم وحب�سهم)4(، وقد قتل جعفر ق�سا�سا.
وق���د توىل ابراهيم بن ه�س���ام املخزومي على مكة عام)106 ه�(، وا�س���تمر حتى عام 
)114ه����()5(، م���ا يدل على ان اأحداث هذه الق�س���ة جرت خال ه���ذه الفرتة، اأي يف بداية 
الق���رن الثاين للهجرة. ومن خال ق�س���ة جعف���ر مع العقيليني، فيمكننا اأن ن�س���تخل�س من 
اجتاه خ�سومه اإىل وايل مكة، و�سروع وايل مكة فعا يف طلبة وتنفيذ احلد عليه ما يدل على 
امتداد ولية مكة على باد بني احلارث املمتدة يف ما بني حبونا وجنران، ولعل هذا �ساهدا 
عمليا للم�س���ادقة على ما تواتر يف امل�س���ادر التاريخية التي ت�س���ري اإىل اأن جنران كانت يف 

تلك املراحل  من اأعمال ولية مكة)6(، وقد اأورد الهجري جلعفر بن علبة )9( اأبيات.

)1(   الهجري، التعليقات والنوادر، �س542ا،
)2(   الهجري، التعليقات والنوادر، �س1382  .

)3(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س727ا  .
)4(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج3/ 194 .

)5(   ابن الأثري، عز الدين اأبو احل�سن بن عبدالكرمي اجلزري ال�سيباين، الكامل يف التاريخ، ج2/ �س952، 974 .
 )6(   للمزيد انظر: الإدري�سي، �س145، ابن خرداذبة، �س116، الب�ساري املقد�سي، اأح�سن التقا�سيم ...، حتقيق حممد 

       خمزوم، دار اإحياء الرتاث، بريوت، �س86، البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س309
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)9(حب�س بن �سعيد النهدي: وقال ان�سدين اأبو عمر الزهريي زهري نهد، حلب�س بن 
�س���عيد بن جماهر الأزرقي، اأزرق نهد، يقولها للم�س���تنري العتكي، والعتيك بن عمران بن 
عمرو بن عامر، اإىل مازن الأ�س���د، وهم اأهل )وحفة القهر( وهم اإخوة الأن�س���ار، وجرح 

يده وهي ها هنا تامة:
و)بـــــاقــم( بـ)النخيـل(  ليـلك  طـــــول  ـــوفيــا  ــالــة فــاملــ�ــســيـــــل الأجــــ ــدور �ــســـ ـــ فــ�ــس
تـــــ�ـــــســـــل الأنـــــــــــــــني بــــــــزفــــــــرة وتــــلــــهــــفمـــنـــع الــــرقــــاد بــــه الـــهـــمـــوم فــحــ�ــســوتــي
جــــانــــب عـــــــن  جلــــــانــــــب  مــــلــــلــــت  عــــلــــز الأ�ــــــســــــر عــــلــــى املـــــنـــــاخ الأجــــنــــفواإذا 
ــــفاأرعــــــــــــى الـــــنـــــجـــــوم كـــــاأنـــــنـــــي مــتــكــلــف ـــــــوايل اخلــــلَّ ـــــات وبـــــــالـــــــتَّ ـــــغـــــارب ـــــال ب
اأكــــن ــتــنــري ومل  ــــي يــــا مــ�ــس لأخــــــــي اخلـــــاللـــــة بــــالــــغــــدور املـــقـــرفوغــــــــدرت ب
اآذنــــتــــنــــي مــــــا  ان  ــــــو  ل ـــتـــنـــري  مـــ�ـــس ــــــا  والــــلــــيــــل يف عـــنـــقـــي وعـــ�ـــســـب مــرهــفي
واإمنـــــــــا تــــــــــــروع  فـــــتـــــى  اأي  تـــعـــرفلــــعــــلــــمــــت  اأو  تـــبـــتـــلـــى  الــــكــــريــــهــــة   عــــنــــد 

... اإىل قوله:
واإلهــــــــــــــــــــه  حمــــــــمــــــــد  ورب   والـــــطـــــالـــــعـــــات بــــهــــم غـــــــــداة املــــوقــــفكــــــــــــال 

والق�س���يدة طويلة، فهي � كما نقلها الهجري � ) 79 ( بيتًا. وهناك ماحظات حول 
الن�س واخلرب �سيتم اإيرادها بعد ايراد ال�ساعر التايل لتعلقها بخربهما. 

ال�سعراء"  "معجم  )10( الف�سيل بن �سبح العتكي: يقول اجلا�سر: "جاء يف هام�س 
عن خمطوطة ملغلطاي )�س316( : قال الهجري يف نوادره : اأن�س���دين اأبو عمرو النهدي 

للف�سيل بن �سبح العتكي من وحفة القهر، وهم اأ�سحاب قن�س، فذكر اأبياتا:
الأورِق الــ�ــســـــريـــــم  حـــــني  اأغــتـــــدي  ـــرِققـــــد  ـــ�ـــســــ ــــاء املــــ ـــــ ِّـــ�ـــســـــــا وقــــــــــــــد اأ�ــــســـــ مـــغـــلــــ
ـــــــِق اأ�ــــــــســــــــدِقمـــــــعـــــــي ثـــــــــمـــــــــان كـــــــلـــــــبـــــــات نـــــــ�ـــــــسَّ اأو  كـــــطـــــرفـــــهـــــا  اأنــــــفــــــهــــــا 
ـــيـــع �ـــســـوهـــِقوهـــــــــــــــم عــــــــيــــــــنــــــــيَّ طـــــــــــــــــــوال عــــنــــتــــق يـــ�ـــســـكـــنـــه كـــــــــاذي الـــبـــ�ـــس
يــــرنــــقاأزكـــــــــــــــى لــــــــه املــــــــربــــــــع رعــــــــــي مــــونــــق الــــ�ــــســــيــــف ل  مـــــــن  ـــــــرب  و�ـــــــس

وجن���د الهج���ري يف موقع اآخ���ر، بعد اأن اأورد عج���ز بيت للمريحي الق�س���ريي يقول: 
"وهذه يتكلم بها ق�سري ونهد والعتيك اأهل الوحفة" .. انتهى. ول نعلم اأََعَنى بقوله "اأهل 
الوحف���ة" كل م���ن ذكر اأم العتيك فق���ط. ويف موقع اآخر بع���د اأن اأورد للنهدي اأبياتا منها 

قوله: 
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الـــقـــريِّ وكــوكــبــا  �ــســطــاآن  ــــالــــوحــــاف لــيــالــيــا)فــيــنــزل( )1(،  ويــــثــــبــــت يــــرعــــى بـــــ

اأتبعه م�س���تدركًا بقوله : "وحفة القهر، ووحفة العتيك، ووحفة ال�س���يد، اأ�س���فل باد 
بن���ي احلارث بن كعب وجرم". ولعل املاحظ���ة الأوىل اجلدير بنا التنويه لها هي جزالة 
و�س���اعرية النهدي، وجودة اأبيات العتكي، ول �سك اأن منطقة الدرا�سة � التي منها هاذان 
ال�ساعران � كانت م�سمارا هامًا لفر�سان ال�سعر العربي، واأحد اأغزر مناطق اإنتاجه، فا 
عجب اأن نرى �سعراء فحوًل جميدون ممن ترعرعوا يف قلب ميدانه. والوا�سح من خال 
ما تقدم اأن قبيلة "العتيك" املازنية الأزدية كانت تقطن الوحفة )وحفة القهر( جماورة 
لقبائل نهد وق�س���ري واحلارث بن كعب وجرم وزبيد، يف مرحلة بدايات البعثة النبوية وما 
بعيدها، وجبال القهر هي �سل�س���لة من اجلبال الواقعة الآن يف باد احلباب يف حمافظة 
تثليث ممتدة من عني قحطان اإىل جبال ال�س���همة)2(، �س���رقي منطقة ع�س���ري، وتلت�س���ق 
به���ا منطقة الوحاف . ومن املاحظات الأولية: اأن ن�س الأزرقي هنا ورغم اأنه اإ�س���امي 
ي���دل عل���ى ذلك قوله: "كا ورب حمم���د واإلهه ... والطالعات بهم غ���داة املوقف"، اإل اأن 
ا�ستعمال الق�س���م "ورب حممد"، وال�سمري يف "واإلهه"، والق�سم ب� "الطالعات بهم" رمبا 
تدل على عهد مبكر من الإ�س���ام، فلعل �س���اعرنا كان خم�سرمًا، اأو على الأقل من �سعراء 
القرن الأول للهجرة، ومما يرجح ذلك اأن العتيك قد هجرت املوقع ورحلت لعمان حتى مل 
يعد لها ذكر فيه،  فلم يرد ذكر لها عند الهمداين )ت344ه�( يف هذه املواقع التي اأو�سعها 
تف�س���يًا، بل ذكر اأن العتيك يف عمان)3( . واإذا اأ�س���فنا لذلك اأن العتيك عرفت من خال 
ح�س���ورها يف العوا�س���م ال�س���امية ما بعد الفتوحات يف العهد الأموي وما اإليه كقبيلة من 
اأزد عمان، مما يعني اأقدمية هجرتها اإىل عمان اإىل القرن الهجري الأول، فاإن ذلك يزيد 
ترجي���ح راأينا باأقدمية الق�س���يدة وموافقتها ملرحلة بدايات القرن الهجري الأول، خا�س���ة 
واأن الهجري مل ي�سبقه اأحد يف الإ�سارة اإىل وجود العتيك يف جهات وحاف القهر وما اإليها، 

ول زالت العتيك تقيم يف عمان، بينما ل وجود لها يف منطقة ع�سري ول ما حولها حاليًا.
كما ناحظ من خال ن�س الراوي اأن ال�س���اعر هنا م���ن "الأزارقة" من قبيلة نهد، 
ونهد )القبيلة( كانت متتد على م�ساحات كبرية من منطقة ع�سري مبا فيها اأعايل جا�س 
وطريب وما بني )طريب اإىل تثليث( وكان من بطونها امل�س���هورة بطن "اآل زهري" � الذي 
من���ه الراوي، و"اآل زهري" حاليا ا�س���م قبيل���ة بالقرب من طري���ب، و"الأزارقة"، والذي 

)1(   اأوردها يف موقع اآخر من الكتاب )فيرتك(، انظر: �س  .
)2(   احلربي، علي ابراهيم، امل�سدر ال�سابق، ج3/ �س1372  .

)3(   الهمداين، ال�سفة، �س330  .



231الق�صم الثالث : وقفة واآراء مع ال�صروات يف امل�صادر واملراجع والبحث العلمي
هو ا�س���م قبيلة ال�س���اعر اأي�س���ا ا�س���م قبيلة معروفة حتى هذه اللحظة بالقرب من نف�س 
املواقع ن�سبيا، ول نعلم اإن كانتا امتدادا لأ�سحاب امل�سمى الأقدم اأم ل، وجمموع ما اأورده 

الهجري للف�سيل )8( اأبيات من الرجز. 
   ومن املاحظات الهامة يف ق�سيدة النهدي قوله:

مـــن عــهــد اأ�ـــســـعـــد يف الــــزمــــان املــرجــفكــــانــــت مــــــــوارث مــــن جـــــــدود جــــدودنــــا 
واأ�سعد املق�سود هنا ل �سك اأنه "اأ�سعد اأبي الكرب" امللك اليمني امل�سهور يف الأخبار 
)اأو "اأبكرب اأ�س���عد" كما يف النقو�س)1(، ومفاخرة النهدي به تدل على ا�ستفا�سة انتماء 
نه���د الق�س���اعية اإىل حمري بني النهدي���ني وجماوريهم � موافقًا ملا ورد يف كتب الأن�س���اب 
العربية، ولعل مما ي�س���ادق على هذه ال�ستفا�س���ة يف تلك املرحلة اأحداث نهد، ودخولها 
اإىل جانب العوا�سج احلمرييني يف حروبهم مع عنز بن وائل)2(، والتي بداأت ما بني نهاية 
الق���رن الهج���ري الأول وبداية الث���اين، حتى انته���ت يف اأواخر القرن الهجري ال�س���اد�س 
برحيل نهد من املنطقة)3(، حيث كانت الع�سبية احلمريية اليمنية هي الدافع واملحر�س 
الذي كان ي�س���رب عليه العو�سجيون ل�ستثارة نهد ملنا�سرتهم، ومن املهم ماحظة ذلك 
يف نتائج فحو�س���ات)DNA( لفهم حقيقة هيكل الأن�س���اب العربي���ة، حيث اأن نهد تكتلت 
حت���ت التح���ور (L222.2)، متو�س���طة بقي���ة قبائل ق�س���اعة وبع�س قي�س وجن���د واليمامة 
وتهامة واليمن مثل: جهينة، وبني يا�س، وفهم، وعدوان، و�س���ليم، وبني ر�س���يد، وعتيبة، 
ومط���ري، وباحل���ارث الطائف، وبن���ي كثري، واجلنب���ة، وعن�س، وبلي، والدوا�س���ر، وتهامة 
زهران، والقنفذة، وحلي، اإىل بارق، وبع�س اأ�سر حا�سرة اليمامة من عائذ ومتيم وعامر 

)مبواريث �سفهية(، وغريهم.
)11(احلواري العتكي: 

 مــــن الـــ�ـــســـاأن يف بـــطـــن كــــاأنــــه مــــروب حــ�ــســبــت طــــــراد اخلـــيـــل تـــفـــريـــغ عــلــبــة 
وجاء ا�س���م هذا ال�ساعر يف "باب الن�سب" ومل يرد �سمن ال�سعراء املرتجم لهم   
)ولعل هذا من تن�س���يق املحقق(، وقد راأيت اإيراده هنا �س���من ال�س���عراء، ب�س���فته اأحد 

�سعراء منطقة الدرا�سة. 

)1(   العتيبي، حممد، التنظيمات واملعارك احلربية يف �سباأ ...، �س304  .
)2(   الهمداين، احل�س���ن بن اأحمد بن يعقوب، الإكليل من اأن�س���اب اليمن واأخبار حمري، حتقيق حممد بن علي الأكوع، 

مكتبة الإر�ساد - �سنعاء، 1429ه - 2008م، ج2/ �س138- 140 .
)3(   اجلا�سر، حمد، جملة العرب، �س24، ج3، �س191  .
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)12(اخلثعمي اأحد بني اأو�س: "اأن�سدين اخلثعمي اأحد بني اأو�س وهم اإىل �سهران:

غـــريه  ـــــاأل  تــــــ ومل  اأود  بـــنـــو  ــريهــاوجـــــــــاءت  ــفـــ ـــتـــهـــاٌن �ــس ـــــــاٌء مـــ�ـــس  لـــنـــا ُذرعــــــــ
 رمــــــال وهــــابــــت �ــســيــدهــا و�ــســقــورهــاوفـــــــــاءت رجــــــــال املـــ�ـــســـعـــبـــني وخــيــمــت 

امل�س���عبني من �س���هران من خثعم، ورمال اأخو امل�س���عبني" . و"اأود": قبيلة م�سهورة 
يف جنوب اليمن بعيدة عن موقع باد �س���هران، بينما ال�ساعر من �سهران، والقبائل التي 
اأ�س���ار لها: امل�س���عبني ورمال، كلها فروع من �سهران، فلعل �سحتها اأنه قال: "وجاءت بنو 

كود"، ف�"كود" بطن من �سهران، وبها ي�سح �سياق البيت.
قال "واأن�سدين اخلثعمي بدوي:

ـــرميـــان يــانــعحـــمـــلـــن عـــلـــيـــه الــــــرقــــــم حــــتــــى كــــاأنــــه   مــــن احلـــ�ـــســـن حـــنـــون بــــ
ويرفد  �س���هران  منبه من  بني  بباد  العظلم  ينحدر من ه�س���اب  وادي  "رميان": 

وادي بي�سة، ولل�ساعر )3( اأبيات فقط. 
)13(ال�سروي اأحد بني �سكر: واأن�سدين لل�سروي اأحد بني �سكر من بني الغطريف:

ـــار واأ�ــســعــلــت  ـــــــذوروملـــــا قـــ�ـــســـوا رمـــــي اجلـــمــــ ــــن ن ــــت لــــهـــــ ــــل ـــــد حـــــ قـــــبـــــائـــــل قــــــ
درورتـــذكـــرت طــــول الـــنـــاأي مــنــك فــاأ�ــســبــلــت  ـــــلـــــتـــــني  املـــــقــــــ مبـــــــــــــــاء  ــــــاة  ـــــــ جـــــــ
ـــذى ـــائـــلـــة الـــقــــ قـــلـــت بـــعـــد نــــــوم الـــنـــا�ـــس فـــهـــي زحــــورمـــفـــجـــعـــــــة بــــالــــبــــني جــــ

و�س���كر من قبائل اأزد ال�س���راة املجاورة لباد غامد وزهران، و�سكر لي�س منهم بني 
الغطريف، فالغطريف من  "ي�سكر"، وهو احلارث بن عبداهلل بن عامر الغطريف الأكرب 
بن بكر بن ي�سكر بن مب�سر بن �سعب بن دهمان بن ن�سر بن زهران بن كعب بن احلارث 
بن كعب بن عبداهلل بن مالك بن ن�سر بن الأزد، اأما �سكر، فهو عمرو بن والن بن عمرو 
ب���ن عم���ران بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء ال�س���ماء بن حارثة بن 
امرئ القي�س بن ثعلبة بن مازن بن الأزد)1(، ويقول اجلا�س���ر اأن ا�س���م زهران رمبا طغى 
على الكثري من قبائل ال�س���راة فدخلوا فيها ومنهم �س���كر)2(، وقد اأورد الهجري لل�س���اعر 

)3( اأبيات فقط.

)1(   الكلبي، اأن�ساب معد واليمن الكبري، ج2/ �س 465 � 466 .
)2(   الهجري، اأبو علي زكريا بن هارون، التعليقات والنوادر، حتقيق اجلا�سر، انظر تعليقه يف الهام�س، �س649 .



233الق�صم الثالث : وقفة واآراء مع ال�صروات يف امل�صادر واملراجع والبحث العلمي
14(�سلويل: واأن�سدين ال�سلويل:

ـــاءبـــت  تـــثــــ الــــنــــجـــــــــوم  اأ�ـــــســـــديـــــــــــات   مــــن الـــلـــيـــل عــــن اأنـــيـــابـــهـــــــا فـــهـــي ُكـــلَّـــحاإذا 
ـــن مثله   وقــــد جــعــلــت اأيــــــدي املــ�ــســرييــن تــبــلَّــحوعـــــاد الــــِقــــَرى عــنــد الـــــذي اأيــــ
القرى يبتغي  ملــن  فينا  الــقــرى  ــحوجــدت  ــــروف فـــيـــنـــا يــقــمَّ ومــــــا طــــالــــب املــــعـــــ

واأن�سدين لرجل من اأهل النقيع، نقيع �سلول:
ــــا كـــالـــتـــكـــبُّ والـــبـــخـــــــلاأجتــــــمــــــع بـــخـــــــال فـــــــاحـــ�ـــســـا وتـــكـــــــبا  ــــاد ذمـــــ ومــــــا قـــــ
اأو الــكــب جـــود كــنــت مــن ذيـــن يف عــدلفــلــو كـــان غــطــى الــبــخــل مــنــك تــوا�ــســٌع 

ويدل الن�س هنا على وجود بني �سلول بالنقيع منذ عهد الهجري، وقد اأورد لل�ساعر 
)11( بيتًا. 

ة  )15(�سليمان بن زيد العمري: قال �س���األت �س���ليمان بن زيد العمري � من عمرو مررَّ
نه���د � عن العيك���ني، تذكرهما نهد وخثعم، فقال هما جبان اأ�س���ودان من بي�س���ة، وقال: 
عربان: ه�س���بة حمراء �س���ارعة مطلع ال�سم�س من بي�سة، وقال �س���اف: واد من دار نهد، 

و�ساألته عن قوله:
فـــــكــالكــلــهفـــــــ�ـــســـهـــدا رنــــــــوم فـــــــــالأهــــا�ــــســــب كــلــهــا  رمـــــــــده  دوين  ــــعــــبان  فـــــ  

قال: �س����هدا رنوم ه�س����بتان، ورنوم: واد وراء ج�س����داء، وهي مرحلة املجمعة وهي جتمع 
ترج وبي�سة، والأ�ساقر ه�سبات من وراء عربان، وهو جبل اأحمر �سرقي بي�سة، واأحدها �سهد.

   وعن قوله:
ـــاحـــات مـــنـــه وحـــبـــذا  ـــه فـــيـــا حــــبــــذا الـــ�ـــس ــــ ـــائـــل ـــمــــ ــــــانــــــه و�ـــس ــــه اأميـــــــ  مــــنــــاكــــبـــــ

ٍد،  قال: ال�ساحات: م�ساحي اخليل حيث تطلع ال�سم�س �سد املقناة، و�ساألته عن ُمَقيرِّ
فقال: قرين به ح�ساء حتفر من �سق تب�سع اإىل اجلب، جب يزخر باملاء، وهو دار مرة من 

نهد، والذي يذكره الدويدي، ودويد بن نهٍد َعُجٌز.
وعن قوله:

مــقــيــد  �ــــســــدر  عـــلـــم  عــــنــــدي  لـــيـــت  ــا بــعـــــدياأل   و�ـــســـايـــلـــة املــــــــدراء مــــن حــلــهـــ
قال: املدراء: � ممدود � من اأر�س خثعم، ه�سبة من تب�سع، واأقرب املنازل اإليها كتنة 

القاع من حمجة اجلوفية. وعن قوله:
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النجدوجــــزع الــعــلــوب الــبــهــم حــيــث جتــــاوزت  الــنــفــر مــن مطلع  مــيــل  رد  فــمــا 

ق���ال: العلوب: ال�س���در، والواحد علب، وميل النفر: ميل م���ن اأميال املحجة عند ريع 
يطلعك عليه ال�سدر من بطن تب�سع. وقال بعد اأن �ساألته عن قول الن�سعي اخلثعمي، وعن 

قوله: لتبدو يل الأعام من �سبقرِّ ُتْغَلٍل ...
قال: ُتغُلُل: معجمة الغني �: ه�سبة من منحنى بي�سة، وجتمع التغاليل. 

 وعن قوله:
اأرى  فما  فـالربو�س  جا�س  منه  ـــــالء فـــــــــــالـــــــــــبدانجــرى  ـــــاأرعـــــيــــــ هــــــويــــــل فــــــ

ق���ال: جا�س: بلد بني مرة، والربو�س: قنة حمراء �س���وداء غرب���ي تثليث، واإرعياء: 
قنة اأي�س���ا من ... وروى غريه اأرعيان � بالنون �. و�س���عر �سليمان هذا غني جدا باملوا�سع 
ومما اأورد: العيكني، بي�س���ة، عربان، �س���اف، �سهدا رنوم، الأها�س���ب، عربان، ج�سداء، 
املجمعة، ترج، وبي�س���ة، الأ�ساقر، عربان، ال�ساحات، �س���در مقيد، املدراء، تب�سع، كتنة، 
جزع العلوب، ميل النفر، ُتْغَلٍل، جا�س، الربدان، هويل، اأرعياء، الربو�س وجلها يف باد 
خثعم، ولعل هذا يعطينا فكرة عن تلك املرحلة والتداخل والتغري الذي حدث، كما اأن من 
اجلميل هنا اأن الن�س قد حدد لنا بع�س املواقع التي مل تعد حتمل نف�س اأ�سمائها القدمية 
مثل ج�س���داء الذي حدده باملجمعة والتي اأو�س���ح اأنها جممع ترج ببي�سة، اأي اأن يف حدود 
م�س���ب وادي ترج بوادي بي�سة يوجد مو�سع اجل�سداء التي كانت على طريق احلاج حتى 
القرن ال�س���اد�س للهجرة، كما اأو�س���ح موقع عربان والعيكني و�س���اف وميل النفر وتب�سع، 
واملدراء و" ُتغُلُلو"جا�س���وا لربو �س���واإر عياء، ول �س���ك اأنه قد اأ�ساف لنا معلومات هامة 
حول حتديد املواقع التي اأ�س���ار لها الهمداين وابن خرداذبة و�سواهم على طريق احلاج � 

�سياأتي احلديث عنها يف املوا�سع � وقد ورد يف كتاب التعليقات لل�ساعر )6( اأبيات.
)16(�ساحب جنوب القلب: قال: واأن�س���دين �ساحب جنوب القلب، فبع�س يقول: هو 

نهدي وبع�س يقول: هو خثعمي، ورمبا اأن�سد يقول: اأميم القلب لبن الدمينة:
ـــقـــول اأمــــيــــم الـــقـــلـــب: يــــا كــــم تــودنـــــا  الــقــلــب كــم عـــدد القطر ت يــا جــنــوب  األ 
ذكـــــــر األ يـــا جـــنـــوب الــقــلــب هـــل تــذكــريــنــنــي اإىل  اإل  اأنـــ�ـــســـــــــــاك  ل  فـــبـــــــاهلل 
ــدراأل يـــا جــنــوب الــقــلــب ل يــعــلــم الــعــدى ــلــة الــقـــ ــتــى يــعــلــمــوا لــيـــ بــحــبــيــك حـــ

يدري�ـــســـوى رجـــــم ظــــن مــنــهــم لــيــ�ــس غـــريه  ول  ي�سيب  من  ومنهم  فمخٍط   
ـــــٌق مــــفــــتــــاحـــــــــه عــــنــــد كـــوكـــب  ــــه غـــــل ـــــ �ــســمــاك ول ن�سرل الــغــامــ�ــســـــات  ل  مـــن 
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ــ�ــس عـــنـــك جتــنــبــي  اأو هـل يقبلن الــعــدى عــذريوهـــــل يـــذهـــلـــن الــنــفـــ    بــالدك 
عــ�ــســيــة  كــــل  الــــعــــني  اأن طــــــرف  العفـر�ــــســــوى  لأعـــالمـــِك  زوٌر  �ــســحــًى  وكـــل    

وال�س���اعر هن���ا م���ن خثعم اأو نه���د، وهو غ���زيل جميد، وله اقتبا�س���ات م���ن القراآن 
واحلديث ومن ذلك عندما يقول: "�س���وى رجم ظن" من قوله تعاىل [ َوَيُقوُلوَن َخْم�َس���ٌة 
�َساِد�ُس���ُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب ]، وعندما يقول: "فمخٍط ومنهم من ي�سيب ول يدري"، 
من قول النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(: "كذب املنجمون ولو �سدقوا"، مما يدل على اأنه �ساعر ا�سامي، 

وقد اأورد له الهجري )7( اأبيات. 
)17(�ساحب طيبة: واأن�سدين ل�ساحب طيبة:

لأبــــيــــكـــــــــم  ـــــــا  اأبــــــــ ل  ـــــــم  األــــــــ ـــــــوين  ملـــــــامـــــــهـــــــادعــــــــ يل  نــــافـــــــــع  اإين  بـــطـــيـــبـــة 
ــافــقــد عــــدت مـــن وجــــد بــطــيــب كــاأنــنــي  مــــن الــــهــــم مــقــ�ــســـــاة مـــبـــني هــيــامــهـــ
ـــى ثــــم بــيــنــت ـــرجَتــــ ــــ ـــاأ�ـــس وحـــلـــت مــــن يـــديـــهـــــــا زمــامــهــااأقـــــامـــــت زمـــانـــــــا ُت ـــي ب
ــل فــقــائـــ ـــا  يـــومــــ اد  الــــــعــــــوَّ عـــــــــادهــــا  ـــــمَّ ِحــمـــــامــهــا اإذا  ــــــٌلّ ويـــــومـــــا قـــــد اأحــــــ ُمــــــِب
حــمــامــهــاتــــنـــــــــاذرهــــا الــــرعــــيــــان فـــهـــــــي مــقــيــمـــــة  يـــغـــــــنـــي  دوم  يف  ـــهـــرجـــاب  ــــ ب
ــــع ـــــردة عـــــــن كـــــــل مـــــــــــــاء ومــــرتـــــ ــامـــــطــــــ خمــــــوف عـــلـــيـــهـــــــا قــــارفــــتــــه �ــســقــامــهـــ

وله اأي�سا:
اإذ �سطت النوى  ـــابكت عني من مل يبك  ـــوانـــيــــ مـــتــــ ول  نـــــــــــــــــزرا  ل  ـــيـــبـــة  بـــطــــ
ـــوى وكــتــمـــــتــه ــوم بــاديـــــا خــلــيــلــي جــمــجــمــت الـــهــــ  زمـــانـــا فــقــد اأ�ــســحــى بـــي الــيـــ
ــاريــاكــمــا جــمــجــمــت هــيــمــاء طـــــــال هــيــامــهــا الــتــمـــ الـــنـــاظـــــــرون  ــا  فــيــهـــ وردد   

ــانــوا مـــا بــهــا عـــدلـــــــوا بها  ــيــا فــلــمـــــا ا�ــســتــبـــ وراعـــ ــدا  ـــ قــي الآلف  مـــرتـــع  �ـــســـوى   
ــا �ــســامــعـــ لـــ�ـــســـت  اأن  اهلل  ـــاد  عـــبــــ ـــي املــقــيــمــني داعـــــيــااأحــــقــــا  ــة يف احلــــ  لــطــيــبـــ
مــ�ــســلــمـــــا اأو  اأوطــــانــــهـــــــــا  هـــابـــطـــــــا  ــا اهلل دهـــمـــــــا غـــواديـــاول  ــاهـــ �ــســقـــ  عــلــيــهــا 
واديـــــــــاويـــــــا كــــبـــــــــدا مـــــــــن حـــــب طـــيـــبـــــــة كــلــمــا ــن  تــعــ�ــســفـــ اأو  نــــ�ــــســــازاً  ـــون  عـــلــــ  
كــاويــاويـــــا كـــبـــدا مــــن حـــــــب طــيــبــة �ــســعـــــدت  قـــربـــــــوا يل  اأو  �ــســـــبا  ــوا  �ــســقـــ  
ـــارهـــم  بـــنــــ ـــــواة  الـــــكــــــ اهلل  نـــفـــــــع  ــــال  املـــــــــداويــــافـــــ الـــطـــبـــــــيـــب  اهلل  اآجـــــــــر  ول   
ليـا ويــا طيب ل يــحــدث لــك الــنــاأي والقى  اأحـــدثـــا  مـــا  مــثــل  اإل  الــهــجـــــر  ول   
ــــاد عــظـــــامــنــا  الــتــالقــيـــــاويـــــا طـــيـــب لــــو مــتــنــا وعـــــ بــعــد ذاك   رمـــامـــــــا رجـــونـــــــا 
ـــاو�ـــســـال الـــغـــــــواين بــعـــــد طــيــبــة حمـــــرم  ــــ ـــانـــيــــ الأمــــ مـــنـــيـــتـــهـــــــن  واإن  ـــلـــي  عــــ  
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وقال: �ساحب طيبة:

هــــجــــرة  مـــــنـــــك  ملـــــــة  مـــــــن  اأمـــــــــــا  اأراقـــــبـــــهواوه  مـــــن  ـــولـــهـــا  حــــ اإل  بـــطـــيـــبـــــــة   
ذكـــرتـــهـــا  مــــــا  اإذا  لـــــذكـــــراهـــــا  غــوالــبــهواأوه  �ـــســـبي  غــلــبــت خمـــلـــود  اإذا   

�س���احب طيبة هو �س���اعر من �س���عراء الع�س���ر الأموي وبالتحديد القرن الثاين يدل 
عليه ا�س���مه ومذهبه، فق�س���ائده متثل ا�س���تمرارًا لنمط ع�س���ره، حيث �س���ادت ظاهرة 
املجانني وال�سواحب، الذين يرددون اأ�سماء حبيباتهم حتى يعلقن باأ�سمائهم، ورمبا كان 
ذلك مما ي�سعى ال�سعراء بالو�سول اإليه يف تلك املرحلة، ولعله مما يزيد �سهرته، فال�سم 
املرتبط با�سم امراأة يوحي بق�سة غرامية مما ي�سوق النا�س عادة اإىل معرفة تفا�سيلها، 
ويف هذه املنطقة ظهر الكثري منهم، ولعل مما يدل على جتذر هذه ال�س���بغة ال�سعرية يف 
املنطقة هذا ال�ساعر وغريه ممن عددهم الهجري ذاكرا األقابهم الأدبية التي اكت�سبوها 
حت���ى توارت خلفها اأ�س���ماوؤهم كحال �س���احب طيبة، و�س���احب جنوب القلب، و�س���احب 

مياء و�ساحب جمل .. وغريهم، واأورد الهجري له )23( بيتًا. 
)18(�ساعد الفتياين: واأن�س���دين اأبو عمرو الزهريي، ل�س���اعد الفتياين من بجيلة 

نزول يف بني احلارث ابن كعب:
عــ�ــســرية  جــــــرم وجـــــــــــرم  دع  جرميــــقــــولــــون  عــن  ـ  اهلل  اأ�ستغفر  ـ  بــي  �سب  ول 
فيهم  الــنــا�ــس  يــــرى  ل  مـــا  فــيــهــم  البهماأرى  الذيب يف  مـا يرى  واأ�سهد فيهم 

ق���ال اجلا�س���ر يف الهام�س: "الفتياين ن�س���بة اإىل فتيان � بك�س���ر الف���اء � بن ثعلبة بن 
معاوية بن زيد بن الغوث بن اأمنار بن اأرا�س".  ول يبدو اأن ال�س���اعر يتغزل بل هو يهجو، 
والوا�س���ح من اإ�سارة الهجري لنزوله يف احلارث بن كعب، ومن الأبيات، اأن اأوطان جرم 
كانت يف مرحلة ال�ساعر جماورة لأوطان احلارث بن كعب � املقيمة حوايل جنران �، وقد 

اأورد له الهجري بيتني فقط . 
)19(�سبــارة بنت زيد اخلثعمي: قال املحق���ق: جاء يف هام�س خمطوطة "معجم ما 

ا�ستعجم" الزهرية ما ن�سه: ملا اأن�سد الهجري قول �سبارة بن زند اخلثعمي:
جتـــــوب بـــنـــا الـــغـــيـــطـــان جـــوفـــيـــة �ــســعــراأقــمــنــا اإلـــيـــك الــ�ــســري فــيــه عــلــى الــوجــا 

ُة وكل  ���داويرَّ قال هما جوفان: جوف املحورة، به اأرحب همدان، وجوف مراد به ال�سُّ
جتي���ب. و"اجلوفي���ة" هنا يف الغالب اأنها اإ�س���ارة اإىل ن���وع الناقة، وق���د درج العرب على 



237الق�صم الثالث : وقفة واآراء مع ال�صروات يف امل�صادر واملراجع والبحث العلمي
ت�س���مية نوع من النوق ب�"الأرحبية"، ومن ثم فالإ�س���ارة للجوفية كناية عن نوع من النوق 
امل�س���هورة املن�س���وبة ل�"جوف اأرحب"، ولو اعتربنا املق�سود هنا الإ�سارة اإىل موقع بعينه، 
ف���اإن حوايل باد خثعم اأك���رث من جوف، فهنالك "اجلوف" املع���روف حاليا ب�"جوف اآل 
ال�سواط"، يف اأعلى وادي "تندحة"، وهو ما�سق لباد خثعم، وهنالك اجلوف املعروف 
حاليا ب�"جوف اآل معمر" � غري بعيد عن �س���ابقة �  وهو �س���رقي �سراة عبيدة اإىل اجلنوب 
ال�س���رقي من باد خثعم، فالأ�سح اأنهما �سيكونان اأقرب اإىل مق�سود ال�ساعر، مما ن�سب 

اإىل الهجري، ولل�ساعر يف كتاب الهجري بيتا واحدًا. 
)20(ال�سنفرى احلجري الأزدي: قال ال�سنفرى:

اأبـــالـــهـــا  ـــم  لــــ حـــمـــــــتـــي  اأتــــتــــنــــي  مـــــا   ومل تــــذر خـــــــالتـــي الــــدمــــوع وعــمــتــياإذا 
وال�س���نفرى علم غني عن التعريف، وهو �س���اعر جاهلي من اأزد ال�سراة، من احلجر 
بن الهنوؤ بن الأزد، وا�ستح�ساره وامرئ القي�س من قبل رواة الهجري يدل على وجود عدد 
من اجلاهليني �س���واهما فيما بني اأيدينا من ن���وادر وتعليقات الهجري، ممن مل يرد لهم 
ذكر عند �س���واه � واإن كانوا قلة � فلعل بني من اأوردنا ممن مل يرد ذكرهم عند �س���واه كان 

جاهليا، وقد ا�ستح�سر له كتاب التعليقات والنوادر املطبوع هذا البيت فقط. 
)21( عبــداهلل بــن الدمينــة اخلثعمي: قال واأن�س���دين احل�س���ن بن ع���ارم الرويبي 
هايل، واأبو حممد البي�س���ي، وال�س���هراين وغريهم لبن الدمين���ة وهو عبداهلل بن عبيد 
اهلل حطيطي من عامر بن تيم، خثعمي، وكتبنا يف هذه الن�سخة ما �سح من قوله، وتركنا 

ما زيد من �سعر املجنون، والعجري بن غالب، وغريهما مما ل �سك فيه:
ـــا الــبــال  ـــــــــــراب دعــــــوباأمــــيــــم اأمــــنــــك الـــــــــــدار غـــريهــــ وهـــــيـــــف بـــــــــجــــيــــالن ال
بـــهـــا بـــعـــد عـــهـــد احلــــــي مـــنـــــــك عــريــببــ�ــســابــ�ــس مل يــ�ــســبــح ومل ميــ�ــس ثــاويـــــا 
ـــوب �ــســوى عـــازفـــات يــنــتــحــن مـــع الــ�ــســدى  كــــمـــــــــا رجـــــعـــــت جــــــــوف لــــهــــن ثـــقــــ
الـــدمـــوع كــمــا جــرى اأذري  بــهــا  بـــــغــربــني مــــن خـــــوف الــــفــــراق �ــســعــيــبوقــفــت 

غرب���ني: مثنى غ���رب، وهي مفردة حملية ل زالت ت�س���تعمل يف اللهج���ات املحلية يف 
املنطقة، وتدل على الدلو )القربة( اجللدي الذي ي�س���تعمل لري جمرى املياه اإىل املزارع 
فوق البئر، وال�س���اعر هنا ي�سبه عيناه بالغربني اللذان ي�سبان املاء بغزارة من البئر على 

جمرى املاء )�سعيب(، حزنًا على حبيبته )اأميم(. 
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..... اإىل اأن يقول: 

 مـــتـــالـــف �ـــســـعـــبـــات الـــــــــذرى ولـــهـــوبومـــــــا مـــــــاء مـــــــزن يف حــــجــــيــــالء دونـــــه 
احلجيالء: هو املاء الذي ل ت�س���يبه ال�س���م�س، وقد تكرر عند ابن  الدمينة يف غري 

مكان، قال يف مو�سع اآخر: 
بـــــحــجــالء يـــجـــري حتـــت نــيــق حــبــابــهــا ومـــا نــطــفــة �ــســهــبــاء خــالــ�ــســة الــقــذى 

وحجالء: ا�سم لأكرث من موقع يف منطقة ع�سري، ف�حجاء: موقع بلدة مير بطرفها 
جمرى ماء غزير، تظله الأ�سجار، بني اأبها وخمي�س م�سيط، وحجا: جبل يف باد احلباب 
بالقرب من تثليث، واحلجيا: ا�س���م علم لوادي ينحدر من �س���راة بلقرن ويتجه لل�سرق، 
واحلجي���اء : واٍد مبحافظة تثليث ينحدر من ه�س���اب على ا�س���مه ومن جبال �س���واحط 
واملهارة ويتجه لل�س���مال حتى يلتقي ب�سهل العمق، �سرقي الأمواه، واحلجياء: واٍد ينحدر 
من جبال الكفاة ويرفد وادي الثغن من غربه بعد التقائه بوادي �س���رف)1(. ول �س���ك اأن 
تك���رار مثل هذه املف���ردات وتوافقها مع اللهج���ات املحلية ومع اأ�س���ماء املواقع يوثق عمق 
ح�س���ور اللهجات املحلية ال�س���ائدة واملواقع املتعلقة بها التي يظهر اأثرها يف �سعر �سعراء 

الباد، قدميا وحديثًا. اىل اأن يقول:
ــا  وبــيــنــهـــ بـــيـــنـــي  احلــــقــــل  ذات  حــبــيــب وريـــــــــدة  اإيل  �ـــــســـــاٍر  �ـــســـيـــقـــٍة  �ـــــســـــرى   
 كـــــــذوبـــــــا واأهــــــــــــــــــوال املـــــــنـــــــام كـــــــذوبوبـــاحلـــقـــل مـــن �ــســنــعــاء كــــان مــطــافــهــا 

.... اإىل اأن يقول:
ــــنــــي وبـــيـــنـــهـــا  ــــي �سهوبراأيــــــــــــت لــــهــــا نــــــــــارا وب املـــيـــاه  وادي  اأو  الـــِعـــر�ـــِس  مـــن   

.... واأمت الق�سيدة  91 بيتا واأ�ساف بيتا منقطعا فتكون 92بيتًا.
... .. اإىل اأن يقول: "وله من كلمة له:
حميلٌة  داٌر  عينيك  مــن  الــدمــع  دبــورهــا مـــرى  عليها  ت�سفي  احلــ�ــســا  بفي�س   
ـــا اأمــــيــــمــــة فــيــهـــــم  اأمـــــــريهـــاعــــهــــدت بـــهـــا �ـــســـربــــ املـــ�ـــســـتُّ  بـــالـــبـــني  يـــــــدع   ومل 
ـــالم فـــلـــم تــن  ملـــــن يــ�ــســتــحــريهــاوقــــفــــت واأقــــــــــــراأت الـــ�ـــســــ تـــعـــرب   جـــوابـــا ومل 

)1(   احلربي، علي ابراهيم، امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س445 � 446، �س447 .
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.... اإلخ . واأن�سدين اأبو جهم البي�سي:

ــا جمــمــعـــ لـــ�ـــســـت  اأن  اأيـــــقـــــنـــــت  ـــــد  جــامــعــهوقــــــ الـــ�ـــســـمـــل  يــجــمــع  واأل  ــــزاء  عـــــ
 قــــدمي وذا الــثـــــاين الـــــذي هـــو رادعــــهرجـــــيـــــــــــع هـــــيـــــــــــام مــــــرتــــــني فـــمـــنـــهـــــــمـــا 
ال�سحى  وقــد متــت  ـــن تـــــــرٍج وبـــــــيٍّ وقـــائـــعـــهتـــروى على خم�س  ـــاأعـــو�ـــس مــــ ــــ  ب

.... اإلخ. ... اإىل اأن يقول: 
وق���ال: هذه اأخ���رى اأدخلها من �س���اءت روايته فيه���ا، وهذه يرويها الف�س���حاء لبن 

الدمينة على حيالها على حدة: 
بــدا لكقـــفـــي يــــا اأمــــيــــم الـــقـــلـــب نــــقــــراأ حتــيــة  افعلي مــا  ثــم  الــهــوى  ونق�سي 
ـــت طــــــاأ يف الـــــنـــــار اأعـــــلـــــم اأنـــــه  ـــو قـــل  هـــوى مــنــك اأو مـــدن لــنــا مــن و�سالكفـــل
�ــســـــاللــكلـــقـــدمـــت رجــــلــــي نـــحـــوهـــا فــوطــيــتــهــا  مـــن  هـــفـــوة  اأو  هـــديـــاك يل   

ويعود بعد اأن اأمت الق�سيدة فيقول:" ومن روى الثانية لبن الدمينة، جعل هذا اأولها 
وزاد فيها هذين البيتني:  

ونــقــ�ــس الــهــوى ثــم افــعــلــي مــا بـــدا لكقـــفـــي يــــا اأمــــيــــم الـــقـــلـــب نــــقــــراأ حتــيــة 
قــــــــــرارٍة  كــــمــــثــــلــــوج �ــــســــفــــا يف   عــلــى مــن �ــســفــوان مبــجــرى املــهــالــك واأنــــــــــــت 
بــــاأوعــــر مـــن عــــــروان �ــســعــب املــ�ــســالــك يــ�ــســاب مبـــا جتــنــي الــنــحــال ومــــا تــرى  

ويف روايته لهذه الق�سيدة التي اأوردها عن ابن الدمينة � وابن الدمينة ممن �سارت 
ب�س���عره القوافل، وتردد �س���داه يف الآف���اق، ورواه عنه اأهل الكوفة والب�س���رة، وله ديوان 
معل���وم، جند الهج���ري ينبه اإىل اأن���ه اأدخلها من �س���اءت روايته فيها، ث���م يقول: "وهذه 
يرويها الف�س���حاء لبن الدمينة على حيالها على حدة" ثم ي�س���ري اإىل من قروؤوا القراءة 
الثانية ويورد اأبياتا، ول�ست اأجد ما مييز مق�سد الهجري بجاء، فهل هي متييزا ملا ينقله 
الف�س���حاء عن �س���واهم، اأم اأنه ا�سارة للت�س���كك فيما يرويه الف�سحاء، فقد انتق�س من 
الن�س الذي قال انه يرويه الف�سحاء، مع اأن الإ�سارة الأوىل اأقرب اإىل مق�سده، اإذ كان 
الهجري يعلي من �ساأن الف�سحاء والف�ساحة وي�سري اإليهم. ول �سك اأن هذه الإ�سارة التي 
خ�س بها بع�س �س���عر ابن الدمينة بالذات تدل على تنبه الهجري ملا مييز ال�س���عر البكر 
القادم من مورده كاأولئك الذين ينفرد بالرواية عنهم، وبني ال�سعر الذي لكته األ�سن اأهل 
الكوفة والب�س���رة حتى اأفقدته عذريته . وعروان: جاء هنا ا�س���م موقع �س���عب امل�سالك، 
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وقد جاء ا�س���م عروان عن���د احلموي نقا عن الأديبي: جبل يف  ه�س���ب عروى)1(، وجاء 
ا�س���م جبل مما يلي مكة وهو الذي عليه الطائف وم���ا حولها)2(،ولعل "عروان" "عروى" 
هو املق�س���ود هن���ا حيث عروى جبال يف وحفة القهر)3(، بالق���رب من تثليث وهي مناطق 
جماورة لباد ال�س���اعر وقبيلته. قال واأن�س���دين احل�سن بن عارم الرويبي رويبة هال بن 

عامر لبن الدمينة وكان من البداة:
وال�سهلاأمل تـــ�ـــســـاأل الـــربـــع الـــــذي غـــري املــحـــــل  والعقد  اله�سب  بني  بـاأجرع   
ــــه  ــــلُّ ــــُع ت عــــــــــام  ـــــل  كــــــ راٍب  ــان مــع الفجربـــــــــــــــاأجـــــــرع  ذهـــاب الـــغـــوادي والــدجـــ
راأيـــتـــه  اأودى  املـــكـــنـــون  احلـــيـــا  مــــا  البقلاإذا  رابــي  احليـا  بعد  الثـرى  لهلك    

... اإىل اآخره 30 بيتا.
قال: ملا اأن�سد الهجري لبن الدمينة:
ــــاقــــر كــلــهــا    ــــالأ�ــــس ـــ�ـــســـهـــدا رنـــــــــوم فـــــ ــه فــــ ـــ ـــ ــكــالكــل فـــ رمــــــــده  دوين  ــــعــــبان  فـــــ

ورد يف ق�س���ائد ابن الدمينة اأ�سماء عدد من املواقع مثل: جيان الرتاب، حجياء، 
ري���دة، �س���نعاء، الِعر�ِس، وادي املياه، في�س احل�س���ا، اأعو�س، ترج، ب���ّي، عروان، اأجرع، 
اله�سب، العقد، ال�سهل، �سهدا رنوم، كاكل، عربان، رمد، الأ�ساقر. منها ما هو معروف 
مثل ترج: الوادي امل�س���هور الذي ي�سب يف وادي بي�سة، و�سنعاء، وريدة: مواقع معلومة يف 
اليمن � وقد وردت مواقع يف اليمن يف بع�س اأ�س���عاره عندما كان يف �سنعاء، العر�س: ترد 
 عند املحقق لاإ�س���ارة للعار����س، والعر�س مفرد العرو�س اأحد اأق�س���ام اجلزيرة العربية 
) اليمامة والبحرين(، والعر�س من جنران)4(، عروان: �س���بق الإ�س���ارة اإليها، وقد اأورد 

الهجري من �سعر عبداهلل بن الدمينة )176( بيتًا. 
)22(عبــداهلل بن عا�سم العائذي العقيلي: واأن�س���دين ل�عبداهلل بن عا�سم الغياين 
اأح���د بني عائذ من ربيعة بنت عقي���ل يف جمل اخلثعمية من الغفرات من اآل بني احلكم، 

قال اأبو علي: لي�س الغفرات يف العرب اإل يف خثعم، وهو نور العنب اأول ما يطلع:
تـــغـــــــريا وحتـــ�ـــســـب نـــــور طـــــول هـــجـــر هــجــرتــهــا  ودي  اأن  اأو  ـــاغـــ�ـــســـة  مـــبــــ   

)1(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4/ �س112 .
)2(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س936 .

)3(   النوادر، �س1530 .
)4(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س228 .
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اأعــــدهــــا  ـــور  ـــهــــ الـــ�ـــس ــــوم  �ــــس اإذا  ـــــــــرا  عــــلــــي  ـــل حـــــــول مــــوفَّ  مــــوؤقــــتــــة يـــــا جـــمــــ
ـــثـــهـــالن اأهــــلــــه  ــــكــــن مـــــن ميـــ�ـــســـي بــــ اأزورا ول مـــريـــغـــان  مــــن  و�ـــســـال  يـــطـــالـــب 

وثهالن: ا�سم علم جلبل اأ�سود م�سابه يف ال�سم جلبل ثهان ال�سهري من جند الذي 
اإذا اأطل���ق فاإمن���ا يعني )ثهان جند( امل�س���هور يف املعاجم وكت���ب الأدب. وهذا جبل يقع 
ب���ني اخلانق وظه���ران اجلنوب وفيه فرقة تعدينية تنقب ع���ن املعادن يف هذا اجلبل منذ 
زمن)1(، ول نعلم اأيهما مق�سود ال�ساعر اإذ البيت يدل على التباعد بني املوقعني فاإىل اأي 
م���دى ميكن اأن يكون هذا التباعد، ومريغان: موقع بالقرب من تثليث كان اأحد املحطات 
يف طري���ق جي�س اأبره���ة يف غزوته على قبائل معد وبني عامر بجه���ة حلبان، وتربة، وقد 
ا�س���تهر بنقو�س عرث عليها يف ه���ذا اجلبل عرفت ب�نق�س مريغان ت�س���ري اإىل هذا اجلي�س 
وحملته)2(. وعقيل: كانت مواطنها بجهات بي�س���ة)3(،ثم تثليث وما اإليها)4(، ثم ا�س���تقرت 
بالعقي���ق، بينم���ا انتقل فرعها عائ���ذ � رمبا يف ما بني القرن���ني الأول والثاين � اإىل الرين، 
وجمل من خثعم من بني احلكم من الغفرات، وتقطن ح�س���ب الق�س���يدة يف مريغان، ما 
ي���دل على اأن بني عائذ وخثع���م جتاوروا بجهات مريغان من تثليث وما اإليها قبل رحيلهم 

للريب )الرين(، وقد ورد لل�ساعر )10( اأبيات.
)23(عبداهلل بن العجالن النهدّي: وقال عبداهلل بن العجان النهدي:

رمـــت  اإذا  الــــقــــلــــوب  تــــرمــــي  الكحل ولـــكـــنـــهـــا  من  لغب  ري�س  ري�سا  ب�سهمني   
وزيادة يف مقطوعة ابن العجان بعد: ريا�س اجلريب اأو ريا�س املطاليا

بــعــدمــا  الــ�ــســتــيــتــني  يــجــمــع اهلل  تــالقــيــافـــقـــد  ل  اأن  الـــيـــاأ�ـــس  ظــــن  يـــظـــنـــان   
... وبعد قوله:

تربعت  حــمـــــرا  العبـد  فيهـا  اأخــــرج  ــــا�ــــس الـــــربـــــاب مــــا تـــخـــالـــط راعـــيـــا قــد  ري
وا�سلمي   ذاك  على  فا�ستعلي  خفت  بـــيـــالقد  ملـــــــا  اأكـــــــــــــون  اأن  عـــــــني  قـــــريـــــــــــرة 

)1(   احلربي، علي ابراهيم نا�سر، امل�سدر ال�سابق، �س347  .
)2(   الأن�ساري والأ�سمري، ع�سري ح�سن اجلنوب ال�سامخ، �س31، 32 .

)3(   احلموي، معجم البلدان، ج1/ �س529 .
)4(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س304 .
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ريا�ــس الرباب: موقع دون تثلي���ث)1(، واجلريب: هجرة ب�املحالة لبادية املوادعة من 
بني �س���هر الواقعة مبركز البهيم بوادي ت���رج )2(، واجلريب من باد ربيعة يف اجلاهلية، 

وكان بقربه يوم بني مذحج وربيعة يقول ال�ساعر: 
ـــــل فـــيـــه  )3(مــــنــــعــــنــــا الــــغــــيـــــــــل ممـــــــن حــــــ الــكــثــيــب  اإىل  اجلـــريـــب  بــطــن  اإىل 

والغيــل: وادي م���ن موارد حبون���ا حوايل جنران)4(، والكثيب: وادي �س���رق وادي بن 
ه�سبل )5(، وجمموع ما ورد لل�ساعر)5( اأبيات فقط. 

)24( ابن العرقوب احلما�سي: قال: "�ساألته عن بوانة يف بيت ابن العرقوب احلما�سي 
ولي�س ببوانة ح�سن": 

اأتــــــي مــــن حــــل بـــطـــن حــبــونــن   وجنـــــــران اأخــــبــــار الأمــــــــور اجلــ�ــســـــامياأل هــــل 
حــــازمبــــاأنــــا رحـــلـــنـــا الــعــيــ�ــس مــــن ذي بـــوانـــة  الــــقــــوم  مــــن  راأي  عـــلـــى  وثـــجـــر   

فق���ال : بوانة فرط، والفرط طرف اجلب���ل، اذا انقطع يف الرمل، واجلمع الأفراط، 
و�سمي الفرط اأي�سا العان واجلمع العوان، من جبال دهر، وهو واد للقوادم من كندة بني 
رخي���ة ومطار، عن ح�س���رموت بي���وم، ورخية بها القرى، ومطار واٍد خ���اٍل، قال اأبو علي: 
هذا كله اأق�سى ال�ساحية واأول باد ح�سرموت". وقال يف موقع اآخر � يف حتديد املوا�سع 
�  بعد البيتني اأعاه: "ذو بوانة قرب جنران ل اأدري ما هو" ويذكر اجلا�س���ر يف الهام�س 
اأن البيت���ني وردا للهجري يف الكتاب من�س���وبني لبن ذي العرقوب م���ن احلما�س من بني 

احلارث بن كعب من مذحج واملن�سد ابن علكم املرادي. 
وبن���و احلما�س ن�س���بة للحما�س بن ربيعة بن احلارث ب���ن كعب من مذحج، وقد يقال 
لأيهم الأحم�س���ي، اأو احلما�س���ي كما هو هنا، وقد �ساركوا يف حروب زبيد ومذحج مع بني 

�سليم � يف تثليث وما اإليها � قبيل البعثة النبوية، قال احل�سني بن عمرو الأحم�سي: 
وبــيــ�ــســة  الـــــعـــــراق  اأهـــــــل  اأتـــــــي  هــــل   ومــــن حـــل اأكــــنــــاف الـــكـــثـــاب وتــنــ�ــســبــااأل 

)1(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج2/ �س631 .
)2(   احلربي، علي بن ابراهيم، م�سدر �سابق، ج1/ �س380

)3(   الهمداين، ال�سفة، �س287  .
)4(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج3/ �س1267 .

)5(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج3/ �س1390  .
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 �ــســلــيــم اإلــيــنـــــا ثـــم مـــــن قـــــد تــغــيــبــا)1( بـــــاأنـــــا كـــفـــيـــنـــا يـــــــوم �ـــــســـــارت بــجــمــعــهــا 

يقول  عامر  بني  ديار  من  وهو  وثجر موقع جنوب ماء "قرية" على طريق جنران، 
املجنون: خليلي اإن 

ـــــــــي فـــــــــــــارفــــــعـــــــــــــا  ـــــــــات ــــــــانــــــــت وفــــــــــ  بي النع�س حتى تدفناين على ثجِر. )2( كـــــــــ
حبونــن: من باد يام بني جنران وتثليث)3(، و�س���ياأتي معنا يف املوا�س���ع. وجند من 
خ���ال املواق���ع والأبيات اأن هذه املواقع امل�س���ار اإليها كانت بجهات جن���ران وما اإليها من 

باد بني احلارث بن كعب، وقد اأورد الهجري لهذا ال�ساعر بيتني فقط. 
)25( علــي بن جعدب القناين احلارثي: قال اجلا�س���ر يف احلا�س���ية: "قال مغلطاي 
يف حوا�س���يه عل���ى "معجم ال�س���عراء"281 ط القد�س���ي � ق���ال الهجري: عل���ي بن جعدب 
القناين �س���احب يوم �س���حبل على عقيل، وه���و من بني احلارث بن كع���ب مذحجي، ومل 
يذكر مغلطاي اأن الهجري اورد له �سعرًا. ولعله غفل عن هذا فهو مل يذكره بني ال�سعراء 
ه �ساعرا  اإل لكون الهجري اورد �سيئا من �سعره. واملرزباين �ساحب "معجم ال�سعراء" عدرَّ
اإ�س���اميا، فقال � �س281 طبعة القد�س���ي �: علي بن جعدب ا�سامي ملا اأغارت  بنو عقيل 

على بني احلارث بن كعب واأخذوا اإبل جعدب فقال:
اأ�ـــســـق  املــــنــــون ومل  ريــــــب   خما�س ابن عي�سى يف فوار�س اأو ركباأخمـــــرمـــــي 

ابن عي�سى رجل من عقيل، والركب: جمع الإبل.
اأجـــــــــل  بـــخـــيـــل ومل  اأقــــــــد خــــيــــال  اإىل نهبوملـــــــا  نــهــب  عـــــــرج  لــيـــــل  ــا�ــس  بــاأغــبـــ
 فما يثبت الكفل ال�سعيف على ال�سعباأظـــــــن عـــقـــيـــــــال بـــالـــوعـــيـــد تـــرو�ـــســـنـــي 
�ــســحــبــل  يــــــوم  لقـــيـــتـــكـــم  قــــد  اأك  �ــســهـــــل ول جــبـــــل �سعباأمل  يــنــجــكــم  فــلــم   

اأحداث هذه الق�س���يدة تدل على اأن ال�ساعر معا�سر لل�ساعر احلارثي الآخر: جعفر 
بن علبة احلارثي والذي عا�س يف نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاين للهجرة.

)26(عمرو بن معدي الزبيدي املذحجي: ان�سد يف �سعر عمرو بن معدي:

)1(   ياقوت، معجم البلدان، ج4/ �س437 .
)2(   الهمداين، ال�سفة، �س266  .
)3(   الهمداين، ال�سفة، �س164 .
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ــــود الـــنـــمـــر جـــيـــبـــت عــلــيــهــم  واحلــبــ�ــسكــــــــاأن جــــل الإنــــاخــــة  بـــني  اإذا حلــلــحــوا 

ْر ويروى جعجعوا مكان حللحوا. والنُّْمُر: جمع مَنِ
عمرو بن معدي:

ملــــن �ـــســـاد قــبــلــي ذا �ــــســــداد مــنــافــ�ــســاوكـــــم �ـــســـاد قــبــلــي يف زبـــيـــد فـــلـــم اأكـــــــن   
عــن احلمى  اأفــخــر وذدت  فــلــم  ـــاو�ــســدت  ــــ ــــه والأبـــالـــ�ـــس  واأخــــــرجــــــت عـــنـــه جــــنَّ

وعلق اجلا�س���ر على البيتني الأخريين بقوله: "ومل اأر البيتني يف م�س���در اآخر". ولعل 
ذل���ك مما يزي���د الدللة على اأهمية كت���اب الهجري، وعمرو بن معدي كرب اأحد اأ�س���هر 
فر�س���ان العرب و�س���عرائها الذين كان لهم ذكرا، وهو �س���اعر خم�س���رم عا�س اجلاهلية 
واأ�س���لم و�سارك يف معركة القاد�سية، وكان مقيما يف تثليث وكان له ح�سن ونخل بها كما 
يقول الهمداين)1(، اإل اأن ما رواه الهجري خا من الإ�س���ارة لوجود زبيد املذحجية بهذه 
اجلهات يف مرحلته اأو ما قبلها، كما مل يورد لهم �س���عراء، مبا يرجح اأن زبيد قد هجرت 
تثليث منذ وقت مبكر من الع�س���ر ال�س���امي فانقطع ذكرها بها، اأو اأن وجودها بها كان 

وجودا حمدودًا، وقد ورد يف التعليقات لعمرو بن معدي )3( اأبيات فقط. 
)27( اأم عمــرو: )مياء( �س���احبة كعب بن م�س���هور: اأورد ا�س���مها �س���من اأ�س���ماء 

ال�سعراء، ومل يورد لها �سعرًا، فلعله وقع يف ما تلف من املخطوطة. 
)28( العمل�ــس القحــايف ال�سهراين اخلثعمي: واأن�س���دين للعمل����س القحايف � وقحافة 

بطن من �سهران �:
ـــا الـــطـــود عـــن اإرم  ــــار نــحــن الـــذيـــن ورثـــن  اأيـــــــــــــــام اأحـــــــــمـــــــــ�ــــس وافـــــــــــــــاه بــــاأمنـــــ
ـــزتـــهـــا  ـــــار عــــ ــــــ  مـــا اأوقـــــد الــنــا�ــس يف الآفـــــــــاق مـــن نــاراأيــــــــــــام حــــمـــــــــري تــــعــــلــــو ن
 مــا �ــســمــت الأر�ـــــس مــن بـــدو واأمــ�ــســاراأيـــــــام كـــهـــالن قـــومـــي �ــســابــطــني لــهــم 
�ــســاريجتـــبـــى اإلــــيــــهــــم اإتــــــــــــاوات الـــــبـــــالد ول  يــعــ�ــســيــهـــــم مـــن مــقــيــم ل ول   
ــــــــاأرب ل  يـــفـــوقـــهـــــــا الــــيـــــــــوم مـــــن ر�ــــســــم واآثـــــــــــارفــــتــــلــــك اآثـــــــــــــار اآبــــــــائــــــــي مبـــــــــ

يف الهام����س علق اجلا�س���ر على الن����س بقوله: "مل يرد فيما اطلع���ت عليه من كتاب 
الهجري ذكر العمل�س القحايف هذا، واإمنا راأيته يف كام من�س���وب للهجري �سريد بن�سه 
كامًا يف ر�س���م )اأحم�س( من الأن�س���اب، ورد يف كتاب من�س���وب لاأ�س���معي خطاأ، وطبع 

)1(   الهمداين، ال�سفة، �س228 . 
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با�س���م )تاريخ العرب قبل الإ�سام( � وقد اأو�سحت خطاأ ن�سبته يف مو�سع اآخر � والأبيات 
فيه )70(، وقحافة هو قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن �س���عد بن مالك بن ن�س���ر 
بن واهب بن �س���هران ...." )1(... انتهى.  وللمزيد من التف�سيل حول اخلطاأ الذي ذكره 
اجلا�س���ر يف كتاب الأ�س���معي ننقل ما قاله اجلا�سر يف مو�س���ع اآخر من الكتاب حول هذه 
املاب�س���ات يف كتاب الأ�س���معي فقد ق���ال يف حديثه عن م���ن نقلوا ع���ن الهجري عندما 
و�س���ل للحدي���ث عن الهمداين ما يل���ي: "وعامة اليمن اأبو حممد احل�س���ن بن اأحمد بن 
يعقوب الهمداين املولود �س���نة )280 ه� ( موؤلف كتاب "الإكليل" و"�سفة جزيرة العرب" 
املوؤلفات، ممن  و"�سرائر احلكمة" و"اجلوهرتني" وغريها من  و"الدامغة" و�س���رحها 

اأخذ عن الهجري و�سرح بذلك كما تقدم النقل عنه ".
1ـ فقد ذكر يف �س���رح الدامغة روايته عنه. 2- وجند يف كتابه �س���فة جزيرة العرب 
نقول ل ن�س���تبعد اأن يكون اأخذها عن الهجري واإن مل ي�س���رح بذلك ......" ..... اإىل اأن 
يقول: "3ـ وجند ن�سا منقول عن الهجري يف الكتاب املن�سوب اإىل الأ�سمعي واملطبوع يف 
بغداد با�سم "تاريخ العرب قبل الإ�سام" وهذا الكتاب ل �سك اأنه لغري الأ�سمعي، ومنيل 
اإىل اأن���ه من تاألي���ف الهمداين، وجند لهذا الكتاب اأ�س���وًل متعددة من�س���وبة اإىل موؤلفني 
خمتلف���ني، جن���د اأطول ن�س له���ذا الكتاب ما ورد من�س���وبا اإىل عبيد بن �س���رية يف كتاب 
طبع يف الهند مع كتاب "التيجان" املن�س���وب لبن ه�س���ام. و�سورة اأخرى للكتاب جندها 
يف مكتب���ة )المربوزيان���ا( يف ايطاليا حتت رقم )G3( با�س���م كتاب ال�س���رية عن دغفل 
ال�س���يباين، ويف خاله روايات عن ابن الكلبي ،  وعن عبيد بن �س���رية اجلرهمي . وجند 
�س���ورة ثالثة يف كتاب ل يزال خمطوطًا بعنوان "كتاب فيه و�سايا امللوك من ولد قحطان 
ب���ن هود" تاأليف علي بن حممد بن الدعبل ب���ن علي اخلزاعي، وقد طبع يف العراق منذ 
اأمد من�س���وبا اإىل اأحد م�س���اهري الأدباء املتقدمني." )2(. ومن املاحظ ركاكة الق�سيدة، 
معنًى ولغًة، فلم تكن على ن�سق ق�سائد بقية اخلثعميني الذين روى عنهم الهجري، والتي 
ات�س���فت باجلزالة وقوة املفردات وح�سن الت�سوير واإدراك املعنى، ومن خال املفردات 
واللغة والتوجه والأ�سماء، فا �سك اأن ناظمها ممن توا�سجوا مع ال�سراعات يف العوا�سم 
العربية، بل هو ممن لهم يد طوىل يف اإثارة التح�س���يد وال�س���راع بني العرب على اأ�سا�س 
التق�س���يم البائد املزعوم )قحطان وعدنان(، ومن الوا�س���ح اأن من نحل هذه الق�س���يدة 
التي ل تنتمي للبيئة املن�س���وبة لها، هو نف�س���ه من نحل ق�سائد �ستى على ل�سان ح�سان بن 

)1(   ج2/ �س771  .
)2(   التعليقات والنوادر، ج1/ هوام�س �س212  .
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ثاب���ت وغريه لإثارة الع�س���بية، وهو ذاته من و�س���ع الكتاب الذي ذكره اجلا�س���ر � والذي 
ي�س���يء للتاريخ العربي ولتاريخ ال�سعر اجلاهلي وم�سداقيته � ثم اأحلقه بالأ�سمعي زورًا، 
ف�لم يرد ا�س���م ال�س���اعر ول الق�سيدة يف كتاب الهجري، بل ورد من�سوبا اإىل الهجري عن 

ال�ساعر يف الكتاب املنحول � واملن�سوب لعدة اأ�سماء � )5( اأبيات هي املدونة اأعاه.
)29(عمري بن عبداهلل )العجري ال�سلويل(: واأن�سدين يف مقطوعة العجري ال�سلويل:

�ــســوايـــــلــهفــتــى غــري مــ�ــســمــان الــفــ�ــســال ول يــرى  بــــــذم  ـــدو  تـــغــــ ــا ول  ـــ �ــســمــيــن  
غـــريه  بـــطـــن  يف  جــــــاع  مــــا  اإذا  مقاتلهيــــجــــوع  اأقــنــت  اجلــــوع  مــا  اإذا  ويــرمــي   
ـــــرى جـــــــــــريانـــــه يــــاألــــفــــونــــه  ـــــرمي تــــــ  كـــمـــا األــــفــــت جـــــزع احلـــبـــيـــب هــوامــلــه كــــــ

احلبيب: بلد من ح�س���ن عذاٌة مراٌة من الأر�س، ينبت الهرم والرمث والرغل و�سروب 
احلم�س ......، وذو اجلبيب: واد من تربة مراة عذاة. )*(ح�سن: جبل يف حمافظة تربة. 
وبنو �س���لول: هم بنو مرة بن �سع�سعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن، ويعرفون باأمهم �سلول 
بنت ذهل بن �سيبان بن ثعلبة)1(، ويرى اجلا�سر اأنهم من خزاعة)2(، وبادهم منت�سرة على 

وادي بي�سة حوايل بي�سة )املدينة( و�سمالها، ورد لل�ساعر يف الكتاب )4( اأبيات. 
)30(غامدي: قال واأن�سدين ال�سروي، اأحد بني غواية �سنوي، لبع�س غامد، يف قتل 

عبداهلل بن اأبي النعيم اللهبي، اأحد بني رهم والن�سبة اإليهم غواوي، ول نظري له :
واألـــــقـــــيـــــنـــــا اجلـــــحـــــافـــــل والــــبــــطـــــــــونــــانـــــزعـــــنـــــا قـــــلـــــب لـــــهـــــب مـــــــن حـــ�ـــســـاهـــا 
فــــتــــاهـــــــــم  غـــــلـــــف  ذي  يــــــــــوم   و�ـــــســـــيـــــدهـــــم واأ�ـــــســـــبـــــحـــــهـــــم جـــبـــيـــنـــا قــــتــــلــــنــــا 
ـــيـــف �ــســلــتــا  واأعــــــجــــــلــــــهــــــم قــــــــــرى لــــلــــطــــارقــــيــــنـــــــــاواأوردهـــــــــــــــم بـــنـــ�ـــســـل الـــ�ـــس

لل�ساعر يف الكتاب )6( اأبيات، و�سنعود لل�ساعر بعد ال�ساعر الذي يليه لعافتهما ببع�س.
)31( اللهبــي: ق���ال بعد اأن اأورد اأبياتا لبع�س غامد يف قت���ل عبداهلل بن اأبي النعيم 

اللهبي: فاأجابه اللهبي:
ـــــقـــــد قـــتـــلـــتـــم  ظـــــــــاملــــيــــنــــا�ـــــســـــدقـــــتـــــم والإلـــــــــــــــــه ل اأخــــــيـــــــــــــكــــــم  اأو  اأخــــــــــانــــــــــا 
�ـــســـاملـــيـــنـــافــــــــــال وتـــــــــــــــــــر بـــــــذلـــــــكـــــــم نــــقــــ�ــــســــتــــم  ـــــرية  الـــــعـــــ�ـــــســــــ ذهــــــــــب  ول 
مـــــو�ـــــســـــى واإلـــــــــــــــــــــــه  حمـــــــمـــــــد  ـــــنـــــــــــا فــــــيـــــــــــــه يــــقـــــــــيــــنــــاورب  لـــــتـــــعـــــــــــرُفـــــنَّ

)1(   ابن الكلبي، اأبو املنذر ه�سام بن حممد، جمهرة الن�سب، ج2/ �س379  .
)2(   التعليقات والنوادر، ج2/ هوام�س �س 775  
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وملا اأدركوا بثاأرهم بابن النعيم اللهبي، قال �س���اعر لهب، واأ�سابت لهب ابن م�سروح 

الغامدي:
ح�سافة فيها  لي�س  حتى  النف�س  ن�سيدها�سفى  جـــاد  الــ�ــســعــر  بــيــوت  فــاأمــ�ــســت 

ـــدودهـــابــــغــــدوة اأبــــطــــال مــــن احـــجـــن غـــــــــادروا  ـــروح طــــويــــال حــــ ـــس ــيــلــة مـــ�  حــل
ــوفــنــا  ـــاة طــلــقــتــهــا �ــســيـــ ــــ ـــَقـــ�ـــسُّ لــلــذهـــــاب عــمــودهــاوكــــــم مـــــن فـــت  فــاأمــ�ــســى ُي

حدت املراأة حتد حدودا، واأحدت � بالألف. 
وعرف اأهل البادية باهتمامهم بال�سعر اأكرث من احلا�سرة، وجل ما ورد يف املوؤلفات 
العربية من ال�س���عراء كان من اأهل البادية، اأما ن�س���يب اأهل ال�س���راة � والتي يغلب عليها 
الطابع احل�س���ري والزراعي امل�س���تقر � من ال�س���عر فكان جلُّه من �سعر ال�سعاليك الذين 
فارقوا قومهم واأ�سبحت حياتهم اأقرب اإىل  حياة البادية منها اإىل حياة قبائلهم امل�ستقرة، 
ولكن مل يكن قلة ما روي من �سعر اأهل ال�سراة احلا�سرة كله لكونها باد قبائل م�ستقرة 
متار�س حياة الزراعة والتجارة فقط، بل لقد كان للبعد عن مواقع الرواية يف العوا�س���م 
العربية ال�سمالية يف ال�سام والعراق اأثر كبري يف تواري معظم �سعر هذه املنطقة، لذا جند 
الهجري الذي كان من اأبناء اجلزيرة العربية ويكتب من اجلزيرة العربية، ورغم اأنه كان 
بعيد ن�سبيا عن هذه املنطقة، اإذ كان م�ستقرا يف عقيق املدينة املنورة، اإل اأنه اأورد لنا عددا 
من �سعراء املنطقة احلا�سرة يف بادهم، يفوق يف ح�سوره الن�سبي ما اأورده اأولئك الذين 
كانوا يدونون من العوا�س���م البعيدة. ومن املهم ماحظة اأن ال�سعر هنا لي�س جمرد ن�ساط 
جانبي بحثًا عن الذات، بل هو جزء من �س���راعهم الذي يحمل �س���فة اجلدية، فال�ساعران 
هن���ا يتحدثان ويقرران با�س���م القبيلة كم���ا لو اأنهما الناطقان الر�س���ميان لقبيلتيهما، وهو 
���ُدرها، وح�سوره  ما يدل على اأهمية ال�س���عر عند اأهل جبال احلجاز الغربية ب�س���راتها و�سُ

ي يف حياتهم حتى وهم ميار�سون عملهم الزراعي يف حقولهم. اجلدرِّ
 وم���ن الدللت املهمة لهذه الق�س���ائد التي اأوردها الهجري، ت�س���ليط ال�س���وء على 
الن�س���اط القوي خال هذه املرحلة لقبائل مل يعد لها وجود م�س���تقل و�س���هرة كتلك التي 
عرف���ت عنها �س���ابقًا، كقبيلة "لهب" التي يبدو اأنها قد دخل���ت يف قبيلة غامد، ولهب من 
بني ن�س���ر من الأزد، وهم: بنو لهب بن اأحجن بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبداهلل 
ب���ن مالك بن ن�س���ر بن الأزد)1(، وت�س���كن حاليًا يف تهامة باد غام���د بجهات وادي نريا 

)1(   الكلبي، اأن�س���اب معد واليمن الكبري، حتقيق ناجي احل�س���ن، عامل الكتب، مكتبة النه�س���ة العربية، ط1،1408ه�/ 
1988م، ج2/ �س480 .
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و�س���دى الأ�س���فل، فهي بذل���ك يف اإطار بيئة بني ن�س���ر ب���ن الأزد )�س���نوءة(، يف منطقة 
الباحة. كما اأن اإ�س���ارة الهجري  اإىل الراوي ال�س���روي � اأحد بني غواية � الذي كان يروي 
عن بيئة باد غامد وزهران و�سكر ولهب وما اإليها با�سم "ال�سنوي" حتمل دللة وا�سحة 
على امل�س���تفي�س حول مفهوم قبائل "�س���نوءة" � الأزدية � الوارد ذكرها يف كتب التاريخ يف 
تلك املرحلة املبكرة، واأنه خا�س بقبائل بني ن�سر بن الأزد من غامد وزهران ولهب وما 

اإليها، كما ورد يف امل�سادر، وقد نقل الهجري للرَّهبي )14( بيتًا.
)32( قري�ــس بــن عبدالرحمــن العذمــي ال�سهــري الأزدي: قال واأن�س���دين اأبو بريه 

العذمي لقري�س بن عبدالرحمن العذمي، وكل من الأ�سد:
ــــزع الــــتــــي مت بــيــنـــــهــا     لــهــا مــنــظــر تــر�ــســى بــه الــعــني �سائغاأيـــــــا نــخــلـــــة اجلـــــ
ــتــقــل ودانــــــعجــنــاهــا جــنــى فــــوق اجلــنــى اأ�ــســبــلــت به     �ـــســـمـــاريـــخ مــنــهـــــا مــ�ــس
ـــونـــني غـــ�ـــسٌ ويــانـــــعردافـــــى بــطــوقــني ا�ــســتــقــال عــلــى القنى    مبــخــتــلــف الـــل
  جــنــيــب جمـــيـــب قــــــاده الـــ�ـــســـوق كــانــعاأنــــــــا الـــــيـــــوم �ــــســــب يف يــــديــــك مــتــيـــــم 
ــــك قـــانـــــــعاأخــــــــو �ـــســـقـــة يـــ�ـــســـكـــو تــــبــــاريــــح حــبــكــم ـــــ �ـــــســـــكـــــور ملـــــــا نـــــولـــــتـــــه مــــن

اجلزع: ا�س���م موقع على جانب وادي تبالة من قرى الفزع من خثعم. غري بعيد عن 
باد ال�س���اعر، واجلزع منعطف الوادي، ولعله املق�س���ود يف الق�س���يدة)1( . من الألفاظ 
املحلي���ة يف ق�س���يدة ال�س���اعر جند قوله "فا�ست�س���ليه"، وتعن���ي يف لغة ال�س���راة فانقذيه 
واخرجيه مما هو فيه، والأخرى يف قوله: "برايك ي�سنع"، وقد لفت اإليها الهجري، وقد 

ورد لل�ساعر )7( اأبيات. 
)33( كعب بن م�سهور املخبلي ال�سهراين: واأن�س���دين ل�س���احب اأم عمرو وهو كعب بن 

م�سهور املخبلي:
اأم عــــمــــٍرو ولـــــو دعـــت   �ـــســـدى بــــني اأرمـــــا�ـــــس لـــظـــل يــجــيــبــهــادعـــتـــك دواعـــــــي 

اأثابك جن�ات النعيم مثيبه�ا  فيا اأم عم�رو ث�وبي ذا قراب�ة  
�سوقه  ال�سم�س  مــع  يــغــدو  فــتــى   مـــــــــــراراً ويـــــاأتـــــيـــــه بــــ�ــــســــوق غـــروبـــهـــــــا اأثــيــبــي 

واأورد )25( بيتًا . 

)1(   احلربي، علي ابراهيم، م�سدر �سابق، ج1/ �س381 .
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والدروج: كثرية ال�سري،)�سيغة مبالغة من الدارجة(، ويف اللهجات املحلية يف ال�سراة وما 
اإليها من ال�س����رق يكرث ا�س����تعمال هذه املفردة، كما يكرث ا�ستعمال الوزن )َفُعْوْل( ذاته للدللة 
����ُروق" �س����يغة  على �س����فة ما� لاأنثى فقط � مثل "الَلُّعوب": �س����يغة مبالغة من اللعابة، و"ال�سرَّ
مبالغ����ة من ال�س����ارقة، "النهوب": �س����يغة مبالغة من النهابة، ويطلقون عل����ى  الناقة املفتقدة 
لوليدها "اخللوج"، لأنها تكرث اخللج � احلركة وال�س����طراب � حزنًا عليه، فهي �س����يغة مبالغة 

من اخلاجلة. .... اإلخ، وقال اأبو علي: اأن�سدين اأبو امليمون الق�سريي ل�ساحب اأم عمرو: 
راأيــــتــــهــــا  حــــتــــى  الــــعــــمــــر  اأم  ــْتـــَنـــهـــــــا َبــــْيــــ�ــــَس الــــــثــــــواب يــثــيــبمتـــنـــيـــت   ُيـــَفـــلِـّ
ُمــــَتــــَفــــلِّــــٍت  مــــــن  عــــيــــنــــاك  حـــــبـــــذا   وبــــــــرد الـــثـــنـــايـــا مـــنـــك حـــــني تــطــيــباأل 

بي�س � بفتح الباء � لغة ف�س���يحة لق�س���ري ونهد وخثعم و�س���لول ومن تيامن من جندية 
العرب. ومن تيامن تعني من �سكن اجلنوب، وجندية العرب هم �سكان املناطق النجدية 
وهي تلك الواقعة اإىل ال�س���رق من جبال احلجاز، ويق�س���د هنا منطقة العالية، وهم من 
كان���وا على امت���داد ما بني تربة وجر�س وجن���ران، اأي املمتدة عل���ى عرو�س جند كل من 
وادي بي�س���ة وترج وتبالة ورنية واملراغة، ومن خال تعليق الهجري جنده دائما ما ي�س���ري 
اإىل القبائ���ل الت���ي ذكر وهي الواقعة ما بني تربة وجنران اإىل جر�س � منطقة الدرا�س���ة � 
باخت�س���ا�س م���ا يف النطق، مبا يدل على اأنه كانت لها هويته���ا اللغوية من خال لهجتها 

اخلا�سة". قال واأن�سدين الأو�سي للجلحي وكل من خثعم:
يــــتيـــا نــفــ�ــس حــنــي فــقــد اأمــ�ــســيــت مــفــردة   عـــــن مـــــن ُبــــلــــيــــت بــــــذكــــــراه وعــــدِّ
خــلــيــت عــــمــــن تـــــوديـــــن حــــتــــى اأنــــــــت �ـــســـــــاديـــة  الـــــيـــــم  يف  ولـــــــو  تــــرتــــويــــن  ل   

وال�ساعر جميد جمزل، ولغة ال�ساعر و�سبغته ال�سعرية هنا تنتمي اإىل اللغة وال�سبغة 
ال�س���عرية ملرحلة �س���عر الن�س���يب الذي �س���اد يف اجلزيرة العربية خ���ال القرن الهجري 
الأول وما بعده اإىل ع�س���ر الهجري، والذي ُعِرف خاله ما �س���مي بال�س���عراء املجانني اأو 
ال�س���واحب، ف�سار لكل �س���اعر حبيبة يعرف بها مثل جمنون ليلى )ابن امللوح(، وجميل 
بثينة، وجمنون لبنى، و�ساحب اأميمة، و�ساحب اأم عمر، و�ساحب ُجْمل، و�ساحب مياء 
)�ساعرنا هنا(، وغريهم ممن �ساد �سعرهم خال القرون الأوىل، وكان ق�سم كبري منهم 
يف املنطقة الواقعة �سرق جبال احلجاز حيث كان �ساعرنا هنا. وقد نقل له الهجري عددًا 
كبريَا ن�س���بيا من الق�س���ائد امتدت يف الكتاب على ت�س���عة �س���فحات، وكان نقله لها عن 
عدد من الرواة، وهم من جليحة، ومن اأو�س )اأو�س �س���هران(، ومن �س���هران خثعم، ومن 
ق�س���ري عامر، ومن عقيل عامر،  وهو ما يدل على ات�س���اع �سهرته بني القبائل يف اجلزيرة 
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العربية، كما اأن ق�سائده حملت لنا عددا كبريا من املوا�سع، �ستاأتي الإ�سارة يف املوا�سع 

ملا اأمكن تعريفه منها، وقد نقل  الهجري )134( بيتًا لل�ساعر. 
)34( كتيف بن �سدقة اللبيني الق�سريي: اأن�س���د الهجري للكتيف بن �سدقة اللبيني 
الق�س���ريي يف اأماليه �س���عرا يرث���ي به املريفع بن زي���د القرطي واأجابه �س���ليمان بن يزيد 
الأبروين العتكي من وحفة القهر.كان ذلك ما ورد يف الكتاب واأ�سار اجلا�سر يف الهام�س 

انه نقل عن مغلطاي)1(، ولكن مل يرد يف الكتاب له �سعرًا.
)35(القرطــي مــن بنــي مالك ق�سري: اأن�س���دين اأبو نافذ اخلفاج���ي للقرطي من بني 

مالك ق�سري:
هـــواكـــمـــا خــلــيــلــي ممـــن يــ�ــســكــن الـــريـــب قـــد بــدا  عــــــالم  اأدري  فـــــال  هـــــــــواي،   
الــهــوى  يف  م�سابني  مثلي  كنتما   فـــــروحـــــا، فـــــــاإين قــــد مـــلـــلـــت ثـــواكـــمـــافـــاإن 
ــــلــــه  ـــا واأهـــــ ـــي . وروحـــــــــــــا بــــنــــا جنــــعــــل قـــن يراكمـا")2(  حيث  منه  اً  ومــــرَّ �ــســمــاًل   

وم���ن خال الق�س���يدة، فاإن ق�س���ري الذين اأ�س���ار الهج���ري اإليهم كج���زء من منطقة 
العالية كانوا يقطنون يف مناطق ما بعد الدبيل � الواقع بجهات تثليث وما اإليها � جنوبا قبل 
انتقالهم للريب، وقد اأورد الهجري اأن ثجر ماء لبني ق�سري)3(، وهو واد يرد من جهات باد 
يام وي�سب يف تثليث، ويقع حاليًا بديار قبيلة احلباب، وهو اإىل اجلنوب عن الدبيل � الذي 
اأ�سار له ال�ساعر، ويف اإطار نف�س املواقع، ولل�ساعر يف كتاب التعليقات والنوادر )7( اأبيات.

)36(  مزاحم العقيلي: قال: واأن�س���دين علي بن امل�ساء و)جمع من الرواة من عقيل 
و�سليم(، واأورد بعدها ق�سيدة من )104( اأبيات يقول يف اأول ما ورد منها:

تــــاأبــــدت  الأغــــــــــر  يف  دار  اأجــــــــل  العوا�سُفاأمــــــــن  عليها  وا�ــســتــنَّــت  احلــي  مــن   
.... اإىل قوله: يف تعليقه على ق�س���يدة عقيلي اآخر � عند ذكره لل�س���رى)4( . � ما يفهم 
من���ه اأن ال�س���رى جبل بجوار جنران، اأو لعل �س���رى بني عقيل و�س���روهم خمتلفان، واهلل 

اأعلم، وملزاحم يف كتاب الهجري )133( بيتًا.

)1(   التعليقات والنوادر، هوام�س، �س817، رقم 4 .
)2(   التعليقات والنوادر، �س1485  .

)3(   التعليقات والنوادر، ج3/ �س1360  .
)4(   �س1501  .
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)37( امل�ساء بن ه�سام النهدي: وروى يف بيت امل�ساء بن ه�سام الدودي من نهد:

�ــســرقــا  الــــبــــوريــــن  اإىل  نــــظــــري  ـــتـــفـــيـــقومــــــن  مـــ�ـــس ُحـــــــــــــــــــــــواراً  كــــــاأنــــــهــــــمــــــا   
ورواية الزهريي: )البلقني( وكا الروايتني معناهما قرينان كالعلمني. وهذا كل ما 

جاء عنه، وهذا البيت هو كل ما ورد له. 
)38(: مطرف بن حممد بن �سليط اخلثمي:

ــــعــــد نــــــــــاأي وهــــجــــرة  وتــــكــــثــــري اأقـــــــــــــوال الـــــو�ـــــســـــاة ر�ــــســــولاأتــــــــــــاين مــــنــــهــــا ب
يقول اجلا�س���ر يف الهام�س: "واخلثمي يف قبائل يف هذيل، ويف �س���ليم ويف خثعم ويف 
طيء ومل اأر ما يو�س���ح ن�س���بة هذا ال�ساعر فيما بني يدي من املراجع".  ومل ياأت الهجري 

لهذا ال�ساعر � الذي يظن بخثعميته � �سوى بهذا البيت. 
)39( املغاور بن جبري العائذي العقيلي: جاء فيه ن�سًا: "غريه:

ت  ــــو واقـــــــــعفــمــا وجـــد مــكــتــوف اجلــنــاحــني طـــريِّ   األيــــــفــــــه مـــــن حـــــــــولــــه وهـــــ
ــة  املــطــالــعول وجـــــد مــــلــــواح الـــ�ـــســـدى غــ�ــســويَّ �ــســدت عليها  الــ�ــســرى  بـــراأ�ـــس   

الإب���ل اإذا اأكل���ت الغ�س���ا من ب���ني احلم�س وردت كل ي���وم، فاإن مل ترد �س���رها اأكله 
واأذهب حلومها، فلذلك يذكرون الغ�س���ا دون �س���ائر احلم�س. وال�سرى: جبل انقطع عن 
الطود يومني، وجنران يف �س���نده بينها وبينه بع�س نهار." يت�س���ح من كام الهجري عن 
ال�س���رى املق�س���ود يف ق�س���ائد العقيليني، اأنه جب���ل يبعد عن الطود يوم���ني وهو ما يقدر 
بح���وايل )70(كم، وعن جنران بع�س نهار، ما يعني اأنه بجهة العالية ما�س���ق لنجران 
اإىل حد ما. فهو بذلك متداخل مع باد بني احلارث بن كعب، وهو بالتايل جبل اآخر غري 

ذلك الواقع غربي بي�سة، وهذا البيت هو كل ما جاء له..
)40(الن�سعي اخلثعمي: "وعن قول الن�سعي اخلثعمي:

ـــــط مــنــبــه  ـــــس ــــيــــت و� ــــس غــــريــــباأمـــــــغـــــــرب اأمــــ� هــــــنــــــاك  نــــ�ــــســــعــــيٍّ  كـــــــــــل  األ   
بنو منبه من قحافة �سهران،  ون�سعة ف�سيلة من عامر اأكلب"

ويعتب ال�س���اعر على اأبناء عمومته من بني منبه عتب القريب لقريبه، ومنبه واأكلب 
كاهما من خثعم، وقيل باأن اأكلب من اأكلب ربيعة، وهذا البيت هو كل ما هنالك. 
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)41(النهدي )اأو اخلثعمي(: واأن�سدين للنهدي، وتغرب ب�سنعاء، ويقال للخثعمي:

اأ�سائل ركبًا ذات يوم لقيتهم   ب�سنعاء والأخبار جتري عيونها 
.... اإلخ )7 اأبيات(،اأي�سًا: 

 وجـــــــــد مـــــنـــــاديـــــهـــــا وحـــــــــــان ركــــوبــــهــــاكــــــاأين غــــــداة ا�ــســتــظــعــن الـــبـــني اأهــلــهــا 
خـــيـــبيـــة  قـــــرقـــــف  حــــمــــى  ورد  ـــــــاوره دورانــــــــــهــــــــــا وفـــــتـــــورهـــــــــــااأخـــــــــو  تـــــــعــــــــ  

وخي���رب املق�س���ود هن���ا يف باد خثع���م، ويوج���د ثاثة مواق���ع بهذا ال�س���م يف باد 
خثع���م، فهنال���ك "خي���رب" من ق���رى بني منبه من �س���هران تقع �س���رق مرك���ز احلازمي 
مب�س���افة )4( اأكي���ال عل���ى جان���ب وادي ت���رج، وهنال���ك اأي�س���ًا "خي���رب" م���ن اآل مني���ع 
 م���ن ق���رى اأكل���ب م���ن خثع���م عل���ى جان���ب وادي بي�س���ة �س���مال مرك���ز النقيع مب�س���افة
"اجلنوب"  اأ�س���يف ل�س���مه حديثا  ا�س���م بلدة ووادي، وقد  )5(ك���م، و"خيرب" الأهم، 
فاأ�س���بح ا�س���مها "خيرب اجلن���وب" متييزا لها عن خي���رب املدينة، وهي بل���دة كبرية على 
جانب وادي ال�س���ام لآل خزام من بني واهب من �س���هران خثعم، وتقع على اخلط املعبد 
من خمي�س م�س���يط اإىل بي�س���ة من غربه، ويذكر فوؤاد حمزة اأنها اأكرب من خيرب املدينة، 
وفيها رجوم وركام من ال�سخور ال�سوداء وفيها �سعبان كثري واأودية كثرية، اإل اأن اأكربها 
�سعب "ال�سليل" واأعظم منه "�سعيب خيرب" الذي يرفد �سعيب امل�سريق، وتقوم بالقرب 
م���ن خيرب عدة جبال اأهمها جبل "�س���اع" اإىل اجلنوب ال�س���رقي منه���ا)1(، والراجح اأنها 

املعنية يف الأبيات اأعاه، ولل�ساعر )9( اأبيات.
)42( نهدي: واأن�س���دين ابن بريه، قال اأن�س���دين �س���يخ من مرة نهد �س���اكني تثليث، 
لبع�س نهد، واأن�سدنيها اأبو عمرو الزهريي، وهذه الرواية اأمت من روايته، .... اأورد اأبياتا 

يف الغزل اإىل قوله:
)43(نيــار بن عبدالعزيز احلارثي املذحجي: قال : واأن�س���دين اأبو الرديني لنيار بن 

عبدالعزيز وكاهما من بني احلارث بن كعب مذحجي:
ومــلــعــب  دار  ر�ــــســــم  لــ�ــســلــمــى  ـــــبعــــرفــــت  ــال واأزي  عــفــتــه الـــ�ـــســـوايف مـــن �ــســمـــ
ــــدنــــا اإلــــيــــهــــا الأعـــــوجـــــيـــــة تـــرمتـــي  ـــود الـــقـــــــريـــن املــجــنــبــي وقـــــ ــا قــــ بــفــر�ــســانــهـــ
 هـــو الــعــلــم الأقــ�ــســى اإىل راأ�ـــــس اأكــثــبفـــلـــمـــا بــلــغــنــا راأ�ــــــــس مـــيـــــــدانـــهـــا الــــذي 

)1(   احلربي، علي ابراهيم، املعجم اجلغرايف ...، ج2/ �س638 .
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 كطرفة عني اأو ك�سـربة مق�سب   ... اإلختــــــبــــــادرت الــــ�ــــســــد اجلـــــيـــــاد فــــلــــم يــكــن 

واأكثــب: يب���دو اأنه موقع يف باد احلارث بن كعب حوايل جنران وما اإليها، ومل اأجد 
له ذكرا يف املعاجم، ولعله هو الكثيب الذي عناه املرق�س بقوله: 

ـــا  لــقــائــهــا�ــــســــفــــهــــا تـــــــذكـــــــره خـــــويـــــلـــــة بـــعـــدمــــ دون  جنــــــــران  ذرى  حــــالــــت 
واحتل اأهلي بالكثيب، واأهلها   يف دار كلب اأر�سها و�سمائها)1( 

ولل�ساعر يف تعليقات ونوادر الهجري )7( اأبيات.
)44(امروؤ القي�س بن حجر الكندّي: قال: وزاد لمرئ القي�س بيتا مل اأ�سمعه اإل منه 

بعد قوله: فيا عجبا من رحلها:
املـــــتـــــبـــــذلوواعــــجــــبــــا مـــنـــي ومــــــن حــــــال نــاقــتــي  لـــــــلـــــــجـــــــازر   وواعــــــــجــــــــبــــــــا 

وقد كان �س���رطا عليه���ن اإذا نحر ناقته اأن تقوم عنيزة متبذل���ة جتزرها، فلهذا زاد 
هذا البيت. وهو الذي يقول فيه امروؤ القي�س: 

ــــالــــبــــكــــرات  ــــــريات غــــ�ــــســــيــــت ديـــــــــــار احلـــــــــي ب الــــــعـــــــ ــــــبقــــــة  فـــــــ ــــــارمــــــة  فــــــعـــــــ  
الأمــــــــــراتفــــــغــــــول فــــحــــلــــيــــت فــــــنــــــفء فـــمـــنـــعـــج  ذي  فـــــاجلـــــب  عـــــاقـــــل  اإىل 

وقد علق اجلا�سر يف الهام�س بقوله: " الزائد هو اأبو الغطم�س املعر�سي من �سيوخ الهجري 
والبيت: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبًا من رحلها املتحمل" انتهى، وكان مما اأ�س���ار له 
الهجري يف املوا�سع "دارة جلجل"، والتي وردت يف �سعر امرئ القي�س �سمن املعلقة التي اأوردنا 
بع�س اأبياتها اأعاه، اإذ اأ�س���ار اإليها الهجري بعد اإيراد عدد من الدارات بقوله: "ودارة جلجل، 
"املوا�س���ع".  وجلج���ل مياني���ة من دور بني احل���ارث بن كعب" ...انتهى، كما �س���ياأتي معنا يف 
واأمروؤ القي�س هو اأحد ال�س���عراء الذين عا�س���وا يف منطقة الدرا�سة ما بني جنران والفاو وتثليث 
وجن���ران، يف اإطار مملكتهم كندة التي كان مقرها يف املوقع امل�س���مى الفاو )قرية( وهو الواقع 
اإىل جنوب وادي الدوا�س���ر عل���ى الطريق املتجه اإىل جنران، )وهي تتب���ع اإداريا ملحافظة وادي 

الدوا�سر(، وكان نطاق حكم مملكة كندة ميتد على كامل باد مذحج وكندة و)قحطان(.
)45( الأنعميــة املرادية: واأن�س���دين لاأنعمي���ة املرادية من م���راد، واأنعم اأحد بيوت 
مراد، وهي اأربعة : بنو غطيف، وفيهم البيت، واأعلى، الن�س���بة اإىل اأعلى علوي، و�س���لمان، 

وجمل، وقرن، وتزوجت اإن�سانا ذهب بها اإىل العراق فقالت وت�سوقت:

)1(   ديوان املرق�سني الأكرب والأ�سغر، حتقيق كارين �سادر، دار �سادر � بريوت، 1998�س83 .
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نــظــرة مـــلـــك جــــربــــان  مــــن  وجـــــربـــــان مـــــن اأهـــــــــــل الـــــعـــــراق بــعــيــداأل حــــبــــذا 

خمـــــــافـــتـــي  لــــــــول  واهلل  حـــــبـــــذا  ـــــا  ــــــه رمـــــــــــــــل مـــــعـــــــــــا و�ـــســـعـــيـــــــدويــــــ ــــــل فــــــواب
جرب���ان �س���ايلة اإىل قرب ذهبى، ومل���ك الوادي الذي ميلوؤه �س���يله. ومن املعروف اأن 
مراد وخا�س���ة قبائل اأنعم، واأعلى)1(، واحلداأ)2(، كانت تقطن جماورة جلر�س يف جنوبي 
منطقة ع�سري و�سمايل جنران ممتدة على باد جنب وحبونة حتى بدايات القرن الثاين 

للهجرة، يقول الفرزدق: 
تـــداركـــت  مـــــراد  مـــن  حـــبـــوين  �ساحله""واأهل  الــبــحــر  خــالــط  ــــواد  ب  وجــــرم 

 والف���رزدق عا�س حتى ع���ام )114ه�(، بينما املوقع الوارد يف الق�س���يدة وامل�س���مى 
اأ�س���ار له الهجري، يقع ما بني ماأرب وبيحان)3(، )ب�سبوة(، وهي بعيدة  "ذهبى" الذي 
عن منطقة ع�سري، وهذا يدل على اأن مراد )مبا فيها اأنعم( كانت قد هجرت باد جنب 
وحبون���ة وما اإليها يف منطقتي ع�س���ري وجنران قبل هذه الق�س���يدة، م���ا يعني اأن مرحلة 
ق�س���يدة الأنعمية كانت يف حدود الفرتة ما بني العقد الثالث من القرن الثاين اإىل نهاية 
الثالث للهجرة، ولعل هجرة مراد كانت يف الن�س���ف الأول من القرن الثاين للهجرة، اإذ 
كل الق�س���ائد املرادي���ة التي نقلها الهج���ري كانت يف جهات ما بني بيحان و�س���بوة وتلك 

املناطق، ما يدل على اأن رحيلهم كان يف فرتة مبكرة.  
)46(حميد بن ثور الهاليل:

ــــون ظــلـــــعكــــــــاأن الــــــربــــــاب الـــــدهـــــم يف �ـــســـرعـــانـــه   عـــ�ـــســـار مــــن الــكــلــبــيــة اجلـــــ
ــــالأمــــواه مــــن بـــطـــن بــيــ�ــســة  ـــــه لـــــ ـــــي واملـــــني ي�سجع اأدان والـــ�ـــســـيـــدان  ــــالأوق  ولـــــ  

...،  وله:
�ـــســـويـــقـــة يــــــــوم  لــــقــــيــــت  الــــلــــتــــني   لـــــو تـــلـــمـــعـــان بــــعــــاقــــل الأوعــــــــــــــال ..اإن 

...، وقال حميد:
..اأوقــــــــــل وقـــــــد حـــــــال الأجـــــــــــــارع دونــــهــــا  واأبــــــــــاهــــــــــره  عــــلــــمــــانــــه   وغــــيــــبــــهــــا 

)1(   احلموي، �س���هاب الدين اأبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار �س���ادر - 
بريوت، 1397ه/1977م، ج5/�س439 .

)2(   يقول الإرياين : " اأما )احلداأ ( � من مراد � فقبيلة مينية معروفة كانت منازلها يف املا�سي يف �سراة جنب و�سنحان 
الواقعة الآن يف اململكة العربية ال�سعودية . اأما الآن فاإن احلداأ تنزل و�سط اليمن .، انظر: الإرياين، مطهر، نقو�س 

م�سندية، �س133 .
)3(   الهجري، التعليقات والنوادر، حتقيق اجلا�سر، انظر احلوا�سي، �س 526 .



255الق�صم الثالث : وقفة واآراء مع ال�صروات يف امل�صادر واملراجع والبحث العلمي
...، وله اأي�سًا: 

ــــِلــــيــــِل خــــريــــُق  ومـــــــغـــــــارب وروامــــــــ�ــــــــس و�ـــــــــســـــــــروُق)1( عــــفــــت املــــــنــــــازل بـــــــــالــــ�ــــسَّ
قال اجلا�سر )�ساحب الدرا�سة( )2(، " هال بن عامر: "بنو هال هوؤلء من هوازن، 
من اأ�س���هر بطون عامر بن �سع�س���عة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ....، وكانت بادهم 
يف عالي���ة جند، وم���ن مياههم )م���ران( املنهل املع���روف على طريق احلاج الب�س���ري، 
ومتتد بادهم نحو اجلنوب الغربي اإىل قرب الطائف، بحيث ت�س���مل عكاظ وجلدان وما 
حولهما، ويخالطون اأبناء عمومتهم من الهوازنيني، ومتتد جنوبا ب�سرق لتبلغ تربة ووادي 
كرا وبي�سة حيث ي�سرتكون مع بني �سلول يف �سكناها، ويخالطون خثعم يف تلك الباد")3( 
وذكر البكري اأن من بادهم )الربيك( )4(، ولعل املراد )الربك( حيث ت�ستقر الآن 
قبيلة تدعى بني هال، تنت�س���ب اإىل اأولئك، فقد يك���ون الهاليون بعد خمالطتهم خثعم 
نزل���وا اإىل تهام���ة، مع من نزل من خثع���م")5( ،... انتهى. والأمواه: جم���ع ماء/ والأمواه 
اأي�س���ًا بل���دة جنوب تثليث م���ن ديار قبيلة احلب���اب يف الوقت احلايل، وبي�س���ة: بلدة وواٍد 
م�سهور بنف�س ال�سم يف منطقة ع�سري، ميتد من جنوب غربي منطقة ع�سري اإىل �سمالها 
ال�س���رقي، والأوق، وال�سيدان: موقعان متجاوران بني بي�س���ة وتثليث �سياأتي الكام عنهما 

يف حمله، ولل�ساعر )62( ييتا رواها الهجري عنه يف نوادره.
وح موىل املختار الكليبي: قال: "واأن�س���دين لثبوح موىل املختار بن اخلطاب  )47(ثبُّ

الكليبي كليب خفاجة:
ومقـلتي  )�ــســثــري(  دوين  ومـــن  بـــــجـــــم مــــــــــــــرارا دمــــعــــهـــــــــا ويـــفـــيـــ�ـــسنــظــرت 
) ـــا بـــــــــدف )�ـــســـثـــريِّ ـــانــــ بــــــــدون لـــعـــيـــنـــي والـــــنـــــهـــــار غــ�ــســيــ�ــسلأونـــــ�ـــــس اأ�ـــســـعــــ
بــــــواكــــــر يـــــحـــــدو �ـــســـربـــهـــــــن قــبــيــ�ــسقــوا�ــســد اأطـــــراف )الــ�ــســتــار( لـــ)غــايــر(

�سربهن : بفتح ال�سني يف معنى النعم، وال�ستار وغاير جبان قرب �سقمان، من رنية، 
و�س���قمان ماءة يف ه�س���ب والقبي�س امل�سرع، قب�س يقب�س اإذا اأ�س���رع يف �سريه، والطاير 

)1(   �س 606 .
)2(   التعليقات والنوادر، �س 135 .

)3(  اأحال للتف�سيل اإىل النظر يف �سفة جزيرة العرب للهمداين ومعجم ما ا�ستعجم للبكري، ور�سالة عرام عن جبال تهامة .
)4(  معجم ما ا�ستعجم، �س244 .

)5(  العرب، �س24/ �س531 .
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يف طريان���ه، والفر�س يف عدوه، واأ�س���باه ذلك")1(، وهذه املواقع �س���يكون لنا حديث حول 

دللتها، �سياأتي يف ق�سم املوا�سع، وقد نقل الهجري له )14( بيتًا.
5ـ املوا�سع:

اأورد الهجري الكثري من املوا�سع يف تعليقاته وكان للجا�سر كالعادة اإ�سافته املكملة، 
والب�سط وال�سرح وال�ستدراك، وقد اأفرد جزءا كبريا للموا�سع، فقد حوى اجلزء الثالث � 
وهو اأكربها � على اللغة واملوا�سع، وكانت املوا�سع متثل اجلزء الأكرب من الكتاب، وقد نقل 
فيه ما قاله الهجري عن  املوا�س���ع، ونظرًا لأهمية معرفة املوا�سع ذات ال�سم التاريخي، 
�س���واء ما كان باٍق على ا�س���مه القدمي، اأو حتى تلك التي فقدت اأ�س���مائها التاريخية، فقد 
اأفردن���ا م���ا نقله اجلا�س���ر عن الهجري مم���ا يتعلق بباد ال�س���راة والعالية م���ا بني تربة 
وجن���ران اإىل جر����س، ونقلناه هنا، واملاحظ اأن بع�س ه���ذه املواقع هو مما مل يعلق عليه 
الهجري ول اجلا�س���ر، وقد قمنا بالتعليق على كل ما يحتاج للتعليق � بقدر الإمكان � مما 
وجدنا اأن هنالك ما ميكن اأن ي�ساف للتعريف بها من املوا�سع، واإبداء املاحظات بقدر 
ما يتوفر من املعلومات عنها. ومما جاء يف املوا�سع التي وردت والتعليقات عليها، يقول:

)*( الأر�سان: 
 فــتــثــلــيــث فــــالأر�ــــســــان فـــالـــقـــرطـــان)2( اأقــــــــــــــرت بـــــــه جنــــــــــــران ثـــــــم حــــبــــونــــن 

يف موق���ع اآخر من الكتاب قال: "الأر�س���ان موا�س���ع من تثليث")3(. وقال يف مو�س���ع 
اآخ���ر يف حديثه عن الأر�س���ان: وهي يف لغة خثعم ونهد وبلح���ارث بن كعب جمتمع ملتقى 
الوادي���ني، ي�س���بان يف الغائط، ومنه قول متيم بن اأبي مقبل يهجو النجا�س���ي:  اأقرت به 
جنران .. اإلخ )اأورد البيت اأعاه( .. ثم قال: كل ما �س���مي من دار بني احلارث)4(. وقد 
قال الهجري يف و�سفه بع�س املواقع: "كل هذا من مدافع بي�سة، وحيث تنتهي يف الغائط 

مهب ال�سمال)5( " . 
ميتد وادي بي�س���ة �س���ماًل اإىل اأن يفرتق اإىل اأ�س���عب ويغور بع�س���ه يف رمٍل �سرق رنية 
من باد �سبيع، بالقرب من موقع "�سثري"، ويفرتق يف نف�س الرمل وادي رنية اإىل اأ�سعب 

)1(   �س551 .
)2(   �س1312 .

)3(   �س140 .
)4(   �س542، 1548 .

)5(   �س1459 .
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ويغور بع�س���ه ثم جتتمع هذه الأ�س���عب القادمة من الواديني لت�س���ب يف وادي واحد يتجه 
للجن���وب جماورًا حلد منطقة ع�س���ري ال�س���رقي، اإىل اأن يلتقي بوادي تثلي���ث، ومنه يتجه 
�سرقا اإىل الربع اخلايل مارًا باخلما�سني، ول نعلم ما ال�سم التاريخي للوادي الذي يبداأ 
متجه���ا للجن���وب من منطقة تفرق ثم جتمع واديي رنية وبي�س���ة، والذي يطلق عليه حاليا 

)وادي الفر�سة( فلم اأجد من و�سف هذا الوادي، اأو �سماه يف الكتب. 
وم���ن خال الن�س���و�س ف���اإن الأر�س���ان هي "ملتق���ى الواديني"، وه���ي "يف تثليث"، 
و"ت�س���ب يف الغائط"، ووادي بي�س���ة ينتهي اأي�س���ًا "يف الغائط مهب ال�سمال"، وذلك كله 
ي�س���ري بنا اإىل اأن هنالك غائط يقع اإىل �س���مال بي�سة، )وكاأنه يق�سد الرمل الذي تفرتق 
في���ه كل من واديي بي�س���ة ورني���ة(، وهنالك غائط يف تثليث، وهو جن���وب هذه املواقع، ما 
يجعلن���ا نحتم���ل اأن املق�س���ود بقوله "يف الغائط مهب ال�س���مال" اأي اأن امل�س���ب يدفع يف 
الطرف ال�سمايل من الغائط، ولي�س �سمال بي�سة. وبذلك ف�الأر�سان: اإما اأنه ا�سم الوادي 
الذي يعرف حاليا ب�"الفر�سة" الذي يبداأ من التقاء واديي بي�سة ورنية �سمال �سرق بي�سة، 
ويتجه من ال�سمال للجنوب بجوار احلد ال�سرقي ملنطقة ع�سري حيث يلتقي به وادي تثليث، 
ثم ي�س���ب يف الغائط، اأو اأن نعترب اأن وادي رنية ي�س���ب يف بي�س���ة الذي يغري اجتاهه من 
ال�س���مال للجنوب، ومن ثم ف�الأر�س���ان املق�سود به ملتقى واديي تثليث وبي�سة الذي يتجه 

�سرقا اإىل اأن ي�سب يف �سمايل الربع اخلايل )الغائط(.
اأو اأن الغائط يق�سد به منتهى م�سب الوادي ) اأي وادي(، كما جند لدى الهمداين)1(، 
والأر�س���ان جمتمع الواديني )اأو م�س���يق الوادي(، اأو م�سيل املاء من الغلظ للرمل كما قد 

يفهم من كام الهجري، وبالتايل فلدينا اأكرث من غائط واأكرث من اأر�سان.
)*(ذي الأرغاد: اأن�سد ل�ساعر حارثي:

ــبــت ركـــــــاب الــــقــــوم وهـــــي مــنــاخــة  ــــرا مــو�ــســعــاحــ�ــس ب  بــبــطــحــاء ذي الأرغــــــــاد 
ذو الأرغــاد: واد م���ن اأودي���ة العرب والعرب ب���ه قلب نزع، جمع ن���زوع، اأقل من خطام 
البعري ر�س���اوؤها)2( . الأ�س���اقر: ه�س���بات من وراء عريان، وهو جبل اأحمر من وراء بي�سة 

ذكره الهجري)3(. 

)1(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س116، 145، 162، 164، 193، 217، 218، 219، 228، 260، 281، 282، 312 .
)2(   �س1314 .
)3(   �س1315 .
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)*(اأ�ساقر: ا�س���م علم ل�سل�س���لة ه�س���اب يف حمافظة تثليث ما بني وادي اخلطباء 

وجبال العرف �سمايل حم�سة اإىل م�سفر من قحطان ولونها يف ا�سمها)1( .
)*(اأ�ساف: وقال اأبو جندة ال�سلويل: العيكان جبل دون الهجرية بينها و)بينه( )2(، 
بي�س���ة علم من الأعام اإىل احلمرة، والربدان حتت وادي بي�س���ة. واأ�س���اف � غري معجمة 

ال�ساد � دون ال�سقرات، بلد خثعم ثم لقحافة به نخل. )3(، 
)*( الأغــــر: اأن�سد ملزاحم العقيلي من ق�سيدة طويلة:

تــــاأبــــدت  الأغــــــــــر  يف  دار  اأجــــــــل  العوا�سفاأمــــــــن  عليها  وا�ــســتــلــت  احلـــيِّ  مــن   
ورد يف معجم ما ا�ستعجم للبكري اأن "الأغر": واٍد يف �سق العالية)4( 

)*(الأمـــــواه: اأورد ق�سيدة حلميد بن ثور يف )12( بيتا:  
 عـــ�ـــســـــــار مــــن الــكــلــبــيــة اجلـــــــون ظــلَّــعكــــــــاأن الــــــربــــــاب الـــــدهـــــم يف �ـــســـرعـــانـــه 
واملـــني ي�سجع)5( اأدانــــــيــــــه لــــــالأمــــــواه مــــن بـــطـــن بــيــ�ــســة  والــ�ــســيــدان  ولــــالأوق   

والأمـــــــواه: جم���ع ماء، والأمواه: بلدة معروفة جن���وب تثليث من باد احلباب، تقع 
اإىل اجلنوب ال�سرقي من منطقة ع�سري. والإوانة: قال الهجري: و�ساألته عن الإوانة، فقال 
ركية بالعرف �سق امل�ساجع، وقرب و�سحي، والودكاء والدخول، وهو ماء برمل ال�سرة اإىل 

بي�سة. واأن�سدين للعامري من عامر بن ربيعة، ويقال الكابي:
 فـــــتـــــى كــــلــــتــــا يــــــديــــــه لــــــــه ميــــــــــني)6(  فـــــــــــاإن عـــــلـــــى الإوانــــــــــــــــــة مـــــــن عـــقـــيـــل 

وخ���ال هذا الن�س جند اأن "الدخ���ول" هو اأحد املواقع املجاورة لبي�س���ة، والدخول 
جاء يف مطلع معلقة امرئ القي�س. وقد ذكر الهجري يف مو�سع اآخر عن الدارات، فقال: 
"ودارة جلج���ل، وجلج���ل ميانية من دور بني احلارث بن كعب")7(،  ودارة جلجل وردت 

)1(   احلربي، علي ابراهيم نا�سر، املعجم اجلغرايف للباد العربية ال�سعودية � منطقة ع�سري، ج1/ �س169 .
)2(   اأوردها يف �س1631 بر�سم: "بينها و)بني( بي�سة علم ..." .

)3(   �س1321 .
)4(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س173  .

)5(   �س1328 .

)6(   �س1330 .

)7(   �س1461 .
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يف نف�س الق�س���يدة )املعلقة(، وكانت لمرئ القي�س ق�س���ة بها مع ابنة عمه، وهذه الأماكن 
كلها تقع على التخوم ال�سرقية ملنطقة ع�سري، وجتاور ن�سبيا موقع الفاو )قرية، ذات كهلن( 
الواقعة جنوب اخلما�سني على الطرف الغربي ل�سحراء الربع اخلايل، حيث مملكة كندة. 

)*( اأوق: اأن�سد الهجري: 
  بــنــا اتـــخـــذت اأوقـــــا وبــيــ�ــســتــه اأر�ــــســــا)1( جلبنا مــن الــقــاع املــطــايــا عــلــى الــوجــى 

قال: القاع: جزع من اأجزاع تربة، واأوق جبل علم، .. واأن�سد اأي�سًا: 
�ــســزبــا  بــيــ�ــســة  اأوق  مــــن  لـــهـــم   �سباط النوا�سي والعقيلية ال�سهبا")2( جــلــبــنــا 

ويف موقع اآخر اأورد ملزاحم العقيلي قوله:
نــظـــــرة  والأوق  الـــ�ـــســـيـــدان  مــــن  ـــفمتـــتـــع  اآلــــ والأوق  لـــلـــ�ـــســـيـــــــدان  فـــقـــلـــبـــك   
الــ�ــســيــدان يف ريـــق ال�سحى واكــــف)3( ومـــا حـــزي  الــعــني  اأفــــرط  اإل  الأوق  ول   

واأوق وال�س���يدان موقع���ان عل���ى وادي بي�س���ة يذك���ران يف ال�س���عر مع���ًا، و�س���بق اأن 
اأوردناهم���ا)4(، واأوق: هو اأحد جبال امليثب � الواقع فيما بني تثليث وبي�س���ة � وي�س���مى الآن 
)واق���ف(، وقد ورد ذكره كثريا يف املعاجم اجلغرافية واأ�س���عار الع���رب، وغالبا ما يقرن 

ذكره بال�سيدان)5(، قال القحيف بن خمري اخلفاجي العقيلي:  
نــاقــتــي  �ــســعـــــري هـــــــل حتــــن  لـــيـــت  ــــعاأل   بـــخـــبـــت وقـــــــــــدامـــــي حــــمـــــــــول روائـــــ
ال�سحى ريــق  مــن  ال�سيدان  يــجــزاأ  مــائــحومــا  الـــعـــني  ــــرط  اأفـــــ اإل  الأوق  ول 

قال ياقوت: اأوق جبل لبني عقيل)6(،  )واأن�س���د الأ�س���عار اأعاه(، وقال البكري: اأوق 
جبل يف البادية يف باد بني جعدة تلقاء "اأُ�ُسن" قال النابغة اجلعدي:  

فـــــــــــــــــاأوق اجلـــــــــبـــــــــل)7( مبــــــــغــــــــامــــــــيــــــــد فــــــــــاأعــــــــــلــــــــــى اأ�ـــــــــســـــــــن  فــــــحــــــنــــــانــــــات   

)1(   �س934 .
)2(   �س1331 .
)3(   �س1331 .

)4(   للمزيد انظر يف هذا البحث: ن�سو�س اأدبية، )حميد بن ثور الهايل(  .
)5(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س188�189 .

)6(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج1/ �س282 .
)7(   البكري، اأبو عبيد اهلل، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س213 .
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وروى عن اجلعدي اأي�سًا يف موقع اآخر قوله:

الـــــذهـــــــــــاب  مـــــيـــــــــــاه  اأن  ــــــن  ــــــاهـــــــ ــــاملــــيــــثــــباأتـــــــ فـــــ فـــــــــــــاملــــــلــــــح  فـــــــــــــــــــــــــالأوق   
ــــــوادي الــــرجــــاء ـــنـــجـــدي مــــريــــع فـــــــ ـــــــربفــــ اأخــــــــ اإىل  ـــــني  ـــــانـــــقــــــ اخلــــــ اإىل 
ــــيــــه ربــــــــــــاب الــــ�ــــســــمـــــــــاك ــــــرى عــــل خمــــ�ــــســـــــــب)1( حتـــــــ �ــــســــيــــف  يف  �ــــســــهــــريــــن   

)*( باقم: من ق�سيدة حلن�س بن �سعيد الأزرقي النهدي:
الأجوفيـــــا طـــــــول لـــيـــلـــك بـــالـــنـــخـــيـــل فـــــبــاقــم فالـم�سيل  �سالة  ف�سدور    

ويف احلا�سية يقول اجلا�سر: "باقم: منطقة يف �سرقي اإمارة احلم�سة وتت�سل مبنطقة 
العني فيها قرية وبئران بهذا الإ�س���م، وواد ذو فروع يتجه �س���مال، يقع الوادي بقرب خط 
الط���ول: 43ْ/45 وخ���ط العر����س: 19ْ/10 ... والقرية مذكورة يف "اأطل�س منطقة ع�س���ري 
الداري���ة" ����س40،90)2( والربدان: قال اأبو جندة ال�س���لويل: الربدان �س���عاب حتت وادي 

بي�سة ذكره الهجري)3( .و بي�سة: من ق�سيدة طويلة ل�سعد بن عيا�س العاتري ال�ساهلي:
ــَبــا  َكــــِلــــِب الــ�ــسَّ  اأبــــــو اأ�ـــســـبـــٍل حـــــــاٍن، بــبــيــ�ــســة خـــــــادر)4( فـــاأ�ـــســـهـــد مــــا ذو لــــبــــدٍة 

وي���دل البيت على اأن املوقع الذي ا�س���تهر بالأ�س���د هو "بي�س���ة" ال���وادي املعروف يف 
ال�س���راة ولي����س "بي�س" � ال���وادي املعروف بتهام���ة � كما ذكر الهمداين، فال�س���عر يرتبط 

بالوزن وهو خمتلف فهذا "بي�سة" وذاك "بي�س". 
)*( بي�ســان: اأورد ق�س���يدة لب���ي حمم���د بن دحي���م الثقفي اإىل اأن قال: بي�س���ان 
مو�س���عان: اأحدهما جبل غامد، وهو امل�س���هور عند العرب، والآخر بناحية ال�سوارقية، ل 
اأدري ظاهرٌة اأو بلد. وقال الهجري يف مو�سع اآخر: بي�سان واد ي�سب على �سفينة، قال:

فاأ�سبحت ليال  بي�سان  ربــا  بنا  بــــقــــوران قــــــوران الــر�ــســا�ــس تـــواكـــلـــه)5( �ــســرت 
قال: قوران يدفع من احلرة يف ال�سوارقية، وبي�سان: جبل غامد، ل اأعرف يف الأر�س 

غري هذين، قال: بع�سهم يف جبل غامد:

)1(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2/ �س616 .
)2(   �س1234 .
)3(   �س1337 .
)4(   �س1349 .

)5(   �س940 .
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م�سلم  اأم  هــــوى  مـــن  يل  الــــذي  اأن  الــقــدامــ�ــس)1( لـــو  ذراه  مــن  زالـــت  ببي�سان 

وهذا يدل على اأن املواقع: بي�سان، القدام�س متجاورامنن باد غامد. 
وبي�س����ان: جب����ل بباد غام����د وجبل بباد زهران)2(، وبي�س����ان: جبل ب����ني باد بلحارث 
وبني مالك جنوب الطائف �سمال الباحة، وبي�سان: وادي يف باد �سهران ينحدر من ه�ساب 
احلنكة، وتهوي، و�سعيب الأ�سنان، وجبل الدريان، وي�سب يف هرجاب جنوب مركز احلازمي.

)*( تبالة: ملزاحم العقيلي: 
ــيــد اأمــــالــــتــــه الأكــــــــف الـــقـــواطـــف  فــــمــــا عــــنــــب جـــــــون بـــــــــاأعــــلــــى تـــبـــالـــة خــ�ــس

وتبالــة: واد معلوم ي�س���ب م���ن باد خثعم احلج���از وبلقرن يف وادي بي�س���ة قرب 
مدينة بي�سة. )3( 

)*( تب�ســع: علق اجلا�س���ر يف الهام�س بقوله: "وتب�س���ع ل ت���زال معروفة يف حمجة 
ح���اج اليمن قدميا، ذكرها �س���احب "�س���فة جزيرة العرب" وه���ي يف منطقة يف اإمارتي 
يعرى والعني يف باد ع�س���ري" )4( . وتب�س���ع: ا�س���م علم جلبل اأ�س���ود ملتم يقع �سرق وادي 

تندحة، ينحدر منه واد على ا�سمه، يلتقي مع وادي �سحيفان، ثم ي�سب يف يعرى)5( .
)*( تثليث: وقال ان�سدين �سيخ من مرة �ساكني تثليث. وانظر )الأر�سان، الربدان، 
جا����س، حبون���ن، الربو�س، جن���ران( )6( وتثليث موق���ع معلوم وهو الآن حمافظة �س���رقي 

منطقة ع�سري، وله من ال�سهرة ما يغني عن التعريف.
)*( ترج: لبن الدمينة:

ال�سحى  وقــد متــت  ــــاأعــــو�ــــس مـــــن تــــــــرٍج وبــــــــيٍّ وقـــائـــعـــهتـــروى على خم�س  بـــــ
وقال يف الكام على رنوم: واد وراء ج�سداء وهي مرحلة، واملجمعة: وهي جتمع ترج 
وبي�س���ة. ويف كامه على �س���يحاط: قال ابن مقبل : من نبع �س���يحاط.وهو بلد من غربي 

ترج، وفيه ح�سن لبني خمزوم)7(.

)1(   �س1349 .
)2(   ق�سا�س، احمد، اأبحاث يف التاريخ اجلغرايف للقراآن والتوراة، �س80  .

)3(   �س1351 .

)4(   �س1351 .
)5(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �س295 .

)6(   �س1352 .
)7(   �س1353 � 1354.
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)*( تــرج: اأحد الأودية الرئي�س���ية التي تغذي وادي بي�س���ة ويب���داأ من احلجاز من 
م�س���بات اأودي���ة باد بني �س���هر، وبن���ي عمرو، وبلح���ارث، وخثعم، الت���ي جتتمع يف ترج 
وت�سب يف بي�سة مقابل قرية احليفة، ويعده اجلغرافيون اأحد اأعرا�س جند اخلم�سة )1( 

)*( تعدة: ملا اأن�سد الهجري لبن الدمينة:
ـــــاقـــــر كــلــهــا  فـــكـــالكـــلـــهفــــ�ــــســــهــــدا رنــــــــــوم فـــــالأ�ـــــس رمــــــــــده  دوين  فــــــعــــــبان   

وق���ال تعدة وعربان: جبان من جانب بي�س���ة، مطلع ال�س���م�س)2( . الأ�س���اقر: �س���بق 
اإيرادها،  �سهدا رنوم وعربان: �ستاأتي يف موا�سعها. 

)*( تغلــل: و�س���األته عن قوله: ... لتبدو يل الأعام من �س���بقرِّ ُتْغَل���ٍل . وقال: ُتغُلُل � 
معجمة الغني �: ه�س���بة من منحنى بي�س���ة، وجتمع التغاليل)3( . وتهامة: لعمارة بن را�سد 

الهذيل من ق�سيدة:
تـــهـــامـــة يــعــقــب �ـــســـوق نــفــ�ــســي تــهــامــيــا   فـــاإن اأجنـــدت اأحــبــبــت جنــدا واإن تغر

ويف "الل�سان": والهيام والهيام: داء ي�سيب الإبل عن بع�س املياه بتهامة، ...اإلخ. قال 
اجلا�سر: "ويف هام�س "معجم ما ا�ستعجم" الهجري: وحدثني الثمايل وكان من الأوعية 
قال: اآخر تهامة اأعام احلرم ال�سامي، وذاك اأم لبو�سهم و�سكلهم واآنيتهم خمالف لأهل 
الغ���ور واأهل جند، اإذا اأغاروا مل يرتكوا تهامة اأي�س���ا، ومل يقولوا اإل غرنا، واإمنا منزلهم 
دون مر اإىل احلوراء، واحلجاز ما ل�س���ق بالطود م���ن جانبيه النجدي والبحري من اأول 
الأر����س اإىل اآخرها وهو من �س���ق البحر احل���وراء، تهامة والغ���ور وكل واحد اأقله يومني، 
واأكرثه خم�س���ة اأيام، وهو من �س���ق النجد م�سحاة ال�سم�س خم�س���ة اأيام فاأكرث. واحلجاز 
املنجد داخل يف النجد، واحلجاز الغربي داخل يف تهامة والغور، فاإن �سميت الغور بتهامة 
وتهام���ة بالغور كان ذل���ك جائزًا")4(. وهذيل قبيلة متتد بادها من جنوب مكة )تهامة( 
اإىل اأعلى ال�س���راة يف الطائف )جند(، وبيت عمارة الهذيل هو امتداد ملفهوم �سائد عند 
الع���رب يكر�س لنجد كمقابل لتهامة فكاأنه يقابل بني ال�س���رق والغ���رب، اأو احلر والربد، 
اأو اجلبل وال�س���هل، ولعل هذا النوع من املقابلة مل يعد من املفاهيم ال�س���ائدة، ويظهر اأن 

)1(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س9 : الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س231 .
)2(   �س1354 .
)3(   �س1355 .
)4(   �س1357 .
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الأحداث ال�سيا�سية والتق�سيمات الإدارية للمناطق عرب التاريخ ا�ستبدلته مبفهوم حديث 
اأقرب اإىل ال�سيا�س���ي وهو: "احلجاز وجند"، ال���ذي اأخذ مكان هذه املقابلة والندية، بني 

جند وتهامة، يقول الق�سيبي رحمه اهلل:
هــــــنــــــا جمـــــــــد لــــــنــــــا وهـــــــــنـــــــــاك جمـــداأجـــــــــل نــــحــــن احلــــــجــــــاز ونـــــحـــــن جنــد 

)*(ثجر: ماء لبني ق�سري، وثجر ماء على طريق جنران من املقرتب، وبحر بلقني. 
وثجر يف غري مو�سع  فهذا الذي ذكره بفيهة برك من اليمامة، بينها وبني اللج، والفيهة 
والفوهة: مداخل اخللفان والأودية، وكل ما �ساق مما يدخل فيه من واد وخليف وم�سيق. 
وثجر بني جنران والفجرية  واملقرتب، وثجر من ديار بلقني، من ق�ساعة، بئار كثرية بني 
تيم���اء وال�س���ام)1(. وقال ذو العرقوب م���ن بني احلارث بن كعب � رهط النجا�س���ي � بفتح 

النون � �ساعر �سفني: 
اأتــــــي مــــن حــــل بـــطـــن حــبــونــن   وجنـــــــران، اأخــــبــــار الأمـــــــور اجلــ�ــســائــماأل هــــل 
ــــا رحـــلـــنـــا الــعــيــ�ــس مــــن ذي بـــوانـــة  حــــازمبــــاأّن الــــقــــوم  مــــن  راأي  عـــلـــى  وثـــجـــر   

وثجر: ا�س���م علم لوادي ينحدر من اله�س���ب وال�س���فاح بباد يام ويتجه لل�س���مال 
الغرب���ي حتى يفي�س يف وادي تثليث اإىل ال�س���مال من الوهان، ويف ثج���ر � حاليًا � مزارع 
ومناهل لبادية احلباب)2(. قال الهجري: "ثجر: ماء لبني ق�سري، وثجر يف طريق جنران 
من املقرتب، وثجر بلقني"، وقال: "ثجر بني جنران والفجريي )الهجرية( واملقرتب")3(. 

)*( جا�س)4(:  و�ساألته عن قوله : 
راأى فما  فالربو�س  جــا�ــس  منه  ـــــبدانجــرى  ـــــل، فـــــاإرغـــــيـــــــــــالء فـــــالــــــ هـــــويــــــ

قال: جا�س: بلٌد لبني مرة . والربو�س: قنة حمراء �سوداء غربي تثليث.
قال اأبو علي الهجري: جا�س واٍد، واأن�سد:

واقــــــــع  واحلـــــــــمـــــــــام  جــــــا�ــــــســــــا  ــــائــــل ونــــــــاقــــــــع)5(. وردن   ومــــــــــاء جـــــا�ـــــس �ــــس

)1(   �س1360 .
)2(   احلربي، علي ابراهيم نا�سر، امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س 333 .

)3(   التعليقات والنوادر، ج3/ �س1360 .
)4(   �س1364 .
)5(   �س1364 .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 264
جا�س بلدة جنوب غربي تثليث � بالقرب منها � على الطريق املتجه من اأبهااإىل وادي 

الدوا�سر.
���ٌة، �س���جر يتخذ منه الق�سي  ���ِه، والواحدة ِع�سَ )*(ُجَر�س: قال:"اخَلَماُر من الَع�سَ
يكون بجر�س وبال�سراة.� وقال الغنوي )العنزي(: نفح�س العنب معناه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله اجلر�س���ي. � اأن�س���دين �س���يخ م���ن جر�س لثابت ب���ن عبدامللك العريجي 
بط���ن م���ن بني مالك من عن���ز بن وائ���ل:..... الق�س���يدة )انظر العالي���ة( )1(. وجر�س: 
مدين���ة معروفة بال�س���راة، عده���ا الهجري من العالي���ة، قال: "والعالية: ع���ذار تربة اإىل 
جن���ران وجر����س، وما اأخذ اأخذه")2( وقال الهمداين: "جر����س هي كورة جند العليا وهي 
م���ن ديار عنز")3(.، وهي واحدة من اأهم املراكز التجارية يف الع�س���ر اجلاهلي القدمي، 
ادات، واملدنية كالن�سيج والق�سي،  ابات والعررَّ ا�س���تهرت بتجارة ال�سناعات احلربية كالدبرَّ
والأدمي، والنبيذ، وامل�س���مورات، واحليوانية كالإبل، والفواكه، كالعنب، والتمر، وهي من 
اأعم���ال وخماليف مكة املكرم���ة، وكانت مركزا للمنطقة املحيطة وما يليها من البحر)4(، 

وا�ستهرت قدميا بكرثة العاديات )الآثار القدمية( بها)5(.
)*( اجل�سداء: قال: ورنوم: واد وراء ج�سداء، وهي مرحلة املجمعة وهي جتمع ترج 
وبي�سة)6(. اجل�سداء: موقع يف منطقة ع�سري ورد ا�سمه على طريق احلاج من �سنعاء اإىل 
الطائف اإىل مكة عند الهمداين وابن خرداذبة، ولكن ال�س���م مل يعد له وجود حاليا ومل 
يعد هنالك من يعرفه، حتى اأن �ساحب املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية منطقة ع�سري، 
اعترب اأن ال�سم خطاأ، وقال لعله يق�سد احل�سداء: وهي من روافد وادي البطنات غربي 
مرك���ز خي���رب من رواف���د وادي هرجاب، اإل اأن احل�س���داء تقع جنوب الأودية واله�س���اب 
والآكام التي ذكرها يف الأرجوزة،  وذهب اإىل ترجيح اأن اجل�سداء هو ال�سم القدمي لبئر 
بن �سرار)7(، كما اأن ن�س الهجري املنقول فيه اختاف، ومل يكن وا�سحًا اأورد الن�س يف 
موقع اآخر خمتلفًا اإذ قال: "�س���هدا رنوم ه�سبتان، ورنوم واٍد وراء ج�سداء، وهي مرحلة، 
واملجمعة، وهي جتمع ترج وبي�س���ة"، فاأيهما ق�س���د ؟، وهل املجمعة و�سف لأيهما اأو ا�سم 

)1(   �س1369 � 1370 .
)2(   �س815 .

)3(   الهمداين، ال�سفة، �س229 .
)4(   الع�سفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، راجعه و�سبطه ووثقه وو�سع حوا�سيه وفهر�سه د. م�سطفى 

جنيب فواز ود. حكمت ك�سلي فواز، دار الكتب العلمية - بريوت، ط1، 1415ه/ 1995م، �س48 .
)5(   ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن خلدون، ج4/ �س289  .

)6(   �س 658، ويف �س1371 قال "ورنوم واٍد وراء ج�سداء، وهي مرحلة، واملجمعة، وهي جتمع ترج وبي�سة" .
)7(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س197، 383 .
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موقع بذاته؟، ولن�ستجلي الو�سع نقول: اوًل: فاإن الن�س مل يرد فيه ا�سم املجمعة ومن ثم 
فاملجمعة كا�س���م موقع بذاته اأمر م�ستبعد اإذ ل خانة لأن يف�سر امل�سوؤول ما مل ي�ساأل عنه، 
فلم يرد له ا�س���م بني الطرفني ول ما ي�س���تدعي ا�ستح�ساره ل �س���راحة ول �سمنًا، ثانيًا: 
فاإن ترج يلتقي ببي�س���ة يف مو�س���ع معلوم تقع على �سفافه قرية احليفة، وهي قرية كبرية 
كثرية النخيل، متتد من منطقة التقاء ترج ببي�سة اإىل منطقة التقاء هرجاب ببي�سة، ومل 
اأجد لها ذكرا عند الهمداين ول يف امل�سادر واملعاجم املعا�سرة له، اأما رنوم الذي ذكره 
الهجري فا زال معروفا وهو ينتهي يف هرجاب)1(، ول ي�س���ل بي�س���ة بذاته، لذا ل ي�سح 
اأن يقال اأنه � ول �س���هداه � جممع ترج وبي�س���ة، ما يذهب بنا اإىل اأن ج�سداء هي املق�سودة 
مبرحلة املجمعة التي جتمع ترج وبي�سة، وهذا يعني اأن قرية "احليفة" التي يجتمع عندها 
ترج ببي�س���ة هي "ج�س���داء" املذكورة على طريق احلج، ويدل على ذلك ما اأ�س���ار له ابن 
قدامه عندما و�س���ف ج�سداء باأنها منزل اأعراب من قي�س، ما يعني اأنها ماأهولة ولي�ست 

جمرد بئر)2(.كما ظنها �ساحب املعجم، وهذا ما اأراه، واهلل اأعلم.
)*(حبونن: ملا اأن�سد الهجري بيت متيم بن اأبي مقبل العامري:

فـــتـــثـــلـــيـــث فــــــالأر�ــــــســــــان فـــالـــقـــرطـــان اأقـــــــــــــر بــــــــه جنـــــــــــــران ثــــــــم حــــبــــونــــن
قال كل ما �سمي من دار بني احلارث بن كعب)3( .

وق���ال ذي العرقوب م���ن احلما�س)4(.  من بني كعب رهط النجا�س���ي )بفتح النون( 
�ساعر �سفني: .... )اأورد بيتني( وعلق اجلا�سر يف الهام�س بقوله: يعني اأقرب له جنران 

ثم حبونن، ملا اأن�سد اأبو عبيد قول الفرزدق:
   وجــرمــا بــــواٍد خــالــط الــبــحــر �ساحلةواأهـــــــــل حـــبـــونـــا مـــــن مــــــــراد تــــداركــــت 

قال: اأراد حبونن من اأر�س مراد فلم ميكنه، وقال النجريمي: قال يل من راأى حبونن: 
واد باليمن انتهى وحبونا واد ل زال معروفا �سمايل جنران من اأ�سهر اأودية جنوب اجلزيرة 
وكذا ينطق ال�س���م كما يف �س���عر الف���رزدق "وانظر العرب �س28 ����س170/1 )5(  . اأورد يف 

جزء املوا�سع مو�سع "ذو حما�س" ثم "اأورد من مقطوعة:

)1(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج2/ �س747 .  
)2(   ابن قدامة، كتاب اخلراج و�سنعة الكتابة، �س82 .

)3(   �س1382 .
)4(   �س1369 � 1370 .

)5(   �س1382 .
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نـــــــوادر حــــمــــا�ــــس  ذو  بــــــــــوادي  ــــــود  ــــــس الأ�ــســبــال حمــمــٍي عرينها"اأ� حـــوان على 

ث���م قال: "وانظ���ر: )حبونن(" ف���دل قوله اأن املو�س���ع "ذو حما�س" ن�س���بة اإىل بني 
حما����س من كعب بن احل���ارث اأهل "حبون���ن" واأن "ذو حما�س" بباده���م)1(. وحبونن: 
موقع حا�سرة ووادي معروف اإىل ال�سمال من جنران مب�سافة )100(كم، وهي اليوم من 
باد يام، وقال الهمداين: "حبونن: بك�سر احلاء منهل من مناهل العرب امل�سهورة" )2(، 

وقال: "ثم يعرت�س بني جنران وتثليث اأودية مثل حبونن)3(. 
)*( احل�سنة: وبنو ر�س���ل حي من الأزد ثم من بارق، ب�س���در احل�سنة من تهامة. 
اإىل اأن ق���ال يف مو�س���ع اآخ���ر: "اخلبت:  ق���ال واخلبت اأقرب اأر�س تهام���ة اإىل البحر، ثم 

احل�سنة، وهي جر الطود، ثم الطود ".
قال الزهريي � زهري نهد � : يرفاأ وهو ابن الهنوؤ بن الأ�س���د، قبيل من الأ�س���د خمبتون، 
معن���اه منزلهم اخلب���ت اأقرب اأر�س التهمة اإىل البحر، ثم احل�س���نة، وه���ي جر الطود، ثم 
الطود)4(. واخلبت حاليًا يطلق على منطقة رمال تلي ال�ساحل بني الدرب وبي�س اإىل ال�سرق، 
وق���د يحدد فيقال خبت اجلعاف���رة وخبت البقر وخبت نعام، وكله���ا يف نف�س الإطار، اإل اأن 
الدللة هنا حتمل ال�س���مول فقد كان يطلق على اجلزء ال�س���احلي عموما م�سمى: "اخلبت"، 
ول زالت كلمة "خبت" ت�ستعمل اأي�سا يف العموم للدللة على الأر�س الف�ساء الربية، ويذكر 
الهجري اأن اجلبال املجاورة لل�س���راة من تهامة ت�س���مى: "احل�س���نة"، بينما يطلق عليها يف 
���ْدر(،وِذكر الهجري لبني ر�سل من بارق رمبا  ُدْر" )جمع �سَ ���َداْر" اأو "ال�سُّ ع�س���رنا: "الأَ�سْ
دل على ذكره ل�س���اعر من بارق يف نوادره، فلعله �س���قط ا�سمه مع ما فقد من اأوراق الكتاب، 
وقبيلة بارق خرج منها عدد من ال�سعراء عرفوا يف القرن الأول للهجرة يف الكوفة وما اإليها.
)*( العرا: يف �سياق حديثه عن حمى �سرية والأحداث التي دارت حوله وا�سرت�ساله 
يف احلدي���ث عن القبائل املتداخلة مع احلمى قال: "ولل�س���باب مل���ك اآخر يقال له العرا 
بناحية بي�س���ة قرب تبالة، فجاورت جمل بني الهزر يف تلك الناحية واأغارت ل�سو�س���هم 
على عكرة لها يوم الأ�س���حى واغتنموا ت�س���اغل النا�س بالعيد فقالت جمل: ....." انتهى، 

وهنا جند "العرا" كا�سم لأحد املواقع التاريخية بوادي بي�سة بقرب تبالة.

)1(   �س1399 .
)2(   الهمداين، ال�سفة، �س305 .
)3(   الهمداين، ال�سفة، �س164 .

)4(   �س 1394 .
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)*( دارا: و�س���األته � يعني �س���يخا من هال � عن هيج، فقال: هما هيجان: جبان 
باأ�س���فل رنئة، ودارا � مق�س���ور مذكر � والغ�س���ار والبلي، كل هذا من مدافع بي�سة، وحيث 
ي يف الغائط مهب ال�سمال)1(.والغائط هو رمل ي�سب فيه وادي بي�سة ووادي رنية فيغور  تنهرِّ
ماوؤهما يف الرمل ويت�س���تت اإىل �س���عاب متفرقة، ويبداأ �سمال بلدة بي�سة بحوايل)100كم 
(، حيث منتهى وادي بي�س���ة �س���ماًل، ما يعن���ي اأن "دارا" و"الغ�س���ار" و"البلي"  تتواجد 

حوايل بي�سة خال هذه امل�سافة تقريبا.
)*( دار مراد: قال: وبيحان: قرب ماأرب، من دار مراد)2(. ودار مرة نهد: قال عن 
مقيد: قرين �س���غري، به ح�س���اء حتفر من �سق تب�سع اإىل اجلب، جب يزخر باملاء وهو من 
دار مرة نهد)3(. وتب�س���ع: ا�س���م علم جلبل اأ�س���ود ملتم يقع �سرق وادي تندحة ينحدر منه 
وادي على ا�س���مه وترفده �سيول اأم الق�س����س ويتجه �سمال اإىل �سحيفان ثم يفي�سان يف 
وادي يعرى)4(. واملوقع حاليًا من باد كود �س���هران، وي���دل الن�س على امتداد قبيلة كود 

�سهران على باد مرة نهد بعد رحيلها.
)*(الــدارات: بع���د اأن اأورد ع���ددا من دارات العرب ب�س���رة جند و�س���ل اإىل قوله: 
بني احلارث بن كعب)5( ". ودارة جلجل ذكرها  دور  من  ميانية  وجلجل  جلجل،  "ودارة 
امروؤ القي�س يف �سعره . وقد ا�ستوعب الهجري املواقع يف اجلزيرة العربية خا�سة ما وقع 
يف باد جند ال�س���فلية واليمامة واملدينة ومكة وما حولها مبا مل يت�س���ن لغريه، واإ�س���ارته 
لدارة جلجل يف باد احلارث بن كعب تعطي دللة اأقوى من �سواها على املوقع، والإ�سارة 
للموقع تدل على اإقامة امروؤ القي�س واأهله به، حيث ابنة عمه كانت �سمن الق�سة، وديار 
احل���ارث تقع ما بني تثليث وجنران ورمبا امتدت �س���رقا اإىل قرب الفاو )القرية( )ذات 
كهل���ن( حيث كان مقر مملكة كندة. وم�س���داقا ملا �س���بق عن "الدخ���ول" قال الهجري: 
"و�ساألته عن الإوانة فقال: ركية بالعرف �سق امل�ساجع قرب و�سحى، والودكاء، والدخول، 
وهو ماء برمل ال�س���رة اإىل بي�سة)6(. ويف �س)1470( قال: "والدخول حمجة اأهل العقيق 

والأفاج اإىل مكة. والدخول مما ورد يف مطلع معلقة امرئ القي�س يف قوله: 

)1(   �س 1459 .

)2(   �س 1460 .

)3(   �س 1460 .
)4(   احلربي، املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية � منطقة ع�سري، �س295 .

)5(   �س 1461 . 
)6(   �س 1461 . 
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الــدخــول فحوملقــفــا نــبــك مـــن ذكـــــرى حــبــيــب ومــنــزل  بــني  الــلــوى  ب�سقط   

وهذه الن�سو�س تدل على مواقع حوايل بي�سة وجنران، وهو ما يتوافق مع ديار كندة 
التاريخية الواقعة جنوب وادي الدوا�س���ر )الفاو( على التخوم الغربية للربع اخلايل اإىل 

ما بينها وبني جنران وتثليث واخلما�سني. 
)*( الربو�س: و�ساألته عن قوله : 

راأى  فما  فالربو�س  جــا�ــس  منه  ـــــالء فـــــالـــــــــــبدانجــرى   هـــــويـــــــــــل، فـــــاإرغـــــيــــــ
قال: جا�س: بلٌد لبني مرة . والربو�س: قنة حمراء �سوداء غربي تثليث. 

وملا ان�سد الهجري نف�س البيت لبن الدمينة قال: قال الهايل: الربو�س ملتقى وادي 
تثليث واأودية الع�ساة والأراك)1(.  والربو�س: ا�سم علم جلبل اأحمر م�ستطيل على جانب 
طري���ق اأبها وادي الدوا�س���ر، يف�س���ل بني وادي جا�س ووادي الر�س���ني)2(. و ال���رداة: ... � 
من ق�س���يدة لكعب بن م�س���هور املخبلي اخلثعمي من جليحة خثعم  )�سبق اإيرادها با�سم 
ال�س���اعر( )3(.  وهنالك موقع يقال له "الرداء" وهو واٍد بباد الرمثني يرفد وادي بي�س���ة 
قال الدكتور عبداهلل �سامل القحطاين: الرداء: وادي بقرية الرقيطان مبدينة بي�سة يوجد 

به ر�سومات ونقو�س حمفورة على اأحد ه�سابه)4(، فلعله نف�سه الرداة وقد �سحف. 
ا�سان: قال الهجري: و�ساألت جماعة من بني عقيل عن الرقا�سني فقالوا:  )*( الرقَّ

هما اأبرقان يف مرٍت، بني امل�ساجع وبي�سة)5(. 
)*(رمل ال�سرة: قال اأبو علي: عماية جبل �س���خم، اأعظم جبال النجد، اأعظم من 
ثهان ومن قطنني، وعماية من رمل ال�س���رة بني �سواد باهلة وبي�سة)6(. وال�سرة: و�ساألته � 
يعني اأبا نافٍذ اخلفاجي � عن العظاة فقال: هي بئر بعيدة القعر، عذبة، والعظاُة بامل�سجع 
� بك�س���ر اجليم � بني رمل ال�س���رة وبي�س���ة، واإىل جانبها الأرو�س���ة، وزن العرو�سة، والكهفة 

)1(   �س 1473 . 
)2(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج2/ �س705 . 

)3(   �س 1475 . 
)4(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج2/ �س717  .

)5(   �س 1477  .

)6(   �س 1479  .
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ا�س���ني، وجب���ل عماية، والعظ���اة، املجاورة  قربه���ا)1(. ومم���ا ورد عن رمل ال�س���رة، والرقرَّ
لبي�س���ة، وحيث اأن اجلوار والقرب هنا ن�س���بي، فلم يحدد يف اأي اجتاهول امل�سافة � اإذ قد 
تكون بع�س���ها خارج ح���دود جغرافية منطقة الدرا�س���ة � اإل اأنها يف اأق���ل الأحوال تعطينا 
فكرة عن املوا�س���ع مبنطقة العالية، وعن املواقع التاريخية املجاورة واملتاخمة للمنطقة، 
مبا ميكننا من فهم دللت ال�س���عر العربي وتوقع مواطن الأحداث التاريخية التي نحتمل 

اأن تكون لها عاقة باملنطقة.
)*( والأ�ساقر: ه�س����بتان من وراء عربان، وهو جبل اأحمر �س����رقي بي�س����ة)2(. ورنوم: 
ا�سم علم لوادي يتفرع من وادي الغظار و�سعيب تهوى وجبال ال�سهو ويجتمع وادي ظهيا قرب 
م�س����به يف وادي هرجاب �س����رق جبل لبد واأعاه ي�س����مة )اخلبيا( وت�سيل يف رنوم �سعاب بني 
قفلة وجبال ت�سبي وجبال ال�سريان)3(، وقد ذكره الرداعي يف اأرجوزته . ورهنة: من ق�سيدة 

حب�س بن �سعيد الأزرقي النهدي يخاطب عتكيا من اأهل وحفة القهر، جرح يده: 
ــــنــــة تــــرعــــف)4(فــ�ــســل الــقــبــائــل هـــل وفــــى لـــك وعــدنــا   يــــومــــا بـــــــرهـــنـــة والأ�ــــس

)*( ورهنــة: وادي ينحدر من جبال ال�س���همة باجتاه اجلنوب ال�س���رقي وينتهي يف 
ال�س���حراء الرملية �س���رق جبل �س���دا. ورهنة اأي�س���ًا: وادي ينحدر من ال�سفوح ال�سرقية 
جلبال القهر وي�س���يل يف وادي العطيفة وترفده �سعاب جبال اأبو قفيل واأوثال ووعل ووادي 
روق ووادي اخلربة ويتجه لل�س���رق وينتهي يف �س���حراء منقع احلمام بباد يام �سرق عني 
قحط���ان. اأمواه الدبيل: حتت عنوان الريب �س���رد اإىل ان قال: "وقال: اأن�س���دين اأبو نافذ 

اخلفاجي للقرطي من بني مالك ق�سري:
هـــواكـــمـــا خــلــيــلــي ممـــن يــ�ــســكــن الـــريـــب قـــد بــدا  عــــــالم  اأدري  فـــــال  هـــــــــواي،   

و"اأم���واه الدبي���ل" الأمواه: جمع ماء، والأم���واه: موقع جنوب تثليث بباد احلباب،  
والدبيل موقع بالقرب من تثليث. وكان الهجري عدرَّ بني ق�س���ري وخثعم ونهد و�س���لول من 
النجدية املتيامنة يف قوله: "بي�س � بفتح الباء � لغة ف�س���يحة لق�س���ري ونهد وخثعم و�س���لول 
ومن تيامن من جندية العرب"، وهذا ي�سح يف عهده للقبائل الثاث الأخرية التي ت�سكن 
العالي���ة فيما بني تربة وتثليث وجنران بينما الريب � حيث كانت ق�س���ري يف عهد الهجري 
� ميامية ولي�س���ت يف جهات اأوطان نهد وخثعم و�س���لول،  ما يدل على اأن ق�س���ري� اأو بع�س 

)1(   �س 1493  .

)2(   �س 1481  .
)3(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، �س747 .

)4(   �س 1485  .
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فروعها � رحلت من هذه اجلهات اإىل الريب، يف مرحلة الهجري، اأو قبلها بقليل.

)*( ريداء: اأورد �سعرًا للخويلدي عن ريدة التي بقي فيها بع�س قومه وعلق اجلا�سر 
� يف احلا�س���ية � باحتمال اأن املق�س���ود منهل "ريداء" املوجودة بالقرب من وادي الدوا�سر 

عند ات�سال الرمل بجبال العار�س.
 ثم اأورد لبن الدمينة قوله:

وبــيــنــهــا  بـــيـــنـــي  احلــــقــــل  ذات  حــبــيــبفـــــريـــــدة  اإيل  ـــــاٍر  �ـــــس ـــيـــقـــٍة  �ـــس ـــــرى  �ـــــسُ  
وقال: الهمداين من اأهل ريدة بلد بالبون، قرب �س���نعاء)1(. وابن الدمينة رحل اإىل 
�س���نعاء وا�ستقر بها واأن�س���د بها �سعرا، والهجري اأ�سار اإىل ريدة اليمن، اإل اأن بني اأيدينا 
هنا اإ�س���افة ال�س���يخ حمد عن موقع "ريداء" يف وادي الدوا�سر عند التقاء جبال العار�س 

بالرمل، وحمافظة وادي الدوا�سر على احلد ال�سرقي ملنطقة ع�سري. 
)*( رميان: ا�سم علم جلبل يقع يف اجلنوب من جبال �سميعة والقو�س ويف ال�سمال 
الغربي بالن�س���بة جلبل تهوي ويقع على وادي ال�س���مو الذي ي�س���يل يف وادي يبه وي�س���كنه 
بنو ح�س���ني وبع�س فخوذ بني زهري ومن اآل �س���ميد ويف عدد من املزارع والعيون اجلارية 
والأ�سجار والرياحني والكهوف ويرتفع عن �سطح البحر ب� )1600( مرت وله �سفة ل توجد 
يف غريه من اجلبال هي اأن ال�س���واعق والربوق تقذفه حني نزول الأمطار خملفة بعدها 
ق�سبان من احلديد ال�سلب )يف موقع الإ�سابة( وميوت اأغلب �سكانه لهذا ال�سبب، ويعد 
جب���ل رميان بحق من اأجمل املرتفعات يف تهامة ل�س���تماله عل���ى العديد من القرى ذات 
الطاب���ع القدمي كما ميتاز بطبيعت���ه البكر ويف العديد من املدرجات الزراعية التي حتوي 
اأ�سناف كثري من النباتات العطرية كالربك والزاب وال�سيح والورد واليا�سمني يف اأ�سكال 
جميل���ة وجذاب���ة)2(. ورميان: اأي�س���ًا جبل اأ�س���ود منفرد يقع مبركز قنا بتهامة ع�س���ري يف 
و�س���ط باد قبيل���ة لتني ما بني وادي قردان ووادي لتني ويف �س���فحه ال�س���مايل قرية على 
ا�س���مه، ذكره �س���احب معجم جب���ال جزيرة العرب فقال: هو جبل يق���ع يف اإمارة قنا من 

منطقة ع�سري يقع بالقرب منه وادي قدران وقرية اخلطام.
)*( ال�ستار وغاير: جبان قرب �سقمان . قال ثبُّوح موىل املختار الكليبي اخلفاجي: 

ايل لأبيه اإىل عوف �سليم: مرَّ واأن�سدين �سغنوب بن اأبي �سالح ال�سرَّ
ومقلتي  )�ــســثــري(  دوين  ومـــن  ــــا ويـــفـــيـــ�ـــسنــظــرت  ـــــــرارا دمــــعــــهـــــ  بــــجــــم مــــــــ

)1(   �س 1487  .
)2(   احلربي، امل�سدر ال�سابق، ج2/ �س767 .
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 ) ـــثـــريِّ ــــدف )�ـــس ـــا بـــــ ـــعـــان ــــ  بـــــدون لــعــيــنــي والـــنـــهـــار غــ�ــســيــ�ــس)1(لأونـــــ�ـــــس اأ�ـــس
ـــر يـــحـــدو �ـــســـربـــهـــن قـــبـــيـــ�ـــس)2( قــوا�ــســد اأطـــــراف )الــ�ــســتــار( لـــ)غــايــر(   بـــواكــــ

وكان يف �س���رده حول الن�س يف ق�س���م )الن�س���و�س الأدبية( قال: "�س���ربهن : بفتح 
ال�س���ني يف معنى النعم، وال�س���تار وغاير جبان قرب �سقمان، من رنية، و�سقمان ماءة يف 
ه�سب والقبي�س امل�سرع، قب�س يقب�س اإذا اأ�سرع يف �سريه، والطاير يف طريانه، والفر�س 
يف عدوه، واأ�س���باه ذلك". علق اجلا�س���ر يف الهام�س بقوله:" �س���ثري: جبل ل يزال معروفا 
: بالت�سغري  يقع غرب ه�س���ب الدوا�سر، و�سقمان: ماء باله�س���ب يقع �سرق �سثري، و�سثريرَّ
جبل يقع جنوب جبل �سثري بقربه، وغاير جبل يف ال�سمال الغربي من )ه�سب الدوا�سر( 

يف مفي�س �سقمان. وهذه املوا�سع تقع �سرق منطقة رنية")3( . 
م���ن خ���ال حتديد الهجري واجلا�س���ر،  لهذه املواق���ع � التي ذكر اجلا�س���ر اأنها تقع 
غرب و�س���مال غرب ه�س���ب الدوا�س���ر، و�س���رق رنية، فاإنه���ا � بناء عليه � تق���ع على تخوم 
منطقة ع�س���ري، وحتى واإن تكن بع�س���ها تابعة اإداريا ملنطقة الريا����س اأو مكة، فاإنها على 
العموم ذات �سلة مبنطقة الدرا�سة، ومن ثم فاإن جبل ال�ستار � الذي حدده الهجري قرب 
�س���قمان � يقع يف نف�س الإطار، وهنالك جبان يف �س���مال �س���رقي منطقة ع�س���ري  ت�سمى 
���رْت(، اأحدهما يف �س���مخ )بالقرب من بي�س���ة(، والآخر يف ال�س���بيخة)4()بالقرب  )ال�سرِّ
���رَتْ )جمع �س���تار( � وقد يقال ال�س���تار � يف منطقة امل�سوح �سمال  من تثليث(، وهنالك ال�ّسْ
�س���رق باد ع�سري، ولعل م�سمى ال�سرت هو امتداد لل�س���تار، فهو بنف�س املعنى، و"ال�ستار" 
الوارد ذكره عند الهجري لعله يف اأحد املواقع �س���رقي منطقة ع�س���ري اأو غربي حمافظة 
وادي الدوا�س���ر اأو رنية، و"ال�س���تار" كان به اأحد اأيام حرب الب�س���و�س بني �سيبان وتغلب، 
وهذه املناطق املذكورة اأعاه بعيدة عن حمى �س���رية الذي ذكر الهمداين اأنه كان حمى 
كليب)5(، فهي اأقرب اإىل حمافظات تثليث وتبالة وما اإليها والتي كانت من مواطن قبائل 
بك���ر بن وائل يف الع�س���ر اجلاهلي، ووردت يف �س���عرهم، مث���ل عروى)6(وتثليث وجا�س)7( 

)1(   �س551
)2(   �س 490� 491 0

)3(   �س 551 .
)4(   احلربي، علي ابراهيم، امل�سدر ال�سابق، ج2/ �س795  .

)5(   �سفة جزيرة العرب، �س288 .
)6(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/ �س936 .

)7(   يقول طرفة يف بكائه على الأطال: 
اأتعرف ر�سم الدار قفرا منازله      كجفن اليمان زخرف الو�سي ماثله 

بتثليث اأو جنران اأو حيث نلتقي            من النجد يف قيعـان جا�س م�سائله
انظر: ديوان طرفة بن العبد، �سرحه وقدمه حممد مهدي نا�سر الدين، دار الكتب العلمية � بريوت، ط3،  1423ه�، �س64 .  
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وجن���ران)1( وتبالة)2(، والهجرية)3(، كما انها اأقرب اإىل موقع ا�س���مه "الق�س���ة" �س���مال 
خيرب اجلنوب)4(، الواقعة اإىل ال�سرق عن وادي بي�سة، والذي هو اأحد اأيام حرب الب�سو�س 
اأي�سًا، واإىل موقع ا�سمه "نهي" اإىل جنوب ترج)5(، والنهي اأحد اأيام حرب الب�سو�س، ولعل 
كل ذلك ي�سري اإىل منطقة وبيئة حرب الب�سو�س، التي بداأت بها ثم انتقلت مع ا�ستمرارها 

وتنقل القبيلتني خالها، حيث اآخر اأيامها "يوم ال�ستار")6( .
)*( �سحبــل: موق���ع يف دي���ار بني احلارث بن كعب بالقرب م���ن جنران، حدثت به 

معركة بني بع�س بني احلارث بن كعب وبع�س بني عقيل العامريني. 
)*( ال�سراة: وذكر � يعني اجلهني �س���احب حجر � �س���احب الفيل، فقال: فو�س���م 

العرب جميعًا، وا�ستعزت هاتان القبيلتان مب�سكنها � يعني اأهل ال�سراة)7( .
)*( ال�سرو: مل�س���لم بن ع�سكر الق�سريي: يعني �سرو ربيعة بنت عقيل، اأ�سفل بي�سة، 

بلد مراة عذاة )8(، 
والإ�س���ارة هن���ا تدلن���ا على اأن ال�س���رو كان يطل���ق يف مرحلة الهجري وم���ا قبله على 
منطق���ة اأخرى، غري �س���رو حمري و�س���رو مذح���ج يف اليمن، وغري باد ال�س���راة التي كان 
ال�س���م ملت�سقا بها � ح�س���ب ما يظهر مما ورد يف كتب الرحالة كابن جبري وابن املجاور 

)1(   عا�س املرق�س الأكرب يف جنران ومات باأ�سفلها ومن �سعره يقول :
حالت ذرى جنران دون لقائها  �سفها تذكره خويلـة بعدمـا       

يف دار كلب اأر�سها و�سمائهـا  واحتل اأهلي بالكثيب، واأهلها       
انظر: ديوان املرق�سني الأكرب والأ�سغر، حتقيق كارين �سادر، دار �سادر � بريوت، 1998م، �س83.  

)2(   يقول طرفة:
فكان عليه الزاد كاملقر اأو اأمر  راأى منظراً منها بـوادي تبالـة     

� انظر: الهمداين، �سفة جزيرة العرب، حتقيق الأكوع، �س 288  
)3(   ذك���ر احلم���وي باأن الهجرية م���اء لبني عج���ل، واأردف بالقول: "بني الب�س���رة والكوفة"، وال�س���حيح اأن الهجرية 
موقع معروف ذكره الهجري والهمداين وغريهم بالقرب من تثليث وجا�س، والتي تقع �س���من باد بكر يف الع�س���ر 
اجلاهل���ي، اأما ما بني الب�س���رة والكوفة فيمتد نه���ر الفرات جاريا، فا ماء للقبائل الراعية ي�س���مى بينهما؛ انظر: 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان ،ج5/ �س394 .
)4(   احلربي، علي ابراهيم، املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية منطقة ع�سري، ج3/ �س1356 .

)5(   جاء يف معجم ما ا�ستعجم للبكري يف قوله:"وي�سهد لك اأن ترجا ِقَبل تبالة باليمن قول طفيل: 
فرتج، فنهي، فال�سروج القوابل" وقد حل باجلفرين جفر تبالة،     

وقد جاءت املوا�سع الثاث متتالية فتبالة اأولها �سمال ثم ترج جنوبها ثم نهي، فنهي بالتايل تقع جنوب ترج، وهي   
جماورة  للموقعني )تبالة وترج( .

)6(   القلق�سندي، نهاية الأرب يف معرفة اأن�ساب العرب، �س262 .
)7(   �س 1492 .
)8(   �س 1493 .
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وابن بطوطة وغريهم � و�سرو عقيل على ذلك جماورة لل�سراة من ال�سرق.

)*( ال�سرا: واأن�سد ومل ي�سم ال�ساعر:
ــــــفــــــه مـــــن حـــــــــولــــه وهـــــــــــو واقـــــــــع فــمــا وجـــد مــكــ�ــســور اجلــنــاحــني طــريت   األي
الـــ�ـــســـدى غــ�ــســويــة   بـــراأ�ـــس الــ�ــســرى �ــســدت عــلــيــه املــطــالــعول وجـــــد مــــلــــواح 

..اإىل اأن ق���ال: " وال�س���رى: جبل انقطع ع���ن الطود يومني، وجنران يف �س���نده بينه 
وبينها بع�س نهار". واأن�سد ومل ي�سم القاتل :

ـــهـــا  ــــرى عــــيــــنــــاك تــــبــــتــــدراناأمـــــــــن اأجـــــــــل اأعــــــرابــــــيــــــة حــــــل اأهـــل ــــس ــــ�  بـــــلـــــوذ ال
� �س���ريني � الواحد �س���رى � وهما جبان عظيمان بال�س���ريف، يقابان علمي �س���لول، 
واأقرب اجلبال منها دمخ)1(، وال�سرا جبال يف باد خثعم احلجاز، جنوب بلجر�سي، اإىل 
الغرب من بي�س���ة، وهي جزء من الطود )جبال ال�س���راة(، ميتد منها �س���رقا وادي يحمل 
نف�س ال�سم ثم يتجه �سماًل حتى  ينتهي يف رنية، ورمبا اأطلق على بع�س اجلبال يف اأ�سفل 
الوادي من جهة ال�س���رق ا�سم الوادي، ولكن وبناء على قول الهجري: "وجنران يف �سنده 
بينه وبينها بع�س نهار"، فاإن ال�س���را هنا يقع جنوبا عن �س���را ال�س���راة املعروف، فهو يف 

جنران كما يظهر. 

)*( ال�سرائق: قال: واأن�س���دين عبيد اهلل بن عبدالعزيز ال�سدري من بني عامر بن 
ربيعة لل�سناين من نهد وا�سمه جابر بن حوثرة: 

 ميــــاٍن ومـــن دوين جــبــال الــ�ــســرائــق)2( اأرقـــــــــــت لــــــــبق اآخــــــــــر الــــلــــيــــل خـــافـــق 
ود: روى ل�س���يخ من بني هال قوله: حرة بني هال معرت�س���ة من اأ�س���فل  )*( الطَّ
�سقف الطود، اإىل مهب ال�سمال. نقل عن الزهريي: اخلبت اأقرب اأر�س التهمة اإىل البحر، 
ثم احل�س���نة وهي جر الطود، ثم الطود.)3(، وباد بني هال كانت وادي بي�س���ة وما بينه 
وبني تربة، والطود هو جبال ال�سراة ول يطلق اإل على اجلزء الغربي ويطلق عليه "ال�سرو" 
و"احلجاز" و"الطود"، ول تو�سف بي�سة ول تثليث ول جا�س ول ما بينها باأنها من الطود، 

ُدْر(.  و"جر الطود" يبدو اأنه يق�سد به اجلبال املا�سقة جلبال ال�سراة يف تهامة)ال�سُّ

)1(   �س 1501� 1502 . 
)2(   �س 1502

)3(   �س 1519 .
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)*( العالية: قال: والعالية: عذار تربة اإىل جنران وجر�س، وما اأخذ اأخذه.

�ــســوبــه  جــــاد  اإن  الــو�ــســمــي  هـــــّرى  يــــــرد عــلــيــنــا مــــن يـــحـــل الـــعـــوالـــيـــا )1( األ 
وهنا ح���دد الهج���ري التعريف اجلغ���رايف التاريخي ملنطق���ة الدرا�س���ة، وترجم لنا 

املفاهيم ال�سائدة يف ع�سره، وهو موافق ملا ورد عند �سواه، كما �سياأتي معنا.
)*(وعربان: قال: الأ�ساقر: ه�سبات من وراء عربان، وهو جبل اأحمر �سرقي بي�سة)2( . 
)*( وعبل: من ق�س���يدة لثابت بن عبداملل���ك العريجي من بني مالك من عنز بن 

وائل )�سبق اإيرادها(.
وعبل: وادي بباد بللحمر مبنطقة ع�سري تنتهي عنده باد بللحمر جنوبًا وتبداأ باد ع�سري.  
)*( العــراق: ذكر اأنه حبل من حب���ال الرمل التي بني بيحان وماأرب)3(، قلت: وقد 
نق���ل احلموي عن اخلليل اأن العراق هو �س���اطئ البحر)4(، ولعل "عراق" بيحان هو الذي 

عناه طرفة خماطبا املرق�س الذي كان بنجران بقوله:
ـــــــرادي يــبــتــغــي  ـــــح اأ�ـــــســـــمـــــاء املــــــــ مــقــاتــلـــــهواأنـــــكــــــ تــ�ــســـــاب  اأن  عــــــوٌف  بــــذلــــك،   
يــــقــــره  قـــــــــــــــرار  ل  اأن  راأى  قــاتــلــهفــــلـــــــــمــــا  ـــد  بــــ ل  اأ�ــــســــمـــــــــاء  ــــوى  هـــــ واأن   
 عــلــى طـــرب، تــهــوي �ــســراعــا رواحـــلـــه)5(  تــــرحــــل مــــن ار�ـــــــس الـــــعـــــراق مــرقــ�ــس 

اإذ الرتحال من اأر�س العراق يف اأق�س���ى ال�س���مال ذهابا واإيابا يف اإثر حبيبته )ابنة 
عم���ه( اإىل جن���ران هو اأمر �س���عب التخيل، والأ�س���ح اأن املرق�س الذي ول���د يف اليمن)6(، 
وكانت ديار قبيلته ما بني تثليث وجا�س وجنران � كما ي�سف ابن قبيلته)7(، وتزوجت ابنة 

)1(   �س 1522 .

)2(   �س 1523 .

)3(   �س 1528 .
)4(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4/ �س93  .

)5(   ديوان طرفة بن العبد، �س78 .
)6(   الفري���ح، عبدالرحمن، بكر بن وائل منذ ظهور ال�س���ام حتى بداية الع�س���ر الأموي، ����س214 : واليمن هنا تعني 

اجلهة اليمنية.
)7(   يقول طرفة يف بكائه على الأطال وهو ابن قبيلة املرق�س: 

اأتعرف ر�سم الدار قفرًا من�ازله       كجفن اليماين زخرف الو�سي ماثله  
بتثليث اأو جنران اأو حيث نلتقي        من النجد يف قيع�ان جا�س م�سايله  

ديار ل�سلمى اإذ ت�سي�دك باملنى        واإذ حبل �سلمى منك داٍن توا�سله   
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عمه رجل مرادي بعد ابتعاده: قد كان حينها يف العراق )اليمنية( بجهات بيحان �س���بوة 
وم���ا اإليها، اأو بجهة �س���اطئ البحر، فرحل منها عائدا اإىل باد اأ�س���ماء باأ�س���فل جنران 
ومات بها)1( . ولعلنا مبثل ذلك جند جوابًا للكثري من الإ�س���ارات املتناق�سة حول مواطن 

اأحداث العرب يف اجلاهلية.
)*( عروى: ه�س���بة حذاء ماأ�س���ل، بها جاأوة بطن من باهلة، ولي�س���ت بعروى التي 
ق���رب وحفة القه���ر من دار العتيك هذه اأمنع واأ�س���مخ)2(. وكتب املحق���ق يف الهام�س عن 
كل م���ا م���ر: ورد هذا يف هام�س معجم ما ا�س���تعجم � ن�س���خة راغب با�س���ا، وعروى القهر 
جبال ل تزال معروفة يف جنوب �سل�س���لة جبال القهر، اأما عروى باهلة فقد اأن�سئ بقربها 
هج���رة معروفة يف العر�س. وعروى القهر هي جبال بجهات وحاف القهر يف تثليث وهي 
الت���ي ذكرها  مزاحم يف �س���عره .  وكانت عروى من ديار ذهل و�س���بيعة)3(، قال البكري: 
"عروى ": بفتح اأوله، واإ�س���كان ثانيه، بعده واو مفتوحة، مق�س���ور، على وزن فعلى. وهى 
قارة يف باد ذهل. هكذا قال اأبو عبيدة. وقال الأ�س���معي: هي ه�س���بة: قال امل�س���يب بن 

عل�س ال�سبعى:
ــــــا نـــــا�ـــــســـــــــــر ـــــــة لــــــيــــــ�ــــــس لــــــهـــــــ ـــــــي هـــــــــــدم الــــثــــعــــلــــبعـــــــديــــــــ وعـــــــــــــــــروى الـــــــت

ـــل الأبــــعــــديــــن   يـــ�ـــس الــــنــــا�ــــس مــــــن  ــــقــــى بـــــــه الأقـــــــــــــــــراب الأقـــــــــــربيف  ويــــ�ــــس
وكانت �س���بيعة قد حالف���ت بنى ذهل على ه���ذه القارة، اأنهم متحالف���ون ما بقيت، 
فنق�سوا حلفهم، ف�سرب هدم الثعلب لها مثا ل�سعفه. وعدية: هي اأم بنى عمر بن ذهل، 

وهى من بنى �سبيعة بن ربيعة")4( .
)*( العيــكان: جب���ل دون الهج���رية بينها و)بينه( )5(، بي�س���ة علم م���ن الأعام اإىل 

احلمرة، والربدان حتت وادي بي�سة)6( .
)*( الغائــط: قال و�س���األته � يعني �س���يخا م���ن هال � عن هيج، فق���ال هما هيجان: 
، كل هذا من مدافع بي�س���ة،  جبان باأ�س���فل رنئة، ودارا � مق�س���ور مذكر � والغ�س���ار والبليُّ

)1(   الهمداين، الإكليل، ج2/ �س260�262 .
)2(   �س 1530 .

)3(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/ �س936 .

)4(   البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/ �س936 .
)5(   اأوردها يف �س1631 بر�سم: "بينها و)بني( بي�سة علم ..." .

)6(   �س 1544 .



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 276
ي يف الغائط مهب ال�سمال)1(. ويبدو اأن الغائط هنا هو ا�سم واد ي�سب فيه وادي  وحيث تنهرِّ
بي�سة بجهة ال�سمال. قال احلموي: الغائط: مو�سع فيه نخل يف الرمل لبني منري)2(،  ولكن 
الهمداين كان يطلق على كل م�س���ب وادي "غائط"، كما اعترب كل �س���حاري اليمن غائط، 
بل و�س���ف الربع اخلايل و�س���ماه الغائط)3(، وكاأن الغائط، ا�سم �س���فة لكل موقع غائط يف 

الأر�س، اأي ما هبط من الأر�س واجتمعت به املياه.
* حور الغام�سات : اإىل الغمي�س���اء ثم و�س���فها حول يلملم وهو موقع بعيد عن باد 

ال�ساعر، ويبدو اأن الغام�سات يف الق�سيدة اإ�سارة لنجوم يف ال�سماء.
)*( امل�سرق: بلد من رنئة)4( . 

ذك���ر الهجري )امل�س���رق: بلد من رنئة( ولكنه مل يحل ذل���ك اإىل الراوي الرنوي، فلعله 
اعتربها من بلدة الراوي، بينما امل�سار ققد تكون اأقرب اإىل "امل�سريق": وهو مو�سع واٍدحول 

خيرب من باد خثعم )�سهران(، وهو من مناطق جوار نهد، اأو لعله كان من باد نهد. 
)*( وقنا: حتت املو�سع ُعقفان قال: يف �سرح قول ال�ساعر: 

ــــبــــي لــــــهــــــنَّ بــــالئــــقلـــقـــد اأنـــــزلـــــوين مــــن عـــوار�ـــســـتـــي قــنــا ـــــــازل مـــــــا قــــل مـــــــن
فقنوان اأحدها قنا: عقفان وقنا حل�سينة، كاهما من مرة)5( . 

)*( وَقَنا: جبل معروف يف تهامة ع�سري مت�سل بال�سراة ي�سب يف تهامة)6(، ل زالت 
نقطنه قبيلة يقال لهم "بنو مرة"، قال اأبو عمرو ابن العاء: اأف�سح النا�س اأهل ال�سروات، 
اأولها هذيل ثم بجيلة ثم الأزد اأزد �س���نوءة، واإنها كثرية الأهل والعيون والأنهار والأ�س���جار،، 
وباأ�س���فلها اأودي���ة تن�س���ب اإىل البحر، وكل هذه اجلب���ال تنبت القرظ، وفيه���ا من الأعناب 
وق�سب ال�سكر وال�سحل، وفيه معدن الربام يحمل منه اإىل �سائر الباد. وبها قنا وهو جبل 

عظيم �سامخ، �سكانه بنو مرة من فزارة، وحظ �ساحبة قنا م�سهور، قال ال�ساعر: 
كــــــاأخــــــت قــــنــــا بــــــه مــــــن �ـــســـعـــر �ـــســـاعـــراأ�ــــــــســــــــبــــــــت بــــــــــــــبة خــــــــــــــريا كــــــثــــــريا 

وهو ما ذكر اأن ن�س���يبًا ال�س���اعر اجتاز بقنا، ووقف بباب ي�ست�س���قي، فخرجت اإليه 

)1(   �س 1548 .
)2(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج4/ 184 .

)3(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، انظر: �س116، 145، 162، 164، 193، 217، 218، 219، 228، 260، 281، 282، 312  .
)4(   �س 1562 .
)5(   �س 1534 .

)6(   النعمي، ها�سم، تاريخ ع�سري يف املا�سي واحلا�سر، طبعة املئوية، 1999م، �س30 .
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جارية بلنب اأو ماء، و�سقته، وقالت له �سبب بي فقال ما ا�سم)1(.... اإىل اآخر الق�سة)2(. 

)*( كتنة القاع: قال و�س���األته � يعني �س���ليمان بن زيد العمري � من عمرو مرة نهد � 
عن قوله:

مــقــيــد  �ــــســــدر  عـــلـــم  عــــنــــدي  لـــيـــت   و�ـــســـائـــلـــة املـــــــــدراء مــــن حـــلـــهـــا بــعــدياأل 
ق���ال: املدراء � ممدودة � من اأر�س خثعم، ه�س���بة من تب�س���ع، واأق���رب املناهل اإليها 
كتنة القاع، من حمجة اجلوفية)3(. وكتنة موقع معروف �س���رقي جر�س و�سفها الهمداين 
فق���ال: "وكتنة اأول حد احلجاز وعر�س���ها �س���بعة ع�س���ر جزءا و�س���د�س ون�س���ف ع�س���ر، 
وعر�س���ها وعر�س جر�س واحد لأنها منها على خط الطول من امل�س���رق اإىل املغرب على 
م�س���افة اأقل م���ن يوم، ومن الهج���رية وتثليث عن يوم يف م�س���رقها، ثم منه���ا اإىل يبمبم 
ع�س���رون ميا".. انتهى، وق���د خالف الهمداين بذلك من قبله وم���ن بعده بقوله اأن كتنة 
اأول احلج���از، فال�س���حيح هو ما اأورده ابن قدام���ة)4(، وابن خرداذب���ة )5(، والبكري)6(، 
والقلق�سندي)7(،... وغريهم، من اأن طلحة امللك الواقعة �سمال �سعدة، يف باد وادعة)8( 

بني املهجرة و�سروم راح، كانت هي احلد بني احلجاز واليمن. 
)*( املجمعة: من كام �سليمان بن زيد العمري: رنوم: واد من وراء ج�سداء، وهي 
مرحل���ة، واملجمعة: وهي جتمع ترج وبي�س���ة. والن�س هنا خمتل���ف حرفيا � ومن ثم دللًة � 
عن ما ورد يف ف�س���ل "الن�س���و�س الأدبي���ة" حيث وردت عبارة "مرحل���ة املجمعة" بدون 
حرف الواو بينهما)9(، وهو الأ�س���ح، اإذ اأن مفردة "املجمعة" مل ترد يف الن�س الأ�سا�س���ي 
ك���ي يفرد له���ا تعريفا منف�س���ًا، فهي جاءت  دالًة على "اجل�س���داء" والت���ي هي مرحلة 

املجمعة جتمع ترج وبي�سة.  

)1(   القزويني، زكريا بن حممد، اآثار الباد واأخبار العباد، �س84، 85 .
)2(   للمزيد انظر ياقوت، معجم البلدان، ج4/ �س400 . 

)3(   �س 1573 .
)4(   ابن قدامة، اخلراج و�سنعة الكتابة، �س82�83  . 

)5(   ابن خرداذبة، امل�سالك واملمالك، �س135، 137، 189 .
)6(   اأبي عبيد اهلل البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س16 .

)7(   القلق�سندي، �سبح الأع�سى، ج 5/ �س44  .
)8(   الهمداين، �سفة جزيرة العرب، حتقيق حممد الأكوع، �س372، وقد علق املحقق حممد الأكوع يف احلا�سية بقوله: 

�سعدة" . �سمال  اجلنوب  ظهران  من  بالقرب  كبرية  قرية  "طلحة 
)9(   �س 658 .
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)*( مريغــان: موق���ع ق���رب تثليث، �س���بق تعريفه، ويبدو من ق�س���يدة ال�س���اعر اأن 

عقيل بتثليث وما حولها قبل رحيلهم للعقيق.  بني  مواطن  من  "مريغان" كان 
)*( املقرتب: قال عن ثجر: ماء لبني ق�س���ري، وثجر يف طريق جنران من املقرتب، 
وثجر بلقني)1(. وقال احلموي املقرتب: قرية لبني عقيل باليمامة)2(، ثجر: وادي يقع اإىل 
ال�س���مال من جنران،يبداأ من ال�س���فاح بباد يام وميتد لل�س���مال الغربي حتى ي�سب يف 
وادي تثليث)3(،  ومن ثم فمن املفرت�س اأن املقرتب املق�سود � ح�سب الو�سف � قريب منه، 

ويقع اإىل ال�سمال عن جنران اأي�سًا. 
)*( مقيَّد: و�ساألته � يعني �سليمان بن زيد العمري � من عمرو مرة نهد � عن مقيد، 
فقال: قرين �سغري، به ح�ساء حتفر من �سق تب�سع اإىل اجلب، جب يزخر باملاء، وهو دار 

مرة بن نهد، وهو الذي يذكره الدويدي، ودويد بن نهد عُجٌز. 
)*( جنران: ... لبع�س ل�سو�س ق�سري:

ـــا  ـــمــــ ـــعـــل تـــنـــاهـــي جنـــــــــران واأعـــــــــالمــــه الــــُغــــبا خــــلــــيــــلــــي �ــــــســــــريا �ــــــســــــرية وت
بــهــا  تــــدجلــــا  اأن  ــعــيــ�ــس  لــل تـــــاأويـــــا  وتــ�ــســتــ�ــســلــيــا يــــا �ــســاحــبــي فـــتـــى ِغـــمـــراول 
هــجــمــة  اهلل  يـــجـــمـــع  ان  ـــا  ـــس ـــاأ� ـــي ت ــراول  ــمـــ ــُس ــــة � ـــــــــــى ونــــهــــديَّ مـــبثـــنـــة الأَحْلَ

فيها الربثان و�س���م ثاثة اأعاط هذه �س���فتها )ااا( يف خد البعري، �س���مة لبني نهد 
وبني احلارث)4( . وجنران: بلدة م�س���هورة غنية عن التعريف، اأ�س���ار لها املوؤلف كاإحدى 
ب���اد العالية ق���ال: "والعالية: عذار تربة اإىل جنران وجر�س، وم���ا اأخذ اأخذه")5(، وتدل 
ه���ذه الأبيات على وجود ق�س���ري بالقرب م���ن جنران جماورة لنهد وبن���ي احلارث خال 
مرحلة الق�س���يدة، كما يدل الن�س � من خال الو�س���م املوحد لنه���د وبني احلارث � على 

وجود حتالف اأمني يف مرحلة الق�سيدة بني القبيلتني. 
النخيل: من ق�س���يدة طويلة حلن�س بن �سعيد الأزرقي النهدي وجرح يده العتكي من 

العتيك اأهل وحفة القهر: 

)1(   �س 1599 .
)2(   احلموي، معجم البلدان، ج5/ �س 165 .

احلربي امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س333 .   )3(
�س1613 .  )4(
)5(  �س 815 . 
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ــبــاقــم  الأجـــــوف)1( يـــــا طــــــول لـــيـــلـــك بـــــــالـــنـــخـــيـــل فـــ فـامل�سيل  �ــســالــة  فـــــ�ــســدور   

وحتمل الق�س���يدة اإ�سارات لبع�س املوا�سع يف املنطقة، ولعلها كانت من باد نهد اأو 
باد العتيك، وكلها مقيمة �س���رقي منطقة ع�سري، ومنها: الُنخيل، باقم، �سالة، )امل�سيل 
الأجوف(، الرباق، رهنة، ذات قتايد، ذات الأجرف، بالإ�س���افة ملواقع على اأ�س���فل وادي 
بي�سة منها القري. و"باقم": منطقة يف �سرقي اإمارة احلم�سة وتت�سل مبنطقة العني فيها 
قرية وبئران بهذا الإ�س���م وواد ذو فروع يتجه �سمال، والقرية مذكورة يف "اأطل�س منطقة 
ع�س���ري الدارية")2(. و"رهنة": واٍد ينحدر من ال�س���فوح ال�س���رقية لباد القهر وي�سيل يف 
وادي العطيفة وترفده �سعاب جبال اأبو قفيل، واأوثال، ووعل، ووادي روق،ووادي اخلربة، 
ويتجه لل�س���رق وينتهي يف �س���حراء منقع باد احلمام بباد يام �س���رق عني قحطان)3(، 

الرباق: ماء باأعلى وادي نار يف باد بلحارث ابن كعب بنجران)4( .
ة نهد، عن قوله: )*( النفر: وقال �ساألت �سليمان بن زيد بن عمرو العمري عمرو مررَّ

النجدوجــــزع الــعــلــوب الــبــهــم حــيــث جتــــاوزت الــنــفــر مــن مطلع  مــيــل  رد  فــمــا 
ق���ال: العلوب: ال�س���در، والواحدة علب ومي���ل، النفر: من اأمي���ال املحجة، عند رفيع 
يطلعك عليه ال�س���در من بطن تب�س���ع)5( .  وتب�س���ع �س���بق اإيرادها وهي �س���رق تندحة اإىل 
يع���رى، م���ا يعني اأن هذه املواق���ع تقع فيما بني تلك املواقع، وه���ي املحاذية لباد عنز بن 

وائل من ال�سرق ولباد خثعم من اجلنوب. 
)*( نقيع �سلول: قال: واأن�س���دين رجل من اأهل النقيع، نقيع �س���لول قال: ... )�سبق 

ايراد الق�سيدة( )6( . 
والنقي���ع: من ديار بني �س���لول ببي�س���ة اإىل وقتنا احلايل، وقد ذك���ر الهجري الرتبي 
)ن�س���بة لرتبة( وذكر اأنه �س���لويل من النقيع، وب���دا كاأنه يرى اأن "النقي���ع" الذي يقطنه 
بنو �س���لول يقع يف تربة)7(، وال�س���حيح اأنه يقع على وادي بي�سة، على بعد )39كم(�سمال 

)1(  �س1615 .
)2(  " الهجري، النوادر، �س40، 90  .

)3(  احلربي، علي ابراهيم نا�سر، املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية منطقة ع�سري، ج2/ �س759 .
)4(  الهمداين، ال�سفة، �س228  .

)5(  �س1618 .

)6(  �س1619 .
)7(  النوادر، ج1، �س 76 .
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مدينة )بي�س���ة(، ول زال النقيع من مواطن �س���لول، بينما متتد �سلول على النقيع وغريها 
حوايل مدينة ووادي بي�سة، جماورة ومتداخلة مع �سهران وخثعم، وهي حم�سوبة يف وقتنا 

احلايل على قبيلة �سهران.
وادي املياه: لبن الدمينة: 

ــــنــــي وبـــيـــنـــهـــا ــــي . راأيــــــــــــت لــــهــــا نــــــــــارا وب �سهوب)1(  املياه  وادي  يف  العر�س  من 
)*( الوحــاف: اأوحف���ة القهر، ووحف���ة العتيك، ووحفة ال�س���يد، اأ�س���فل باد بني 

احلارث بن كعب وجرم)2( .
)*( الوحفة: واأن�سد للمريخي الق�سريي:

���را (. وهذه يتكلم بها ق�س���ري ونهد والعتيك اأهل الوحفة،  ) كاأنها اأدماء تزجي �س�سرَّ
والوحفة بلد اأ�س���فل جنران، وحفة القهر، وخثع���م واحلارث بن كعب، وامليامنة من قي�س 
واليمن. والعتيك بن عمران بن عمرو بن عامر اإىل مازن الأ�س���د، وهم اأهل وحفة القهر 

وهم اإخوة الأن�سار )3( .
)*( وحفة القهر: قال الهجري يف "نوادره": اأن�س���دين اأبو عمرو النهدي للف�س���يل 

بن �سبح العتكي من وحفة القهر، وهم اأ�سحاب قن�س، فذكر اأبياتا اأولها:
الأورِق الـــ�ـــســـرمي  حــــني  اأغــــتــــدي  ــــــاء املـــــ�ـــــســـــرِققــــد  ــــ�ــــســــا وقـــــــــد اأ�ــــــســـــــ مــــعـــــــــلِّ

ـــــِق  ــــــ ـــــت نـــــ�ـــــسَّ ـــــبـــــاـ ــــــان كـــــل اأ�ــــــســـــــــــــدِقمــــــعــــــي ثــــــمـــــــ اأو  ــــا  كــــطــــرفــــهـــــ اأنــــــفــــــهــــــا 
ــــــــم عــــــيــــــنــــــيَّ طـــــــــــــــــــوال عـــنـــتـــــــق  ـــيـــع �ـــســـوهـــِقوهـــــــــ يـــ�ـــســـكـــنـــه كـــــــــاذي الـــبـــ�ـــس
ـــــه املـــــــربـــــــع رعـــــــــي مــــونــــق  ــــــــى لــــــ ـــــق)4( اأزكـــــــــ يـــــرن ـــيـــف ل  ـــــرب مـــــن الـــ�ـــس و�ـــــس

والوح���اف، والوحفة، ووحاف القه���ر، ووحفة العتيك، وواحف كله���ا تدل على موقع 
واح���د يقال له الوحاف اأو وحاف القهر، وهي جب���ال ل زالت معروفة جنوب تثليث بينها 
وب���ني جنران، ورمبا ا�س���توطنتها قبائل متفرقة فميز كل جزء ب�س���اكنيه كقول الهجري: 
و"حفة القهر" و"وحفة العتيك" و"وحفة ال�س���يد"، وهذا ل ينفي ات�س���الها، وعنها كان 

بيت لبيد: 

)1(  �س 1623 .
)2(  �س1626 .

)3(  �س1626  .

)4(  �س1626  .



281الق�صم الثالث : وقفة واآراء مع ال�صروات يف امل�صادر واملراجع والبحث العلمي
فـــمـــ�ـــســـنـــة  اأميـــــــنـــــــت  اإن  طــلــخــامــهــا فـــــ�ـــــســـــوائـــــق  اأو  الـــقـــهـــر  وحـــــــاف  مـــنـــهـــا 

وقول اأو�س بن حجر:
ـــلـــيِّ فـــالـــ�ـــســـخـــال تـــعـــذرت  فـــــواحـــــففــبــطــن الـــ�ـــسَّ مـــــطـــــــــــار  اإىل  ـــلـــه  فـــمـــعـــقــــ  

وقول ذو الرمة:
فــــواحــــف  مـــــطـــــار  بـــهـــمـــي  لـــعـــبـــت  ثمائله)1(اإذا  وا�سمحلت  اجلـــواري  كلعب   

ومطار موقع ذكره الهجري يف قوله:"... و�س���مي الفرط اأي�س���ا العان واجلمع العوان، 
من جبال دهر، وهو واد للقوادم من كندة بني رخية ومطار، عن ح�س���رموت بيوم، ورخية 
بها القرى، ومطار واٍد خاٍل، قال اأبو علي: هذا كله اأق�سى ال�ساحية واأول باد ح�سرموت". 

*  قلت: اأول باد ح�سرموت هو اأ�سفل جنران وهي بطن الربع اخلايل، و"مطاره": 
ا�س���م جبال و�س���عيب م���اء يف اخلان���ق بوادي �س���يحان مبحافظ���ة بدر اجلنوب �س���مايل 
جنران)2(، ولعل ذلك يدلنا على موقع واحف املجاورة ملطار والتي هي ذاتها وحاف، قال 

ثعلبة بن عمرو العبق�سي:
ـــــــهـــــــن �ــــســــحــــائــــف  قــفــار خــال منها الــكــثــيــب فـــواحـــف)3( .ملـــــــــن دمـــــــــــــــٌن كـــــــاأن

وكان���ت ب���اد عبدالقي����س يف اجلاهلية بنجران وم���ا اإليها، وقد ح�س���ر وفدهم اإىل 
الر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص من جن���ران)4(، والكثيب الوارد يف �س���عر العبق�س���ي ورد يف �س���عر املرق�س 

بجهات جنران يف قوله: 
ـــة بـــعـــدمـــــــا  ــــ ــــ ــــ ـــفـــهـــا تــــــذكــــــره خـــويـــل لــقــائــهــا�ـــس دون  جنــــــران  ذرى  حـــالـــت     
.واحــــتــــل اأهــــلــــي بـــالـــكـــثـــيـــــــب، واأهـــلـــــــهـــا  و�ـــســـمـــائـــهـــا)5(  اأر�ـــســـهـــا  كــلــب  دار   يف 

وه���و ما يدل على تواتر الإ�س���ارات اإىل "الوحاف" و"واح���ف" و"وحاف القهر" وما 
جاورها من مواقع حوايل جنران وما بينها وبني تثليث، واأنها موقع واحد. 

)1(  البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج4/ �س1237 �1238 .
)2(  عن موقع "جنران" (Najrantourism.sa)على ال�سبكة  .

)3(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5/ �س343  .
 )4(  للمزيد انظر: ابن �سعيد، ن�سوة الطرب، �س668 وكنعان، حممد بن احمد، ال�سرية النبوية واملعجزات، خا�سة تاريخ 

      ابن كثري، �س 698 .
)5(  ديوان املرق�سني الأكرب والأ�سغر، حتقيق كارين �سادر، دار �سادر - بريوت، 1998�س83  .
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)*( الهجــر: ق���ال: نحن نرتاف الري���ف، ونهتجر املهجر، وهجرنا جن���ران، يقولها 
نه���دي، وكل بلد متتاره بادية فهو هجرهم)1(. واإي�س���اح لغوي ملفه���وم الهجر واختافه عن 
الري���ف، واملفردة )الهج���ر( ل زالت ت�س���تخدم الآن بنف�س الدللة، ولكن بر�س���م "هجرة" 
فيقال "هجرة الأرطاوية" و"هجرة الغطغط" ... اإلخ، وتدل على اأماكن ا�ستيطان البادية، 
وقد حتمل الهجرة ا�سم املوقع الذي تقع فيه، وقد حتمل اأحيانا ا�سم القبيلة من البادية التي 
ا�س���توطنتها، وقد اأن�س���ئت الكثري منها يف عهد امللك عبدالعزيز غفر اهلل له. وقول النهدي 
هجرنا جنران يدل على �س���لة نهد بنجران، ومركزيتها بالن�س���بة لهم يف ع�س���ر الهجري، 
وهذا رغم اأن جنران كانت من باد احلارث بن كعب، والتي كانت ن�سطة يف زمن الهجري، 
وه���ذا ناهيك عن دللته عل���ى العاقة اجليدة بني نهد واحلارث بن كع���ب، فاإنه يف العموم 
يحمل دللة على نوعية �س���لة القبائل ببع�سها وجتاورها يف املواقع، فنجران ذكر اأنها كانت 
يف اجلاهلية من مواطن متيم)2(، ومن مواطن �س���يبان بن ذهل البكرية)3(، وعبدالقي�س)4(، 
واإياد)5(، و�سبيعة � كما جاء معنا � علمًا باأن احلارث بن كعب كانت م�ستقرة بنجران، وهذا 
يدل على اأن القبائل ت�ستوطن يف الباد املحيطة مبدينة جنران وتتجاور بها، فيقال عن كل 
منها اأنها بنجران )وهذا ينطبق على اأي بلدة اأخرى(، كما هو حال نهد يف ع�سر الهجري، 

اأو لعل بع�سها تنتجع بني مناطق قرب جنران ومناطق اأخرى، فيذكر اأنها بنجران.   
)*( الهجرية: بالقرب من تثليث، ما بني احلم�سة والأمواه، وتعرف حاليا با�سم اجلعيفرة، 
وه���ي قرية نهد، كما ذكر الهمداين)6(، وقد ذكرها اب���ن خرداذبة من خماليف مكة النجدية)7(. 
التي كانت تتبع ولية مكة املكرمة، ومثله ذهب البكري")8(، وقد ذكراها اإىل جوار ذكر حوا�س���ر 

معروفة مثل جنران وجر�س وعكاظ وتربة وتبالة، ما يدل على اأهميتها يف العهود القدمية. 
)*( هرجاب: وادي اإىل �س���رقي وادي بي�س���ة ويوازيه حتى ي�س���ب يف بي�س���ة عند قرية 
احليفة من باد �سهران جوار م�سب وادي ترج ببي�سة، ومن خال بع�س الأ�سعار ناحظ اأن 

هرجاب كان م�سربا لاأمثال يف كرثة حمامه وعلورِّ �سوِت غنائه على الأ�سجار. 

)1(  �س 1630 .
)2(  القلق�سندي، اأبي العبا�س اأحمد بن علي، نهاية الأرب يف معرفة اأن�ساب العرب، �س408

 )3(  انظر: احلموي، ياقوت، املقت�سب من كتاب جمهرة الن�سب، �س185، ابن حزم الأندل�سي، علي بن اأحمد، جمهرة اأن�ساب 
      العرب، �س321 .

)4(  كنعان، حممد اأحمد،  ال�سرية النبوية واملعجزات � خا�سة تاريخ ابن كثري، �س698  .
)5(  خري الدين الزركلي، الأعام، ج2/ �س48، 49 .

)6(  الهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س227�228 .
)7(  ابن خرداذبة، امل�سالك واملمالك، �س133 .

)8(  البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س308، 309 .
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)*( ه�سب العالة: لكعب بن م�سهور املخبلي من جليحة خثعم من ق�سيدة �:

ـــم)1(. قــفــا فـــا�ـــســـاأل الأطــــــالل بـــني اأ�ــســلــة الـــ    ـــثـــل ــــــــرداة وهـــ�ـــســـب الـــعـــالـــة املـــت  ـ
6ـ اخلال�سة والدللت:

من خال ا�س���تخا�س ما ورد عن منطقة الدرا�س���ة يف تعليقات ونوادر الهجري فاإن 
لنا هنا تعليقات حول دللت هذه اخلا�سة:

اأ ـ الدللة الأدبية:
نقل الهجري الأخبار وال�س���عر يف اجلزيرة العربي���ة عن )188( راويا معروفا و)7( 
جماع���ات و)5( ن�س���اء اأي م���ا جمموعه )200 ( م�س���در رواية، ا�ستح�س���ر الهجري لنا 
بينهم )19( م�س���درا للرواية من هذه املنطقة، وبينما كان عدد ال�سعراء الذين ذكرهم 
)425( �س���اعرا فقد كان منهم )47( �ساعرا من منطقة الدرا�سة موزعني على عدد من 
القبائ���ل، واإذا كان هنال���ك من ماحظ���ة، فيجب التنبه اإىل اأن اأك���رث من نقل عنهم من 
الرواة وال�س���عراء كانوا م���ن القبائل املجاورة له يف املدينة اأو يف مكة، وقد اأملح اجلا�س���ر 
اإىل امليزة التي ا�س���تاأثرت بها بع�س هذه القبائل يف كرثة رواتها يف كتاب الهجري بقوله: 
"وق���د ات�س���ح يل مما قراأته من���ه اأنه بينما روى عن اأكرث من ع�س���رين راويا من قبيلة، 
اقت�س���ر على اأقل من ذلك من قبائل اأخرى، وهذا يرجع اإىل �س���لة تلك القبائل باملدينة 
وقربه���م منها، كبني �س���ليم الت���ي يجاورونها يف املنازل، وهذيل الت���ي ينزلون بينها وبني 
مك���ة، وبني عقيل الذين يبدو اأنهم لكرثتهم يكرثون ال���رتدد عليها، هذه القبائل الثاث 
هي اأكرث من ات�سح يف كتاب الهجري كرثة الرواة منها، بحيث زاد عددهم من كل قبيلة 
عن خم�س���ة ع�س���ر راويا، اأما عداها من القبائل الأخرى فدون ذلك)2(. " .. انتهى. كما 
اأن���ه اأعاد التاأكيد على ذلك يف مقدمة اجلزء اخلا�س بال�س���عر اإذ اأفرد القبائل املذكورة 
دون املناطق اجلغرافية، وقد ذكر اأن بع�س رواته كانوا اإذ هو ب�"�س���رية" وبع�س���هم تلقى 
عنه وهو يف "جدة" وبع�س���هم يف "املدينة"، وقد كان روؤ�س���اء القبائل و�سعراوؤهم يفدون 
على اأمراء العقيق � حيث كان يقيم �، وهي اإحدى قرى املدينة املنورة، ومن ثم يلتقي بهم، 
ويتلق���ى عنه���م، ولهذا جند كتابه يحوي كثري من القبائل التي على �س���لة باملدينة، والتي 
اعتربها الأكرث ات�ساًل بالهجري من غريها لقربها منه وات�سالها باملدينة بدءًا بالثاث 
الأوىل: عامر، و�سليم، وهذيل، ثم تاأتي بعدها القبائل الأوثق �سلة باملدينة من �سواها مثل 
هوازن، واأ�س���جع، ومزينة، وغطفان، وحمارب)3(. ه���ذه القبائل املقيمة حوايل املدينة وما 

)1(  �س 1635 .
)2(  �س 59 .

)3(  �س 497 � 504 .
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بينها وبني مكة � حيث كان الهجري مقيما يف املدينة ب�س���كل دائم، ويف مكة لبع�س الوقت � 
ا�س���تاأثرت مبيزة القرب والت�سال املبا�سر وامل�ستمر مع امل�سدر، وبالتايل فقد بلغ جمموع 
م���ا اأورده الهجري من �س���عرائها )280( �س���اعرًا، ولهم )4425( بيت���ا، ومن املاحظ اأن 
حجم النتاج ال�سعري لكل قبيلة من هذه القبائل له �سلة با�ستمرار ات�سالها مع الهجري، 
بينما كانت فر�س املناطق الأخرى اأقل، فا تتاح الفر�س���ة اإل م�س���ادفة مبقابلة طارئة مع 
احدهم ممن يحفظ طرف ق�سيدة اأو بع�س بيت، ومن ثم فلتقييم غزارة النتاج ل ميكن 
جتاهل تاأثري عامل القرب والبعد عليه، واإذا ا�ستبعدنا هذه القبائل املجاورة للموقع وعقدنا 

املقارنة ملنطقة الدرا�سة مع بقية املناطق يف اجلزيرة العربية فاإننا �سنجدها كالتايل:  
اأورد م���ن منطقة الدرا�س���ة يف )العالية( و)ال�س���راة( عدد )47( �س���اعرًا لهم . 1

حوايل )863( بيتا، وتعد هذه ن�سبة عالية اإذا ما قارنرَّاها ببقية املناطق ال�سبيهة 
مبنطقة الدرا�س���ة من حيث كونها غري جماورة للمدينة املنورة، مع العلم اأنه مت 
ا�ستثناء �سعراء ال�سراة من فهم وعدوان وثمالة وثقيف لعتبارهم خارج منطقة 

الدرا�سة، كما ا�ستبعد �سعراء مناطق تهامة من منطقة الدرا�سة.
و�سط اجلزيرة العربية � وهي منطقة كبرية �  و�سعراوؤها )29( ولهم )220( بيتا)1(.. 2
تهامة )مبا فيها مكة وما حولها وكنانة( � وهي منطقة كبرية � كان عدد �سعرائها . 3

)18( لهم )355( بيتًا)2(  .
اأم���ا منطقة �س���مال اجلزيرة العربية � وهي باد وا�س���عة � فكان عدد �س���عراوؤها . 4

)26( �ساعرًا لهم )369( بيتا )3(. 
بينما كان �سعراء اليمن )7( �سعراء لهم )47( بيتا)4(. . 5
منطقة هجر والأح�ساء و�سرق اجلزيرة العربية، مل اأجد لها ح�سورًا يف الكتاب، . 6

ورمبا كان لبعدها عن موطن الهجري اأثرا يف ذلك.
وم���ن خال ما تقدم جند اأن منطقة الدرا�س���ة، فيما بني تربة وجنران وجر�س )يف 
ال�س���راة والعالية( كانت من اأغنى مناطق اجلزيرة العربية يف اإنتاج ال�س���عر رغم بعدها 
ع���ن مواطن اللتقاء والهتمام م���ن قبل الأدباء الذين يلتق���ون بالنا�س يف منطقتي مكة 
واملدين���ة اأو يف املناطق الأكرث ارتباطًا بالعوا�س���م العربية)5(،  مما يدلنا على احل�س���ور 

)1(  �س 507� 508 
)2(  �س 505� 506 .
)3(  �س 508 � 509 .

)4(  �س 505 .
)5(  هذا ما وجدناه يف �س���لب البحث مع اأننا حذفنا بع�س الن�س���و�س واأ�سعار اأوردها الباحث حتى نتمكن من ن�سر هذه الدرا�سة 

مع غريها يف مو�سوعة ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب (، وقد ين�سر البحث كامًا يف وعاء اأكرب واأو�سع .) ابن جري�س(.
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الدائم لل�س���عر يف حياة اأهلي منطقة الدرا�س���ة ب�س���كل تلقائي متوارث، جنده يف جلوئهم 
اإليه يف التعبري عن اأحوالهم، فهو حا�سر يف كل مناحي حياتهم من احلرب، اإىل الهجاء، 
اإىل الغ���زل، اإىل  الرثاء، اإىل احل���زن، اإىل البكاء على الأطال، اإىل املدح، فهو جزء من 
تركيبتهم، كما هو كل عربي يف جزيرة العرب، اإل اأن ابتعادهم عن العوا�سم ال�سامية 

حيث مواطن ا�ستقطاب الأخبار وتوثيقها رمبا اأخفى الكثري من انتاجهم الأدبي. 
ب ـ الدللت اجلغرافية:

م���ن خ���ال الإ�س���ارات التي قدمها لن���ا الهجري ف���اإن املنطقة الواقعة م���ا بني تربة 
وجنران وجر�س كانت لها دللتها اجلغرافية على منطقة حمددة، كانت تعرف يف ع�سر 

الهجري ب�"العالية".
وجند ذلك من خال اإ�س���ارات الهجري اإليها اأو حتديدها مبا�س���رة كقوله: "العالية 
عذار تربة اإىل جنران وجر�س، وما اأخذ اأخذه)1( "، اأو من خال اإ�ساراته املتكررة لوحدة 
لغتها كما جاء معنا. والعالية هو ا�سم يطلق لاخت�سار اأحيانا على ما عرف با�سم "عالية 
جند" وهو ا�س���م �س���اد خال مرحلة الهجري وما بعده متييزا لها عن جند ال�س���فلية اأو 
ال�س���هلية، وال�س���فلية هي تلك الواقعة اإىل ال�س���مال وال�س���رق من جند العالية، وهي التي 
حدد اجلغرافيون امتدادها �س���رقا ب���وادي الرمة، وغربا مبناهل الأودية املتجهة �س���رقا 
وم���ن اجلنوب اعتربوها تبداأ من جند العالية ورمب���ا اعترب اأيهم اأن امتداد جند العالية 
�س���مال مث���ل مهد الذهب واملدينة املن���ورة وما اإليها هي جزء من العالي���ة، وقد يبدو قول 
الهج���ري "وم���ا اأخذ اأخذه" ذو دللة على ذلك، ولكن مما ي�س���عف ذلك اأن الهجري كان 
يقطن املدينة املنورة عندما و�سف العالية بقوله "العالية عذار تربة اإىل جنران وجر�س 
... ")2(، فق���د ح���دد بذل���ك العالية يف موقع حم���دد اآخر بعيد عن جه���ات املدينة املنورة 
وما وقع �س���رقها � حيث يتجه املعا�س���رون لتحديد العالية � بل واجته يف التحديد من تربة 
جنوبا اإىل جنران وجر�س مبتعدًا عن املدينة � فلعله ق�س���د بذلك ما اأخذ اأخذه �سرقًا، اأو 
ما وقع بينها اأو على امتداد اأيها، ورغم ذلك جندنا اأَْمَيل اإىل اأن هنالك دائما عدم حتديد 
وا�سح للمناطق اجلغرافية ب�سكل دقيق يف ظل عدم وجود كيانات �سيا�سية بحدود وا�سحة، 
ويف ظل اإ�س���ارات مت�س���اربة، وعلى العموم فقد كانت العرب تطلق على اأودية بي�سة، وترج، 
وتبالة، ورنية، واملراغة ا�سم "اأعرا�س جند")3(، وكل هذه الأودية تقع يف منطقة الدرا�سة 
)العالي���ة( بالفع���ل، ما يعني اأن الهجري وثق لنا امل�س���تفي�س يف ع�س���ره م���ن املفاهيم يف 

)1(  �س 815 .
)2(  �س 815

)3(  للمزيد انظر: البكري، معجم ما ا�ستعجم، �س9، والهمداين، �سفة جزيرة العرب، �س 231 . 
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اجلزي���رة العربية حول جغرافية املنطقة املدرو�س���ة، مطابقا ملا ورد عند �س���واه. ورغم اأن 
الهجري قد حدد ال�سراة ب�سكل منفرد عن العالية، اإل اأنه كان ي�ساأل الطرفني عن بع�سهما 
ما يدل على اخت�س���ا�س كل منهما بالآخر، وعلى ات�س���ال باد ال�سراة بالعالية، فقد �ساأل 
الهجري وجمال�س���وه ال�س���روي )اجلبهي( عن �س���عر نه���د وخثعم)1( )م���ن العالية(، وبدا 
كاأنهم معدودون من بلد واحد، بينما روى عن النهدي و�سفا للطود )ال�سراة( وجر الطود 
واخلب���ت املجاور له)2(، ما يدل على ارتباط املوقعني ببع�س���هما، وهذا �س���حيح، فال�س���راة 
عبارة �س���ريط �س���يق من القمم املطلة على تهامة يف طرف العالية الغربي، ول زالت باد 
العالية امتداد لباد ال�سراة اأو العك�س، فلكل قبيلة من قبائل املنطقة امتداد هنا وهناك.

ج: الدللت اللغوية: 
ونعني بذلك املفاهيم التي نخرج بها عن امل�س���تفي�س حول اللغة يف منطقة الدرا�سة 
وما يقال عنها من خال ما اأورده الهجري من اأقوال، و�س���عر، وما حتمله من دللت عن 
املفهوم ال�س���ائد عنها يف ع�س���ره، فقد حتدث عن اللغة يف منطقة ال�سراة والعالية، ومن 
ذل���ك: يقول يف اإحدى رواياته: "واأن�س���دين اجلهني من جهينة احلجر، بطن من الأ�س���د 
من اأهل ال�سراة ف�سحاء" ويف نقل اجلا�سر ملا ورد عن الهجري يف امل�سادر الأخرى قال: 
الإ�سبيلي يف خمت�سر كتاب الر�ساطي: اجلبهي: يف الأزد، قال الهجري: اأن�سدين  " قال 
اخلي���ار بن حممد بن امل�س���يع العذمي من �س���هر احلجر جلعفر ب���ن عبداهلل اجلبهي من 
جبيه���ة الأو�س من احلجر بن الهنوؤ بن الأزد من اأهل ال�س���راة وهم ف�س���حاء". وذكر له 
�س���عرا". ويف روايته: "قال الرتبي: هو املزح اأي�س���ا بجر امليم، وهو ف�س���يح من �سلول من 
اأهل النقيع". ويقول يف اأخرى: "قال اأبو عمرو ال�س���لويل وكان ف�س���يحا". ويف موقع قال 
عن اخلثعمي: "اأراد يناأمن من كل مناأم فحول الهمزة وكذا الف�سحاء ل يهمزون وكلهم 
ياأم���ن م���ن كل مامن". ث���م جنده يقول يف اأح���د املواقع: "بي�س � بفتح الباء � لغة ف�س���يحة 

لق�سري ونهد وخثعم و�سلول ومن تيامن من جندية العرب". 
ويف �سرحه لبع�س خ�سو�سيات اللغة يف القبائل واملواقع قال: "وكل مق�سور غري عن 
بنيته مل يخرج من الق�سر اإىل املد، ول غريه، وكذلك املمدود مثل )الرجاء( و)الق�ساء( 
واأ�س���باههما، فهو على مده، ويتكلم به اأهل تربة ورنئة من �سلول وخثعم ونهد وجرم وهم 
نهي���ة يف الف�س���احة". ويف موقع اآخر، بع���د اأن اأورد عجز بيت للمريحي الق�س���ريي قال: 
"وهذه يتكلم بها ق�سري ونهد والعتيك اأهل الوحفة". وقال يف تفريقه يف بع�س اخلوا�س 

)1(  �س 60 .
)2(  �س 1394 .
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ب���ني لغة اأهل احلجاز ولغة اأهل ال�س���هل: "اأجمع ف�س���حاء العرب املحج���زون على جوؤذر 
� ب�س���م اجليم والذال � وفتحهما لغة ال�س���هلية، فاأما �س���م اجليم وفتح الذال فمن كام 

العامة ول يقوله ف�سيح" ... انتهى. 
وكث���ريًا ما نق���ل عنهم مفردات لغوية كقوله عن اجلذام���ة: ".. وقال اخلثعمي: "هو 
الق�س���ر من الذرة، مثل الذي �س���نبل الرب". .. وقوله: "واأن�سدين اخلثعمي بدوي" واأورد 

بيتا �ساهدا على )احلنون(: 
مــــن احلـــ�ـــســـن حــــنــــون بـــــــرميـــان يــانــعحـــمـــلـــن عـــلـــيـــه الــــــرقــــــم حــــتــــى كــــاأنــــه 

وقال: وتدعو خثعم ونهد وبلحارث وجرم الع�سة جميع النباتات �سغريه وكبريه.
قل���ت: ولو اأ�س���اف لها عنز، والأزد، وجنب ل�س���حت اأي�س���ا، فاللفظ )ع�س���اة( ل زال 
ي�س���تعمل لو�س���ف النباتات وخا�س���ة الربية يف كل باد  ال�س���راة. وقال: اخلمار من الع�سه 
والواحدة ع�سة، �سجر يتخذ منه الق�سي يكون بجر�س وال�سراة. وقال: وقال الغنوي: نفح�س 
العنب معناه: ندلكه حتى يتميز من معاليقه. قاله اجلر�سي. و)الغنوي( من جر�س � يبدو اأنه 
قد �س���حف عن "العنزي" �، وزراعة العنب مما ا�س���تهرت به جر�س، و"فح�س" اأي "دلك"، 
وه���ي من املف���ردات املحلية ال�س���ائدة اإىل الآن. وقال: "قال الزه���ريي والتبايل واخلثعمي: 
الر�سن الواحد واجلميع الأر�سان، ومثل الر�سن املر�سن وجمعه املرا�سن، م�سيق الوادي، 
وم�س���ايقها والأر�سان موا�س���ع من تثليث". وقال: "وقال ال�سروي: وهو اجلازي، وقد جزى 
رقبته ونف�س���ه يف �س���بيل اهلل، يجزيها مث���ل بتلها، والبتل: القطع، ومنه مي���ني بتلة ل مثنوية 
( �س���ائدة يف اللهجة العامة مبعنى  فيها، ول مثنوية للجازي .....". قلت: ل زالت كلمة )َجَزّ
)قطع(. وقال اأي�سا: "وقال ال�سروي اأ�سر بنا املاح � امليم مفتوحة � وفارقوا عذب املاء فلم 
يجدوا بعد ماء ال�سراة اإل ملحا". ومنه قوله: "وقال الرتبي وهو املزج � اأي�سا بجر امليم وهو 

ف�سيح من �سلول، من اأهل النقيع، وهي الدعوة من املدعاة اإذا جمع القوم للطعام".
من خال ما تقدم فاإن ما قاله الهجري عن ف�ساحة اأهل ال�سراة هو امتداد ملا ذكره 
علماء اللغة والرواة عن هذه املنطقة واخت�سا�سها بالف�ساحة مثل اأبي عمرو بن العاء)1( 
والهمداين)2( وابن جبري)3( وابن �سعيد)4( و�سواهم، ولكننا هنا اأمام نقل لأحد اأبناء اجلزيرة 

)1(  القزويني، اآثار الباد واأخبار العباد، �س88 -89  .
)2(  الهمداين، احل�سن بن اأحمد بن يعقوب، �سفة جزيرة العرب، حتقيق الكوع، �س250  .

)3(  الكناين، حممد بن اأحمد بن جبري، رحلة ابن جبري، دار �سادر بريوت، بدون تاريخ، �س110 - 113.
)4(  ابن �سعيد الندل�سي، اجلغرافيا، �س27 .
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العربية ممن عاي�س���وا قبائل اجلزيرة العربية، ونقلوا عنهم مفاهيمهم ولغتهم نقا مبا�سرا 
من داخل اجلزيرة، وهو ما ي�سيفه ك�ساهد، مما يزيد الثقة ب�سهادة �سابقيه. وناحظ دائما 
نزوع الهجري لتحديد �سخ�س���ية لغوية خا�س���ة لقبائل خثعم، ونهد، و�سلول وجرم والعتيك، 
وحتديد �س���فات لغوية لها، واإف���راد لغة العالية � التي حددها ما ب���ني تربة وجنران وجر�س، 
وكل القبائل التي ذكر كانت تقطن العالية، ومتثل الثاث الأوىل القبائل الرئي�س���ية يف �سرق 
منطقة ع�سري يف تلك املرحلة، بل واأفراد مامح لغة ال�سهليني عن لغة "املحجزين" )1(، ولعل 
ما اأمكن متييزه يف هذا اخل�سو�س هو اإ�سارته لف�ساحة هذه القبائل وو�سمهم كلما تعر�س 
للغتهم بالف�ساحة، بالإ�س���افة لبع�س املفردات التي ل زالت من خ�سو�سيات املنطقة والتي 
وردت يف الن�س���و�س والتي مت التنبيه عليها يف تعليقنا على الن�س���و�س ذاتها. واكتفي بذلك 

حول خ�سو�سية اللغة واملفردات التي حتدث عنها، ونرتك البقية لأهل ال�ساأن.
د ـ الدللت التاريخية :

من الدللت التاريخية التي نخرج بها عن منطقة الدرا�سة يف كتاب الهجري:
تبعية منطقة الدرا�س���ة الإدارية لولي���ة مكة املكرمة، وجند ذلك من خال حادثة . 1

علبة احلارثي يف يوم "�س���حبل" يف جهات باد احل���ارث بن كعب حوايل جنران � 
والتي تقع يف اأق�س���ى جنوب منطقة الدرا�س���ة � حيث مت نظر الدعوى واإقامة احلد 
عليه من قبل وايل مكة يف مكة املكرمة)2(، كما اأن هذه احلادثة، تدل على �س���عف 
الإدرات املحلية القائمة يف بع�س مدن املنطقة مثل جر�س التي كان املو�سلي عاما 
عليه���ا )تابعا لوايل مكة( )3(، والهجرية، وجنران، وال�س���راة، وتبالة، وتربة، التي 
اأ�س���ار لها البكري)4(واب���ن خرداذبة)5(، اإذ جتاوزها اأ�س���حاب الدم اإىل وايل مكة 
مبا�سرة، اأو اأن الأنظمة تفر�س اإحالة مثل هذه الق�سايا اإىل الولية الأكرب يف مكة.

حتال���ف نهد وبني احل���ارث بن كعب، وجند ذلك يف توحد و�س���م اإبلهما)6(، ويف . 2
ك���ون جنران هجرهم���ا معًا كما ج���اء يف حديث النه���دي للهج���ري)7(، وهو ما 
يعطين���ا م�س���داقية اأكرث لأخبار وردت يف امل�س���ادر الأخرى ع���ن حلف عنز بن 

)1(  هكذا اطلق عليهم  .
)2(  �س 572 .

)3(  اأ�سار له الهمداين يف كتاب الإكليل )ج2/�س146( وذكر انه كان عامًا ل�سلطان مكة على جر�س  .
)4(  البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج1/ �س308، 309 .

)5(  ابن خرداذبة، امل�سالك واملمالك، �س133 .
)6(  �س 1613 .
)7(  �س 1630 .
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وائل وخثعم مقابل حلف نهد واحلارث بن كعب الذي ا�س���تمر حتى نهاية القرن 
ال�س���اد�س الهجري، حيث انتهى مبعركة احلزم التي جلت بعدها نهد و�س���عفت 

احلارث بن كعب، ودخل بع�سها يف يام.
وجود العتيك يف هذه املنطقة كواحدة من قبائل التي تقطن البادية خال املراحل . 3

الأوىل من ظهور ال�سام)1(، وهو ما مل اأجد من �سبق الهجري اإليه، بل اإن امل�سادر 
الأخ���رى الاحقة له اأهملت هذا اخلرب، حتى اأن الهمداين الذي عا�س���ر الهجري 

وجاء بعده مل يورد خرب وجود العتيك يف جهات الوحاف وما اإليها.
ح�س���ور قبائل لهب و�سكر وي�س���كر وبجيلة يف باد ال�سراة، باأ�س���مائها، كقبائل . 4

م�ستقلة، ون�سطه خال مرحلة الهجري )القرن الثالث(.
ك���رثة، وتداخ���ل، وتخالف القبائل على املنطقة ب�س���كل �س���ريع، وكرثة نزاعاتها . 5

وحروبها منذ الع�س���ر اجلاهلي امتدادا اإىل الع�س���ر الهجري، وجند ذلك من 
خال اختفاء ذكر عدد من القبائل يف الكتاب ممن ورد لها ذكر قوي يف املنطقة 
قب���ل مرحلة الهجري كزبيد)2(، ومراد)3(، و�س���بيعة، وذهل)4(، وعبدالقي�س)5(، 
و�س���يبان)6(، واإي���اد)7(، وجهينة)8(، وعامر، ومتيم)9(، ث���م اختفاء ذكر عدد من 
القبائل التي ذكرها الهجري يف تلك املرحلة مثل نهد، واحلارث بن كعب، وجرم، 
وعقيل، وجعدة، وهال، و�سكر، وي�سكر، ولهب، اإذ رحلت بع�سها ودخلت اأخرى 
يف القبائل الأكرب املجاورة، واأخرى تغريت اأ�سماوؤها، وامتدت على باد بع�سها 
قبائل اأخرى، ولعل اختفاء القبائل التي اأ�سار الهجري لوجودها يف هذه املنطقة 
فيما بعد: يعد �س���اهدا �س���منيًا على تخالف القبائل يف ا�ستيطان هذه املنطقة عرب 

)1(  �س 992 .
)2(  قدامة بن جعفر، اخلراج و�سنعة الكتابة، �س82 .

)3(  يقول الأرياين: " اأما )احلداأ( � من مراد � فقبيلة مينية معروفة كانت منازلها يف املا�س���ي يف �س���راة جنب و�سنحان 
الواقعة الآن يف اململكة العربية ال�س���عودية. اأما الآن فاإن احلداأ تنزل و�س���ط اليمن..، انظر الأرياين، مطهر، نقو�س 

م�سندية، �س133.
)4(  البكري، معجم ما ا�ستعجم، ج3/ �س936 . 

)5(  كنعان، حممد اأحمد،  ال�سرية النبوية واملعجزات � خا�سة تاريخ ابن كثري، �س698 . 
)6(  انظر: احلموي، ياقوت، املقت�سب من كتاب جمهرة الن�سب، �س185، ابن حزم الأندل�سي، علي بن اأحمد، جمهرة 

اأن�ساب العرب، �س321 .
)7(  خري الدين الزركلي، الأعام، ج2/ �س48، 49 .

الزبي���دي، حممد مرت�س���ى احل�س���يني، ت���اج العرو�س من جواه���ر القامو�س، حتقي���ق عبداملنعم الطح���اوي، ط1،   )8(
1421ه/2000م، ج31 �س193  . 

ديوان �سامة بن جندل ال�سعدي، حتقيق د. فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية � بريوت، الطبعة الثانية 1407ه�، �س203 .  )9(
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الزمن، ب�سبب كرثة ال�سراعات على مراعيها الغنية، مما ي�سادق على �سحة خرب 
ح�سور من كان قبلها ممن ورد خرب وجودها فوق هذه الأر�س قبل عهد الهجري. 

اختف����اء ذك����ر قبائل ربيعة م����ن معظم اأنح����اء اجلزيرة العربية يف ع�س����ر الهجري يف . 6
رواياته، فيما عدا تواجد عنز بن وائل بجهات باد ع�سري وما جاورها)1(، ومن حالفها 
من قبائل معد)2(، وذكر �سعيف لهزان يف باد اليمامة)3(، وجند دللة ذلك يف التايل: 
اأوًل: ندرة من نقل عنهم الهجري من ربيعة غري اجلاهليني، فلم يورد �س���وى حردبة 
احلنفي: وهو اأحد �س���عراء الع�س���ر الأموي من �سحيم حنيفة، وبكر بن النطاح: من اأهل 
القرن الثاين )ت192ه�(، وكان من �س���كان الب�س���رة ثم بغداد، والف�سل بن قدامة )اأبو 
النجم العجلي(: وهو من �سعراء الع�سر الأموي )ت130ه�(، وكان يرتدد على عبدامللك 
ب���ن م���روان، اأي اأنه كان يف ال�س���ام وما اإليها ل يف اجلزيرة العربية، وقد نقل يف الن�س���ب 
عن حميد الق�س���يمي العجلي)4(، ومل نعرف من اأي الباد هو، واأورد ل�ساعر عنزي قبيلته 
جماورة لطي ولعله من عنزة، وكما ناحظ فاإن قلة عدد �سعراء ربيعة باجلزيرة العربية، 
بل وانعدام ح�س���ورهم يف ع�س���ر الهجري يف اجلزيرة العربية يثري النتباه،خا�سة وهم 

من كانوا حينها ميلوؤون الدنيا �سعرا وح�سورًا يف املدونات العربية الأخرى. 
ثاني���ًا: اأ�س���ار لأحد املواقع بقوله: " قال واأهل احل���زن حزن عجل الذي هو اليوم دار 
اأ�س���د")5(، مم���ا يدعم فكرة هجرة قبائ���ل ربيعة من اأنحاء كثرية م���ن اجلزيرة العربية 
قبل ع�س���ر الهجري.ورمبا اأن حروب الردة، ثم دخ���ول قبائل هوازن القادمة من جهات 
العالية اإىل اليمامة، ودخولها يف حروب متتالية مع بني حنيفة وعجل والنمر وهزان وما 
اإليها، ثم قيام الدولة الأخي�س���رية التي هاجر ب�سببها جمع من اأهل اليمامة، ثم اكت�ساح 
القرامطة لأنحاء كبرية من و�س���ط اجلزيرة العربية، كان له اأثرًا يف تا�سي وجود ربيعة 

يف ديارها القدمية، وانتقالها اإىل مناطق اأخرى.
هـ  ـ دللت اخل�سو�سية لبع�س املواقع:

من خال الن�س���و�س ال�سعرية وتعليقات الهجري يت�سح لنا اأن هنالك بع�س املواقع 
مبنطقة الدرا�سة كانت م�سرب الأمثال يف ناحية من النواحي ا�ستهرت بها ومن ذلك:

)1(  �س 142 .
)2(  الهم���داين، الإكليل، م�س���در ال�س���ابق، ج2/����س139- 140 ؛ ناحظ تواجد لقبائل معد حمالف���ة لعنز بن وائل يف 

ق�سائد اأحمد بن اإبان العو�سجي وق�سائد حممد بن ابراهيم العو�سجي التي نقلها الهمداين .
)3(  �س 1451 .
)4(  �س 1851 .

)5(  الهجري، �س1459 .
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ــة : اأورد اأبياتا لرافع بن عبداهلل القردي � ومن �س���منها اأبيات  1ـ  امل�سمــورة اجُلًر�ِسيَّ
غري مكتملة، كالبيت رقم )11( وما قبله وما بعده � والن�س فيه جاءت اإ�سارة ل�"جر�س" 

يف �سياق اأبيات رثاء ل�سيد قومه: "حممد بن عطاء" � ح�سب �سياق الأبيات �، ومنها:
.........وتــبــكــيــه اأ�ــــســــرى يف اجلــــرايــــر دونـــهـــا  ـــــــــــاريـــــــــــع  مـــــــــــ�ـــــــــــس
ــــيــــة  ُجــــَر�ــــسِ مــــ�ــــســــمــــورة  )1(مـــ�ـــســـافـــيـــد يف   ......... عــــنــــد  لــــهــــم  تــــــرايــــــا   
بــهــم  مـــــا  هــــيــــج  لــــلــــبق  �ــــســــهــــروا  )2( اإذا  ـــــــب  وا�ـــــــس لــــــــــوح  الــــــ�ــــــســــــوق  مـــــــن   

وال�س���اعر من بني امللجم من هذيل املقيمة حوايل مك���ة، بعيد عن جر�س، وناحظ 
اأنه اأ�س���اف "امل�سمورة" اإىل "ُجر�س"، فو�س���فها باجُلر�سية، ما يدل على اأن "امل�سمورة" 
مم���ا ا�س���تهرت بانتاج���ه جر�س، ومل اأج���د اللفظ يف املعاج���م، اإل اأن اأح���د اأعمدة جامع 
�س���نعاء الكبري يقال له "ال�س���مورة" وهناك اآخر يقال له املنقورة، ولكن ال�سم هنا � كما 
يب���دو � يط���ق على عمود بعينه، ولي�س ا�س���م اآلة، ومن خال امل�س���مى فاإن "امل�س���مورة" ل 
بد اأنها ت�س���نع من اخل�س���ب، وتدق فيها امل�س���امري، وجن���د يف البيت ال���ذي يليه ما يدل 
على ذلك، عندما قال "لوح وا�س���ب"، ويبدو اأن "امل�س���مورة" � كما يف �س���ياق البيت � مما 
ي�س���تخدم لربط )ت�س���فيد( الأ�سرى، فلعل "امل�س���مورة" لوح اأو األواح ت�سمر اإىل بع�سها، 
ويربط بها الأ�سرى الكثري، ومن الوا�سح اأن جر�س ا�ستهرت باإنتاجها، اأو باإنتاج خ�سبها، 
اأو بانتاج اأجوده، ومن اجلدير بالذكر اأن العرادات والدبابات � التي ا�ستهرت ب�سناعتها 
جر�س � كانت ت�س���نع من اخل�سب اأي�س���ًا، ولعلها امل�سمورة من خ�سب العرعر، فقد عرف 
خ�سب العرعر يف املنطقة بقوته، ففي املهمات ال�سعبة دائما ما يلجاأون خل�سب العرعر، 

ل�سابته، وقوة حتمله، وا�ستدامته، ومل اأر له مثيا يف ذلك يف اجلزيرة العربية. 
2ـ ق�سور جنران: �ساحب ليلى توبة اأو املجنون)3(:

)1(  هكذا جاءت الأبيات ناق�سة يف الكتاب .
)2(  �س 629 .

)3(  يق���ول املحق���ق )اجلا�س���ر( يف الهام�س: توبة ب���ن احلمري اخلفاجي العقيلي املتويف �س���نة 85ه�، وهو �س���احب ليلى 
الأخيلية العقيلية، واملجنون هو: قي�س بن  امللوح العامري املتويف �سنة 68ه�، و�ساحبته التي جن بهواها تدعى ليلى، 
والثنتان من قبيلة واحدة وهما متعا�سرتان، وا�سم ع�سيقتيهما واحد، ولهذا اختلط �سعرهما، ون�سبت الأ�سعار التي 
يرد فيها ذكر ليلى اإىل املجنون، كما قال اجلاحظ: ما ترك النا�س �س���عرًا جمهول القائل فيه ذكر ليلى اإل ن�س���بوه 
اإىل املجنون، "ديوان توبة بن احلمري اخلفاجي" حققه ال�س���تاذ اإيراهبم العطية، وطبع يف بغداد �س���نة) 1387ه�/ 
1968م(، ويف اأوله ق�سيدة تقع يف 79 بيتا ورد فيها البيت الثاين من هذه املقطوعة، و�سعر املجنون جمعه الأ�ستاذ 

عبدال�ستار فراج، ومل اأر فيه املقطوعة وفيه ثاث مقطوعات من بحرها ورويها.   
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بـــبـــلـــــــدة  مـــقـــيـــــــم  اأين  ــــــاً  حــــــزن ـــــاكــــفــــى  اأزورهــــــ بـــهـــــــا ل  لـــيـــلـــى  ـــــي   جمـــــاورت
مـــتـــمـــنـــــــع  ذرا  يف  لــــيــــلـــــــــى  اأن  ـــنـــجـــران( للــتــفــت عــلــي قــ�ــســورهــا ولـــــــــو   )ب
لــ�ــســعــدت  الـــ�ـــســـمـــاء  يف  لــيــلــى  اأن   اإلـــيـــهـــا بـــ�ـــســـريات الـــعـــيـــــــون وعـــورهـــاولـــــو 

... اإلخ.
يف احلقيق���ة ل اأج���د يف الأبيات دللة وا�س���حة توؤك���د اأن توبة املجن���ون كان بجهات 
جنران عند قوله هذه الق�سيدة، والأرجح اأن ال�سم ورد هنا للتمثيل فقط، فكاأنه ي�سرب 

املثل للبعد وبق�سور جنران لعظمتها، كما مثرَّل بال�سماء يف ال�سطر الذي يليه. 
3ـ حمام هرجاب: ا�ستهر وادي هرجاب يف ال�سعر بغناء احلمام، فاأ�سبح مما ي�سرب 

به املثل يف ذلك، يدل على ذلك ما تكرر عند الهجري لكل من: �ساحب طيبة يف قوله:
حــمــامــهــاتـــــنـــــاذرهـــــا الـــــرعـــــيـــــان فــــهــــي مــقــيــمــة  يـــغـــنـــي  دوٍم  يف  بــــهــــرجــــاب   

وملزاحم العقيلي يف قوله: 
 حــــمــــام اأعـــــــــايل الـــغـــيـــ�ـــســـة املـــتـــهـــافـــتبهرجاب حيث ا�ستخ�سد ال�سدر والتقى 

4ـ اأ�سود بي�سة: من ق�سيدة طويلة ل�سعد بن عيا�س العاتري ال�ساهلي:
ــَبــا  َكــــِلــــِب الــ�ــسَّ اأبـــــــــو اأ�ـــــســـــبـــــٍل حــــــــــاٍن، بـــبـــيـــ�ـــســـة خـــــادرفـــاأ�ـــســـهـــد مــــا ذو لــــبــــدٍة 

يدل البيت على اأن املوقع الذي ا�س���تهر بالأ�س���د هو وادي "بي�س���ة" الواقع يف العالية، 
كما ورد يف الكثري من الق�سائد الأخرى.

5ـ عنب تبالة: يقول مزاحم العقيلي:
ــــاأعــــلــــى تـــبـــــــالـــة   خــ�ــســيــد اأمـــالـــتـــه الأكـــــــف الـــقـــواطـــففــــمــــا عــــنــــب جــــــــون بـــــ
ـــارفبـــاأطـــيـــب مــــن فــيــهــا ومـــــا ذقـــــت طــعــمــه   ولـــكـــنـــنـــي بـــالـــطـــري والــــنــــا�ــــس عــــ

• يدل البيت على ا�ستهار عنب اأعلى وادي تبالة بطيب مذاقه.	
6ـ م�سجــرة اأجــزاع تبالــة وبي�ســة وتثليــث ويبمبــم : يقول الق�س���ريي اأثناء و�س���فه 

للمناطق الواقعة �سمال الدبيل وما اإليها:
فــقــد عتقت مــن �ــســرينــا نــ�ــســوتــاكــمــا)1( متى تهبطاين اجلزع ذي الأثل والغ�سا  

)1(  �س 1485 .
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واأورد لقري�س بن عبدالرحمن العذمي )من اأهل ال�سراة املجاورين لبي�سة وترج وتبالة(:

 لــهــا مــنــظــر تــر�ــســى بـــه الـــعـــني �ــســانــعاأيـــــــــــا نــــخــــلــــة اجلـــــــــــزع الــــــتــــــي نـــبـــتـــهـــا 
اجل���زع: ا�س���م موقع على جانب وادي تبال���ة من قرى الفزع من خثع���م، وتبالة اأحد 

روافد وادي بي�سة)1(، واجلزع منعطف الوادي،  وياأتي م�سداقا له قول لبيد:
 هـــبـــطـــا تـــبـــالـــة خمـــ�ـــســـب اآكــــامــــهــــا)2( والـــ�ـــســـيـــف واجلــــــــار اجلـــنـــيـــب كـــاأمنـــا 

وتبالة من روافد وادي بي�سة، الذي عرف  باأجزاعه ذات الأ�سجار والأثل، قال لبيد:
ـــامـــهـــاحـــــفـــــزت وزايـــــلـــــهـــــا الـــــ�ـــــســـــراب كـــاأنـــهـــا   اأجـــــــــــزاع بـــيـــ�ـــســـة اأثــــلــــهــــا ور�ـــس

ورمبا ا�ستهرت كل منطقة العالية بكرثة الأ�سجار والنباتات، قال حميد بن ثور:
بــيــ�ــســة  بــــــاأجــــــزاع  غـــنـــتـــنـــي  �ـــســـئـــت  بــيــبــنــبــمــا)3( اإذا  اأو  تــثــلــيــث  مـــن  الــنــخــل  اأو 

• اأجزاع بي�سة وتبالة ا�ستهرت بكرثة اأ�سجارها ونخيلها، وهو اأمر م�سهور كما نعلم.	
ٌة،  ���ِه، والواحدة ِع�سَ 7ـ الق�سي اجلر�سية وال�سروية: ُجَر�س: قال: "اخَلَماُر من الَع�سَ
�س���جر يتخذ منه الق�سي يكون بجر�س وبال�س���راة)4(. ومما ا�ستهرت به جر�س، كحا�سرة 
فوق ال�س���راة، وكمدينة جتارية �سناعية عرفت على الطريق التجارية بني اليمن وال�سام: 
�س���ناعة وجتارة الن�س���يج)5(، ومم���ا يوؤكد هذه ال�س���هرة ما جنده يف ه���ذا الن�س اأعاه، 
فالق�س���ي: هي الثياب الفاخرة اأو العباءات، وهي مما عرف به اأهل ال�سراة � حيث جر�س 
� وا�ستهروا به، وقد ذكر ذلك عنهم ابن جبري فقال عن اأهل ال�سراة عندما راأى بع�سهم 
مبكة: "لهم الق�سي العربية الكبار كاأنها ق�سي القطانني ل تفارقهم يف اأ�سفارهم")6( . مت 

بحمد اهلل.) من�سور اأحمد ع�سريي/تاريخ 2018/9/1م( . 
رابعًا : تعليقات واآراء :

مت ن�س���ر عملني يف هذا الق�س���م عن باد ال�س���راة، �لأول : وجهة نظر الباحث عن   

)1(  احلربي، علي ابراهيم، امل�سدر ال�سابق، ج1/ �س381  .
)2(  �س 59  .

)3(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5/ �س428  .
)4(  �س 1369 .

)5(  �سرف الدين، اأحمد ح�سني، املدن والأماكن الأثرية يف �سمال وجنوب اجلزيرة العربية، الطبعة الأوىل 1404ه�،، �س 68.
)6(  الكناين، حممد بن اأحمد بن جبري، رحلة ابن جبري، دار �سادر بريوت، بدون تاريخ، �س112 .
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جم���ال البحث عن ال�س���روات، وهل خدم���ت علميًا يف هذا امليدان . و�لثاين : ا�س���تعرا�س 
لكتاب اأبو علي الهجري : التعليقات والنوادر، واأهميته يف تدوين بع�س الروايات، والأ�سعار، 
واملعلوم���ات ع���ن ال�س���رويني وال�س���روات . ول ندعي الكم���ال يف كل ما در�س وُن�س���ر يف هذا 

الق�سم، لكننا خرجنا بالعديد من النتائج والتو�سيات التي نذكرها يف النقاط الآتية :
ال�س���روات ذات تاريخ وثقل ح�س���اري عرب اأطوار التاريخ، لكنها مل تخدم ب�سكل . 1

جيد يف ميدان البحث العلمي، وناأمل اأن نرى اجلامعات املحلية يف هذه الناحية 
فتقوم بواجبها يف خدمة اأر�س و�سكان هذه الباد العربية الأ�سلية .

هناك نتف و�سذرات ي�سرية وثقت �سيئًا من ح�سارة ال�سروات، واأبو علي الهجري . 2
اأحد العلماء الذين حفظوا لنا �سيئًا من تاريخ وموروث هذه الأوطان . 

يوجد يف كتب الرتاث الإ�سامي الأخرى بع�س امل�سادر التي اأ�سارت اإىل جوانب عديدة . 3
م���ن ت���راث وتاريخ ال�س���روات. وم���ن اأولئك، الهمداين يف كتبه: �س���فة جزي���رة العرب، 
واجلوهرت���ني العتيقت���ني، والإكليل. وياقوت احلم���وي : معجم البل���دان، وابن املجاور : 
تاريخ امل�ستب�س���ر . ويف اللغ���ة العربية : معجم ابن منظور، والزبيدي ) ل�س���ان العرب، 
وتاج العرو�س ( . وكتب اأخرى عديدة : اأدبية، وتاريخية مو�س���وعية وبخا�س���ة امل�سادر 
احلجازية واليمنية، وغريها . وجميع هذه امل�سادر ت�ستحق اأن تدر�س جمتمعة اأو متفرقة 

ويذكر ن�سيب ال�سروات فيها مع تو�سيح مواطن الق�سور جتاه ال�سراة وال�سرويني .
اأرج���و م���ن املوؤرخني يف اأر�س ال�س���روات، كما اأرجو من اأق�س���ام التاريخ والعلوم . 4

الإن�سانية يف اجلامعات املحلية يف باد ال�سراة اأن يخدموا البحث العلمي الذي 
ي�س���ب يف م�س���لحة الإن�س���ان والأر�س ال�س���روية . ومن يفعل ذلك فاإنه �س���يجد 

الكثري من املو�سوعات اجلديدة يف عناوينها وميادينها .
اأرجو من موؤ�س�س���ات التعلي���م والإمارات واملحافظات واأ�س���حاب روؤو�س الأموال . 5

يف ال�س���روات اأن يكون جميعًا عنا�سر فاعلة واإيجابية يف دعم وت�سجيع جمالت 
البحث العلمي املختلفة . فالأوطان ال�س���روية بيئة �ساحلة وغنية باملوارد املادية 

واملعنوية التي تدعم م�سرية البحث والتوثيق العلميني .
حتتاج ال�س���روات اإىل من يحفظ ويوثق موروثها احل�س���اري احلديث واملعا�سر، . 6

املتمثل يف :اآثارها املادية واملعنوية، ووثائقها، و�سورها، ومدوناتها، و�سجاتها، 
وتقاريره���ا املكتوب���ة، ور�س���يدها العلم���ي والفك���ري والثقايف ال�س���فهي : مثل : 
اللهجات، والأ�سعار، والق�س�س، والأهازيج، واحلكم والأمثال وغريها . كما اأن 
التطور والتنمية الذي تعي�سه هذه الباد منذ بدايات هذا القرن )15ه�/20م(. 
اإىل وقتن���ا احلا�س���ر )1400- 1440ه����/1980- 2019م( ت�س���تحق التدوي���ن 

والتوثيق واحلفظ . ) واهلل من وراء الق�سد ( .



295الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

الق�سم الرابع

بـــــحـــــوث لــــغــــويــــة واأدبــــــيــــــة 
فـــــــــي اأجــــــــــــزاء مـــــن اجلــــنــــوب 

ال�سعــــــــــودي 
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القسم الرابع 

 بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي:)1( 
ال�سفحة املو�سوع م

296مدخل اأوًل:
. ثانيًا: بقلــم  ع�ســري.   تهامــة  لهجــة  يف  الــرتاث   ف�سحــى 

اأ. علي بن حممد بن �سعبان ع�سريي 
298

البــالد ثالثًا: جنــوب  يف  احلديثــة   الأدبيــة  املقامــات  بع�ــس 
ال�سعودية . بقلم. اأ. حممد بن اأحمد بن ُمَعربِّ 

367

415اآراء وتو�سيات رابعًا: 

اأوًل : مدخل )2( .
تعد باد اجلنوب ال�س���عودي خمزنًا كبريًا وبكرًا للبحث يف �س���تى املجالت النظرية 
والإن�س���انية والعلمي���ة البحت���ة . والأمر الإيجاب���ي اأنه يوجد يف هذه الناحية حوايل �س���ت 
جامعات حكومية)3(.  وعلى هذه املوؤ�س�س���ات م�سوؤولية كبرية يف خدمة اأر�س و�سكان هذا 
اجلن���وب العربي العريق، وهناك حماولت ي�س���رية وخجولة من ه���ذه اجلامعات وبع�س 
اأع�ساء هيئة التدري�س، حيث  �سدر لهم بع�س البحوث، اأو الكتب، اأو الر�سائل العلمية يف 
جمالت عديدة خال العقود الأربعة املا�سية )4( . واأ�سجل هذه الكلمات ملعا�سرتي م�سرية 

)1(   جل هذه البحوث تدور يف فلك منطقة ع�سري، وذكرت يف العنوان ا�سم ) اجلنوب ال�سعودي (، فمنطقة ع�سري من 
 جنوب اململكة العربية ال�سعودية . وعموم باد اجلنوب من مكة املكرمة والطائف اإىل جازان وجنران، واملعروفة با�سم 
) تهامة وال�سراة ( ميدان كبري للبحوث والدرا�سات العلمية يف �ستى املعارف، واللغة والأدب اأحد املجالت العلمية 

الكبرية التي ت�ستحق الدرا�سة العلمية اجلادة يف هذه الأوطان العربية ال�سعودية اجلنوبية . ) ابن جري�س ( .
)2(   هذا املدخل من اإعداد �ساحب الكتاب ) ابن جري�س ( . 

)3(   هي جامعات امللك خالد، والطائف، والباحة، وبي�س���ة، وجنران، وجازان  يف هذه املوؤ�س�س���ات الأكادميية ع�س���رات 
الآلف من الطاب، وكذلك املئات من الأ�ساتذة يف �ستى املجالت . 

)4(  بداأ التعليم اجلامعي يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية ويف مدينة اأبها حتديدًا عام )1396ه�/1976م (، وهناك 
العديد من الندوات واللقاءات واملوؤمترات التي عقدت يف مدن وحوا�سر من جنوب اململكة العربية ال�سعودية خال 
ال� )44( �سنة املا�سية، و�سدر عن تلك اللقاءات بع�س الأعمال العلمية املطبوعة واملن�سورة . كما ن�سر بع�س اأع�ساء 
هيئ���ة التدري�س بع�س الدرا�س���ات اأو الكت���ب التي تتعلق بتاريخ، وح�س���ارة، وتراث، وعلوم الأر����س والنا�س يف باد 
تهامة وال�س���راة . ومازالت هذه الأعمال العلمية املطبوعة واملن�س���ورة قليلة جدًا، ويجب على هذه اجلامعات املحلية 
اأن ت�س���اعف جهودها يف تاأ�س���ي�س مراكز بحوث متخ�س�سة، ودعم وت�س���جيع الطاب والأ�ساتذة على خدمة اأهلهم 
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التعلي���م اجلامعي يف اجلنوب، واأي�س���ًا حر�س���ي لاإ�س���هام يف دفع عجل���ة البحث العلمي 
الر�س���ني واملعتدل بني اإخواننا واأبنائنا من اأ�س���اتذة وطاب هذه اجلامعات احلكومية . 
كم���ا اأن هناك بع�س الباحثني اجلادين الذين ل ينتمون لهذه اجلامعات، لكنهم ي�س���عون 
اإىل خدمة العلم والرتاث . ويف هذا الق�س���م نن�سر عملني علميني لأ�ستاذين كرميني هما: 
الأ�ستاذ علي بن حممد بن �سعبان ع�سريي ، الذي در�س مناذج من لهجات تهامة ع�سري، 
واأ�س���ولها يف بع�س كتب الرتاث الإ�س���امي . وابن �سعبان يعمل يف �س���لك التعليم العام، 
وح�س���ل على درجة املاج�ستري من ق�س���م اللغة العربية واآدابها يف جامعة امللك خالد)1( . 
والأ�ستاذ الآخر هو : حممد بن اأحمد بن ُمَعربرِّ القحطاين فهو ل ينتمي للجامعة، وم�ستقل 
يف اأعمال���ه العلمية، ول���ه جهود علمية مبارك���ة يف ميادين عديدة)2( . وبحثه املن�س���ور يف 
هذا الق�س���م عن بع�س املقامات الأدبية احلديثة يف منطقة ع�سري، لكنني ا�ستبدلت ا�سم 
ع�س���ري با�س���م ) جنوبي الباد ال�س���عودية ( على اأمل اأن نرى ابن معربرِّ اأو غريه ي�ستكمل 
هذا املو�س���وع املن�س���ور يف هذا ال�س���فر، ويكتب عن بع�س الكتب اأو املقامات اجلنوبية يف 
هيئة مقامات اأدبية حديثة . ومن يدر�س تراث اأمتنا الإ�س���امية القدمية، وما خلدوا لنا 
من تراث اأدبي ولغوي، ثم ينظر اإىل واقعنا اليوم فاإنه �س���وف يجد بيئة خ�س���بة ي�س���در 
منها فكر وتراث ي�ساهي ما عند الأوائل . ونرجو من اهلل اأن ي�سخر لهذه الباد العربية 
اجلنوبية وغريها من بلدان �س���به اجلزيرة م���ن ينقب عن اآثارها، ويدون ويحفظ تراثها 

وموروثها العلمي واحل�ساري. 

واأر�سهم . امل�سدر : معا�سرة م�سرية التعليم اجلامعي يف اجلنوب ال�سعودي من عام )1396 - 1440ه�/1976  - 
2019م( ) ابن جري�س ( . 

)1(  للمزيد انظر �س���ريته الذاتية يف �س���فحة قادمة من هذا الق�س���م، وناأمل اأن نرى من طالباتن���ا وطابنا من يقتدي 
بالأ�ستاذ علي بن �سعبان يف ت�سخري ما تعلم خلدمة باده واأهله . ) ابن جري�س ( . 

)2(  من ينظر اإىل �س���رية هذا الرجل العلمية فاإنه �س���وف يجد قامة علمية واأدبية �سخرت نف�سها خلدمة العلم والثقافة 
. وناأمل اأن نرى مناذج اأخرى مثل الأ�ستاذ حممد بن ُمَعربرِّ تخدم دينها وتراثها وبادها ) ابن جري�س ( . 
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ثانيــًا: ف�سحــى الرتاث يف لهجة تهامــة ع�سري. بقلم . اأ. علــي بن حممد بن 

�سعبان ع�سريي. )1(  
ال�سفحةاملو�سوعم
298تقدمي بقلم . اأ . د . عبا�س علي ال�سو�سوة 1ـ
300مقدمة 2ـ
300تهامة ع�سري3ـ
302ف�سحى الرتاث يف لهجة تهامة ع�سري4ـ

302اأ ـ الألفاظ التي وافقت العربية القدمية لفظًا ومعنى 
328ب ـ الألفاظ التي وافقت العربية القدمية لفظًا واختلف معنى 

356ج ـ الألفاظ التي حدث تغري يف بنيتها مع دللتها على �سيء معني 
360دـ الألفاظ التي حلت حملها األفاظ اأخرى يف الدللة على �سيء معني 

364ال�سمات والظواهر اللغوية للهجة 5-
366خال�سة القول 6-

1ـ تقدمي : )2( 
عرفت الباحث علي حممد �سعبان منذ خم�س �سنوات عندما كان طالبًا يف ماج�ستري 
اللغوي���ات = الل�س���انيات، ث���م �س���جل للماج�س���تري عن التعب���ري ال�س���طاحي يف "كتاب 
امل�ستق�سى يف اأمثال العرب" للزخم�سري. وكان عمًا علميًا طيبًا تظهر فيه �سخ�سيته 
الت���ي ل تك���ف عن الت�س���اوؤل، وتريد اأن يكون له���ا راأي فيما يقوله الباحث���ون املحدثون يف 
املو�س���وع املدرو�س. وبعد اأن ح�سل على املاج�ستري ظل اإىل جوار عمله يف التدري�س العام 
يق���راأ ويبح���ث، وتفرغ لكتاب اأبي عبيد القا�س���م بن �س���ام يف الأمثال و�س���رحه "ف�س���ل 
املقال" لأبي عبيد البكري. وكان اأول ما لفت انتباهه وجود بع�س الألفاظ والتعبريات 

)1(  الأ�س���تاذ علي �س���عبان من مواليد عام )1399ه�/1979م( يف حي �س���بجة مبحافظة حمايل ع�س���ري . ح�س���ل على 
�سهادة الثانوية العامة يف مدينة حمايل عام )1420ه�/1999م(، والبكالوريو�س يف اللغة العربية من جامعة امللك 
خالد باأبها عام )1424ه�/2003م(، كما ح�سل على درجة املاج�ستري تخ�س�س ) لغويات ( من جامعة امللك خالد 
ع���ام )1437ه���� / 2016م( . يعمل الأ�س���تاذ علي يف مهن���ة التعليم يف حمافظة حمايل، وقد �س���ارك يف العديد من 
الدورات والربامج على م�ستوى حمافظة حمايل ع�سري، ويف حمافظات عديدة يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية . 
وله العديد من الكتب والبحوث املطبوعة واملن�سورة، واأخرى غري مطبوعة، ومنها : )1( حتقيق ن�سو�س من خزانة 
الأدب للبغدادي )1423ه�/2002م(. )2( موقف الإ�سام من ال�سعر)1424ه�/2003م( . )3( درا�سة ال�ستثناء 
. )4( الأبنية ال�سرفية يف معلقة اخلن�ساء ) درا�سة �سرفية ( . )5( التعبري ال�سطاحي يف كتاب امل�ستق�سى يف 

اأمثال العرب . ) ابن جري�س(. 
)2(  هذا التقدمي بقلم الأ�س���تاذ الدكتور عبا�س بن علي ال�سو�سوة اأ�ستاذ الل�سانيات يف جامعتي تعز باليمن وامللك خالد 

يف اململكة العربية ال�سعودية . ) ابن جري�س ( .  
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فيه ت�س���تعمل يف منطقة تهامة ع�س���ري، يف لغة احلياة اليومية دون لغة الكتابة، فن�سحته 
بالرجوع اإىل اأعمال �س���بقته يف هذا امل�سمار، بع�سها عن املحكية امل�سرية، وبع�سها عن 

حمكيات يف ال�سعودية. ولي�س �سرطًا اأن تتطابق الألفاظ نطقًا ودللًة يف كل مكان. 
ويحم���د للباحث اأنه جع���ل عنوان عمله "ف�س���حى الرتاث يف لهجة تهامة ع�س���ري ) 
بح���ث يف تاريخ الألفاظ وتطورها " ذلك اأن مفهوم الف�س���احة والف�س���حى ملتب�ٌس عند 
كث���ري من الباحثني املخت�س���ني واله���واة. فاأكرثهم م���ن الناحية العملية يح�س���ب اأن بني 
الف�س���حى- نق�سد بها ف�س���حى الرتاث- وبني لغة احلياة اليومية يف اأي مكان من باد 
العرب اأيامنا هذه برزخًا وحجرًا حمجورا؛ فا يلتقيان ول يت�س���ابهان. وما اأبعد هذا عن 
احلقيقة والعلم! ون�س���ي هوؤلء اأن عامة النا�س- وفيهم اأميون كرث- ي�س���معون وي�ساهدون 
خط���ب اجلمعة والدرو����س الدينية ون�س���رات الأخب���ار والتمثيليات التي تتوخى م�س���توى 
الف�س���حى املعا�سرة اأو الرتاثية، في�ستوعبونها.  و�سبب هذا اتفاق امل�ستويني يف كثري من 
دللت الألفاظ، وا�س���رتاكهما يف كثري من قواعد الرتكيب �س���رفًا ونحوًا. اأما اأن العامة 
وغريهم ل ي�ستعملونها فهذا اأمر اآخر. وبع�س الدار�سني ي�ستغرب عندما يجد األفاظًا من 
احلياة اليومية، ل ي�س���تعملها الكّتاب يف ال�س���حافة ول يف لغة التاأليف، لكنه ببحٍث ي�سري 
يف املعاجم القدمية، كل�س���ان العرب لب���ن منظور، اأو القامو�س املحي���ط للفريوز اآبادي، 
يجدها هي هي باأعيانها لفظًا ومعنى، اأو يجدها وقد تغري فيها �س���وت اإىل اآخر ودللتها 
كما هي، اأو يجد دللتها قد تغريت بع�س ال�س���يء عما يف املعاجم ح�س���ب عاقات املجاز 

املر�سل. وقد ل يجدها دون اأن نحمل علماءنا القدماء التق�سري يف النقل.  
وقد اأح�س���ن علي حممد �س���عبان يف و�س���ع هذه الألفاظ هذا الو�س���ع الرباعي، وزاد 
عليها ما ا�س���تبدلت به حمكية تهامة ع�سري األفاظًا غريها. وبالتاأكيد قد ل تنفرد حمكية 
ع�س���ري ببع�س ه���ذه الألفاظ والدللت، بل ت�س���ركها فيه���ا حمكيات داخل ال�س���عودية اأو 
خارجها، خ�سو�س���ًا اإذا كان بني اأفراد هذه املحكيات ت�س���ابه يف طرق املعي�سة يف الرعي 
باأنواعه والحتطاب والزراعة... اإلخ، وقل مثل ذلك يف ت�س���ابه قواعد ال�سلوك التي تفرز 
األفاظًا وتعابري مت�سابهة. ولكن الو�سوح املنهجي عند الباحث با�ستعماله املنهج الو�سفي 
يحتم عليه اأن ل يتو�س���ع يف املقابات بني املحكيات، ويرتك ذلك ملن ياأتي بعده. كما اأنه 
اأح�س���ن يف ا�ستعمال املنهج التاريخي، لي�س بالعودة اإىل املعاجم القدمية وحدها- مع اأنه 
يكفي- ولكن لو�س���ع يده على اأ�س���باب التغري يف الألفاظ والدلل���ة. وختامًا فهذه مقدمة 
احتفائية بعمٍل علمي راجعته، وما اأبرئ نف�سي ول الباحث من �سهو هنا اأو هناك، اأو خطاأ 
طباعي ل يخفى على فطنة القارئ املدقق. راجني ممن يجد عيبًا اأن ي�سد اخللل وله خري 

اجلزاء واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات وال�سام.
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2ـ مقدمة : 

احلمد هلل رب العاملني ، وال�س���اة وال�س���ام على اأ�سرف املر�سلني وخامتهم ، نبينا 
حمم���د وعل���ى اآله و�س���حبه  اأجمعني ، وبعد : فق���د اخت�س هذا البحث بدرا�س���ة " لهجة 
اأبناء هذه املنطقة،  األ�سنة  تهامة ع�سري " يف عدد من الألفاظ  ال�سائعة ، الذائعة على 
وق���د غ����س الطرف عن األفاظ كثرية عر�س���ت يل اأثناء الدرا�س���ة ، كونها تخت�س بقبيلة  
دون اأخرى ، ول متثل قا�س���ًما م�س���رتًكا . وقد كانت درا�سة هذه الألفاظ وفق منهجني من 
مناهج الدرا�س���ة اللغوية ، هما املنهج الو�س���في واملنهج التاريخي، فاأما املنهج الو�س���في 
فلدرا�س���ة اللهج���ة يف األفاظها وتراكيبها كما هي عليه اليوم  ، �س���وتيًّا و�س���رفيًّا ودلليًّا 
، واأم���ا املنه���ج التاريخي فلبيان العاقة الوثيقة  مع ف�س���حى ال���رتاث يف بع�س الظواهر 
اللغوية . ولأجل هذه العاقة بني اللهجات على اختافها والف�سحى ، كانت هناك مقارنة 
ب���ني الألف���اظ قدمًيا وحديًثا ، فكانت النتيجة ثبات بع�س الألفاظ يف دللتها واأ�س���واتها 
و�س���يغها ال�س���رفية ، وق�س���م اآخر من الألفاظ  �س���هد تغرًيا يف الظواهر ال�س���ابقة اأو يف 
بع�س���ها  . كما اأخذ باملنهج  التقابلي  يف املقابلة بني الألفاظ يف م�س���تويني من م�س���تويات 

اللغة ، هما الف�سحى القدمية واللهجة يف تهامة ع�سري  .
وقد جاء البحث يف اأربعة حماور ، الأول منها جعلته  يف الألفاظ التي وافقت ف�سحى 
الرتاث لفًظا ومعنى ، والثاين يف الألفاظ التي وافقت الف�سحى القدمية لفًظا دون املعنى 
، والثالث يف الألفاظ التي حدث يف بنيتها تغري مع دللتها على �سيء معني ، والرابع وفيه 
الألفاظ التي حل حملها األفاظ اأخرى ، يف الدللة على �س���يء معني . ويف درا�سة الألفاظ 
ا على بيان الدللة املعجمية ) العامة ( اأوًل ، ثم الدللة ال�س���ياقية  كان الهتمام من�س���بًّ
، م���ن خال ال�س���ياقات املختلف���ة التي قد يختلف فيه���ا مدلول اللفظ عم���ا كان عليه يف 
املعجم. هذا واأرجو اهلل تعاىل اأن اأكون قد وفقت يف اإ�س���افة جديد اإىل املكتبة اللغوية  ، 
ا لوجهه الكرمي ، اإنه على ذلك  يف درا�س���ة اللهجة خا�س���ة ،  واأن يجعل هذا العمل خال�سً

قدير وبالإجابة جدير ، واحلمد هلل   رب العاملني. 
3ـ تهامة ع�سري:

اأـ الدللة واملكان : 
ل يخف���ى عل���ى دار�س اللغة املعنى ال���ذي تدل عليه لفظة " تهامة" ، فكل ما ويل مكة 
م���ن اأر����س اليم���ن ي�س���مى تهام���ة، ويقال اإن مك���ة من اأر����س تهام���ة ، والن�س���ب اإليها " 
َتهامي " بفتح التاء قدمًيا ، وك�سرها عند اأهلها، وعند اجلمع يقال ) َتَهمة( و ) ِتهمان( 
. ويف اللغة : اأتهم الرجل ، اإذا �سار اإىل تهامة ، واملتهام الكثري الإتيان اإىل تهامة. ويقال 
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اإن التاء والهاء وامليم اأ�س���ل واحد، يدل على �سدة احلر وركود الريح ، وبذلك �سميت تهامة 
. )معجم اللهجات املحكية يف اململكة العربية ال�س���عودية ،�س���ليمان بن نا�س���ر الدر�س���وين ، 
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية – الريا�س ، 1433ه� ، �س 637( . وعن ال�سبب يف ت�سمية 
ع�سري ، قيل اإنه ا�سم رجل ي�سمى ع�سري، وقول اآخر، هو وعورة جغرافية املنطقة)1( ، ل�سيما 
قبل تعبيد الطرق. وتقع تهامة  يف بطون جبال ال�س���روات غرًبا ، حيث يحدها �س���رًقا جبال 

ال�سروات ، وغرًبا البحر الأحمر ، و�سماًل حمافظة القنفذة ، وجنوًبا منطقة جازان)2(  . 
ب ـ اأ�سهر القبائل، والأ�سواق، واملعامل  :

ت�س���توطن قبائ���ل تهام���ة ع�س���ري يف ع���دد م���ن املحافظ���ات واملراكز ، وميك���ن بيان 
ذل���ك فيم���ا يل���ي: )1( حمافظة حمائل ع�س���ري واملراك���ز التابعة له���ا ، وفيه���ا قبيلة اآل 
مو�س���ى ، وتتك���ون هذه القبيل���ة من عدد من البطون والع�س���ائر ، وقبيلة اآل م�س���هر ، واآل 
 َختاِر����س ، و بللحم���ر وبالل�س���مر ) تهامة( ، وقبيل���ة اآل حارث  وبني ثوعة  ، واآل عا�س���م 
) تهامة (، واآل بارق ، والطحاحني ، وولد اأ�سلم ، وامَلْنَجحة ، والَفاْقية ، وقبيلة بحر اأبو 
�سكينة ، وبني هال ، وغريهم من القبائل . )2( حمافظة رجال اأملع واملراكز التابعة لها 
، واأ�س���هر قبائلها: قي�س ، وبني ظامل ، واآل البنا ، و�َس���ْحب ، وبني زيد، وبني ُقْطَبة ، واآل 

َلب ، وال�سواقعة ، وغريهم . �سَ
ويف تهامة ع�س���ري عدد من الأ�س���واق ، وحتمل اأ�سماوؤها اأ�سماء الأيام التي تقام فيها 
هذه الأ�س���واق . ومن اأ�س���هرها: �سوق ال�سبت يف حمائل ع�س���ري ، والعجيب يف هذا ال�سوق 
اأنه كان يقام يف يوم واحد ، ول�س���هرته وموقعه التجاري املتميز اأ�س���بح يقام يف كل يوم . 
ومن الأ�س���واق جمعة ربيعة ، و�س���وق اخلمي�س ) خمي�س مطري (، وثلوث املنظر ، و�س���وق 
اخلمي�س  )خمي�س البحر( ، و�س���وق الإثنني يف )قنا( ، و�س���وق ثلوث رمي ) رجال اأملع( ، 
و�س���وق احلبيل ، وا�س���تهر هذا الأخري ببيع الع�س���ل ، و�س���وق ربوع العجمة ) بارق ( .كما 
عرفت تهامة ع�سري ببع�س الأماكن واملعامل الأثرية ، مثل قرية رجال اأملع الرتاثية ، التي 
تعد اأهم موقع تراثي يف تهامة ع�سري ، وجبل احَليلة ، وجبل ِمريان ، ووادي حلي ، ووادي 
���ة ، ووادي َرْعلة ، وجبل هادا ، وجبل �س�س���عة ، ووادي الأحابي�س ، وبئر الرْكية ، وغري  َتيرَّ

ذلك من الأماكن الأثرية واملعامل امل�سهورة )3(.    

)1(  للمزيد عن م�س���مى ع�س���ري تاريخيًا وجغرافيًا، انظر : غيثان بن جري�س. �س���فحات من تاريخ ع�س���ري ) الريا�س: 
مطابع احلمي�سي، 34� 1435ه�/13� 2014م(، ج1+ ج2، �س 13� 21 . ) ابن جري�س ( . 

)2(  للمزيد عن تاريخ وتراث وجغرافية منطقة ع�سري انظر �سل�سلة كتاب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، لغيثان بن 
جري�س )خم�سة ع�سر جملدًا ( . ) ابن جري�س ( .  

)3(  هذه املعامل والأ�سواق الأ�سبوعية ت�ستحق اأن تب�سط يف عدد من البحوث العلمية املوثقة ) ابن جري�س ( . 
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4ـ ف�سحى الرتاث يف لهجة تهامة ع�سري :

اأ ـ الألفاظ التي وافقت العربية القدمية لفًظا ومعنى
)1(العــّي : ورد يف املث���ل قدمًيا : " َعي �س���امت خري من َعي ناطق " )1(ي�س���رب ملن 
يقت�سد يف منطقه . ويف تهامة ع�سري �سمع قولهم : فان ُبوه ِعنيرِّ ، اأي مر�س . وعادة ما 
ي���راد به اعتال يف العقل ، وعدم متييز الأمور واملدركات . كما اأن الو�س���ف بهذا اللفظ 
عار على من و�سف به ، ل�سيما اأنه ل يقال اإل يف معر�س التهكم وال�سخرية . ويف الرتاث 
اللغوي : رجل َعّي : بوزن فْعل ، ويقال : عيّي ، والأول اأكرث ا�ستعماًل من الثاين . كما يقال: 
���ا ، والعي هنا اجلهل بالأمر ، وقيل الداء العياء الذي ل عاج له  عي���ي يعيا عن حجته َعيًّ
، وقيل احلمق)2( . وبالنظر يف املعاين ال�س���ابقة ياحظ اأنها ت�س���رتك يف معنى عام ، هو 

العجز وعدم القدرة على ت�سريف الأمور. 
)2( ي�سخب: قال اأبو عبيد: قال الأ�سمعي: ومن اأمثالهم " ي�سخب يف الإناء وي�سخب 
يف الأر�س" ، ويقال " ي�س���خب يف الإناء وي�س���خب يف الفناء " )3(. ي�سرب ملن ي�سيب مرة 
ويخط���ئ اأخرى . وهذه اللفظة اتفقت يف معناها م���ع الدللة على احللب يف لهجة تهامة 
ع�س���ري ، غ���ري اأنه قد تو�س���ع يف معناها ، فاأ�س���بحت تطلق على احللب���ة الواحدة . يقال : 
)هذا ال�س���اة ولْبها �ُسخنب( ، اأي لي�س فيها �سيء من اللنب ، ولعلهم اأرادوا بذلك احللبة 
���خب اإم���ا اأن يكون غزي���ًرا كاأن تكون ال�س���اة َفتوًحا  واإم���ا اأن يكون قليًا  الواح���دة . وال�سُّ
كاأن تكون ال�س���اة َمتوًتا . والفتوح عندهم : ال�س���اة التي يكون �َسمُّ ثدييها مت�سًعا مبا يكفي 
خلروج اللنب ، واإما اأن يكون �س���يًقا لدرجة ي�س���عب خروج اللنب معه ، وتو�س���ف ال�س���اة 
���خب: ما خرج من ال�سرع من اللنب اإذا احتلب .  ���خب وال�سرَّ حينئذ ب�املتوت . وقدمًيا : ال�سُّ
خبة الدفعة منه ، واجلمع �ِسخاب ، وقيل ال�سخب  وال�س���َخب بفتح اخلاء : امل�س���در ، وال�سُّ
�سوت اللنب عند احللب ، وقيل الدم ، وكل ما �سال فقد �سخب)4( . ومهما يكن من دللت 

اأخرى غري احللب ، اإل اأن هذه الدللة هي الأ�سيع يف  املعاجم القدمية . 
)3( اجلابــة: ترتد هذه اللفظة كثرًيا يف اللهجة ، فكثرًيا ما يقال للرجل يف معر�س 
ال�س���وؤال: ما جابِتك؟ اأي ما خطبك وما وراءك من خرب . ويف املثل قدمًيا: " اأ�س���اء �سمًعا 

)1(  البكري : اأبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز الأندل�سي ، ف�سل املقال يف �سرح كتاب الأمثال ، حتقيق : اإح�سان عبا�س 
، عبد املجيد عابدين ، موؤ�س�سة الر�سالة ، بريوت، 1401ه� ،  �س29

 )2(  ابن منظور : حممد بن مكرم اأبو الف�سل ) ت711ه�( ، ل�سان العرب ، دار �سادر ، بريوت ، 1414ه� ،  15/ 111 ، 
. 113 ، 112      

)3(  ف�سل املقال يف �سرح كتاب الأمثال، �س 46 .   
)4(  الل�س���ان 484/1، 485، وينظ���ر: الفريوز اأب���ادي: جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب ال�س���ريازي )ت 817ه�( 

القامو�س املحيط، حتقيق : حممد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة � بريوت، 1989م: 99/1  . 
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فاأ�ساء جابة "، يقال ملن يجيب على غري فهم . قال اأبو عبيد : جابة ا�سم مو�سوع للجواب 
، فاإن اأردت امل�سدر قلت اإجابة . وقال ابن در�ستويه: اأ�سل اجلابة من جاب يجوب الأر�س 
، اإذا قطعها طواًفا ، لأن اجلواب هو ما يرجع من املجيب لل�سائل)1(. )4(الرَتعة: وردت 
هذه اللفظة يف اللهجة بتغيري ي�سري يف �سبطها ، فقد جاءت "الرِّرْتعة" ويراد بها اخل�سب 
والنم���اء ، ولها م�س���تقات اأخرى مثل : رتيع وِمرت���ع . واإذا نظرنا يف تراثنا اللغوي القدمي 
، جنده ل يعدو هذه الدللة ، واإن ورد اللفظ القدمي خمتلًفا اختافا ي�س���رًيا ، فمن ذلك 
َتع���ة و رت���وع يف قولهم : يرتع يف كذا ، اأي يف �س���يء كثري ل مين���ع عنه ول يثنى عنه .  : الررَّ
ورتع���ت املا�س���ية يف املرعى َرتوًعا)2(. ويف التنزيل : )َيْرَتْع َوَيْلَعْب( �س���ورة يو�س���ف )12( 
. ويق���ال : خرجن���ا نرت���ع ونلع���ب ، اأي ننعم ونله���و . ويف احلديث : " اإذا م���ررمت بريا�س 
اجلنة فارتعوا " ، اأي تنعموا مبا فيها من نعيم . والرْتع : الرعي يف اخل�سب)3(. واملعاين 
ال�س���ابقة جميعها تدور حول اخل�س���ب والنماء والتنعم.)5( الرَباح : وردت هذه اللفظة 
ِحن( . وهذا  ، وتعني املكان املك�س���وف الوا�س���ع . يقال : )مكاِنن َمربِحن، وبرح���ة ، وُمربرَّ
املكان بهذه ال�س���فة اإما اأن يكون براحه اأ�س���ًا ، واإما اأن يكون بفعل النا�س ، كاأن يقوموا 
ًحا . وقد  ا�ستهر مكان يف تهامة ع�سري  باإزالة ما فيه من اأقذاء واأحجار حتى ي�س���ري مربرَّ
به���ذه ال�س���فة ) برح���ة( ، وعرفت منذ اأمد بعي���د اإىل يومنا هذا . وقدمًي���ا حمل اللفظ 
الدللة نف�س���ها ، واإن اختلف اللفظ قليًا ، فالرَباح من الأر�س ما كان مك�س���وًفا ، ولذلك 
�س���ميت ال�س���م�س َبراح)4(. ويقال : بِرح اخلفاء . قال ابن دريد : اأول من قاله �سّق الكاهن 
، ومعنى برح : انك�س���ف وظهر)5(. )6( اأقحاف : ترتدد هذه اللفظة كثرًيا يف لهجة تهامة 
ع�س���ري مبعناها القدمي، واإن حدث تغري قليل يف لفظها عما كانت عليه يف الرتاث اللغوي 
. يقال : قحف فان فاًنا قحفة ، اأي رماه ف�سق راأ�سه ، وغالًبا ما ت�ستخدم فعًا كاملثال 
ال�س���ابق. كما تدل على �س���يء احلظ . يق���ال : فان َقِحفن. وقدمًيا قي���ل يف املثل: "رماه 
باأقحاف راأ�سه ")6( . وَقحف الراأ�س : ما ان�سم على اأم الدماغ . وقال قوم من اأهل اللغة: 
ل ن�سميه قحًفا حتى ينك�سر اأو يقطع في�سقط عن الدماغ . واجلمع اأقحاف وُقحوف. وهذا 
ه���و املعنى  املرجح لدى علم���اء اللغة قدمًيا .)7(الُعرقــوب : وردت هذه اللفظة مبعناها 

)1(  ف�سل املقال، �س 49 � 50 . 
)2(  ال�سابق، �س 55 .

)3(  الل�سان : 112/8� 113 .
)4(  ف�سل املقال، �س 63 ابن دريد، جمهرةاللغة 274/2 .

)5(  ف�سل املقال، �س 96 .
)6(  الأزه���ري : حممد بن اأحمد الأزهري الهروي )ت370ه�(، تهذيب اللغة، حتقيق : حممد عو�س مرعب، دار اإحياء 

الرتاث العربي � بريوت، 2001م : 553/1 . 
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الق���دمي ، ال���ذي يعني موؤخرة القدم ، وكذلك وردت قدمًيا بدللة اأخرى ، فقد اأطلقت يف 

قول ال�ساعر : 
مـــــواعـــــيـــــد عــــــرقــــــوب اأخــــــــــــاه بـــيـــربوعــــــــدَت وكـــــــان اخلــــلــــف مـــنـــك �ــســجــيــة

عل���ى رج���ل. قال اأبو بكر: اختلفوا فيه، فقال قوم : ه���و من الأو�س، وقال اآخرون: هو 
من العماليق)1(. واللفظة يف خروجها من دللتها املعجمية اإىل دللت اأخرى ، دليل على 
اهتمام املعاجم العربية القدمية بظال املعاين التي تتفرع عن معاين الألفاظ ، واإن كان 
املعن���ى املعجمي هو الأ�س���ا�س الذي تنطل���ق منه املعاين الأخرى الت���ي تنتج عن التغريات 
والتط���ورات الدللي���ة املختلفة للكلم���ات .)8( الدومــة : مازالت ه���ذه اللفظة حمتفظة 
بدللته���ا القدمي���ة ، التي تدل على نوع من ال�س���جر ي�س���به النخل ، وثمرته ت�س���به التفاح 
ذات ق�س���ر �س���لب اأحمر . وجمعه َدوم)2( ، وقد ظهرت حديًثا ت�س���مية اأخ���رى لهذا النوع 
من ال�س���جر، هي " وا�س���نطني " ، ول اأعلم �سبًبا لهذه الت�سمية ، اإل اأن يكونوا توهموا اأنه 
م�س���تورد من وا�سنطن .)9( َيِفّل: وردت باملعنى القدمي الذي يعني الك�سر)3(، ومن ذلك 
املث���ل : " ل يفل احلديد اإل احلديد " ، وهو مثل م�س���هور خرج ع���ن دللته احلقيقية اإىل 
اأخ���رى جمازي���ة ، تعني : مقابلة القوة بالقوة .وقدمًيا قي���ل : " احلديد باحلديد يفلح" . 

قال ال�ساعر :
ـــا ـــــل بـــعـــ�ـــسً ـــــقـــــتِّ ـــهـــم ُي ـــعـــ�ـــس احلــــــديــــــد)4(.    قـــــومـــــنـــــا ب اإل  احلـــــديـــــد  يــــفــــّل  ل 

���ا: " ل يفل احلدي���د اإل احلديد" بدللته  وهن���ا ياح���ظ التوافق يف لف���ظ املثل اأي�سً
املجازية املعروفة .)10( حْور: ما �سمع يف هذه اللهجة كلمة "حورة" ، وتعني مكان جتمع 
املي���اه الراك���دة ، التي رمبا حترك املاء يف احليز الذي يك���ون فيه ل يتعداه . يقال : ماِين 
حاْيرن : ماء حائر ، ويف ذلك معنى التوقف اأو الثبات يف ال�س���يء)5(. ويف الرتاث اللغوي 
تعني: الرجوع عن ال�س���يء واإىل ال�س���يء)6(. يقال: حار اإىل ال�س���يء وعن���ه حوًرا وحمارة 

)1(  الل�سان، 173/1 . 
)2(  جممع اللغة العربية : املعجم الو�سيط، القاهرة، 1985م، 305/1 .

)3(  املعجم الو�سيط، 305/1 . 
)4(  اجلوهري، اإ�س���ماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي )ت 400ه�(، ال�س���حاح، حتقيق : اأحمد عبدالغفور عطار، دار 

العلم للمايني � بريوت، 1407ه�، باب الفاء، �س 243 .
)5(  الل�سان، 267/2 .
)6(  الل�سان، 217/4 .
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وح���وؤوًرا: رج���ع عن���ه واإليه)1(.ويف احلدي���ث: " من دعا رج���ًا بالكفر ولي����س كذلك حار 
���ا  عليه")2(، اأي رجع اإليه ما ن�س���ب اإليه. وورد يف املثل : "َحور يف حمارة")3( ، وتكون اأي�سً
 ب�س���م احلاء : ُحورة ، والفتح �سحيح ، لأنه قيا�س م�سدر حار يحور حوًرا ، اأي نق�س)4(. 
)11( الزمَنة : يكرث ا�س���تخدامها مبعنى اللحم املتديل يف رقبة ال�س���اة . يقال : )�س���اِتن 
زمن���ا ، وتي�ِس���ن اأزمن (، وتك���ون الزمنة حتت الأذن ، وهذا قليل. وتطلق يف باد ال�س���ام : 
زمل���ة بالام، ويراد بها الرجل . واللفظة بهذه الدللة قدمية ، وتعد �س���مة دالة على كرم 
املاعز، وح�س���ن �س���فاته ، ولهذه اللفظة مرادف اآخر ، هو الرْعثة)5(. كما وردت ب�س���يغة 
اأخ���رى ، ه���ي الزملة . قال اأبو عبيد يف اأمثاله : ومن اأمثاله���م: " هو العبد َزمَلة " ، ومعناه 
اللئيم . وقال ابن قتيبة : يقال هو العبد ُزمْلة وُزمْنة وَزمَنة وَزمَلة وَزمَلة وقال غريه: من قال 
ُزمْلة ، يريد ُقدرَّ َقدرَّ العبد ، اإذا بري ، ومن قال : زمنة ، يريد اأنه مو�سوم بالذلة من الزمنة 
التي تو�سم بها ال�ساة " )6(. )12( الِهيَّج : تطلق هذه اللفظة ، ويراد بها اجِلمال الهائجة، 
ومفردها هائج . وهيجان اجلمال اإمنا يكون يف ف�سل الربيع ، حني ي�ستد طلبها للتزاوج 
م���ع الإن���اث ، واحلرب مع اأندادها الذكور . والنا�س غري اأهل اجلمال يهابونها ، وذلك ملا 
حتدثه من عنف وقوة ، فرمبا ع�س���ت الرجل باأح���د اأنيابها فمات ، اأو اأحدثت له جروًحا 
عظيمة ، وعامات هيجان اجلمال يف ف�س���ل الربيع ما يبدو عليها من �س���عف وهزال ، 
وكذلك الزبد الذي يخرج من ) �َسقا�سقها( ، اأي األ�سنتها . وقد تو�سع يف دللة هذا اللفظ 
فاأ�س���بح يطلق على الرجل �سديد العراك والقوة . كما تطلق على ال�سجر الكثيف امللتف. 
يق���ال عن���ه ) ِهيرَّج و هياج( جمع ، ومفرده هيجة ، وفيها معنى اخلوف والوح�س���ة ، حيث 
يكرث فيها اجلن وال�س���باع ، ويكون هذا ال�س���جر على �سفاف الأودية واجلبال و اله�ساب، 
ويف املث���ل : " ل هيج���ة �س���ْلمن ول حّطابن ا�س���تغنى" ، وقد ا�س���تهر م���كان يف تهامة بهذا 
النوع من ال�س���جر حتى لقد �س���مي ب� ) هيجة اآل م�س���هر( . وقدمًيا اأطلقت لفظة ) ِهيرَّج( 
على اجلمل الهائج)7( ، مع اأنه مفرد . وقال الأ�س���معي : " ي�س���لع الكلب لبع�س ما يعر�س 

)1(  ال�سابق، 217/4 .

)2(  الل�سان، 222/4 .
)3(  ف�سل املقال، �س 175 . 

الل�سان، 218/4 .  )4(
)5(  اجلاح���ظ، عم���رو بن بحر بن حمبوب اأبو عثم���ان ) ت 255ه�( : البيان والتبيني، مكتبة الهال � بريوت، 1423ه� : 

 .260/5
)6(  ف�سل املقال، �س 186 .

)7(  ال�سابق، �س 189 .
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للكاب ، فا مينعه ذلك من اأن يهيج يف زمن هيج الكاب ..." )1(، اأي تتحرك �س���هوته 
اإىل الأنثى ، وهاج النبت يهيج ِهياًجا اأي يب�س)2(. ومهما تعددت املعاين لهذه اللفظة ، اإل 

اأنها ت�سرتك يف معنى عام هو الوح�سة واخلوف. 
عــة : ما زالت هذه اللفظة حمتفظ���ة بدللتها القدمية ، التي تعني التابع  )13( الإمَّ
لغ���ريه ، وم���ن ل راأي له. يقال : فان اإمعة . ومن و�س���ف بهذه ال�س���فة ، فقد حمل اأقذع 
ال�س���فات واأخ�س���ها . وقدميا قال اأبو عبيد : من اأمثالهم يف و�سف الرجل ب�سعف الراأي 
: "ه���و اإمعة")3(. ويف احلديث: " اغد عاملًا اأو متعلًما ول تغد اإمعة ")4(. وعن الفعل الذي 
ــة : وتعني مورد املاء العذب  ا�س���تق منه هذا اللفظ، قيل: ناأمع ، وا�س���تاأمع)5(. )14( َرِكيَّ
، وه���ي يف تهامة ع�س���ري الرْكَية، ب�س���كون الكاف وفتح الياء خمفف���ة ، وهي بئر يرد اإليها 
النا�س من اأماكن �س���تى ، يتزودون منها باملاء لهم وملا�س���يتهم ، ومازالت هذه البئر حتى 
ا واأمثاًل �ستى يطول املقال يف ذكرها . ومن اأمثال العرب  عهد قريب ، وقد �سهدت ق�س�سً
اء")6( . قال املف�سل ال�سبي : �سّداء : رِكيرَّة مل يكن عندهم اأعذب  قدمًيا : " ماء ول ك�سدرَّ

من مائها ، وفيها يقول �سرار ال�سعدي :
كــــالــــذي بــــزيــــنــــب  ــــامــــي  ــــهــــي وِت ــب مـــن اأحــــوا�ــــس �ـــســـداء مــ�ــســربــا  واإين  تــطــلَّ

يريد اأنه ل ي�سل اإليها اإل باملزاحمة، لفرط ح�سنها كالذي يرد هذا املاء فاإنه يزاحم 
عليه لفرط عذوبته، قال املربد : يروى هذا البيت عن ابنة هانئ بن قبي�سة ، اأنه ملا قتل 
لقي���ط ب���ن ُزرارة ، تزوجها رجل من اأهلها ، ف�س���األها اأي الرجلني اأف�س���ل ، هو اأم لقيط ، 
اء")7(. وقي���ل اإنها الَقذور بنت قي�س بن خالد ال�س���يباين )8(.  ���درَّ فاأجاب���ت : " ماء ول ك�سَ
)15( املراداة : ا�ستخدمت ب�سيغة اأخرى ، هي امِلردى ، وتعني املكان العايل ، الذي اإذا 

)1(  اجلاحظ : احليوان، دار الكتب العلمية � بريوت، ) 1419ه� � 1988م( 
)2(  الرازي، زين الدين حممد بن اأبي بكر بن عبدالقادر )666ه�(، خمتار ال�س���حاح، حتقيق : يو�س���ف ال�سيخ حممد، 

املكتبة الع�سرية � الدار النموذجية، بريوت، باب الهاء .
)3(  ف�سل املقال، �س 188 .

)4(  الفراهي���دي : اخللي���ل بن اأحمد ) 170ه�( : العني ، حتقيق : مهدي املخزومي ، اإبراهيم ال�س���امرائي ، دار ومكتبة 
الهال – بريوت 268/2

)5(  ال�سابق، 268/2 . 
)6(  ف�سل املقال، �س 199 . 

)7(  امليداين، اأبو الف�سل اأحمد بن حممد بن اإبراهيم ) ت 518ه�(، جممع الأمثال، حتقيق : حممد حميي الدين عبد 
احلميد، دار املعرفة � بريوت : 277/2 .

)8(  ف�سل املقال، �س 199 . 
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�سقط منه �سيء هلك ، وعادة ما يطلق على الأماكن الوعرة يف اجلبال . يقال : )اأرديٌتوه 
ردى (، اأي رميته من هذا املكان الوعر ، وهي لفظة تثري يف النفو�س معاين اخلوف  من امرِّ
والهلع ، ل�س���يما اأنها ارتبطت بحوادث النهب وال�سلب ، فقد ياأتي ال�سارق على حني غرة 
م���ن �س���احب املال اأعلى اجلب���ل  ونحوه من الأماك���ن املرتفعة فريميه ، في�س���قط ميًتا اأو 
جريًحا ، في�س���تاق اإبله اأو غنمه ، ثم يهرب بها . وقدمًيا ا�س���تخدم هذه اللفظة واأريد بها 
املرام���اة . ويف املثل : " اأن�س���ف الق���ارة من راماها " . والقارة : ا�س���م قبيلة من العرب، 
���ل والدي�س ابنا اله�����ون بن خزمية ، واإمنا �س���موا الق���ارة ، لجتماعهم ، وهم  وه���م ُع�سْ
ي ، فقال القاري اإن  رم���اة احل���دق يف اجلاهلية .ويزعمون اأن رجلني التقيا ، اأحدهما قاررِّ
ي :  �س���ئت �س���ارعتك ، واإن �س���ئت راميتك ، فقال الآخر : قد اخرتت املراماة، فقال القاررِّ
ُدف: ويراد بها النور ، اأو ال�سبح واإقباله.  قد اأن�س���فتني ، واأن�س���اأ املثل ...)1(. )16(: ال�سُّ
يقال : اأ�سدفن ، اأي اأ�سدفت الأر�س ، والنون يف الفعل ) اأ�سدفن( حلت حمل تاء التاأنيث 
ال�ساكنة اآخر الفعل املا�سي ، فهي للتاأنيث. ول تطلق هذه اللفظة اإل على �سوء ال�سبح ، 
بل رمبا اأطلقت واأريد بها النور اأيًّا كان م�سدره ، ومن ذلك �سدف الباب ، اأي النور الذي 
يرى من الباب اإذا كان مفتوًحا . وهي بفتح ال�سني م�سعفة، و�سم الدال . وقدمًيا اأطلقت 
���ْدفة طائفة من الليل .  ���ا ، اأو �س���واد �س���خ�س تراه من بعيد . وال�سُّ واأريد بها الظام اأي�سً
���ا )2(. وكما اأن  يقال : اأ�س���دف الليل ، اإذا اأظلم . كما تدل على �س���حم �س���نام اجلمل اأي�سً
ا ، وهو من الأ�سداد عند العرب قدمًيا. وقيل  ال�سدفة ظلمة ، فهو- كما ذكر- �سياء اأي�سً
اإن ال�س���ياء لغة هوازن ل غري. تقول : اأ�س���دفوا لنا : اأ�س���رجوا لنا)3(. ويف احلديث : قال 
علقمة الثقفي : كنت يف الوفد الذين وفدوا على ر�س���ول اهلل – عليه ال�س���اة وال�سام- 
ا ، حتى واهلل ما نح�سب  ف�س���رب قبتني ، فكان بال ياأتينا بفطورنا ، ونحن م�سفرون جدًّ
اإل اأن ذاك �س���يء يبتار به اإ�س���امنا . وكان ياأتينا بطعامنا لل�س���حور ، ونحن م�س���دفون ، 
فيك�س���ف القبة ، في�س���دف لنا طعامنا " . قوله : م�س���دفون : داخلون يف ال�س���دفة ، وهو 
ال�س���وء هاهن���ا . وقوله : ي�س���دف لنا : ي�س���يء لنا . وقول���ه ُيبتاربه اإ�س���امنا : ُيخترب به 
اإ�س���امنا)4(. مما �سبق يتبني اأن ثمة قا�سًما م�سرتًكا بني القدمي واحلديث يف معنى هذه 

)1(  امليداين، جممع الأمثال ، 100/2 .
)2(  اخلليل بن اأحمد: العني، 230/7 .

)3(  ابن دريد : حممد بن احل�سن املكنى باأبي بكر ) ت 321ه� (: جمهرة اللغة، حتقيق رمزي منري البعلبكي، دار العلم 
للمايني � بريوت، 1987م، 645/2 .

)4(  ابن قتيبة : حممد بن عبداهلل بن م�سلم ) ت 276ه�( : غريب احلديث، حتقيق، عبد اهلل اجلبوري، مطبعة العاين، 
بغ���داد، ط1، 1397ه���� : 492/2، وينظر : ابن الأثري: جمد الدين اأبو ال�س���عادات املب���ارك بن حممد ) ت 606ه�( 
النهاي���ة يف غريب احلديث والأثر، حتقيق طاهر اأحمد ال���زاوي، وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية � بريوت 

،) 1399ه�/1979م(، 16/1. 
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اللفظ���ة ، وهو ال�س���ياء ، اأما معن���ى الظلمة ، فلم ترد اإل قدمًيا ، وهو من الأ�س���داد التي 
عرفتها العربية قدمًيا ، اأ�سداد يف املعنى ل يف اللفظ ، حيث احتد اللفظ واختلف املعنى 
اأ�س���داًدا. )17( ال�سُبوب : ويراد بها التي�س الفتّي ال�س���مني يف لهجة تهامة ع�س���ري . وقد 
اختلف يف مدلولها قدمًيا، فقيل : الثور الوح�س���ي امل�س���ن ، وهو ال�سبوب واملُ�ِسب)1( . وقيل  

الظبي)2(. وقيل الفتي من ثريان الوح�س . قال ذو الرمة :   
اأكـــــرعـــــه بــــالــــو�ــــســــم  منــــ�ــــس  اأم  مــ�ــســفــع اخلـــــد غـــــاد نـــا�ـــســـط �ــــســــِبــــُب)3(   ذاك 

تلك هي الدللة يف املعاجم القدمية ، واإذا ما عدنا لأ�سل اللفظ ، جند معنى الفتوة 
والن�ساط واملرح ، فكيف بالدللة على الكرب والهرم ؟  قال الأ�سمعي : �سبرَّ الغام ي�سب 
ا:  �سباًبا ، و�سب الفر�س ي�سب �سباًبا  و�َسبوًبا و�سبيًبا ، اإذا ن�ِسط ومِرح . قال ذو الرمة اأي�سً
ة : ويراد بها ال�سجرة اأًيا كانت. يقال:  * �س���بوب اخليل ت�ستعل ا�س���تعاًل )4(. )18( الِع�سَ
���اهني . كما يطلق اجلمع ع�ساه على �سجر الريحان.  هذي ع�س���ة ، وجمعها ع�ساه وَع�سَ
وقدميا : الع�ساه : �سجر ال�سوك ، كالطلح والعو�سج وال�سدر . هذه ع�ساه ، ويقال ع�ساهة 
���ا على قيا�س ِع���َزة ، حذفت منها الهاء الأ�س���لية ، كما حذفت من  واحدة ، وع�س���ة اأي�سً
ال�سفة، ثم ردت يف ال�سفاه )5(. وبالنظر يف الدللت ال�سابقة ، جند اأنها احتدت يف املعنى 
���ا  الع���ام الذي دلت عليه اللفظة ، وهو نوع من ال�س���جر ، واإن اختلف تعميًما اأو تخ�سي�سً
���ن َعزازن( ، اأي قوية �س���لبة، وهذه �س���فة مرغوب  . )19( َعــزاز : يق���ال : )ه���ذي اأر�سِ
فيه���ا عندهم ، ل�س���يما م���ن اأراد البن���اء ، فرتاه يبحث ع���ن العزاز م���ن الأر�س ، كي ل 
يحدث يف بنيانه انهيار اأو ت�س���قق . وكذلك ال�س���الك طريًقا ، جتده يبحث عن العزاز من 
الأر�س، لل�س���ري عليها ، ل�س���يما يف وقت هطول الأمطار ، كي ل يعرث على الأر�س بفعل ) 
الر�َسب( ، وهو الأر�س اخلبار التي ل ثبات عليها . وهذه دللة قدمية . ففي تهذيب اللغة 
لاأزهري، ورد قولهم : " هذه اأر�س ع�ّسة ، قليلة ال�سجر ، يف جَلد عزاز  ولي�س بجبل ول 
رمل . وهي لينة يف ذاك")6(. وهذه اأر�س عزاز ، اأي �سلبة . وقد اأعززنا ، اأي وقعنا فيها 

)1(  ابن دريد، جمهرة اللغة،  100/2 .
)2(  ابن �س���يدة : اأبو احل�س���ن علي بن اإ�سماعيل )458ه�( املحكم واملحيط الأعظم، حتقيق : عبداحلميد هنداوي، دار 

الكتب العلمية � بريوت، )1421ه�/2000م(، 76/1 .
)3(  اخلليل بن اأحمد : العني، 223/6 .

)4(  ال�سابق، 223/6 .
)5(  ال�سابق، 99/1 .

)6(  الأزهري، تهذيب اللغة، 85/1 .
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و�س���رنا، واأر�س معزوزة : �س���ديدة )1(. وبالنظر لأ�س���ل اللفظة ، جند دللتها على معنى 
القوة والغلبة ، ففي املثل: " اإذا عّز اأخوك فهن")2(، اأي اإذا قويت �سوكته . وبهذا ياحظ 
ال�س���لة بني املعنى الأ�س���لي للفظة : القوة والغلبة ، وما دلت عليه من دللت اأخرى ، هي 

ذات �سلة باملعنى املعجمي .  
ل : اأي اتخذ ماًل ، اأو طلبه من غريه على جهة الفائدة وال�س���تثمار، تلك  )20( متوَّ
هي الدللة التي عرف بها هذا اللفظ  . وغالًبا ما ي�ستخدم يف التعامات البنكية ، فثمة 
م�س���طلح )التمويل البنكي( ، وه���و اإقرا�س نقدي ياأخذه املقرت����س ، ويعيده اإىل البنك 
بطريق الق�س���ط ال�سهري ، حمت�َسًبا فيه فائدة اأو زيادة ل�سالح البنك ، وهو حمل خاف 
بني علماء الدين ، وقد اأجازه بع�س���هم ب�سروط و�س���وابط معينة)3(. وبالرجوع للم�سادر 
القدمي���ة ، جنده���ا ل تختلف دللًة عما يف هذه اللهج���ة ، فاملول : املال ، وجمعه : اأموال. 
ل)4(. ويقال : متّول  وكان���ت اأم���وال العرب: اأنعامه���م. ورجل مال : ذو مال ، والفعل : مت���ورَّ
فان ماًل : اتخذ ِقنية من املال . ومنه قوله عليه ال�س���اة وال�سام : " غري متمول ماًل، 
���ل م���اًل ". ومال الرجل مَيال : كرث ماله . وما اأمول���ه، اأي ما اأكرث ماله)5(. ويف  وغ���ري متاأثرِّ
الل�س���ان : قال ابن الأثري : املال يف الأ�س���ل ما ميلك من الذهب والف�س���ة ، ثم اأطلق على 
كل م���ا يقتن���ى وميلك من الأعيان  واأكرث ما يطلق املال عن���د العرب على الإبل)6( . )21( 
�سفا�سف: واملراد بها الأمور الدنيئة الو�س���يعة ، و�سدها معايل الأمور . و�سفا�سف جمع، 
ومف���رده �سف�س���اف . وهذه الدللة قدمية . ففي احلديث مرفوًع���ا : " اإن اهلل جواد يحب 
اجلود ومعايل الأمور ، ويكره �سف�س���افها ")7(. اأي اأدناها. ويف ال�س���حاح : اأ�سّف الرجل ، 
اأي تتب���ع مداّق الأمور . واأ�س���فرَّ الطائر ، اإذا دن���ا من الأر�س يف طريانه)8(.  )22( �سِرق: 
يقال ملن يغ�س باملاء : �سرق ، وهنا يعد فعًا ل ا�سًما . يقال : �سِرق فان ، وُبوه �سَرقن ، 
اأي غ�س املاء، وبه غ�س . وال�سَرق : دخول املاء يف الأنف واحللق ، لدرجة ي�ستحيل معها 
التنف�س . وقد كرثت حالت الغ�س باملاء اإىل حدرِّ املوت ، يف غدير ي�سمى )بن نفو�س( يف 

)1(  اجلوهري : اإ�سماعيل بن حماد الفارابي: ال�سحاح، حتقيق، اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم باملايني � بريوت، 
)1407ه�/1987م(، 886/3 . 

)2(  ف�سل املقال، �س 235 .
)3(  ينظر: على �سبيل املثال: فتوى ابن باز املن�سورة يف جملة اجلامعة الإ�سامية، العدد الأول، عام 1389ه� .

)4(  اخلليل بن اأحمد : العني، 344/8 .
)5(  الأزهري : تهذيب اللغة، 285/15 .

)6(  ابن منظور، ل�سان العرب، 636/11 .
)7(  ابن الأثري، النهاية يف غريب احلديث والأثر 55/3 .

)8(  ابن منظور، ل�سان العرب  154/9 . 
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تهامة ع�س���ري ، واإمنا �سمي بذلك ، لكرثة الأنف�س التي فقدت ب�سببه ، ومازال حتى يومنا 

هذا . وال�سَرق بهذا املعنى قدمي . قال عدي بن زيد العبادي : 
ـــــــــو بــــــغــــــري املـــــــــــــــاء حـــــلـــــقـــــي �ـــــســـــرق ــان بـــاملـــاء اعـــتـــ�ـــســـاري)1( ل كــنــت كــالــغــ�ــسّ

�س���ُت باملاء ، فبم  يق���ول : لو �َس���ِرقُت بغري املاء ، اأَ�س���غُت �َس���َرقي باملاء ، ف���اإذا َغ�سِ
اأ�س���يغ�ه؟ والعت�س���ار: امللج���اأ واحل���رز)2(.  والغ����سّ : وق���وف امل���اء يف احلل���ق ، يقال : 
���ا ، اإذا �س���رقت به ، اأو وقف يف حلقك ، فلم تكد ت�س���يغه)3(.  غ�س�س���ت باملاء اأغ�سُّ غ�سًّ
)23( ذو �ســواد : ت�س���تخدم ه���ذه اللفظ���ة ، وي���راد بها اخل�س���ب اأو الكرثة، ف���اإن كانت 
دللتها على اخل�س���ب والنماء ، فاإن اأكرث ما تطلق عليه الأر�س �س���ديدة اخل�سرة، كثرية 
دن( ، اأي قد ا�س���تد �س���وادها خ�س���رة وخ�س���ًبا .  النبات . يقال : )هذي الأر�س ِقد �س���ورَّ
واإن كان امل���راد الك���رثة ، ف���اإن ما تطلق على الع���دد الكثري من النا�س وال���دواب . يقال : 
َد غنمن،  دن ِعرباِن���ن( ، كناية عن الكرثة ، ويقال : هذا اجلبل قد �س���ورَّ )الأر����س ِقد �س���ورَّ
 اأي ق���د ا�س���ودرَّ ك���رثة م���ن الغن���م. وه���ذا املعنى ق���دمي . ق���ال اأبو عبي���د: وم���ن اأمثالهم: 
" لفان �سواد"، وقد ف�سر اأبو عبيد ذلك ، فقال : وكان الأ�سمعي يتاأول يف �سواد العراق، 
اأنه �سمي �سواًدا للكرثة ، واأما اأنا فاأح�سبه �سمي للخ�سرة التي يف النخل وال�سجر والزرع ، 
لأن العرب قد تلحق لون اخل�س���رة بال�سواد ، فيو�س���ع اأحدهما يف مو�سع الآخر)4(. وقيل 

�سواد العراق ما بني الب�سرة والكوفة وحولهما من قراهما.)5(.  
)24( َع�سَّ : ا�ستخدمت هذه اللفظة واأريد بها رجال احل�سبة ، الذين كانوا يجمعون 
ة ، كي  ة ، وكانت الن�ساء قدمًيا يخوفن اأولدهن بالع�سرَّ الأخبار لاأمري ونحوه ، وهم الع�سرَّ
يكفوا عن ال�س���ياح والبكاء . كما اأن لها دللة اأخرى ، هي اختبار الغنم اأو ال�س���اأن ، هل 
هي �سحيحة اأم �سقيمة ، وهل هي �سمينة اأم �سعيفة، وذلك باليد ُيج�س بها ج�سم الدابة. 
يقال : ع�ّس فان ام�س���اة ، اأي اختربها . وهي الطريقة املتبعة يف اأ�س���واق املوا�س���ي، فا 
من وال�سحة ا�سرتاها واإل فا .  ي�س���رتي امل�س���رتي حتى يُع�س الدابة ، فاإن وجد فيها ال�سرِّ

)1(  البغ���دادي : عب���د القادر بن عمر )1079ه�( خزانة الأدب ولب لباب ل�س���ان العرب، حتقيق : عبدال�س���ام هارون، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1988م، 508/8 .

)2(  ف�سل املقال، �س 265 � 266 .
)3(  ابن منظور : ل�سان العرب  60/7 .

)4(  ف�سل املقال، �س 281 .
)5(  الزخم�س���ري : اأبو القا�س���م حممود بن عمر الزخم�س���ري ) 538(، اأ�س���ا�س الباغة، دار الكتب العلمية � بريوت، 

. 481/1
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وتلتقي الدللة الأوىل مع الدللة القدمية . ففي املثل : " كلب اعت�ّس خري من كلب رب�س". 
ومعن���ى اعت�س : جاء وذهب . ومن هذا قيل للحرا�س ع�س����س . والع�ّس : التطواف)1(. ويف 
( : العني وال�س���ني متقارب���ان ، اأحدهما الدنو من ال�س���يء وطلبه، والثاين خفة يف  ) ع����سرَّ
ال�س���يء. فالأول : الع�ّس بالليل ، كاأن فيه بع����س الطلب . قال اخلليل: الع�ّس : نف�س الليل 
عن اأهل الريبة ، وبه �س���مي الع�س����س الذي يطوف لل�س���لطان باللي���ل)2(. من هنا ناحظ 
التوافق يف دللة اللفظ على رجال احل�س���بة الذين يطوفون لل�س���لطان يف الليل ، ليجمعوا 
َرته: ت�س���تخدم هذه اللفظة، ويراد بها احلظ يف املا�س���ية ، ح�َس���ًنا  له الأخبار . )25( اإمَّ
كان اأم �س���يًئا . يقال : )فان اأمرُتوه حاة اأو جيفة( ، اأي حظه يف املا�س���ية جيد اأو �سيء. 
وقد غدت هذه اللفظة بهذه الدللة م�س���در فاأل اأو �سوؤم ، فمن ي�سرتعي راعًيا يف غنمه، 
ينظر اإن ح�س���ن حال الغنم معه �س���مًنا وكرثة ، و�س���فه بذي الأََمرة احل�س���نة ، واإل فا ، 
واأكرث ما تكون يف الفاأل. ولهذه اللفظة مرادف اآخر ، هو ال�سارية . يقال : )�سارية فان 
ح���اة(، اأي حظه جيد . والدللة القدمية تقرتب كثرًيا من دللة اللهجة ال�س���ابقة . قال 
َرت���ه" ، اأي كرثته  اب���ن �س���ام : ومن اأمثاله���م يف املال قولهم : " يف وج���ه املال تعرف اإمرَّ
وزيادت���ه . ق���ال يعقوب : يقال : يف وجه املال تعرف اإِّمرته ، بك�س���ر الهمزة وتثقيل امليم ، 
واأََمرته ، بفتح الهمزة وتخفيف امليم ، اأي مناوؤه وكرثته)3(. )26( �ُسْلكى : ت�س���تخدم هذه 
اللفظة بت�سريفاتها املختلفة يف اللهجة ، ويراد بها ال�ستقامة يف الأمور وعدم العوجاج. 
يقال: )الأمور �س���الكة، و�سلكت الأمور( . وهي الدللة القدمية عينها  ، قال اأبو عبيد بن 
�س���ام: من اأمثالهم : " الأمور �ُس���لكى ولي�س���ت مبخلوجة" . قال : وال�سلكى : امل�ستقيمة ، 
واملخلوجة: املعوجة . واأول من قاله : احلارث بن ُعباد ، حني قتل املهلهُل ابن اأخيه ُبَجري 
يف حرب الب�س���و�س)4(. وهنا نلحظ احتاد املعنى ب���ني القدمي واحلديث ، واإن تغريت بنية 
الكلمة . )27( حزَّ : اأي قطعه ، اأو ترك فيه اأثًرا دون القطع . تلك هي الدللة التي وردت 
يف اللهجة التهامية. يقال : )حّز فان احمبل (، اأي قطعه ، اأو ترك فيه اأثًرا دون القطع. 
ولها دللة اأخرى معنوية ، وهي الأثر النف�س���ي . يقال : )حّز يف خاطري اإنك ماجيت( ، 
اأي تاأث���رت لع���دم جميئك . كما يطلق املوؤنث )حّزة( ، وهو ا�س���م مرة على الوقت املحدد 
بدق���ة . وهذه دللة قدمية . ففي الل�س���ان : احلّز : قطع ال�س���يء يف ع���اج ، وقيل: هو يف 
ا ، واحتّزه احتزاًزا . كما قيل : احلز : القطع من  اللحم ما كان غري بائن ، حّزه يحزه حزًّ

)1(  ف�سل املقال، �س 293 .
)2(  الأزهري : تهذيب اللغة 42/4 . 

)3(  ف�سل املقال، �س 294 . 
)4(  ال�سابق، �س 305 .
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ال�س���يء يف غري اإبانة . وعاوة على هذه الدللة احل�س���ية ، جند كذلك دللتها على اأمر 
از ، كله وجع يف القلب من خوف ، قال ال�سماخ ي�سف  معنوي ، فاحلَزازة واحلَزاز واحلزرَّ

رجًا باع قو�سه من رجل وُغنب فيه :
ـــــبًة ـــراهـــا فـــا�ـــســـت الـــعـــني َع از مــن الــهــم حــامــز )1(  فــلــمــا �ـــس ويف الــ�ــســدر حــــزَّ

 اأي يف ال�سدر وجع وهّم . )28( اجلديل : حبل من جلد اأوًل ، ثم �سار عندهم من مادة 
) البا�ستيك( . وكان لدى قبائل من تهامة عادة ، تتمثل يف ربط حبل ي�سمى ) اجمديل( 
عل���ى بطن الرجل ، �س���غرًيا كان اأم كبرًيا، وذلك بغر����س احلّد من ترهل البطن وِكرَبه . 
ومازالت هذه العادة حتى عهد قريب . واللفظ يف اأ�سله يعني احلبل من اجللد ، فاإن كان 
احلبل من اجللد ، فهو جديل وجرير)2(. وقال ابن �س���يدة: اجلديل : الزمام املجدول من 

اأدم . ومنه قول امرئ القي�س :
ــر ـــح لـــطـــيـــف كــــاجلــــديــــل خمــ�ــسَّ ــــّي املــــذلــــلوكـــ�ـــس ــــِق ــــس ــــ� و�ــــــســــــاق كـــــاأنـــــبـــــوب ال

ا : اجلديل : حبل مفتول من اأدم اأو �سعر  قال : ورمبا �سمي الو�ساح جديًا . وقيل اأي�سً
، كاأن يك���ون يف عن���ق الناقة اأو البعري)3(. وما حدث من اختاف يف دللة اللفظ ال�س���ابق 
ر واملعتذر ،  ر: فرق بني املعذرِّ وا�ستعمالته ، فهول يخرج عن دللته على احلبل. )29( املعذِّ
ر ، وهو من يعتذر ول عذر له ، واإن قلت : اعتذر  ر ، فهو معذرِّ ر واعتذر ، فاإن قلت : عذرَّ وعذرَّ
فهو معتذر ، وهو من له عذر . وقد ترددت اللفظة كثرًيا يف لهجة تهامة ع�س���ري . يقال : 
رنا فان(  رن( ، اأي جاء معتذًرا ، ولي�س له يف جميئه عذر ، ويقال : )عذرَّ )تاع فان معذرِّ
ر بهذا املعنى  ، اأي اعتذر منا ولي�س له عذر . وتاع تعني جاء يف لهجة تهامة ع�سري . واملعذرِّ
ُروَن..( �س���ورة التوبة)90( ، وكان ابن عبا�س يقراأ هذه  ق���دمي . قال تعاىل : )َوَجاَء امْلَُعذرِّ
ر فلهم عذر ، واإن  رين . ويف املعذرين وجهان : اإذا كان من عذرَّ الآي���ة ويقول لعن اهلل املعذرِّ
كان اأ�س���له املعتذرون ، فاألقيت فتحة التاء على العني واأبدل منها ذاًل  واأدغمت يف الذال 
الت���ي بعده���ا ، فلهم عذر . قال الفراء : قد اعتذر الرج���ل اإذا اأتى بعذر ، وقد اعتذر اإذا 
مل ياأت بعذر ، قال اهلل تعاىل : )َيْعَتِذُروَن اإَِلْيُكْم اإَِذا َرَجْعُتْم اإَِلْيِهْم( �س���ورة التوبة )94( ، 
ث���م ب���ني تعاىل اأنه ل عذر لهم : )ُقْل َل َتْعَت���ِذُروا( التوبة )94( )4(. وقال بع�س اأهل العلم 

)1(  ابن منظور، ل�سان العرب، 334/5 � 335 .
)2(  ف�سل املقال، �س 316 .

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب 103/11 .
)4(  ف�سل املقال، �س 325، 326 .
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يف �سفة هوؤلء املعذرين : كانوا كاذبني يف اعتذارهم، فلم يعذرهم اهلل)1(. وقال قتادة : 
قد اعتذروا بالكذب ، وهم نفر من بني ِغفار، جاوؤوا فاعتذروا ، فلم يعذرهم اهلل. )30( 
فن( بك�س���ر ال�س���ني . وهي يف الإبل من  ال�سارف : وهي امل�س���ن من الإبل ، وجمعها ) �ِس���ررَّ
جتاوزت اثنتي ع�س���رة �س���نة ، وهي يف هذه ال�سن غري مرغوب يف حلمها ولبنها ، ل�سيما 
مم���ن له���م معرف���ة بالإبل ، اإل اإن كانت ذات اأ�س���ل ك���رمي ، يفاد من ن�س���لها لتنمية هذا 
الأ�س���ل . ومل تختلف امل�سادر القدمية يف هذا املعنى ، وه�و امل�سن من الإبل، وجتمع على 
) �ُسُرف( )2(. )31( �سّحى : وهو الرعي وقت ال�سحى . يقال: )�سّحى فانن مبغنم( . 
اأي رعى الغنم وقت ال�سحى . واإن كان الرعي وقت الظهرية ، فهو �سروح . يقال: )�سرح 
اين ( . يقال:  ِظهرية( ، اأي رعى وقت الظهرية . واإن كان الرعي وقت الع�سر ، فهو )ع�سرَّ
)ع�ّسى مبغنم(، اأي رعاها وقت الع�سي . و) الع�ّساي( : اأ�سلها ع�ّساء ، فقلبت يف اللهجة 
ياًء. وقدمًيا قيل يف املثل: " �سحرِّ رويًدا "، اأي ل تعجل يف الأمر . يقال : �سحيت الإبل ، اإذا 
اأخذت يف رعيها اأول النهار ، وهو وقت ال�سحى . فرياد بهذا املثل : التمهل يف الأمور، كما 
يوؤمر الراعي اأن ي�سّحي اإبله رويًدا . وهذا هو الأ�سل يف هذه اللفظ ، ثم ات�سع فيه ، حتى 
ى ، اأي ياأكل يف هذا الوقت . ومن املجاز:�سّحى  قيل لكل من اأكل وقت ال�سحى : هو يت�سحرَّ
���ى عنه ، اإذا تاأنى عنه ، واتاأد ومل يعجل اإليه ، واأ�س���له من ت�س���حية الإبل  عن الأمر وع�سرَّ
عن الِورد)3(. وثمة دللة اأخرى �س���ائعة حديًثا ، وهي ذبح الأ�س���حية يف عيد الأ�س���حى . 
ى ب�ساة من الأ�سحية وهي �ساة تذبح يوم الأ�سحى . قال الأ�سمعي :  وقدمًيا يقال : �س���حرَّ
ِحيرَّة على فعيلة  واجلمع �سحايا،  ة واأُ�سِحَية واجلمع اأ�ساٍح ، و�سَ وفيها اأربع لغات : اإ�سِحيرَّ

واأُ�سحاة واجلمع اأ�سحى ، كما يقال : اأرطاة واأرطى)4(.
 )32( الَو�ساع : يراد بها الت�ساع يف كل �سيء . يقال : )مكاِنن َو�ساِعن( ، اأي وا�سع ويقال : 
) اأنِح���م قعدنا يف مكانن و�س���اعن (، اأي جل�س���نا يف مكان وا�س���ع . وقدمًيا خ�س���ت هذه 
اللفظ���ة بوا�س���ع اخلطو من الدواب فح�س���ب ، فف���ي املثل: "قد تبلغ الَقطوف الَو�س���اع " ، 
والَقط���وف من الدواب متقارب اخلطو)5(. ويقال: ناقة رهوق، وهي اجلواد الو�س���اع التي 

)1(  الط���ربي، حمم���د بن جرير ب���ن يزيد اأبو جعفر، جامع البي���ان يف تاأويل اآي القراآن، حتقيق : اأحمد حممد �س���اكر، 
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 417/14 .

)2(  ابن دريد : جمهرة اللغة  729/2، وينظر ال�سحاح : 4/ 1380 .
)3(  ف�س���ل املقال، �س 337، وينظر اأي�س���ًا : ال�س���حاح 138/4، واأ�س���ا�س الباغة 188/6، وفايز الداية : علم الدللة 

العربي النظرية والتطبيق، دار الفكر املعا�سر � بريوت، دار الفكر � دم�سق، ط2، 1996م، �س 229 .
)4(  اجلوهري، ال�سحاح 2407/6 . 

)5(  ف�سل املقال، �س 342، وينظر : جمهرة اللغة 844/2 .
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ترهقك ، اإذا مددتها ل�سعة خطوه)1( . )33( الرَباز: يراد به املكان الوا�سع الذي ل �سجر 
فيه ول �سجر . يقال : )مكانن برازن( ، اإذا �سلم مما يعوق من ال�سجر وال�سوك واحلجر، 
ل . وهذا املعنى قدمي . قال اأبو عبد اهلل بن معاوية  زن ، على َفعال وُمفعرَّ فه���و برازن ومربرَّ
ب���ن عبي���د اهلل يف بع����س ِحَكمه: " العامل مي�س���ي الرَباز اآمًنا ، واجلاه���ل يخبط الغيطان 
كامًنا")2(، فالرَباز املكان الف�ساء من الأر�س ، البعيد الوا�سع)3(. كما اأن له مرادًفا اآخر، 
هو اخلاء . قال الليث : اخلاء : الرَباز من الأر�س)4(. وبالرجوع لأ�س���ل اللفظة ، جند 
دللته���ا عل���ى الظهور واخلروج . يق���ال : برز : اإذا ظهر بعد خمول���ه ، وبرز اإذا خرج اإىل 
الرَباز، وهو الغائط. قال تعاىل: )َوَتَرى اْلأَْر�َس َباِرَزًة( �سورة الكهف )47( ، اأي ظاهرة 
ط ،  ب���ا جب���ل ول تّل ول رمل)5( . )34( املُ�سهَّم : غالًبا م���ا تطلق ، ويراد بها الثوب املخطرَّ
من  ا : مقلرَّم : )ثوِبن م�سهرَّ وهو الثوب ذو اخلطوط الكثرية باألوان خمتلفة ، وي�س���مى  اأي�سً
ومقلرَّمن( . وم�سهم ومقلم كاهما �سواء يف املعنى . ويراد بال�سهم : اخلط : )ثوبن فيهو 
�ُس���هومن نعمة (، اأي ثوب فيه خطوط كثرية . وتلك �سفة كانت مرغوب فيها يف الثياب . 

م ، اأي خمطط . قال ذو الرمة : وقدمًيا  قال الليث: ُبرد م�سهرَّ
بــالأ�ــســيــمــني ، ميـــــاٍن فــيــه تــ�ــســهــيــم)6(  كـــــاأنـــــهـــــا بــــعــــد اأحـــــــــــــوال مـــ�ـــســـني لــهــا

ه ب�سهم)7(. من هنا ياحظ احتاد  واإمنا �س���مي الربد بامل�سهم ، لأن كل خط فيه ي�سبرَّ
املعنى بني اللغة قدميها وحديثها .  

���يدة ، وهي حمل اهتمام ال�س���ائدين خا�س���ة، ولها مرادف  )35( الفّخ : تعني امل�سْ
اآخر ، هو امِلحناب ، وهو حديدة ذات كاليب حادة ، مربوطة بالأر�س اأو ب�س���جرة ، فاإذا 
اقرتبت منها الفري�س���ة ودا�ستها، انطبقت عليها هذه الكاليب احلادة ، فا تفلتها حتى 
ياأتي ال�س���ياد ، لاإم�س���اك بها . ويذكر الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة ا�س���تخدام املحناب اأو 
املحن���ب مبعن���ى الفخ ، يف بع�س حمكيات اليمن تعز واإب وال�س���الع وع���دن وغريها ، اأما 

)1(  ابن فار�س، اأحمد بن فار�س بن زكريا الرازي )395ه�(، جممل اللغة، حتقيق ودرا�سة، زهري عبداملح�سن �سلطان، 
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1987م، �س 403 .

)2(  ف�سل املقال، �س 346 .
)3(  اخلليل بن اأحمد : العني، 364/7 .

)4(  الأزهري، تهذيب اللغة  235/7 .
)5(  ال�سابق، 138/13 .

)6(  العني : 11/4 .
)7(  ابن فار�س : مقايي�س اللغة، حتقيق : عبدال�سام هارون، دار الفكر � القاهرة، ط2، 1961م، 111/3 .
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يف ذمار و�س���نعاء فهو َمقَفط ، ثم يقول : اجلميع يقول : ِحِنب يحنب مبعنى ن�س���ب ، فلم 
يتخل�س من م�س���كلة اأو موقف . ويختلف الفخ يف لهجة تهامة ع�س���ري ، اإن كان للحيوان اأو 
الط���ري ، فللحيوان فخ يختلف عن فخ الطري، اإذ ي�س���مى فخ الطري �س���بكة ، وفخ احليوان 
حمناب ، وعادة ما يو�سع داخل الفخ ُطْعم من حلم اأو حب ، لإغراء الفري�سة لاإيقاع بها. 
م�س ، وي�س���مى عندهم )اأبو َم�س���ال( ، اأو ) الِقْبع(،  واأكرث احليوانات �س���يًدا يف تهامة النرِّ
كما اأن اأكرث الطيور �س���يًدا : احلمام وال�س���قور ، وذلك لأغرا�س منها البيع اأو الأكل اأو 
القتناء . والفخ كلمة قدمية ِقدم اللغة . قال طرفة بن العبد يف ق�سته يف �سيد القنابر :

ـــــــــــــــــواُد  اجلــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرُثُ  قـــــــــــــــــد  ومُتـــــــــــــــــــــــــــــِحـــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــالُد 
ــــــــــــــــعــــــــــــــــف اجلــــــــــــــــــــــــــــالد وُتــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــتــــــــــــــــالد ــــــــــــــــ�ــــــــــــــــس وي

والـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــخ قـــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد)1(.
ْرق.  ويجم���ع الف���خ على ِفخاخ وُفخوخ )2(. وله يف كام الع���رب مرادف اآخر ، هو الطرَّ
ق���ال بذل���ك جماعة من العلماء ، منه���م الفراء وثعلب وابن الأعراب���ي)3(  )36( َقَر�س : 
وتعن���ي هن���ا قطع احلب���ل ، اأو اإحداث اأثر في���ه دون القطع ، اأو اأن امل���راد قطعه يف عاج 
. يق���ال : ) قر����س ف���ان احمب���ل( ، اأي قطع���ه ، اأو اأحدث في���ه اأث���ًرا دون القطع . وهي 
خمت�س���ة باحلبل غالًبا . ويكون القر�س عندهم م�س���تخدًما يف غري احلبل  وهذا قليل . 
يقال : )قر�س اجَمِدي طبي ام�س���اة( ، اأي قر�س اجلدي � وهو �س���غري الغنم � ثدي ال�ساة 
���ع  ، وذلك حينما ير�س���ع اجلدي ثدي ال�س���اة ، حتى ل يبقي بها لبًنا ، في�س���تمر يف الر�سْ
حت���ى يحدث بها اأثًرا يف ثدييها من �س���دة الر�س���ع با لنب . وه���ذا املعنى قدمي يف اللغة. 
فف���ي الع���ني : القْر�س : القطع بالناب . والُقرا�س���ة : ُف�س���الة ما يقر����س الفاأر من خبز 
اأو ث���وب)4(. ومن���ه اأخذ املقرا�س ، واأقر�س���ته ، اأي قطعت له قطعة يج���ازى عليها . وهذا 
هو اأ�س���ل معناه يف اللغة)5(. وعاوة على هذا الأ�س���ل اللغوي ، ثم���ة معان اأخرى ، قدمًيا 
وحديًثا . فالقر�س ا�سم لكل ما يلتم�س عليه الأجر كال�سدقة . قال تعاىل: )َمْن َذا الرَِّذي 
اِعَفُه َلُه..( �سورة  البقرة  )285()6(.كما يعني املجازاة.  ���ا َح�َسًنا َفُي�سَ َ َقْر�سً ُيْقِر�ُس اهللرَّ

)1(  ف�سل املقال، �س 365 .
)2(  الأزهري : تهذيب اللغة  12/9 .

)3(  ال�سابق، 8/7 .
)4(  اخلليل بن اأحمد، العني 49/5 .

)5(  الأزهري، تهذيب اللغة  266/8 .
)6(  ال�سابق، 266/8 . 
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َماِل(�س���ورة الكه���ف )17(، اأي تدعهم على  ���ُهْم َذاَت ال�سرِّ قال تعاىل:)َواإَِذا َغَرَبْت َتْقِر�سُ
اأحد اجلانبني)1(. وقر�س���ت القوم : جزتهم)2(. ويف املثل:" جاء وقد قر�س رباطه "، اإذا 
ج���اء جمهوًدا من العط�س والإعي���اء)3(، وقيل اإن اأكرث ما يكنى به عن الرجل اإذا مات)4(. 
���ا  ويف لهجة تهامة  توافق يف بع�س املعاين ال�س���ابقة ، فالقر�س : ال�س���دقة ، ويعني اأي�سً
ما يوؤخذ من البنك من نقود، وت�سدد اآجًا ، واإن كانت حتت�سب بفائدة يتقا�ساها البنك 
ا . يقال  ) اأقر�ست فان( ، اإذا �سلرَّفته من غري  من العميل املقرِت�س، وتعني ال�سلف اأي�سً
فائدة ول مكافاأة.)37( امليزاب : ا�سم اآلة على وزن مفعال ، واأ�سله ) ِموزاب ( ، فاأبدلت 
الواو ياء لك�س���ر ما قبلها . وتعني اأنبوبة من احلديد اأو البا�س���تيك ، تو�سع اأعلى املنزل ، 
كي يخرج منها املاء اإىل اأ�سفله . كما ت�سمى مزراب ، وميزاب، جمع موازيب ومزاريب . 
ويذكر الدكتور عبا�س ال�سو�سوة اأن اأغلب املحكيات اليمنية تقول ميزاب وجمعه ميازيب، 
رب : م�سيل املاء ، وزِرب املاء و�سِرب:  وقليل منها م�سُرب وجمعه م�ساريب . وقدمًيا : الزرِّ
�سال . ويقال للميزاب : املزراب واملرزاب . قال ابن الأعرابي : املزراب لغة يف امليزاب . 
وقال ابن ال�س���كيت: املئزاب بالهمزة ، وجمعه ماآزيب)5(. وفعله وزب . يقال وزب ال�س���يء 

يِزب وزوًبا اإذا �سال)6(.
)38( َدَغــل ـ َدغالــة : هن���اك توافق يف معنى هذه الكلمة ، مع الف�س���حى القدمية. 
ِل���ن ، وفيهو َدغال���ة( ، اأي ف�س���اد يف القلب من خيان���ة وغدر ، ونحو  يق���ال ) فان���ن مدغرَّ
ذلك من ذميم ال�سفات . وهذه �سفة �سائنة يف الرجل ، ومن كان هذا داأبه ، ف�سيكرهه 
النا����س، واإن كان م���ن الأقرب���ني . وقدمًي���ا قيل يف املثل : " قد اتخ���ذ الباطل دَغًا " ، اأي 
اأُ�س���رب الباطل نف�س���ه حتى ف�س���د قلبه ، اإن كان املراد يف املثل دغل النف�س ، وقيل املراد 
بالدغ���ل يف املثل: دغل النبات ، ويكون املعنى اأنه اتخذ الباطل دغًا يجنبه وي�س���رته عن 
اأداء احلقوق . ويكون املعنى حينئذ من َدَغل املكان يدغل اإدغاًل ، اإذا كرث نباته)7(. ويقال 
���ا: اإذا دخ���ل الرجل مدخل الريب ، قي���ل: دغل فيه ، مثل دخ���ول القان�س يف املكان  اأي�سً

)1(  ابن فار�س، جممل اللغة 748/1 .
)2(  الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة  69/2 .

)3(  ال�سابق : 19/2.
)4(  ف�سل املقال، �س 369 .

)5(  الأزهري، تهذيب اللغة، 137/13 .
)6(  ابن منظور، ل�سان العرب، 796/1 .

)7(  ف�سل املقال، �س 381 .
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���ا : ا�س���تباك النبت والتفافه  اخلفي خلتل القن�س . والدغاويل : الرَيب)1(. والدغل اأي�سً
، ومنه ت�س���مى بطون الأودية املداغل ، اإذا كرث نبتها)2(.مما �س���بق ميكن القول اإن املعنى 

العام الذي تدور حوله املعاين ال�سابقة هو ال�سرت واخلفاء . 
ن ( ، اأي نحن يف زمن كل  ْخ�س : وهو �سد الغاء . يقال : ) اأْنِحم يف ِرخ�سِ )39( الرُّ
�سيء فيه رخي�س . وقد تخرج هذه اللفظة لتدل جماًزا على عدم بال�سيء  اإن�ساًنا كان اأو 
�سن( ، اأي مل ياأبه له  �ستني (: مل تهتم بي . ويقال : ) فان مرخرَّ غريه. يقال : ) اأنت رخرَّ
ا . وارتخ�سته: ا�سرتيته  خ�س: �س���د الغاء معنى قدمي . يقال: َرُخ�س ُرخ�سً اأحد . والرُّ
���ا ، اأي بخي�س الثمن . وقد يدل على التخفيف والإذن ، فالرخ�س���ة: ترخي�س اهلل  رخي�سً
للعبد يف اأ�سياء خففها عنه)3(. ويف احلديث : من الفقه اأن النبي � عليه ال�ساة وال�سام� 
رّخ����س يف النهب���ة، اإذا كانت باإذن �س���احبها وطيب نف�س���ه ، ويف هذا احلديث رخ�س���ة 

بينة)4(. فاملعنى هنا الإذن واجلواز. 
م : وتعني الك�سر ، وتلك دللة ثابتة يف القدمي واحلديث . يقال : )ق�سم  )40( الَق�سْ
���مانن( . وقدمًيا وردت هذه  ف���ان ظهر فان( ، اأي ك�س���ر ظهره ، وامل�س���در هنا ) َق�سَ
اللفظة ، ففي احلديث : " ا�س���تغنوا عن النا�س ولو عن ق�س���م ال�س���واك ")5(. واملعروف 
���ًما ، اإذا ك�س���رته)6(، والق�سمة بك�سر  اأن الق�س���م م�س���در ق�سمت ال�س���يء اأق�سمه ق�سْ
���م)7(. )41( اجِلذاع : ويق�س���د بها عنده �سغار  القاف وبفتحها : القطعة ، واجلمع  ِق�سَ
ال�س���اأن، ومفردها َجَذعة ، وتكون دون �س���ن الثني ، ومن الغنم جذع ، وجمعه ِجذعان ، 
ويكون يف �س���ن الثني اأو اأقل منه، كاهما �س���واء . وقدمًيا ياحظ اأن يف دللتها تعميًما . 
فاجلذع من الدواب قبل اأن يثني ب�سنة ، ومن الأنعام هو اأول ما ي�ستطاع ركوبه . والأنثى 
جذعة � ولي�س���ت مق�س���ورة على ال�ساأن مثلما �س���بق � ، وجمعه : ِجذاع وُجذعان واأجذاع . 
والدعر ي�س���مى َجَذًعا لأنه جديد. ويقال اإذا طفئت احلرب : اإن �س���ئتم اأعدناها جذعة ، 

)1(  اخلليل بن اأحمد، العني، 4/ 492 .
)2(  ابن دريد، جمهرة اللغة  620/2 .
)3(  اخلليل بن اأحمد، العني 185/4 .

)4(  ابن �سام : اأبو عبيد القا�سم بن �سام الهروي )ت 224( غريب احلديث، حتقيق : حممد عبداملعني خان، مطبعة 
دائرة املعارف العثمانية � حيدر اأباد � الدكن 54/2.

)5(  الأنباري : حممد بن القا�س���م بن ب�س���ار بن حممد املع���روف بابي بكر )328ه�( الزاه���ر يف معاين كلمات النا�س، 
حتقيق : حامت �سالح ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، )1412ه�/1992م(، 149/2.

)6(  الأزهري، تهذيب اللغة  235/13 .
)7(  ف�سل املقال، �س 411
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اأي اأول ما يبتداأ بها )1( . وقيل يف �سن اجلذع اأو اجلذعة ، اأنه يف الغنم ثمانية اأ�سهر ، اأو 
ت�س���عة . ويف الإبل بعد ال�س���نة الثالثة)2(، وقيل بعد اأن ت�س���تكمل الرابعة ، وهي التي توؤخذ 
�َسم : نوع من ال�س���جر ، تتخذ منه الع�س���ي ، ومفرده ن�سمة .  منها ال�س���دقة)3(. )42( النَّ
والع�س���ي من الن�سم اأقوى الع�سي �سابة ، ولذلك ي�سرب بها املثل يف القوة وال�سابة. 
ى وت�سلب .   وطريقة ذلك : اأن توؤخذ الع�س���ا من الن�س���م ، ثم ترتك يف ال�سم�س ، كي تتقورَّ

وقد عرفت الن�سم منذ قدمي الزمن . قال امروؤ القي�س : 
ــــــــل  ــــــــَع ُث بــــــــنــــــــي  ــــــــن  مـــــــــ راٍم  ــــــرهرب  ـــــــ ــــــَت ـــــــن �ــــــسُ خمــــــــــــــرج كــــــفــــــيــــــه مــــــــ
نــــ�ــــســــم مـــــــــــن  زوراء  ــــــــاة عـــــــلـــــــى وتـــــــــــــــــــــــره)4(  عـــــــــــــار�ـــــــــــــسٍ  غــــــــــري بــــــــانـــــــــ

وهذه اللفظة قد تخرج يف بع�س ت�س���ريفاتها اإىل معان اأخرى ، وكلها تت�س���م بالقوة 
���م فيه ، اإذا ابتداأ في���ه ونال منه ، ومنه  ���ب يف الأمر ون�سرَّ وال�س���دة . م���ن ذلك قولهم : ن�سرَّ
قالوا : الن�سم والن�سب لل�سجر الذي يتخذ منه الق�سي، لأنه من اآلت الن�سوب يف ال�سيء ، 
فار: جمع ، ومفردها �سفرة ،  والباء الأ�س���ل فيه ، لأنه اأذهب يف الت�س���رف)5(. )43( ال�سِّ
وا�ستخدامها عندهم اأكرث من ال�سكني ، رغم اأن ال�سكني اأكرث ا�ستخداًما يف هذا الع�سر. 

وقد عرفت هذه اللفظة قدمًيا . قال ال�ساعر :
ـــــراأم مــــن يـــحـــّد لـــهـــا الـــ�ـــســـفـــارا )6( كـــعـــنـــز الــــ�ــــســــوء تـــنـــطـــح مـــــن خـــالهـــا وتــــــ

فر)7( . )44( الأجنب:  فال�س���فار ، جمع �س���فرة ، وهي ال�س���كني ، وقد جتمع على ال�سرَّ
ت�ستخدم هذه اللفظة هنا ، ويراد بها الغريب بعيد ال�سلة . وقد ا�ستخدمت األفاظ اأخرى 
قريب���ة م���ن ذلك ، فمن ذل���ك : جاْننِب وجاْنبة . يقال : ) عربن جاْنبة ( ، اأي لي�س���وا منا 
( ، اأي لي�س من البلد  يف ن�س���بهم ، ويق���ال : ) رْجل���ن جاْننب( ، ويق���ال: ) رجلن اأجنب���نيرِّ
مب�س���طلحه احلدي���ث .وقدمًيا قيل : رجل جاِنب وُجُن���ب ، اأي غريب ، واجلمع : اأجناب ، 
ويق���ال : رج���ل جانب واأجنبي . فهو من جنب يجُنب جناب���ة ، ويجِنب ، اإذا نزل يف القوم 

)1(  العني : 270/6  .
)2(  الأ�سمعي : عبدامللك بن قريب )ت 216ه�(: كتاب ال�ساء، حتقيق : �سبيح التميمي، دار اأ�سامة � ُعمان، 1987م، �س 58 .

)3(  ابن �سام، غريب احلديث 72/3 .
)4(  العني : 270/6 . 

)5(  الزخم�س���ري: الفائ���ق يف غريب احلدي���ث والأثر، حتقيق : علي حممد البجاوي، وحممد اأبو الف�س���ل اإبراهيم، دار 
املعرفة � بريوت، 430/3 . 

)6(  ف�سل املقال، �س 418 .
)7(  اخلليل بن اأحمد : العني 253/6 .
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���ا كان نوعه، وقد قّل  غريب���ًا)1( . )45( البــّز : تطلق هذه اللفظ���ة ، ويراد بها القما�س اأيًّ
ا�س���تخدامها عندهم ، وطغ���ت عليها كلمة قما����س ، واإن كانت اللفظتان كلتاهما ت�س���هد 
قل���ة يف ال�س���تخدام ، وذلك اأن كلم���ة القما�س يحتاج اإىل من يخيطه حتى ي�س���ري ثوًبا ، 
لأجل ذلك تركته الن�س���اء خا�سة ، وا�س���تبدلنه بالثياب املخيطة اجلاهزة . وعندما قلت 
ا  باملخيطة، فاإن املراد خياطة القما�س حتى ي�سري ثوًبا يلب�س . وكان ا�ستخدام البز خا�سًّ
بثياب الن�س���اء ، والقما�س يطلق على ثياب الرجال والن�س���اء مًعا . وقدمًيا خ�س���ت هذه 
اللفظة ب�سرب من الثياب . والِبزازة حرفة البّزاز والبز اأي�سًا)2(. يقال : رجل ح�سن البز 
والِبزة ، اأي ح�سن الثياب)3(. وقد دل البز على معان اأخرى غري ما ذكر ، فالبّز والِبّزة : 

ال�ساح ، وقد اأن�سد الفراء قول ال�ساعر :
فـــــزع  ذو  يـــــــــوم  كـــــــــان  مـــــــا  اإذا  ــــــْع اإين  ـــنـــي حمــــتــــمــــاًل بــــــــّزي اأَ�ــــــسَ ـــت ـــفـــي  األ

ُعوا ِخَاَلُكْم  معناه: حمتمًا �س���احي. ومعنى اأ�س���ع : اأ�س���رع .قال تعاىل: )..َوَلأَْو�سَ
َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة..( �س���ورة التوبة ) 47(  يقال : قد اأو�س���ع الراكب وو�س���ع : اإذا اأ�سرع)4(. 
ي���زى)5(. )46( النخالة : علف  وكذل���ك البّز من املتاع . والبّز : ال�س���لب . وال�س���م : الِبزرَّ
خا����س بالبق���ر ، وهو خا�س���ة احلب املطح���ون ، ومل تكن معروفة من قب���ل ، ولكن اأخذ 
النا����س يف ا�س���تريادها ، وتقدميه���ا لدوابهم ، وخا�س���ة البقر، فهي جتع���ل الدواب اأكرث 
ا للنب ، وهي � عندهم � بك�س���ر النون : ِنخالة . والنخالة كلمة قدمية ،  �ِس���َمًنا وعافية، ودرًّ
اإذ هي م�س���در نخلت الدقيق اأنخله نخًا ، وما �س���قط منه فهو ُنخال���ة وِنخال)6( . واإمنا 
له  �سميت بذلك ، لأن فيها معنى النقاء والختيار . يقال : نخل ال�سيء ينخله نخًا ، وتنخرَّ
���ّفي ليعزل لبابه ، فقد انتخل وتنخل ، النخالة : ما  وانتخله: �س���ّفاه واختاره ، وكل ما �سُ
ا : ما نخل من الدقيق . وقال اأبو حنيفة يف معناه : كل ما نخل،  تنخل منه ، والنخالة اأي�سً
فما يبقى فلم ينتخل نخالة ، وهذا على ال�س���لب)7(. وقيل �سمي �سجر النخل بذلك ، كونه 
اأ�س���رف النخل)8(.  وفيما يت�س���ل بهذا املعنى ما رواه احل�س���ن � ر�س���ي اهلل عنه � . قال : 

)1(  ابن منظور : ل�سان العرب 277/1 .
)2(  اخلليل بن اأحمد، العني 353/7 .

)3(  اأبو بكر الأنباري : الزاهر يف معاين كلمات النا�س 79/1.
)4(  ال�سابق 79/1 .

)5(  الأزهري، تهذيب اللغة 120/13.

)6(  ابن دريد: جمهرة اللغة 621/1 .
)7(  ابن منظور : ل�سان العرب 651/11.

)8(  ابن فار�س : مقايي�س اللغة، حتقيق: عبدال�سام حممد هارون، دار الفكر، القاهرة، 1961م 407/5 .
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دخل عائذ بن عمرو املزين � وكان من اأ�س���حاب الر�س���ول � عليه ال�س���اة وال�سام � على 
عاء  عبيد اهلل بن زياد ، فقال : اأي بني ، �سمعت ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يقول : " اإن من �سر الررِّ
احُلَطم���ة ، فاإي���اك اأن تك���ون منه���م " ، فقال له عبيد اهلل : اجل�س فم���ا اأنت اإل من نخالة 
اأ�س���حاب حمم���د ... احلديث)1(. والنخالة هن���ا – واهلل اأعلم – ال�س���فوة املختارة من 
اأ�سحابه – عليه ال�ساة وال�سام ، اأو لعل املعنى: ما اأنت اإل من حقيقة اأ�سحاب حممد 
دون �سواهم . )47( �سجُّ : وهو مبعنى الك�سر اأو الفْلق . يقال ملن ك�سر راأ�سه بحجر ونحوه 
ا اإل اإذا اأحدث يف الراأ�س ك�س���رًا اأو فراًغا . ومن ذلك  : م�س���جوج ، ول ي�س���مى ال�سّج �س���جًّ
�سميت القطعة من القما�س عندهم �سجيج ، لأن فيها معنى القطع والف�سل بني جزاأين، 
وهذا ما يحدث للراأ�س دون �سائر اجل�سد . يقال : ) �سجرَّ را�سوه ب�سونن ( ، اأي ك�سر راأ�سه 
ت  ون عندهم : الع�سا الغليظة . وهذا املعنى قدمي . ففي معجم العني : �سجرَّ ب�سون. وال�سُّ
ا ، فهو م�سجوج  ال�س���فينة البحر ، اأي �س���قته . وال�س���ّج : ك�سر الراأ�س . و�سّجه ي�س���ّجه �سجًّ

و�سجيج)2( . و�سج املفازة : قطعها. قال ال�ساعر :
تــ�ــســّج بــي الــعــوجــاء كــل تنوفة ـــــنـــــِهـــــٍي تـــــغـــــازلـــــه)3(      ا ِب كـــــــــاأن لــــهــــا بـــــــــوًّ

)48( القفــار: واحدته���ا قْف���رة ، وهي الأر����س اخلالية من الب�س���ر ، واإن كانت فيها 
���ا على الأث���ر يف الأر�س ، كاآثار  و�س���ائل العي����س ، وهذا معنى غريب . وتطلق الِقفار اأي�سً
الأق���دام ، واملف���رد : َقَفر . كما �س���مع عنده���م : ُقفارى، جمع قافر، وه���و اجلائع  يقال : 
)امع���رب ُقف���ارى( ، اأي جائعون. وهم يطلقون لفظة العرب على اجلماعة من الب�س���ر ، 
 واإن مل يكونوا من العرب . وفيما يت�س���ل بالقفار ، ا�س���تهر يف تهامة مكان مقفر ، ي�س���مى 
) ام�س���يرَّبات ( ، وهو مكان موح�س ذو �س���جر كثيف ، ومفرده م�سيرَّب ، اأي مهمل ل يرتاده 
اأحد لوح�س���ته . وقدمًيا اأطلقت القفار على املكان اخلايل من الكاأ والب�س���ر مًعا . يقال : 
اأقفرت الأر�س من الكاأ ، والدار من اأهلها ، اإذا خلت ، فهي قْفر وقفار)4( . كما اأن القفار 
: الأر�س اخلالية من الأني�س)5( . والأن�س ل يكون اإل مع الب�سر . وبالنظر للمعاين ال�سابقة 
َلف: واملراد به  ميكن القول اإن القفار هي الأر�س التي ل حياة فيها ول اأني�س . )49( ال�سَّ
ِلفن ( ، اأي حظه �سيء . وال�سلف: ال�سر وُيتحا�سى  قلة احلظ واخلري . يقال : ) فان �سَ

)1(  ف�سل املقال، �س 425 � 426 .
)2(  اخلليل بن اأحمد : العني : 4/6 .

)3(  الفاراب���ي : اأب���و اإبراهيم اإ�س���حاق بن اإبراهيم ) ت350ه����( : ديوان الأدب، حتقيق اأحمد خمت���ار عمر، مراجعه : 
اإبراهيم اأني�س، جممع اللغة العربية � القاهرة، موؤ�س�سة دار ال�سعب � القاهرة، 1975م، 5/16.

)4(  اخلليل بن اأحمد : العني : 151/5.
)5(  ابن دريد : جمهرة اللغة 786/2
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الرجل من �س���لفه ، اأي من �س���ره . وال�سلف بهذا املعنى قدمي . يقال : �سِلفت املراأة عند 
زوجها ت�س���لف �س���لًفا ، فهي �سِلفة، اإذا مل حتظ عنده واأبغ�س���ها)1(. ومن اأمثالهم " ُربرَّ 
لف :  �سلٌف حتت الراعدة " ي�سرب للرجل الذي يكرث الكام ول خري عنده . واأ�سل ال�سرَّ
َزل  َزل)2(. ول يقال : النُّْزل)3(. ومعنى النرَّ َزل ، يقال : طعام ذو �سلف ، اأي قليل النرَّ قلة النرَّ
وف)4( . مما �س���بق ميكن  هن���ا : الطعام الذي اأ�س���ابته اآفة ، فهو م���وؤوف ، على مثال خَمُ
القول اإن ال�سلف فيه وجهان من املعنى ، ذكرهما اأبو بكر الأنباري . اأحدهما: قلة اخلري 

واملعروف . والآخر : البغ�س والكره)5(. 
)50( زايــل : وردت ه���ذه اللفظة على نحو قليل. وتعني املفارق���ة واملباعدة . يقال : 
كان( ، اأي فارق وت���رك هذا املكان . واللفظ به���ذا املعنى قدمي . يقال :  )زاي���َل ف���ان امرَّ
قت)6(. وم�سدره الزْيل . يقال: زلت ال�سيء من مكانه  زايلت بني ال�س���يئني وزيرَّلت، اإذا فررَّ
ْلَنا َبْيَنُهْم(  لته فتزّيل ، كل ذلك مبعنى فرقته فتفّرق. ويف التنزيل:) َفَزيرَّ اأزيل���ه زْيًا ، وزيرَّ
�س���ورة يون�س )28()7(. ويف الت�س���عيف: ) زّيل( اإرادة تكث���ري الفعل وتكريره، ومل يقل يف 
الآية ) فزْلنا بينهم ( ، والعرب تلحق اأحياًنا األًفا مكان الت�سعيف ، فيقولون: )فاعلت(، 
لت ( )8(. )51( ِجلَّة:  اإذا كان الفعل لواحد ، واأما اإذا كان لثنني ، فا تكاد تقول اإل ) فعرَّ
وعاء من �س���عف النخل، يو�س���ع فيه التمر ، وكانت عندهم وعاء م�س���هوًرا ، فاإذا ذكرت 
اجلل���ة ، ذكر معها التمر ، وكانت تعلق يف مكان معني من البيت . وقدمًيا : كانت ت�س���مى 
وط ، واإمنا �س���ميت بذلك ، لأن اأ�س���ل النوط التعليق ، يقال: نطت ال�سيء اأنوطه نوًطا  النرَّ
، اإذا عّلقت���ه)9( . وه���ذا دليل على اأن هذا الوع���اء كان يعلق يف الدار . ومن اأمثالهم: " اإن 
اأعي���ا فزده نوًطا"  )10( . ي�س���رب يف ال�س���دة على البخيل .)52( احَلْتــف : هي عندهم ) 
حتف���ة ( بالت���اء ، وهذا ما ل يكاد ي�س���مع قدمًيا . يقال يف الدعاء على ال�س���خ�س :) اهلل 
يجعْل لْك ب�حتفة ( ، اأي باك اهلل باملوت . وهو مر�س م�س���هور ي�س���يب الغنم خا�س���ة ، 

)1(  اخلليل بن اأحمد : العني 125/7 .

)2(  ابن دريد : جمهرة اللغة 632/2 .
)3(  ال�سابق : 827/2 .

)4(  ابن قتيبة : كتاب اجلراثيم، حتقيق: حممد جا�سم احلميدي، تقدمي: م�سعود بوبو، 327 .
)5(  اأبو بكر الأنباري : الزاهر يف معاين كلمات النا�س 418/1 . 

)6(  ابن منظور : الل�سان  87/10 .
)7(  ال�سابق : 316/11 .

الطربي : جامع البيان 15، /78 .  )8(
)9(  ف�سل املقال، �س 433 .

)10(  ال�سابق، 433.
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ا ) حاْتفة( على �سيغة فاعل . كما �سمع الفعل ) حتف(.  ويوؤدي به اإىل املوت . و�سمع اأي�سً
يقال : ) حَتَفوه حْتِفن ( .وقدمًيا : احلتف : املوت وق�س���اوؤه . ومن اأمثالهم : " مات حتف 
اأنفه" ، اأي با �سرب ول قتل . ويجمع على ُحُتوف . وعن الليث : اأن احلتف ب�سكون التاء 
ا�س���م ل فعل له ، فا يقال : حَتف فان ، ول حَتف نف�س���ه)1( )53( املَْلخ : يراد بها اخللع 
والك�س���ر . يقال : ) ملَخ يدوه( ، اأي ك�س���ر يده واأخرجها من مو�س���عها ، ويقال : ) امتلخ 
يدوه َمَلخانن واْمِتاخن ( . وهذا غري ) ملخ( التي تعني �سربه بقوة وبط�س . واملْلخ بهذه 
الدللة قدمي . قال اأبو اإ�س���حاق احلربي : امللخ : الثني والتك�ّس���ر  . وله معان اأخرى ، من 
ذلك قول الأ�س���معي: امللخ : ال�س���ري ال�س���ديد . وملخ القوم مْلخة �س���احلة ، اإذا اأبعدوا يف 
امل�س���ري. وفان ميلخ يف الباطل ملًخا : يرتدد فيه ويكرث منه . وامتلخ فان �سر�س���ه ، اأي 
ا : ملخ الفر�س ميلخ،  نزعه)2( . وملخ اللجام من راأ�س الدابة ملًخا : جذبه)3(. ويقال اأي�سً
اإذا لعب ومرح)4( . ومهما تعددت معانيه ، اإل اأن الأ�س���ل فيه اإخراج ال�س���يء من وعائه اأو 

من غريه)5( .  ويف ذلك معنى ال�سدة والقوة والبط�س.
بــي: بك�س���ر الط���اء والباء مًعا ، وجتمع عندهم عل���ى ) ِطِبنيرِّ ( . واملعنى   )54( الطِّ
ظاهر، ولكن ياحظ اأن ا�س���تخدامها يف الغنم و�س���ائر الدواب الأخرى ، كما تطلق على 
اين (، اأي اأم�سك ثدي ال�ساة للجدي  ي ِطبرَّ ثديي الرجل . وفعله ) طّبى( ، يقال : ) طّبى يطبرِّ
كي ير�س���ع . اأما املراأة ، فيطلق على ثدييها ) الثرِِّدي ( ، اأي ثدياها. وقد كرث ا�س���تخدام 
اللفظ قدمًيا . قال اأبو عبيد عن الأ�سمعي ، يقال لل�سباع كلها ، ولذوات احلافر، واخللف 
يكون لذوات اخلف)6(. وهذا دليل على اأن ا�ستخدام هذه اللفظة لغري الإن�سان هو الأكرث، 
واإن كان قد ورد لاإن�سان  كما يف املثل:" جتاوز احلزام الطبيني")7(. ي�سرب لبلوغ ال�سدة 
ُهب: جمع، ومفردها اأ�س���هب ، وهو لون يجمع بني احلمرة وال�س���واد.  منتهاها. )55( ال�سّ
وعندهم قد  يعريرَّ الرجل بال�س���هابة ، اإذا كان لون ب�س���رته مييل اإىل ال�س���واد . وت�س���مى 
���هابية . واملعنى قدمي. قال  ���ْهبية( ، واجلمع �سَ دويبة �س���غرية تقع على ظهور البقر ) �سِ
���ُهب ال�س���بال ". ويق�سد  اأبو عبيد : قال الأ�س���معي : من اأمثالهم يف نعت العدو : " هم �سُ

)1(  اخلليل بن اأحمد : العني 153/5، ف�سل املقال، �س 450 . 
)2(  اجلوهري، ال�سحاح 1/ 431� 432 . 

)3(  ابن القطاع : علي بن جعفر بن علي ال�سعدي ) ت 515ه�( كتاب الأفعال : عامل الكتب � بريوت، 1403ه� ، 188/3.
)4(  ف�سل املقال، �س 450 .

)5(  ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 349/5 .
)6(  الأزهري : تهذيب اللغة،  31/14 .

)7(  ف�سل املقال، �س 472 . 
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بال�س���بال هنا جمع �س���بلة ، وهي ما ظهر من مقّدم  اللحية بعد العار�سني)1(. ويف معجم 
هبة:  العني ، ُخ�ّس هذا اللون ب�سعر اللحية والراأ�س)2(، وعند ابن دريد يف جمهرته : ال�سُّ
لون معروف ، وهي من األوان الإبل ، وهو بيا�س ب�س���فرة ، وبه �س���ميت اخلمر �س���هباء . 
وقال الأ�س���معي: الأ�سهب قريب من الأ�س���بح وهو بيا�س ُم�ْسَرب بحمرة)3(. ويف املثل: " 
ُهب ال�سبال"، يراد بهم الروم ، ففيهم ال�سهوبة ، وهم اأعداء العرب . قال الأ�سمعي:  �سُ
يقال لاأعداء: �سهب ال�سبال ، واإن مل يكونوا كذلك)4(. وقيل اإن الأ�سهب من ال�سعر الذي 
يخالط بيا�سه حمرة)5( . ما �سبق يوؤكد اأن ال�سهبة مزيج من األوان ، فاإما اأن يكون �سواًدا 

ا م�سرًبا بحمرة .    ًبا بحمرة ، واإما اأن يكون �سفرة اأو بيا�سً م�سررَّ
�ــس : وتعن���ي الرك�س يف اأكرث من اجتاه . يق���ال : ) فان لورَّ�س ( ، اأي اأنه  )56( تلوَّ
ج���رى يف اأك���رث من اجتاه ، حتى ل مي�س���ك به اأحد . وهو نوع م���ن احليلة يف النجاة . كما 
تطل���ق ويراد بها احليل���ة واخلداع يف دللة معنوية . يقال : ) ف���ان ما يتلورَّ�س يف اْمَدين 
الل���ي عاه���و( ، اأي اأنه يخادع ومياطل ، ول يريد ت�س���ديد الدين الذي عليه . و) ما ( يف 
ي�سة ( ، و�سمي  قول : ما يلو�س : زائدة . وقد ا�س���تهر – عندهم – طائر ي�س���مى ) اأبو ُلورَّ
بذل���ك ، لأن���ه اإذا وقع على الأر�س ، م�س���ى يف اجتاهات متع���ددة ، للتمويه على اأعدائه . 
واللفظ قدمًيا يحمل معاين احليطة واحلذر واخلداع . ففي الل�سان : َلَو�س : ل�سه بعينه 
ا ولو�سه : طالعه من خلل اأو �سرت. وقيل: املاو�سة: النظر مينة وي�سرة ، كاأنه يروم  لْو�سً
اأمًرا)6( . وقيل : ل�س عن الأمر ونا�س : حاد عنه)7( . من ذلك حديث عمر – ر�سي اهلل 
عنه - ، اأنه قال لعثمان – ر�سي اهلل عنه – يف معنى كلمة الإخا�س : " هي الكلمة التي 
األ����س عليه���ا عمه عند امل���وت " ، اأي اأداره عليها)8( . ومن اأمثاله���م : " اأحذر من غراب 
"، فاإنهم يحكون يف رموزهم اأن الغراب قال لبنه : اإذا ُرميت فتلّو�س ، قال : اأنا اأتلّو�س 
قبل اأن اأرمى)9( . وكاأن املعنى هنا هو كرثة احلركة ، وعدم القرار يف مكان واحد ، وتلك 
حيل���ة وحيطة يحتال بها ويحتاط من فتك ال�س���يادين . )57( ُتْنِبــه : واملعنى : الإيقاظ 

)1(  الأزهري : تهذيب اللغة 303/12.
اخلليل بن اأحمد : العني 413/3 .  )2(

ابن دريد : جمهرة اللغة  352/1 .  )3(
اجلوهري : ال�سحاح 166/1 ،  )4(

ابن منظور : الل�سان 53/1 .  )5(
ابن منظور : ل�سان العرب، 88/7 .  )6(

الأزهري : تهذيب اللغة 168/2 .  )7(
ابن الأثري: النهاية يف غريب احلديث والأثر 276/4 .  )8(

ف�سل املقال، �س 491 .   )9(
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م���ن الن���وم . يقال : )انِبه فان( ، اأي اأيقظه من نومه ، ويقال : ) انِبهني لل�س���اة(  اأي 
اأيقظني لل�س���اة . كما تطلق على الرجل النبيه الفِطن . يقال: ) فان َنِبهن( ، اأي َنِبه، 
وهي �س���يغة مبالغة على ) َفِعل ( . ومن اأمثال العرب قدمًيا : " لو لعادية ُتْنِبْهَنني " )1(. 
هت���ه : رفعته من اخلمول . وانتبه من نومه : ا�س���تيقظ )2(. وهو  اأي توقظنن���ي . ويق���ال: نبرَّ
َبه : ال�س���الة  ماأخ���وذ م���ن النُّْبه . كم���ا اأن وراء هذا املعنى مع���ان اأخرى . قال الليث : النرَّ
توج���د يف غفل���ة ، يقال : وجدتها َنَبًها من غ���ري طلب . وقال اأبو عبيد عن اأبي زيد : نِبهت 
لاأمر اأنَبه َنَبًها ، وهو الأمر تن�ساه ، ثم تتنبه له ورجل نبيه ، اإذا كان معروًفا �سريًفا )3(. 
���ا: النَبه من الأ�سداد ، يقال لل�س���ائع وللموجود)4( . وال�سبب يف ذلك ، اأنه اإذا  وقال اأي�سً
�س���اع انُتِبه له ، واإذا وجد انُتبه له  . واملعاين ال�س���ابقة جميعها ت�س���رتك يف معنى واحد ، 
هو الرتفاع وال�سمو)5(، فاليقظة فيها ارتفاع من النوم ونهو�س ، وفيها ال�سرف والرفعة، 
يقال : رجل نبيه ، اأي �س���ريف، والرتفاع من �س���فة ال�س���هو اإىل التذكر والفطنة لل�سيء، 
ْفن. يقال :  يق���ال: نّبهته لأمر قد ن�س���يه ، اأي ذّكرته وفّطنته .)58( ُتدَبل : ي���راد بها الدرَّ
ا : دبرَّل، بت�سديد الباء،  )دبل فان احْمفرة( ، اأي دفنها ، وماأها بالرتاب . وعندهم اأي�سً
اأي جْعل ال�س���يء كثرًيا . يقال : ) دبرَّل فان املقمة( ، اأي جعلها كبرية . ويقال : ) تدبرَّل 
ع ، لدرجة ي�سعب �سداده . واللفظ بهذا املعنى قدمي . قال ثعلب :  امدين( ، اإذا كرث وجتمرَّ
التدبيل : تعظيم اللقمة)6(. ودّبلت ال�سيء : جمعته ، كما جتمع اللقمة باأ�سابعك)7( . وقال 
الك�س���ائي: اأر�س مدبولة ، اإذا اأ�س���لحت . قال : وكل �س���يء اأ�سلحته فقد دبلته ودملته)8(. 

واملعاين ال�سابقة جميعها ت�سرتك يف معنى عام ، هو اجلمع والتجّمع والإ�ساح )9(. 
)59( الَغَب�س: وهو لون داكن مييل اإىل ال�سواد . يقال : ) فان اأغب�س ، وُبوه غب�ِسن( 
، وت�س���غر على ) ِغبي�س( بك�سر الغني . وهي �سفة يعري بها ال�سخ�س الذي يت�سف بهذا 
اللون . وقدمًيا قال اأبو عبيد: قال الأحمر: " ل اآتيك �سجي�س الأوج�س"، وكذلك " �سجي�س 
غبي�س " ، واملراد بهما الدهر. يقال غب�س الليل واأغب�س ، اإذا اأظلم ، فكاأنه قال : ما اأظلم 

ف�سل املقال، �س 495 .  )1(
اجلوهري : ال�سحاح، 2252/2 .  )2(

الأزهري : تهذيب اللغة،  173/6 .  )3(

ابن فار�س : جممل اللغة، �س 53 .  )4(
ابن فار�س، مقايي�س اللغة، 384/5 .  )5(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 384/5 .  )6(

الأزهري : تهذيب اللغة، 89/14 .  )7(
اجلوهري : ال�سحاح 1694/4.  )8(

ال�سابق : 327/2 .  )9(
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لي���ل)1( . وقيل : اإن الغب�س لون الرماد والذئ���ب . واأغب�س الليل واأغب�س واحد)2( . والغب�س 
فرتة من فرتات الليل ومراحله ، التي يكون اأولها ال�س���رمي ، ثم الع�س���واء ، وهكذا حتى 
تاأتي الغب�س ثم الغل�س ثم الع�س���ع�س وهكذا)3( . ومهما تعددت املعاين وال�ستعمالت لهذه 
اللفظ���ة ، فاإنها ت�س���رتك يف معنى ، هو ال�س���واد وما يقاربه كلون الرم���اد. )60( املَرتع : 
ويراد به املرعى، اأو مكان الع�س���ب . وهي عندهم : )ِمرتع(، بك�س���ر امليم . يقال : )اأرتع 
�ا: )ِرتعة ورتيعن(.  امغنم يف ِمرتعن واْجِدن ( ، اأي رعى الغنم يف مرتع كثري ، ويقال اأي�سً
وتطلق جماًزا ، ويراد بها الطعام وال�سراب ورغد العي�س . يقال: ) فان لْقَي ِرتعة ( ، اأي 
وجد حياة رغيدة من اأكل و�سرب ، وغري ذلك من ترف احلياة . وهذا املعنى قدمي. ففي 
معجم العني : الّرْتع : الأكل وال�س���رب يف الربيع رغًدا . وقال احلجاج للغ�س���بان : �سمنت  
َتعة . ورتع فان يف املال اإذا تقلب فيه اأكًا و�سرًبا)4(. ويقال :  فقال : اأ�سمنني القيد والررَّ
ْتع اإل يف اخل�س���ب)5(. وهذا �سحيح ، فا  رتعت الإبل ، اإذا اأكلت ما �س���اءت ، ول يكون الررَّ
ميك���ن اأن يك���ون هناك مرعى اإل يف اأر�س خ�س���يبة ، يكرث فيها املطر، ول ميكن اأن يكون 
ور : مل ت�ستخدم هذه اللفظة عندهم  هناك اأكل و�سرب اإل يف بيئة رغيدة غنية . )61( الطَّ
اإل يف جمال ال�س���باق فح�س���ب ، ومل ي�ستخدم من ت�س���ريفاتها غري ت�سريف الفعل الدال 
على امل�ساركة ) فاَعل( : طاور يطاور  طوًرا. يقال : ) طاور فان فاًنا يف ال�سباق(، اأي 
اأدركه اأو �ساواه يف ال�سباق ، اأو جاوزه واإن كان يف ذلك تو�سع يف املعنى . والأ�سل ) َطَور( 
الدال على معنى المتداد يف ال�س���يء من مكان و زمان . من ذلك : ) طْور الدار( ، وهو 
الذي ميتد معها من فنائها ، ثم ا�ستعري بعد ذلك يف كل �سيء ُيتعدى)6(. والطْور: التارة، 
يق���ال: ط���وًرا بعد طور ، اأي تارة بعد اأخ���رى)7(. ويقال : عدا طوره : ّح����ّده . واأنا ل اأطور 
وري : الوح�سي من الطري والنا�س ، كاأنه  فان ، اأي ل اأحوم حوله ، ول اأدنو منه)8( . والطُّ
توح����س ، فع���دا الطور ، اأي تباعد ع���ن حد الأني�س )9( . ويف املث���ل : " بلغ فان من العلم 

ف�سل املقال، �س 510� 511 .  )1(
اخلليل بن اأحمد : العني  379/4 .  )2(

قطرب : حممد بن امل�ستنري )ت 206ه�( الأزمنة وتلبية اجلاهلية، حتقيق : حامت �سالح ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة   )3(
� بريوت : �س  50� 51 .

اخلليل بن اأحمد، العني، 67/2� 68 .  )4(
احلربي : اإبراهيم بن اإ�سحاق )285ه� ( غريب احلديث 1، حتقيق : �سليمان بن اإبراهيم العايد، جامعة اأم القرى   )5(

� مكة املكرمة، ط1، 1405ه� /212 .
ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 413/3 .  )6(
ابن منظور : ل�سان العرب، 507/4 .  )7(

الزخم�سري: اأ�سا�س الباغة، 616/1 .  )8(
ابن فار�س : جممل اللغة، �س 589، وينظر مقايي�سه : 431/3 .  )9(
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اأطوَريه" ، اأي بلغ اأق�س���اه . والراء تفتح وتك�سر. وحكى اللحياين وغريه: هذه الدار اأطور 
من هذه ، اأي اأو�س���ع حدوًدا و�س���احة )1( . وفيما يت�سل بهذا املعنى ، �سمعت اأحد اإخواننا 
ة ، وهي ت�س���تخدم لقطع  ال�س���ودانيني يطلق على اأداة ت�س���به ) القدوم اأو الفاأ�س( : ُطوِريرَّ
الع�س���ب يف امل���زارع ، اأو خلعه من جذوره ، فكاأنها يف القطع تبلغ اأق�س���ى جذور النبات ، 
���لة  اأو �س���ال .  ل�سِ ل : مفردها �سِ ال�سِ فتقتلعه من اأ�س���وله الغائرة يف الأر�س .)62( �سَ
ويراد بها القليل من املاء يف الإناء . يقال : ) لقيت �ساِلن ( ، اأي وجدت قليًا من املاء 

الذي ل يكفي . وقدمًيا : قال اأبو وجزة :
يــنــزلــهــم مـــــــــــلـــك  ـــوم  لـــلـــقــــ ـــن  يـــكــــ حــ�ــســب ومل  عـــلـــى  تـــلـــوي  ل  �ــســال�ــســل  اإل 

ومعنى قوله: ل تلوي على ح�س���ب : ل ت�سقي لقلتها على اأح�ساب النا�س و�سرفهم، بل 
يت�ساوى فيها رفيعهم وو�سيعهم )2(. ويقال : ت�سل�سل الغدير : اإذا جفت حماأته، احلماأة: 
الياب�سة ال�سل�سال . وبقيت من املاء يف الإناء �سل�سلة ، اإذا بقي فيه ماء قليل)3(. )63( 
الَقــْدح : وه���و عند اأهل تهامة اإ�س���عال النار ب���اأداة معينة ، قد تكون كربيًت���ا اأو نحوه من 
الأدوات التي توقد بها النار . يقال : ) اقَدح امنار ( ، اأي اأ�س���علها . وكانت اأداة اإ�س���عال 
النار عندهم قدمًيا حجر ) املْرو( ، وكانوا ياأخذون حجرين منه ، وي�س���ربون بع�س���هما 
اح : احلجر الذي تورى منه  ببع�س حتى ت�ستعل النار ، وي�سمى هذا َقْدًحا . وقدمًيا : القدرَّ
الن���ار ، ق���ال روؤبة :  "واملرو ذا القّداح م�س���بوح الِفَلق " )4( . والِقْدح : فعل القادح بالزند 
وبالق���ّداح ليوري . كما اأن القدح : م�س���در قدحت النار اأقدحه���ا قدًحا )5(. ومن املجاز: 
اقت���دَح الأم���ر : تدبرَّره . وقادحه يف كذا : ناظ���ره ، وتقادحا ، وجرت بينهما مقادحة ، اأي 
مقاذعة، من القدح مبعنى الطعن ، يقال : قدح يف ن�س���به وعر�سه ، وقدح يف �ساقه، وهو 
م�ستعار من وقوع القوادح يف �ساق ال�سجر)6( . وقال اأبو عبيد : قال موؤّرج : من اأمثالهم : 
" اأ�سئ يل اأقدح لك ، اأي كن يل اأكن لك، ويرد بقوله : اأ�سئ يل : اأ�سرج يل اإذا احتجت، 
ة : ت�س���تخدم هذه اللفظة يف �س���ياقات  اأق���دح لك ن���اًرا اإذا احتجت اأنت)7( . )64( ال�سكَّ

ف�سل املقال، �س 301 � 302 .  )1(
ال�سابق، �س 518 .  )2(

ابن دريد : جمهرة اللغة 210/1 .  )3(
اخلليل بن اأحمد : العني، 40/3 .  )4(

ابن دريد : جمهرة اللغة، 504/1 .  )5(
الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة،  56/2 .   )6(

ف�سل املقال : �س 205 .  )7(
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 متع���ددة ، وتختل���ف دللته���ا ، تبًعا لختاف ال�س���ياق الذي ترد فيه . م���ن ذلك قولهم :

وه على وجُهوه( ، اإذا �س���ربه على وجهه.   ���كرَّ ) �س���كرَّ اْمب���اب ( ، اأي اأغلق���ه . ويقال: ) �سَ
���ا كان نوع���ه . ورمبا جاءت الت�س���مية  وي�س���تخدم ال�س���ّك وثيق���ًة ملكية عل���ى العقار ، اأيًّ
)ال�سّك(  وثيقة ر�سمية ، نظًرا لاأ�سل الذي تعود اإليه الكلمة ، فمن كان  لديه ) �سّك(، 
كان كمن اأطبق الإحكام على هذا العقار ، و�س���ّد الطريق يف وجه كل مّدٍع عليه فيها . ول 
ت�س���تخدم لفظة ) ال�س���ّك( للعقار ح�سب ، بل هناك �س���ك الطاق ، و�سك الزواج اإلخ . 
وكلمة ) �س���ّك( مبعناها املذكور كلمة جممعية ، اأقرها جممع اللغة العربية يف القاهرة، 
ر بال�س���ني ، تعني  وتقابلها كلمات اأخرى ، مثل ) الكمبيالة ، ال�س���ند ، الإثبات ( )1(  و�س���كرَّ
���اُرَنا( �سورة احلجر )15(.  َرْت اأَْب�سَ ا �ُس���كرِّ َ اأغلق قدمًيا وحديًثا، ويف التنزيل: )َلَقاُلوا اإِمنرَّ
ك( يف اللغة قدمي .  ا: �سّكر. وا�س���تخدام ) ال�سّ و�س���معت � عند بع�س���هم �  بال�س���اد اأي�سً
ففي معجم العني : ال�س���ك : ا�سطكاك الرجلني . ورجل اأ�سّك ، وهو من تقارب ركبتيه، 
ا . و�سّك فان فاًنا  لطمه . وال�سك : �سرب ال�سيء بال�سيء)2(.  ي�س���يب بع�سهما بع�سً
ْت َوْجَهَها( �س���ورة الذاري���ات )29( ، اأي �س���ربت وجهها بيدها .  ���كرَّ ويف التنزي���ل : )َف�سَ

و�سكرَّ البازي وال�سقر �سيده ، اإذا �سربه فحّطه)3( . 
ْرد : وتعني اإما التتابع ، واإما الإحكام ، وهو ال�سم اجلامع للدروع ونحوها  )65( ال�سَّ
د فيثقب طرف كل حلقة مب�سمار ، فذلك احَلَلق  من عمل احَلَلق، و�سمي بذلك ، لأنه ُي�سررَّ
���ْرِد ( �سورة �س���باأ ) 11 ( . ويقال : �سردت الدرع،  ْر يِف ال�سرَّ د)4( . قال تعاىل :) َوَقدرِّ امل�س���ررَّ
اإذا اأحكم���ت م�س���امريها. ويقال : درع م�س���رودة ، اأي حمكمة امل�س���امري واحللق)5(. ويف 
ا)6(.  والتتابع  معنى التتابع ، يقال : �س���َرد القراءة واحلديث �سْرًدا ، اأي يتابع بع�سه بع�سً
والإحكام معنيان متازمان ، لأن الأ�سل يف ) �سرد( توايل اأ�سياء كثرية ، يت�سل بع�سها 
ببع����س ، وم���ن ذل���ك ) ال�س���رمد( وامليم في���ه زائدة ، وهو من �س���رد  اإذا و�س���ل ، فكاأنه 

اأحم���د خمت���ار عمر : معجم ال�س���واب اللغوي دليل املثقف العرب���ي، عامل الكتب � القاه���رة ،) 1429ه�/2008م(،   )1(
.624/1

اخلليل بن اأحمد : العني، 40/3 .  )2(
ابن دريد : جمهرة اللغة ، 504/1 .  )3(
اخلليل بن اأحمد : العني، 7/ 226 .   )4(

اأبو بكر الأنباري : الزاهر يف معاين كلمات النا�س 437/1 .  )5(
العني : 226/7 .  )6(
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زمان مت�س���ل بع�س���ه ببع�س)1(. ويف لهجة تهامة ع�سري ياحظ اأن ال�سرد يراد به التتابع 
والت���وايل، وه���و املعنى القدمي عينه. يقال :  �س���ردت الق���راءة ، اإذا تابعتها . و�س���يارات 
م�س���رودة ، اإذا كان���ت متتابعة ،  بع�س���ها يلي بع�س .)66( حــفَّ : واملراد بها الإحاطة اأو 
وا ْبنا ( : اأحاطوا بنا من كل اجتاه. كما يراد بها  الطواف بال�س���يء. يقال : ) امعرب حفرَّ
ق�س ال�س���عر بع�س���ه دون بع�س . يقال : ) فان حفرَّ �س���عروه ( ، اأي ق�ّس بع�س���ه وترك 
���ة ( ، اأي معه جزء من �س���عره ، واجلزء الآخر مق�س���و�س .  بع�س���ه . ) وف���ان َمَعوه ِحفرَّ
وا بف���ان ( ، اأي اأحاطوا به  كم���ا تطلق � عنده���م � على التقدير والحرتام ، يقال : ) حفرَّ
ملكانته بينهم . وهذه امل�عاين قدمية . ففي الل�س���ان: حفرَّ القوم بال�س���يء وحواليه يحفون 
نَي ِمْن َحْوِل اْلَعْر�ِس( �سورة  ا: اأطافوا به وا�س���تداروا . قال تعاىل: )َوَتَرى امْلَاِئَكَة َحافرِّ حفًّ
���ا اإذا اأخذ منها )2( . ويف املثل: "  غاف���ر)55( . وقال ابن �س���يدة : حفرَّ اللحية يحفها حفًّ

نا هنا : مدحنا)3( .  نا فليقت�سد ". قيل معنى حفرَّ نا اأو رفرَّ من حفرَّ
ب ـ الألفاظ التي وافقت العربية القدمية لفظًا واختلفت معنى : 

)1( َموِقد :  على مفِعل ، ا�س���م مكان ، ويراد بها مو�س���ع النار . يقال : النار ُموَقدة، 
���دت وا�س���توقدت : هاج���ت)4( . ويف تهام���ة ع�س���ري، تطلق وي���راد بها مكان �س���نع )  وتوقرَّ
وب.  ا ال�سرَّ الِقْطران( ، واملراد به عندهم �س���ائل اأ�س���ود ، تطلى به البهائم ، وي�سمونه اأي�سً
ويف هذه الدللة تخ�س���ي�س ، فبعد اأن كانت تطلق ويراد بها مو�س���ع النار، اأ�سبحت تدل 
على مو�سع النار التي ي�سنع فيها القطران . )2( الَهْرف : وهو �سبه الهذيان من الإعجاب 
بال�س���يء، ويق���ال لبع�س ال�س���باع يهرف لكرثة �س���وته)5( . قال ثعلب عن اب���ن الأعرابي : 
اله���ْرف : م���دح الرجل على غري معرفة)6( . ويف املثل : " ل تهرف مبا ل تعرف" . قيل اإن 
الهرف هو الإطناب يف املدح )7( . ويف تهامة : الهرف : �سدة البكاء واملبالغة فيه ، مع ما 
ي�س���احبه من �س���دة ال�س���وت . يقال : ) فان ما يهرف ( ، اأي يبكي ب�س���دة . و) ما ( يف 
القول ال�سابق زائدة . وياحظ حتول الدللة نحو النحطاط ، من كرثة املديح اإىل �سدة 

ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 157/3� 160 .  )1(
ابن منظور : ل�سان العرب ، 49/9 .  )2(

ال�سابق : 9/ 52 .  )3(
ابن منظور : ل�سان العرب، 466/3 .  )4(

اخلليل بن اأحمد : العني، 54/4 .  )5(
الأزهري : تهذيب اللغة، 149/6 .  )6(

ف�سل املقال، �س 34 .  )7(
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ل على البكاء،  البكاء ، واإن كانت الدللة القدمية فيها اإغراق يف املديح، اإل اأن ذلك مف�سرَّ

ل�سيما اأن البكاء بهذه ال�سفة ، ل يكون اإل عن اأمل وحزن �سديدين. 
)3( املقــروع :  تعن���ي يف كام العرب: املختار . فم���ن ذلك املقروع والقريع : املختار 
ع فان،  للُفْحلة . يقال: اقرتع بنو فان فحًا كرمًيا)1( . والقرتاع : الختيار . يقال: اقرُتِ
اإذا اخت���ري لأم���ر م���ا .والقريع : اخلي���ار، عن كراع النم���ل . وذكر يف ال�س���حاح : اأقرعه 
ع ، اأي  : اأعط���اه خ���ري مال���ه . وقريعة الإبل : كرميته���ا)2(. كما تعني ال�س���يد، لكونه اق���رُتِ
اختري)3(. ويف تهامة ع�س���ري : املقروع : املحلف باهلل تعاىل . يقال: ) اأنت مقروِعن باهلل 
تفعل كذا(، اأي حلرَّفتك باهلل تعاىل على فعل هذا الأمر . ويف بع�س ت�سريفاتها توافق مع 
الدلل���ة القدمية، كما يف الُقرعة ، اأي الختيار. كما تعني � عندهم � تناول وجبة الإفطار 
. يق���ال: ) قرع ف���ان ( ، اإذا تناول وجبة الفطور ، وهي الدلل���ة عينها يف بع�س لهجات 
اليم���ن ، فقد �س���مع عند بع�س اأه���ل اليمن : ُقراع وُقَرع . ويذكر اأ�س���تاذنا الدكتور عبا�س 
ال�سو�س���وة اأن اأغل���ب الظ���ن اأنها من ) الِقرى ( قرى ال�س���يف ، اأي اإطعامه ، خ�س�س���ت 
دللت���ه ، وتوهم���وا الفتحة الطويل���ة ) الألف ( همزة فحولوها عيًن���ا . وبتغري الدللة من 
املختار ، وهي دللة قدمية اإىل املحلرَّف باهلل ، يف لهجة تهامة ع�سري : �سموٌّ دليل ، وهذا 
عائد اإىل ما للق�س���م من قدا�سة دينية .)4( اخلواطي : جمع خاطية ، وال�سواب: خاطئ 
وخواط���ئ ، لأنها من خطئ بالهمز . والف�س���يح يف اللغة : اأخط���اأ، لأن قولنا خطئ، اإمنا 
هو يف الدين. وقيل اإنهما لغتان ، و�س���اب واأ�س���اب لغتان)4(. وقال اأبو عبيدة )ت210( : 
خط���ئ واأخط���اأ مبعنى واحد ، ملن يذنب على غري عمد . وقال غريه : )خطئ( يف الدين ، 
و) اأخطاأ( يف كل �سيء، عامًدا اأو غري عامد ، وقيل ) اأخطاأ( : اأراد ال�سواب ف�سار اإىل 
غريه)5(. ومهما تكن الدللة ، فاإنها ت�سرتك يف معنى واحد هو اخلطاأ اأيًّا كان ، الذي هو 
�س���د ال�سواب. ويف تهامة ع�سري ، تختلف الدللة ، فاخلاطية بالياء � عندهم � كناية عن 
ح بي ُكنُّوه خاطية ( ، اأي مر بي م�سرًعا.  ال�سريع اأو ال�سريعة ، كاهما �سواء . يقال : ) مررَّ
ا على جماوزة احلد يف  واخلاطية على الرغم من دللتها على ال�س���رعة اإل اأنها تدل اأي�سً

)1(  ال�سرق�س���طي : قا�س���م ب���ن ثابت بن ح���زم العويف ) ت 302ه����( الدلئل يف غريب احلديث، حتقيق: ك�س���ك حممد 
عبداهلل القنا�س، مكتبة العبيكان � الريا�س : 184/1 . 

)2(  الل�سان : 267/8 .
)3(  الزبيدي: حممد بن حممد بن عبدالرزاق امللقب مبرت�سى الزبيدي ) ت 1205ه�( : تاج العرو�س، حتقيق جمموعة 

من العلماء، دار الهداية � بريوت : 531/21 .
)4(  ف�سل املقال : �س 43 .

الع�سكري : احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل املكنى باأبي هال ) ت 395ه�( : الفروق اللغوية، حتقيق : حممد اإبراهيم   )5(
�سليم، دار العلوم والثقافة � القاهرة : �س 220 . 
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ال�س���رعة ، فكاأن يف ذلك خطاأً يف جماوزة احلد يف ال�س���رعة . ولع���ل يف تغري الدللة هنا 
ه :  م�ستقة من الّلم ، وهو  �سمًوا دلليًّا، يف انتقال املعنى من اخلطاأ اإىل ال�سرعة. )5( تلمُّ
اجلمع . يقال : ملمت ال�س���يء اأملُّه ملًّا : جمعته)1( . وقال الزجاج يف قوله تعاىل : )َوَتاأُْكُلوَن 
اَث اأَْكًا مَلًّا( �س���ورة الفجر )19( : اأي تاأكلون تراث اليتامى ملًّا ، اأي تلمون بجميعه .  َ الرتُّ
ُهْم( �س���ورة هود ) 111( . اأي جمًعا)2( .  َينرَّ وروي عن الزهري اأنه قراأ : )َواإِنرَّ ُكاًّ مَلرَّا َلُيَوفرِّ

ومن ذلك قول النابغة الذبياين : 
ــه  تــلــمُّ اأًخــــــــا ل  ــتــبــق  ولـــ�ـــســـت مبــ�ــس ب      املـــــهـــــذَّ الــــــرجــــــال  اأي  ـــعـــث  �ـــس عــــلــــى 

ه على �سعث ، اأي ل حتتمله على ما فيه من زلل ، فتلمه وت�سلحه، وحتمل  ومعنى ل تلمُّ
ق)3( . كما تدل على الدنو والقرب ، ومنه احلديث: " واإن مما  ث من اأمره ، اأي ما تفررَّ ما ت�سعرَّ
ينبت الربيع ما يقتل َحَبًطا اأو ُيِلّم "  اأي يقرب من القتل)4( . ويف لهجة تهامة ع�سري ، ياحظ 
اختاف املعاين التي تدل عليها هذه اللفظة . فهي تدل على جودة الطبخ اأو الطهي . يقال: 
) فان يلمُّ الأكل ملرَّاِنن ( ، اأي يح�سن الطهي. ويقال : ) لقيت اليوم ملرَّة (، اأي وجدت طعاًما 
جيد الطعم . كما تدل على ال�سرب ال�سديد . يقال : ) فان ملرَّ بفان ( ، اأي �سربه . كما 
ا ، وهي الدللة القدمية. يقال: ) ملرِّْت اجلماعة( ، اأي جمعُتهم. ويقال :   تدل على اجلمع اأي�سً
) لقي���ت ملّ���ة �س���باب(، اأي جمموع���ة �س���باب . )6( احَلــْزر: ويق���ال احل���ازر ، وهو اللنب 
احلام�س. قال الأ�سمعي : اإذا ا�ستدت حمو�سة اللنب فهو حازر . وقال ابن الأعرابي : هو 
ت الزروع ،  ح���ازر وحامز مبعنى واح���د)5( . كما تعني التقدير واحلد�س، ومنه تقدير غارَّ
ره باحلد�س)6( . وتعني كذلك خيار ال�سيء واأف�سله،  وتقول: حَزر ال�سيء يحزره حْزًرا : قدرَّ
فحْزرة املال : خياره ، وتقول : هذا حْزرة نف�سي : اأي خري ما عندي)7( . ويف لهجة تهامة 
ع�س���ري تعني مرارة ال�س���اهي خا�س���ة . يقال : ) �س���اهي حِزِرن ( ، اإذا ا�س���تدت مرارته . 
ا . كما تدل على حّدة النظر ، وما ي�س���حبه من  ويقال : ) حْزَر اْم�س���اهي ( اأي �س���ار مرًّ
حقد وبغ�س. يقال: ) حزرين بعيُنوه(، اأي نظر اإيل نظرة بغ�س وحقد . وبالعودة للمعاين 
ال�سابقة، ياحظ التو�سع الدليل الذي خ�سع له اللفظ . فمن دللته على حمو�سة اللنب ، 

ابن دريد " جمهرة اللغة، 168/1 .   )1(
الأزهري : تهذيب اللغة، 247/15 .  )2(

ل�سان العرب : 161/2 .   )3(
ابن الأثري : النهاية يف غريب احلديث والأثر  272/4 .   )4(

اخلليل بن اأحمد : العني  157/3، وينظر تهذيب اللغة : 4/ 208 .   )5(
ابن �سيدة : املحكم واملحيط الأعظم  220/3 .   )6(

اجلوهري : ال�سحاح، 2/ 629 .  )7(
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ة النظر ، وما ي�سحبه من بغ�س وحقد . )7(  اإىل مرارة ال�ساهي ، ثم يف الدللة على حدرَّ
���ا ، اإذا م�سحها به ، وامل�ُسو�س:  ���ها م�سًّ : وتعني امل�س���ح . يقال: م�سرَّ يده باملنديل مي�سُّ اْمَت�سَّ
املندي���ل)1(. ونق���ل اأبو علي القايل يف كتابه ) الأم���ايل( كام رجل من بني بكر بن كاب 
وا باأ�سملكم ، اإذا ابتغيتم اخلاء ، اأي امت�سحوا  يعلم بنيه العلم ، ومما علمهم اإياه : امت�سُّ

وا�ستنجوا باأ�سمل اأيديكم . قال امروؤ القي�س :
ــــنــــا  ــب)2(  منـــــ�ـــــسُّ بــــــــاأعــــــــراف اجلــــــيــــــاد اأكــــفَّ اإذا نــحــن قــمــنــا عـــن �ـــســـواء مــ�ــســهَّ

قال الأ�س���معي : امل�ّس : م�س���ح اليد بال�س���يء يقلع الد�س���م)3( . وقال غريه : ل يكون 
امل�ّس اإل امل�س���ح بال�س���يء الذي يف�سُّ الد�سم)4( . كما تعني الأخذ من ال�سيء اأو كله. فان 
ها  مي�ّس مال فان ، اأي ياأخذه اأو ياأخذ بع�س���ه )5( . وقال اأبو عبيدة : م�س�س���ت الناقة اأم�سُّ
���ا ، اإذا حلبت وتركت يف ال�س���رع بع�س اللنب )6(. وتعني يف تهامة: غ�س���ل املاب�س ل  م�سًّ
�ّس امثياب ، اأو ما ميت�ّس���ها ( ، اأي يغ�س���ل الثياب ، اأو يغت�سلها.  غري . يقال : ) فان ما مْيِ
ويقال : ) م�ّس امثياب م�ّس���انن ( ، اأي غ�س���لها غ�سًا . ويف امل�ّس معنى القوة ، لأجل ذلك 
���ا . يقال : ) �س���قرَّ امثوب �س���ّقانن ( ، اإذا غ�سله جيًدا.  ا  اأي�سً �س���مي غ�س���ل املاب�س �س���قًّ
)8( املْح�س : وتعني اللنب اخلال�س . ويف املثل : " �س���ّرح احلقني عن حم�س���ه ")7( ، اأي 
انك�س���ف ال�س���ر. واملح�س: اللنب اخلال�س با رغوة )8(. وقد تو�سع يف دللتها، فكل �سيء 
خل�س حتى ل ي�س���وبه �س���يء فهو حم�س . يقال : رجل ممح�و�س ال�س���ريبة: اأي خمل�س 
. وف�س���ة ممحو�س���ة : ل �س���وب فيها)9(. ويقال: عربي حم�س ، اأي خال�س الن�س���ب)10(. 
ويف تهامة حدث للفظ تخ�س���ي�س ، فا يطلق اإل على لنب الإبل خا�س���ة ، اأما اإذا خالطه 
جون :تعني الهموم  مار .  )9( ال�سُّ ���ا ( عندهم ، ويقابله قدمًيا : ال�سرَّ املاء، فيكون ) ِبيا�سً

ابن دريد : جمهرة اللغة  140/1 .  )1(
ف�سل املقال، �س57 .  )2(

اجلوهري : ال�سحاح 1019/3 .  )3(
ف�سل املقال، �س57 .  )4(

اخلليل بن اأحمد : العني  224/6 .  )5(

الأزهري : تهذيب اللغة 200/11 .  )6(
ف�سل املقال، �س 60  )7(

العني : 111/3 .   )8(
ال�سابق : 111/3 .   )9(

الفارابي : ديوان الأدب  115/1 .  )10(
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والأحزان )1( . ويف املثل: " احلديث ذو �سجون" ، ومعناه اأن يدخل بع�سه يف بع�س ، ويجر 
���ا ، ماأخوذ من ال�سواجن ، وهي اأودية كثرية ال�سجر ملتفة بع�سها ببع�س)2(.   بع�س���ه بع�سً
ومن هذا الأ�س���ل حدث تو�س���ع دليل للفظ، فمن دللته على هذا النوع من الأودية كثرية 
���ا على احلاجات ، كما يف  ال�س���جر كثيفة ، اإىل دللته على الهموم والأحزان . ويدل اأي�سً
قول ال�س���اعر :  "والنف�س �س���ّتى �س���جونها")3(. اأي حاجاتها كثرية �س���تى . وتعني الرحم 
والقرابة، كقوله � عليه ال�س���اة وال�س���ام � : "الرحم �س���جنة من اهلل ". قال اأبو عبيد : 
يعني قرابة م�ستبكة كا�ستباك العروق . وفيه لغتان : �ِسجنة و�َسجنة )4(. ومعنى ذلك كله 
ون :  ْجن وال�سُّ ات�س���ال ال�س���يء والتفافه ، ودخول بع�سه يف بع�س . ويف تهامة ع�سري : ال�سرِّ
الع�س���ا الغليظة ، التي فيها اأ�س���واك واأغ�سان ، كاأن من تخري هذه الع�سا يريد الإ�سرار 
مبن ي�س���ربه ، وذلك ب�س���بب ما فيها من اأ�س���واك تزيد من اأذى ال�س���رب واأمله . ول يلجاأ 
ل ال�سرب لغريه ، فتجده عند غ�سبه ياأخذ ما يجد  اإىل هذا النوع من الع�سي اإل من تعجرَّ
من الع�س���ي فا يجد ف�سحة من الوقت لإ�ساح تلك الع�سا ، واإزالة ما فيها من اأ�سواك 

واأغ�سان .
ع : تدل على اخلفة يف ال�سيء والتفرق . وحتت هذه الدللة دللت اأخرى.  )10( املقزَّ
ع ، اأي لي�س على راأ�سه اإل �سعريات تتطاير يف الريح . وفر�س  من ذلك :  قولهم : رجل مقزرَّ
ع ، اأي نتفت نا�س���يته حتى ترق)5(. وقال اأبو عبيدة : القزع : اأن ُيحلق راأ�س ال�سبي ،  مقزرَّ
ويرتك منه موا�س���ع فيها �س���عر متفرقة . وكل �سيء يكون قطًعا متفرقة فهو مقزع . ومنه 
قيل لقطع ال�سحاب قزع )6( . والِقَزع : الفرق من النا�س ، ين�سم بع�سهم اإىل بع�س خوًفا 
. وق���ال اأب���و بكر : الِق���َزع : البيوت املتفرق���ة )7(. وكما تدل على التف���رق ، فاإنها تدل على 
ر مقزع  ع ، اإذا كان خفيًفا ، ومب�سرِّ اخلفة وال�سرعة . من ذلك : قول الأ�سمعي : رجل مقزرَّ
ًعا " )8( ويقال :  ، اإذا جرد للب�س���ارة . قال متمم بن نويرة : " فجئَت به تعدو ب�س���رًيا مقزرَّ

العني : 36/6 .  )1(
ف�سل املقال، �س 67 .  )2(
ال�سابق، �س 67 � 68 .  )3(

ابن �سام : غريب احلديث 209/1 .  )4(
العني : 132/1 .  )5(

ابن �سام : غريب احلديث 185/1 .   )6(
ابن دريد : جمهرة اللغة  507/1 .  )7(
الأزهري : تهذيب اللغة  127/1 .   )8(
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ا )2(. واملعاين ال�سابقة  ع : اإذا اأ�س���رع)1( . وقيل اإن القزع : امل�س���ي املتقارب اأي�سً ظبي مقزرَّ
كلها ل تخرج عن معنى التفرق واخلفة . وعندهم اخت�س معناه بحلق بع�س ال�س���عر دون 
بع�سه ، اعتمادًا على احلديث املروي عن الر�سول � عليه ال�ساة وال�سام � الذي نهى فيه 
عن القزع . )11( الَبطني : �سيغة مبالغة على ) فعيل( ، ماأخوذة من البطن ، وتطلق يف 
الأ�س���ل على عظيم البطن . يقال : رجل بطني ومبطان . وثمة دللت اأخرى ، من ذلك : 
���ا البعيد ، كقولهم : اإن ال�سوط بطني ،  قولهم : رجل بطني ، اأي كثري املال)3(. وتعني اأي�سً
اأي بعيد )4( . واإذا �سغرت دّلت على الن�سب والنتماء . من ذلك : بنو ُبطني من خثعم)5(.  
ويق���ال : رج���ل مبطون ، اأي ي�س���تكي من بطنه )6( . والبطني من من���ازل القمر، وهو بطن 
احلمل ، و�س���ّغر ، لأن احلمل جنوم كثرية )7( . وقيل اإن البطني : الرغيب الذي ل تنتهي 
نف�س���ه ع���ن الأكل . وقي���ل امل���اآن اأو املمتلئ ، كقوله���م : كي�س بطني ، اأي م���اآن)8( . ومن 
املجاز: فان بطني ال�ساأو ، اأي عايل الهمة بعيدها )9( .  ويف لهجة تهامة ع�سري تدل على 

من ي�ستكي بطنه اأملًا ، وهي على فعيل مبعنى مفعول، مثل : قتيل مبعنى مقتول. 
رْب : وهي ماأخوذة من الأ�سل الثاثي ) �سرب( ، ويدل على التجربة ومعرفة  )12( ال�سَّ
به . و�سرب اجلرح بامِل�سبار، اأي نظر مقداره.  مقدار ال�سيء. يقال: �سرَب فان ما عنده : جررَّ
رْب بك�سر ال�سني : ح�سري � كما قال اأبو عمرو بن  وامل�سبار: فتيلة جتعل يف اجلرح)10( . وال�سرِّ
العاء ، وتعني اجلمال والبهاء . كقوله � عليه ال�ساة وال�سام : " يخرج من النار رجل قد 
ربة بفتح ال�سني : الغداة الباردة . وقد  ذهب ِحربه و�ِسرْبه " ، اأي ذهب بهاوؤه وجماله . وال�سرَّ
رب ا�سم  رَبات )11(. وقيل ال�سرَّ ذكر الر�سول � عليه ال�ساة وال�سام � ف�سل اإ�سباغ الو�سوء يف ال�سرَّ
ربة بال�سني امل�سمومة : طائر دون ال�سقر )12(. ويف تهامة ع�سري :   من اأ�سماء الأ�سد. وال�سُّ

ابن فار�س : جممل اللغة، �س 752 .   )1(
)2(  الل�سان : 144/8 .

. 441/7  )3(
القا�سم بن �سام : غريب احلديث  476/3 .  )4(

ابن دريد : جمهرة اللغة  507/1 .   )5(
الأزهري : تهذيب اللغة، 252/13 .  )6(

اجلوهري : ال�سحاح 2080/5 .   )7(
ابن �سيدة : املحكم واملحيط الأعظم، 192/9 .   )8(

الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة 431/1 .  )9(
العني : 251/7 .   )10(

ف�سل املقال، 166 .  )11(
امل�سدر نف�سه، 170 .  )12(
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ربة( : الليلة املطرية مطًرا ل ينقطع حتى ال�سباح ، وقد ي�ستمر اأياًما وليايل عدة.  ) ال�سرَّ
يقال يف اجلمع : �ُس���ُبورن و�ِس���باِرن ، واملفرد �َس���رْبة . وي�سرب – عند بع�سهم – املثل يف 
ال�سيء املتوا�سل الذي ل ينقطع ، اأيًّا كان هذا ال�سيء ، �سواء كان مطًرا اأو غريه ، ي�سرب 
باأر�س ت�سمى ب� ) ابر �ِسرحان (، وهي كانت قد ا�ستهرت بكرثة املطر ليًا . يقال: )�ُسُبور 
اب���ر �س���رحان ( . )13( اجَلَنَبــة : وتعني الجتناب . وقال اأبو عبي���د: اجلنبة : الناحية . 
وق���د وردت ه���ذه اللفظة يف قول ماأث���ور عن عمر بن اخلطاب � ر�س���ي اهلل عنه �  ، يقول: 
ة ، يتحدث اإليها وتتحدث اإليه ،  " ما بال اأحدكم ليزال كا�سًرا و�ساده عند امراأة مغِزيرَّ
عليكم باجَلَنَبة فاإنها عفاف " قال اأبو بكر بن دريد : اجلنبة هنا العتزال )1( . وعندهم 
تطلق على الناقة التي تفر من اجلمل حتى ل يعا�سرها على َحْملها: جَنَبة وَجَنب، كاهما 
�سواء . كما تطلق ) اجلنب( على الواحدة واجلمع . يقال : ) ناقة َجَننِب ، واإبلن جننب(. 
وعادة ما يهجر هذا ال�س���نف من الإبل القطيع اإىل اأماكن نائية، تكون ماأمًنا من اجلمل 
ال���ذي ق���د ل مييز َحْملها م���ن عدمه ، ولكنها تع���ود بعد مدة اإىل القطي���ع ، عندما يتبني 
اآثار حملها للجمل . ويف انتقال دللة اللفظ هنا من الب�س���ر اإىل الإبل انحطاط ، فر�س���ته 
طبيع���ة الزم���ان واملكان له���ذه اللهجة . )14( اخلابــور : قال كراع النم���ل : يروى خافور 
بالفاء وال�س���واب ما ذكره اأبو عبيد ، اأن اخلابور ا�س���م نهر يف اجلزيرة الفراتية . وفيه 

قالت ال�ساعرة :
 كـــاأنـــك مل حتــــزن عــلــى ابــــن طـــريـــف . اأيــــــا �ــســجــر اخلـــــابـــــور مــــا لــــك مـــورًقـــا

و م���ا قال���ه كراع النمل من اأن اخلابور بالباء �س���جر خطاأ ، ولعله اأراد اخلافور ، وهو 
امل���رو الَوِرق ، والعرب ت�س���ميه الزغرب اأو الزبعر ، وهو ما يع���رف باحلبق )2( . ويف تهامة 
ع�س���ري ، يطل���ق اخلابور وي���راد به اأداة ربط من حديد ت�س���د بها بيوت الأغنام بع�س���هما 
ببع����س ، اإن كانت هذه البيوت من احلديد . يق���ال : خابور ، وجمعه خوابري ، ومل يعرف 
اللف���ظ – عنده���م – بهذه الدلل���ة اإل يف عهد قريب ، عندما جعلت بي���وت الأغنام من 
احلديد ، وهذه البيوت ت�س���مى �س���ْبك و�ُس���بوك . ويف انتقال الدللة من ال�سجر اإىل هذه 
ة . قال اأبو بكر  َرر : جمع ُط���ررَّ الأداة امل�س���تخدمة يف الرب���ط انحط���اط دليل . )15( الطُّ
الأنباري : اأطرار الطريق نواحيه ، وقال : طرة كل �س���يء حرفه ، وطرة الثوب : مو�س���ع 
هدبه ، اأي كفته )3( . ويف الل�س���ان : الطر : الطرد ، طررَّ الإبل : طردها و�س���اقها ب�س���دة . 

ف�سل املقال، �س 162 .  )1(

ف�سل املقال، �س 166 .  )2(
امل�سدر نف�سه، �س 170 .  )3(
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ا ، اأي جميًعا . قال : ول ت�س���تعمل اإل حاًل  والطر : اجلميع ، قال �س���يبويه : مررت بهم ُطرًّ
. وقد ا�س���تعملت يف غ���ري احلال ، كقولهم : راأيت بني فان بط���ر ، اإذا راأيتهم باأجمعهم 
ه .  ���ا القطع والق�س ، كقولهم : طر �س���اربه ، اإذا ق�سرَّ . كما تعني : النا�س���ية ، وتعني اأي�سً
ي فاإنك ناعل���ة " ، اأي خذي اأطراف الوادي  وط���ر ال���وادي : ناحيته )1( . ويف املثل: " اأِطررِّ
فاإن���ك ناعلة ، اأي عليك نعان)2(. وقيل معن���ى الطر يف املثل: اجلمع ، اأي اجمعي الإبل ، 
ف���اإن علي���ك نعلني . وهو مثل ي�س���رب لركوب الأمر اجللل يف حال ال�س���تعداد له . والطر 
رة : اللطم  ر اأو الطُّ ا : اللطم . قاله كراع النمل )3(. ويف لهجة تهامة ع�سري يراد بالطرَّ اأي�سً
وه مِبلطامن ( ، اأي لطمه.  ويقال يف معر�س الدعاء :) ف�س���ح  واخل���د مًعا. يقال : )ط���ررَّ
ة . وه���ذان املعنيان ماأخوذان  رة ( ، اأي اخل���د ، واخلد عندهم توؤنث : ِخدرَّ اهلل ه���ذا الطرِّ
من ناحية ال�س���يء ، كاخلد ، فهو ناحية الوجه وطرفه . ومن ال�س���رب على الوجه ، وهو 
ما ي�س���مى باللطم قدمًيا وحديًثا . ويف تغ���ري الدللة وانتقالها من اخلد اإىل اللطم جماز 

ية ، اإذ اخلد حمل اللطم وال�سرب .    مر�سل عاقته احلالرِّ
)16( الِغب :  وهو اأن ترد الإبل املاء يوًما وترتكه يوًما . يقال : جاءت اإبل بني فان 
ة ، وبنو فان ُمِغبُّون )4( . ويف ف�س���ل املقال : الِغّب : منت�س���ف الظهرية ، وهي اأن ترد  غابرَّ
الإب���ل كل يوم ن�س���ف النهار)5( . ول اأعلم كيف جاء ه���ذا املعنى ، ولكن املجمع عليه عند 
ا" ، اأي اأن  ا تزدد حبًّ العلماء اأن الغب هو ورود الإبل يوًما وغّبها يوًما . ويف املثل : " زر غبًّ
تزور يوًما بعد يوم اأو اأيام )6( . والغب – عندهم -  يعني العط�س ، عط�س الغنم خا�سة. 
يق���ال: ) امغنم غبابا ، وام�س���اة غابرِّن ( ، غابٌّ : املفرد ، واجلمع : غبابا، على ل�س���انهم 
(، اأي عط�س���انة. ويف  . ويقال: ) امغنم ولُبوه ِغنبرِّ ( ، اأي لي�س به عط�س. )و�س���اة ِمِغنبرِّ
انتقال الدللة من ورود املاء يوًما وتركه يوًما اإىل العط�س جماز مر�سل ، عاقته ال�سببية، 
اإذ اأن ورود املاء يوًما وتركه يوًما �سبب يف العط�س. ) 17( الّرْبع : يكون بعد الغب ، فاإذا 
بع، يفوتها املاء يومني متتاليني ، وبعده  كانت الإبل ت�س���رب يوًما وتغّب يوًما، فاإنها يف  الررِّ

الل�سان : 4/ 498 � 499 .  )1(
ف�سل املقال، �س 169 .  )2(

الل�سان : 4/ 500� 501 .  )3(
ابن ال�سكيت : اأبو يو�سف يعقوب بن اإ�سحاق )ت244ه�( : كتاب الألفاظ، حتقيق : ) اأوغ�ست هفرن (، مكتبة املتنبي   )4(

� القاهرة : �س 129� 151 .
ف�سل املقال، �س 178 .  )5(

الأزهري : تهذيب اللغة  27/8 .  )6(
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ا. ولكنه يطلق على  بع يف تهامة ع�سري العط�س اأي�سً اخِلْم�س ، وكذلك اإىل الِع�ْسر)1( . والررِّ
عط�س الإن�سان ل غري . يقال : ) فان ول ُبوه  ِربعن(، اأي لي�س به عط�س. وانتقل هنا عن 
طريق املجاز وعاقته ال�سببية ، فورود املاء بعد مهلة ، �سواًء كانت يوًما كما يف الغب ، اأو 
يومني كالربع ، كل ذلك �سبب يف العط�س . )18( الِعرتة :  خمتلف فيه . فقيل هو ال�سنم 
ال���ذي كانت تعرت ل���ه العتائر يف رجب ، العتائ���ر جمع عترية ، وهي ال�س���اة التي تذبح يف 
رجب ، يتقرب بها يف اجلاهلية ، وت�س���مى رجيبة . وقيل العرتة : الأ�س���ل ، وعرتة الرجل: 
ا : اأقرباوؤه . ويف املثل : " عادت لعرتها ملي�س" ، اأي لأ�سلها)2(.  اأ�سله. وعرتة الرجل اأي�سً
���ا: بقلة اإذا طالت قطع اأ�س���لها ، فيخرج منه لنب )3( . كما تدل العرتة على  والعرتة اأي�سً
ا وَعرَتاًنا : ا�س���تد وا�سطرب)4(. واللفظ يف دللته  القوة وال�س���دة . يقال: عرَت الرمح عرْتً
ن( ، اأي قوي،  على القوة وال�سدة ، هو ال�سائد يف لهجة تهامة ع�سري .  يقال: )حلِمن َعرِتِ
ي�سعب تقطيعه اأو اإن�ساجه على النار ، واأكرث ا�ستخدامه بهذه الدللة يف اللحم خا�سة . 
كما ي�س���تخدم قليًا يف غري ذلك . يقال يف اجلزء من اجلبل : ُعنتور ، ويقال لل�س���يء اإذا 

ا�ستد وقوي : عْنرَتَ فهو ُمَعنرِت  . 
)19( الــوِدّي / الــوْدْي : ال���وِدّي بك�س���ر ال���دال وت�س���ديد الي���اء هو �س���غار النخل ، 
���ة . حكى ذلك اأب���و عبيدة عن الأ�س���معي . واأما الوْدي ب�س���كون الدال ، فهو  واحدت���ه وِديرَّ
املن���ي . قال���ه جماعة من اأهل اللغة .والوِدي بك�س���ر الدال و�س���كون الي���اء يف لهجة تهامة 
ع�س���ري : الأداة الت���ي يطح���ن بها احل���ب على الرحى ، وي�س���نع من جن����س الرحى ، وهو 
ع . والرحى يف تهامة ع�س���ري ت�سمى امِلْطَحنة ، ا�سم اآلة على   احلجر القوي الذي ل يت�س���درَّ
) ِمْفَعلة( ، وما يطحن به ي�سمى � كما �سلف � الوِدي . )20( الَقْرم /الَقَرم : القْرم ب�سكون 
الراء : الفحل من الإبل ، ويقابله الأفيل ، وهو اجلمل ال�س���غري ، و�س���مي الفحل بالقرم،   
ل�س���عوبته وعدم انقياده)5(.  والقرم من الرجال : ال�س���يد الكرمي ، واأ�س���له � كما �س���لف � 
م ول ميتهن باحلمل)6( .  كما يطلق الق���رم على تناول اجلدي اأو  الفح���ل من الإبل ، يك���ررَّ

الل�سان : 125/2.  )1(
اخلليل : العني : 66/2، وينظر اأي�سًا : غريب احلديث لبن �سام : 195/1 .  )2(

العني : 66/2 .  )3(
ابن �سيدة : املحكم واملحيط الأعظم،  43/2 .  )4(

ف�سل املقال، �س221، وينظر : غريب احلديث للخطابي 136/2 .  )5(
اخلطاب���ي : اأبو �س���ليمان حمد ب���ن حممد بن اإبراهيم ) ت 388ه����( غريب احلديث، حتقي���ق عبدالكرمي اإبراهيم   )6(

العزباوي، تخريج  الأحاديث، عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر � دم�سق  193/2 . 
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احلمل الع�س���ب ، واأول ما يقرم اأطراف ال�س���جر ، وهو را�سع بعد)1(. والقَرم بفتح الراء: 
�س���دة ال�س���هوة للحم ، وق���د َقِرمُت اإىل اللحم ، اإذا ا�س���تهيته)2(. والِق���َرم عند بع�س اأهل 
تهامة ع�س���ري : قطع اخلبز التي تكون مع اللحم ، اإذا كان حنيًذا . والَقَرم : �سدة ال�سهوة 
اإىل اجلم���اع ، وه���ذا قليل عندهم . وقال الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة : يف لهجات كثري من 
قبائل �س���نعاء وعمران وحجة: ُقَرمة ، وجمعها ُقَرم ، وهو خبز قوي م�س���نوع من الذرة. 
)21( الن�َســب : من اأ�س���ماء املال عند العرب كما قال اأب���و عبيد . واختلف يف هذا املال ، 
فقيل اإنه يقع على املال ال�س���امت ، كالدار ونحوها ، والناطق كاملا�س���ية . قاله ابن دريد. 
ا يف  وقال ابن النحا�س: الن�سب : املال الأ�سلي كالدار وما اأ�سبهها)3(. ويطلق الن�َسب اأي�سَ
كام الع���رب على العاقة والرابطة . يقال : بني فان وفان ن�َس���بة ، اأي عاقة. ويطلق 
على الورطة يف ال�س���يء : ن�س���ب الرجل يف ال�س���جر وال�س���وك ُن�س���وًبا ، اإذا وقع فيها، ومل 
�ًس���ا .كما يطلق الن�سب على التبا�س ال�سيء بال�سيء : ن�َسب ال�سيء  يتخل�س منها اإل متخدرَّ
يف ال�س���يء ، اإذا التب����س في���ه )4(. ومن املجاز: ن�س���ب احلرب وال�س���ر بينهم ن�س���وًبا ، وما 
ن�س���ب اأن قال كذا ، ومل ين�س���ب اأن قال ، اأي ما لبث)5(. وعندهم يطلق الن�سب على ال�سر 
واخل�سام . يقال : ) فان ِن�ْسبة (، اأي �سرير خ�سيم . كما يدل على الورطة يف ال�سيء: 
) ن�ْس���َب فان يف كذا( اإذا علق فيه ، ومل يخرج منه . وقد ا�س���تهر حي يف تهامة با�س���م 

)امَلْن�َسبة(، ولعل ت�سميته بهذا ال�سم انطاًقا من هذا املعنى .
)22( الغــْرز : ي���راد به رْحل الإبل ، وكل ما كان ِم�س���اًكا للرجلني يف املركب ي�س���مى 
غْرًزا . ومغرز الراأ�س والأ�س���اع : مركب اأ�س���ولها ونحوه . والغريزة : الطبيعة من خلق 
امل���رء ح�س���ًنا اأم غريه .كما يطل���ق على قلة اللنب يف الإبل خا�س���ة ، ويقال : غرزت الناقة 
غ���ْرًزا فه���ي غاِرز ، اأي قليلة اللنب .كما يطلق على نوع م���ن الثمام دقيق ل ورق له ، ينبت 
على �س���طوط الأنهار)6( . ومن املجاز : اطلب اخلري يف مغار�س���ه ومغ���ارزه)7(. اأي اأماكنه 
التي يثبت فيها . وعند تهامة ع�س���ري يطلق الغرز على ثبات ال�س���يء يف ال�س���يء . يق�ال: 
)غرز الطبيب غرزتني يف رجله(، اأي خاط اجلرح مرتني ، ويف ذلك معنى الثبات ، ثبات 

العني : 159/5 .   )1(
اجلوهري : ال�سحاح : 2009/5، وينظر اأي�سًا: مقايي�س اللغة لبن فار�س : 75/5 .  )2(

ف�سل املقال، �س 281 .  )3(
ابن دريد : جمهرة اللغة  346/1 .   )4(

الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة 699/1 .  )5(
العني  382/4 .  )6(

الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة  699/1 .   )7(
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زن ام�سيارة(، اإذا علقت يف الأر�س ، لدرجة الثبات  اجلرح واإيقاف النزف . ويقال : )غررَّ
الذي ل ت�ستطيع معه احلركة . ويقال : ) �ساة غارزن( ، اإذا انقطع لبنها ا�ستعداًدا للَحمل 
. ويقال : ) تي�س���ن ُغرَزة ( ، اإذا �س���من �سمًنا ل ميكن اأن يزيد عليه . ويف ذلك كله معنى 
الثب���ات يف ال�س���يء . )23( الُقمُقــم : قال الأ�س���معي : هو رومي مع���ّرب ، وقد تكلمت به 

العرب يف ال�سعر الف�سيح ، ومنه قول ال�ساعر : 
مــــعــــقــــداً  كـــــحـــــيـــــاًل  اأو  ـــــــــــا  ربًّ حــــ�ــــّس الــــــوقــــــود بـــــه جــــــوانــــــُب قـــمـــقـــِم وكـــــــــــــاأن 

وق���ال نف���ر من اأه���ل اللغة : قمقمه : قب�س���ه وجمع���ه . وبحر قمقام : كث���ري املاء)1(. 
وقالوا القمقم : الب�س���ر الياب�س)2(. والراجح وما دلت عليه اأغلب كتب اللغة اأن القمقم : 
اإناء من نحا�س ، ي�س���خن فيه املاء ، ويكون �س���يق الراأ�س ، وهو معّرب ، على نحو ما عنى 
الأ�سمعي)3(. ويف املثل : " على هذا دار القمقم " ، اأي اإىل هذا �سار اخلرب)4(. والِقمِقم 
والِقمِقمة : يف لهجة تهامة ع�س���ري : موؤخرة الراأ�س . يقال : ) َم�ْس���َك بقمقمُتوه ، وبقمقم 
را�سوه ( ، والإم�ساك بالقمقمة  ل يكون اإل ب�سدة وقوة ، ويف ذلك معنى العقوبة والإهانة 
مًعا . عاوة على ذلك اأن القب�س وال�سد ملوؤخرة الراأ�س يجعل انقياد املرء �سهًا  ي�سرًيا.

ــة : اختل���ف يف معن���اه ، غري اأنه ي���دل يف الغالب على حرارة ال�س���يء ولهيبه.  )24( احَلمَّ
���ة : العني احلارة التي تنب���ع من باطن الأر����س . ويف احلديث : " مَثل  فم���ن ذل���ك : احلمرَّ
الع���امل مث���ل احلمة ، ياأتيها البع���داء ويرتكها القرباء ، حتى اإذا غا����س ماوؤها ظل قومه 
مون)5(. وهذا املعنى هو الغالب . وقيل احلمة : لون بني ال�سواد والكتمة  نون: اأي يتندرَّ يتفكرَّ
يقال: فر�س اأحّم . واحلّم: الذي يبقى من ال�سحم املذاب ، فما بقي منه فهو حّمة . وحّم 
الرجل من احلمى ، فهو حمموم ، وكل �س���يء �سخنته فقد حممته . واحُلَمة ب�سم احلاء : 
حرارة ال�س���ّم ، قاله الأ�سمعي ، ولي�س���ت كما يقول العامة : ُحّمة العقرب ، اأي اإبرتها)6(. 
ة : داء على هيئة ورم ي�سيب اأنوف الإبل ، فال�سغري منها غالًبا ما ميوت.  وعندهم احَلمرَّ
واحِلّم بك�سر احلاء : الفحم ، و�سمي بذلك ، ل�سواد لونه . ويقال : ) جملن حَممَحِمن(، 
 اأي اأ�س���ود . كما يدل اللفظ يف بع�س ت�س���ريفاته على حرارة ال�س���يء و�س���خونته . يقال: 

ابن دريد : جمهرة اللغة  220/1 .  )1(
الأزهري : تهذيب اللغة  243/8 .  )2(
الزبيدي : تاج العرو�س 302/3 .  )3(

ف�سل املقال، �س 297 .  )4(
ابن دريد : جمهرة اللغة  102/1 . وينظر الل�سان اأي�سًا : 154/12 .  )5(

الل�سان : 154/12، وينظر اأي�سًا : اجلمهرة : 102/1 .  )6(
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�س���ها لل�س���م�س ، كي جتف من املاء  ويكون ذلك  يها ( ، اأي عررَّ ) فان َحّمى ثيابوه ويحمرِّ
بن�سر املاب�س على ) امِلْهباب( ، وهو عندهم حبل تعلق عليه الثياب يف تعري�سها حلرارة 

ال�سم�س ، وامل�سدر عندهم ) ِحّماين ( .
)25( الَوَقــع : وه���ي بفتح ال���واو والقاف : احلج���ارة. والوِقع بك�س���ر القاف : الذي 
مي�سي يف الوَقع حافًيا ، في�ستكي حلم رجليه من امل�سي )1( . والوْقع ب�سكون القاف: احلفى 
. يق���ال : وقع���ت الناقة ، اأي حفيت. وقال ابن الأعراب���ي : الوْقع : احلجارة)2(. والوْقع يف 
لهجة تهامة ع�س���ري ب�س���كون القاف : دخول الغنم يف الزرع ، مع عدم ر�سا �ساحب الزرع 
ذلك . يقال: ) وْقَع امغنم يف امزرع َوَقعانن (، اإذا اأكل منه . وياحظ اأن ال�سم عندهم  
) َوَقعانن (، واملا�س���ي منه ) وْقع اأو وِقع (، وامل�س���ارع ) يق���ع ( . والوْقع عندهم جرمية 
ل تغتف���ر ، فاإم���ا اأن يك���ون ثمنه ) اخلامْتة( ، وهي عائد مايل يتقا�س���اه �س���احب الزرع 
من �س���احب املا�س���ية ، وه���ذا العائد يكون نقدًي���ا اأو عينًيا ، كاأن يعطى بع�س املا�س���ية اأو 
الف�س���ة ، اأو غ���ري ذلك . وقد يكون الثمن القتل ، وقد ح���دث ذلك ، ملا للزرع عندهم من 
قدا�سة ومكانة ، فكاأن من جتراأ على احلرث والزرع قد جتّراأ على ما هو اأعظم من ذلك 
م عظم ال�س���اق . وقيل م�س���مار الرمح .  نبوب : املراد به مقدرَّ كالعر�س مثًا . )26( الظُّ
ويف املث���ل " ق���رع لاأمر ظنبوبه " . اأي جّد يف الأمر ومل يع���رث . وقيل اإن املراد بالقرع يف 
بون اخليل )3(.  املث���ل : قرع ظنابيب الإبل لتربك وت�س���ّد عليها الأكوار فريكبونه���ا ، ويجنرِّ
اأي يريحونها. وال�س���نبوب بال�س���اد يف لهجة تهامة : مرفق اليد ، وجمعه ) �س���نابيب( . 
ويقابل املثل ال�س���ابق قولهم:) نف�س ثيابوه( ، ي�سرب للجد يف الأمر وال�ستعداد له . ويف 
تغري الدللة وانتقالها من مقدم عظم ال�ساق اإىل املرفق جماز مر�سل عاقته املجاورة .

 )27( َمقاِنــب : جم���ع ِمْقَن���ب ، وتدل على اجلم���ع . واختلف يف ه���ذا اجلمع ، فقيل 
جماعة اخليل والفر�س���ان ، وقيل العدد ما بني الثاثني اإىل الأربعني من اخليل ، وقيل ما 
بوا نحو الع���دّو ) تقنيًبا ( ، اأقنبوا  ب���ني الثاثني اإىل اخلم�س���ني من الرجال)4(. يقال : قنرَّ
بوا ( اإذا اجتمعوا، و�س���اروا ِمْقَنًب���ا)5(. وعند بع�س اأهل تهامة:  )اإقناًب���ا( ، وكذلك ) تقنرَّ
)رْجِلن ِمقاَننِب( ، اأي �س���هل ي�س���ري يف كل �س���يء . ويقال: ) تقانْب مِلفطور ( ، اأي تي�س���ر 

ف�سل املقال، �س 318 .   )1(
اإبراهيم احلربي : غريب احلديث 62/1 � 63    )2(

ف�سل املقال، �س 333 .  )3(
ف�سل املقال، �س 336 . وينظر اأي�سًا : غريب احلديث لبن �سام 335/3 .   )4(

الزبيدي : تاج العرو�س 82/4 .   )5(
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ب ل���ه ، ومعن���ى قوله���م :  ) ملفطور( اأي للفط���ور ، جار وجمرور . ويقال : ) �س���غلة  وتق���ررَّ
:  له عدة معان ، من ذلك : طفرَّ الإناء، اإذا  ِمقاَنبة ( ، اأي �س���هلة مي�س���رة)1(. )28( َطفَّ
ان ، اإذا مل مي���اأ ، اأو نق�س عن  ق���رب م���ن المتاء ومل ميتلئ ، قال الك�س���ائي : اإناء طفرَّ
ملئ���ه )2(. ويف احلدي���ث " كلكم بنو اآدم طّف �س���اع مل متاأه ، لي�س لأحد على اأحد ف�س���ل 
اإل بالتقوى .. " وطّف الناقة : �س���درَّ قوائمها . ويقال يف املثل "خذ ما طفرَّ لك واأطفرَّ لك 
لك)3( . والطفُّ ال�ساطئ ، ومن ذلك طفُّ الفرات)4(. وقال اأبو اإ�سحاق  ارتفع  ما  اأي   ، "
يف قوله تعاىل ) ويل للمطففني( املطففني )1( . قال : املطففون الذين ينق�س���ون الكيل 
واملي���زان ، واإمن���ا قيل ذلك للمطف���ف، لأنه ل يكاد ي�س���رق يف الكيل وامليزان اإل ال�س���يء 
اخلف���ي الطفي���ف . والطفيف : ال�س���يء البخي�س الدون)5(. ويف طّف���ان ورد ما يخالف ما 
�س���بق ، يق���ال : اإن���اء طّفان ، اأي ماآن . ومما �س���ذ ع���ن الباب : اأطّف ف���ان بفان ، اإذا 
اأراد ختل���ه)6(. ودللتها يف تهامة ع�س���ري اإما اأن تكون على الختف���اء ، اأو على الإمكان يف 
ن ام�سم�س ( اأي غابت ، اختفت عن الأنظار عند الغروب .  ال�سيء . فالأول : يقال: ) َطفرَّ
والثاين: يقال فيه ) ماطفرَّ عندك خذهو ( اأي ما تي�سر لك واأمكنك اأخذه فافعل . ويقال 

ة ( ، اأي تذهب اإىل غري رجعة . يف معر�س الدعاء ) مع امَطفرَّ
ــبُّ / تِب�ــسُّ : اللفظت���ان متقاربتان معنى . قال اأبو عبيدة : ت�س���ّب مقلوب   )29( ت�سِ
تب�ّس ، اأي ت�س���يل وتقطر . ويف املثل يف �س���دة احلر�س " جاء ت�س���بُّ لثته ولثاته على كذا 
���بوب ، اأي �سيقة ثقب الإحليل ، و�سميت بذلك لأنها ت�سب عند  وكذا " . ويقال : �س���اة �سَ
احللب ، وال�س���ب احللب ب�س���دة الع�س���ر . قال اأبو زيد : احل�س���ور من ال�س���اء : ال�سيقة 
الإحليل)7(. ومن املجاز : يف قلبه �سب ، اأي غل يف داخل قلبه كال�سب املمعن يف جحره . 
ويف املثل" فان كف ال�س���ب" اإذا كان بخيًا . وكفُّ ال�س���ب مثل يف الق�سر وال�سغر)8( . 
والأمثلة ال�س���ابقة كلها تدل على معنى واحد ، هو �سدة احلر�س والبخل . وعندهم يقال: 
���ن بقطرة( ، اأي مل حتلب �سيًئا من اللنب . وغالًبا ما يكون ذلك يف  ) هذي ال�س���اة ما َب�سرَّ

ابن �سام : غريب احلديث 106/3 .  )1(
الفارابي، ديوان الأدب 128/3 .  )2(

ال�سابق : 161/13 .   )3(
الأزهري : تهذيب اللغة  206/13 .  )4(

ال�سابق : 13 /206 .   )5(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة 405/3 .  )6(

اخلطابي : غريب احلديث 82/1، وينظر اأي�سًا: ال�سحاح 167/1 .  )7(
الزخم�سري :اأ�سا�س الباغة 572/1 .  )8(
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ال�س���اة امَلُتوت ، اأي �سيقة ثقب الثدي، وهي ال�س���اة احل�سور قدمًيا)1(. و�سدها يف لهجة 
تهامة ع�س���ري: ال�ساة الَفتوح، وهي التي يكون ثقب  �س���رعها مت�سًعا خلروج اللنب ، ورمبا 
امتاأ �سرعها لبًنا ف�سال يف الأر�س من غري حلب ، وتلك �سفة مرغوب فيها عند اأرباب 
الغن���م . وق���د تخرج هذه اللفظة اإىل الدللة على البخ���ل ، يقال:) فاْن ما َب�سرَّ بْريال(، 
رع الرجل  َرع: على زنة ) افتعل( . قال الليث : ادرَّ اأي لبخله مل يعط رياًل واحًدا . )30( ادَّ
رع الليل ، واّدرع اخلوف)3(. اأي جعله �س���عاره  ع ، اإذا لب�س الدرع)2( . ومن اجلاز: ادرَّ وت���دررَّ
، كاأنه لب�س���ه ل�س���دة لزومه)4(. ومن الطريف يف لهجة تهامة دللتها على املرور بال�سيء . 
ِرع ام�سوق ( ، اأي �ساأمرُّ به يف  رع فان فاًنا( اأي مر به يف طريقه . ويقال ) َبدرَّ يقال ) ادرَّ
ِرع ( الباء حرف ا�ستقبال ، وهي تقابل ال�سني و�سوف يف الف�سيح .  طريقي . وقولهم )بدرَّ
َرَب ، والكْدم الع�ّس باأدنى الفم)5( . وقيل بالفم كله. ويف  َر و�سَ )31( َكّدم : من باب َن�سَ
املثل " كدمت يف غري مكدم " ، اأي ع�س�س���ت يف غري مو�س���ع ع�س)6( . ومن ذلك حمار 
�س . والكَدم اأثر الع�ّس)7( . وعندهم الكْدم والكْدمة والكْدمات اجلروح  م ، اأي مع�سرَّ ُمَكدرَّ
التي ل ت�س���بب نزيًفا للدم، ولي�س هذا املعنى مق�س���وًرا على تهامة ع�س���ري ، بل هو املعنى 
ال�س���ائد يف هذا الع�س���ر . ويف انتقال الدللة من الع�ّس اإىل اجلرح جماز مر�سل عاقته 
ال�س���ببية ، اإذ الع�ّس �س���بب يف اجلروح. )32( الزير : قيل اإن اأ�سله: زوير بالواو ، وقلبت 
ي���اًء . ويف ا�س���تقاقه ق���ولن : الأول: اأن���ه زار واأزار قومه املوت، والثاين: اأن ا�س���تقاقه من 
اللزوم ملو�س���عه، ولذلك �سمي مازم الن�ساء وجمل�س���هن زيًرا )8(. وهي الدللة امل�سهورة 
قدمًيا وحديًثا . وعندهم تدل على نوع من اآلت الطرب ، ت�سمى ِزيًرا ، ويكون للرجال، اأما 
الن�س���اء فكانت اآلة الطرب عندهن ت�س���مى ) َزَلَفة ( ، وت�سنع هاتان الآلتان من اخل�سب 
وجلود البهائم ، وتكون على �سكل دائري ، يكون اخل�سب على جوانبها، واجللد من الأعلى 
، عند مو�سع ال�سرب ، لأن اجللد عند �سده باخل�سب يحدث �سوًتا قوًيا عند ال�سرب عليه 
باليد . وقد اندثرت هاتان الآلتان ، ب�سبب تعدد اآلت الطرب احلديثة . ويف تغري الدللة 

�سبقت الإ�سارة ملعنى ) احل�سور ( يف قول اأبي زيد يف غريب احلديث للخطابي 82/1 .  )1(
الأزهري : تهذيب اللغة 119/2 .  )2(

الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة 284/1 .  )3(
الزبيدي : تاج العرو�س 545/2 .  )4(
اجلوهري، ال�سحاح 2019/5 .  )5(

ف�سل املقال، �س 255 � 256 .  )6(
ابن �س���يدة : املخ�س����س 4، حتقيق :خلي���ل اإبراهيم جفال، دار اإحياء الرتاث العرب���ي � بريوت، 1417ه� /1996م :   )7(

.33/2
ف�سل املقال، �س 357 .  )8(
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ْلم:  ماأخوذة  وانتقاله���ا من جمال�س الن�س���اء اإىل اآلة الطرب انحط���اط دليل .)33( ال�سَّ
من �س���لم ال�س���يء �س���ْلًما ، اإذا قطعه من اأ�سله ، وال�س���لم يكون يف الأذن خا�سة. يقال : 
لرَّم واأ�سلم ، اإذا قطعت اأذناه من اأ�سولهما . ويقال للظليم م�سلرَّم الأذنني، كاأنه  رجل ُم�سَ
م�ستاأ�سل الأذنني ِخلقة ، واإمنا و�سف بذلك ل�سغر اأذنيه وق�سرهما . واإذا اأطلق ال�سْلم 

على النا�س ، فاإمنا يراد به الذليل املهان . كقول ال�ساعر : 
ــــديــــتــــم  ــــــاأروا واتَّ ــــــث اأنــــتــــمــــو مل ت ـــم  )1( فــــــــاإن  ــــــــاآذان الـــنـــعـــام املـــ�ـــســـلَّ ـــوا ب فـــمـــ�ـــسُّ

���ْلم عندهم يعني الأمل يف ع�س���و من اأع�ساء اجل�س���م . يقال ) يدي ما ت�سلم  وال�سرَّ
���َلَمن يدي ( اأي اأحدث���ت اأملًا �س���ديًدا . واأما قطع  ���ه ( ، اأي ي���دي توؤملن���ي. ويق���ال ) �سَ عليرَّ
الأذن اأو الأن���ف فتعني اجَلْدع . و�س���غري الأذن من الغنم ي�س���مى اأَ�َس���ّك و�س���ّكاء ، وكبري 
الأذن: اأ�سرف و�سْرفاء ، وياحظ ا�ستخدام  الأخرية لاإن�سان فقط . وال�ساة بني ال�سّكاء 
ْمعاء ، واملذكر اأ�سمع ، والأ�سمع وال�سمعاء من الغنم �سغري الأذنني،  وال�سرفاء ت�سمى �سَ
ولكن ل يبلغ يف ال�س���غر مبلغ الأ�س���ك وال�س���ّكاء . ولعل يف انتقال الدلل���ة من القطع اإىل 
الأمل جماز مر�سل ، عاقته ال�سببية ، فالقطع لاأذن �سبب لاأمل . )34 ( اأ�سّك / �سّكاء: 
ا بزيادة بيان .  �س���بقت الإ�س���ارة اإليها يف تف�س���ري الكلمة ال�سابقة ، و�سنخ�س���ها هنا اأي�سً
���َكك : �سغر الأذن ولزوقها بالراأ�س وقلة اإ�سرافها ، وقيل ق�سر الأذن . وقد و�سف به  ال�سرَّ
ال�س���مم ، ويقال عنه ال�س���كك ، ويكون يف الآدميني وغريهم ، وقد �سكرَّ �سَكًكا وهو اأ�سّك. 
ت م�سامعه ،  وقيل اإن اأ�س���ل ال�س���كك : ال�سمم ، يقال ظليم اأ�س���ك ، لأنه ل ي�سمع ، وا�ستكرَّ
اإذا �س���ّم . وقيل ال�س���ّكاء : التي ل اأذن لها)2(. وما ل اأذن له ل ي�س���مع . والأ�س���ك وال�سكاء 
مم  �سغري الأذن � على ما بينت �سلًفا، والعاقة بني ال�سكك : ق�سر الأذن ، وال�سكك : ال�سرَّ
عاقة �س���ببية ، فقد يكون ق�س���ر الأذن اأو �س���غرها اأو قطعها �س���بًبا يف ال�سمم .  )35( 
ًبا : قطعه . وتدعو العرب على الرجل فتقول : ماله  ب : القطع ، ع�سبه يع�سبه ع�سْ الَع�سْ
ع�سبه اهلل ؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله . والع�سب : ال�سيف القاطع . وع�سبه بل�سانه: 
ب  ���ب، اأي ذليق .  ويقال : اإنه ملع�سوب الل�س���ان ، اأي مقطوعه . والع�سْ �س���تمه بل�سان ع�سْ
���ا : �س���اة ع�س���باء ، اأي مقطوعة القرن ، وقيل اأن يجاوز  يف الرمح : الك�س���ر . وقيل اأي�سً
قطع اأذنها اأو قرنها الربع ، فحينئذ ي�س���مى القطع ع�س���ًبا. والع�سب � كما قال اأبو عبيد � 
يف القرن ، وقد يكون يف الأذن ، وهو يف القرن اأكرث . والع�سباء من اأ�سماء ناقة الر�سول 

الل�سان : 340/12 .  )1(
الل�سان : 439/10، 440 .  )2(
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عليه ال�ساة وال�سام)1( . والع�سب عند بع�س اأهل تهامة ع�سري : الرجل النِكد ، ال�سيء 
خ : يدل على الدفع واملباينة . يقال زخخت  نِب ( .)36( الزَّ املعاملة . يقال: ) فانن ع�سْ
ال�س���يء اإذا دفعته . ويف احلديث " من نبذ القراآن وراء ظهره ُزخرَّ يف قفاه ". وزخرَّ املراأة ، 
ة : احلقد والغيظ)2( . والزخ : ال�سرعة،  خرَّ ة : املراأة . ومن الباب الزرَّ اإذا جامعها . وامَلَزخرَّ
ا ، اأي �س���اقها �س���وًقا �س���ريًعا)3( . والزخ عندهم : القوة يف كل �س���يء . يقال  وزخ الإبل زخًّ
َطر زّخانن ( ، اإذا هطل بقوة  وه ِبَع�سا( ، اإذا �سربه �سرًبا �سديًدا ، ويقال : ) زخرَّ امرَّ )زخرَّ
وغزارة . ولعل يف انتقال الدللة من الّدفع اإىل القوة فيه جماز مر�سل عاقته ال�سببية ، 

اإذ القوة �سبب يف دفع ال�سيء وحتريكه بقوة. 
)37( ينِقــم : اأي ينك���ر علي���ه اإنكار من يروم عقابه . ومنه قوله تع���اىل [ َوَما َنَقُموا 
ِميِد ] �س���ورة الربوج ) 8 ( . وذل���ك اأنهم اأنكروا  ِ اْلَعِزي���ِز احْلَ ْن ُيوؤِْمُن���وا ِب���اهللرَّ ِمْنُه���ْم اإِلرَّ اأَ
منهم التوحيد ، فعذبوهم عليه يف الأخدود املقدم ذكره يف اأول ال�س���ورة . و�سمي العقاب 
انتقاًم���ا ونقم���ة )4( .ويقال يف تهامة ) فان ما ينقم فان (، اأي ي�س���به وي�س���تمه، ويقال 
) فا ما يتنقم فهو نامن ( اأي ي�س���ب، والنقام ال�س���باب ال�س���تام، وياحظ زيادة )ما ( 
يف قوله���م )م���ا ينقم، ما يتنقم ( . كم���ا يدل اللفظ على التقاط الط���ري احلب . يقال ) 
احمم���ام ما ينق���م اأحمب نقمانن (، اإذا التقطه التقاطًا . وق���د ذكر هذا املعنى الدكتور 
عبا�س ال�سو�سوة يف لهجات اليمن، غري اأنه زاد ) ُيْنِقمم ( اإذا اأريد التكرار تكرار التقاط 
احلبوب . والنقمة عند اأهل تهامة العقوبة وحلولها . ويدل اللفظ اأي�س���ًا على �س���فة ال�سر 
َلج : �سرعة البتاع . يقال : �سِلج  يف الرجل، يقال )فان نقمة ( اأي اأنه �سرير.  )38( ال�سَّ
الطعام، ي�س���َلُجه �س����ْلًجا و�س���َلجاًنا : بلعه)5(. ومن اأمثال العرب " الأكل �َسَلجان والق�ساء 
لّيان "، يريدون بهذا املثل اأنه ي�سهل عليه الأخذ ، وي�سعب عليه الق�ساء )6(. وتاأويل اآخر 
: اأن���ه يح���ب اأن ياأخذ ويكره اأن يرد ، اأي اإذا اأخ�ذ الرجل الدين اأكله ، فاإذا اأراد �س���احب 
الدين حقه لواه به اأي مطله)7(. ويراد باملْطل: املماطلة والت�س���ويف . وال�س���َلج بفتح الام 
ا اأو �سديد  يعني يف لهجة تهامة الأكل من غري جوع ، وغالًبا ما يكون الطعام ال�سَلج حام�سً

الل�سان : 609/1 .  )1(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة 7/3 .  )2(

الل�سان : 21/3 .   )3(
الع�سكري، الفروق اللغوية،  47/1 .  )4(

الل�سان : 299/2 .  )5(
ف�سل املقال، �س 379 .  )6(

الل�سان : 299/2 .   )7(
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احلرارة . يقال ) فان ما يت�س���ّلج ، وما ي�س���لرِّج ( ، اإذا اأكل من غري جوع . ومن الأطعمة 
ر :  قال اأبو عبيد بن �سام :  التي ) ُيت�س���لرَّج( بها عندهم احللبة وال�س���وربة . )39 ( املَُجوَّ
ر " . ي�سرب مثًا يف النت�سار من الظامل . وذكر  من اأمثالهم " يوم بيوم اخلْف�س املجورَّ
الأ�سمعي ق�سته فقال : زعموا اأن رجًا كان بنو اأخيه يوؤذونه فدخلوا بيته فقلبوا متاعه، 
فلم���ا اأدرك ولده ، �س���نعوا مثل ذلك باأخيه، ف�س���كاهم ، فقال اأخ���وه :  يوم بيوم اخلْف�س 
ر يف  ر " . واملجور هنا امل�س���روع)1( . وهو من وق���ع عليه اجَلور ، وهو الظلم . واملجورَّ املج���ورَّ
ِرن ب���اهلل اأن تفعل كذا اأو ترتك  ورَّ تهام���ة املحلرَّف باهلل تع���اىل . من ذلك قولهم ) اأنت جِمَ
رتك باهلل( ، اأي حلفتك . وله مرادف اآخر �سبقت  كذا ( ، اأي حّلفتك باهلل . وقولهم ) جورَّ
الإ�س���ارة اإليه ، هو )مقروع (  . ولعل هذه الكلمة بهذه الدللة ماأخوذة من اجلوار ، وهو 
الق���رب من ال�س���يء ، فكاأن من قال : جورتك ب���اهلل ، اأي جعلتك يف جوار اهلل ويف القرب 
ع : ا�س���م  م���ن رحمت���ه اأن تفعل ك���ذا اأو ترتك كذا على وجه احللف والق�س���م . )40( وا�سِ
���ع ، وهو �سد الرفع)2( . والوا�سع  فاعل م�س���وغ من الفعل الثاثي و�س���ع . وامل�سدر الو�سْ
لل�سيء من قام بذلك . ويف كام العرب: امراأة وا�سع ، اإذا األقت قناعها ، و�ساة وا�سع ، 
اإذا ولدت)3( . كما اأن الوا�سع من الإبل : التي ترعى احلم�س حول املاء، فهي مقيمة على 
عن( ولها  ذلك)4(. ويف لهجة تهامة يطلق على ال�ساة اإذا ا�ستهت التي�س . يقال )�ساة وا�سِ
راب (  مرادف اآخر، هو طالب . يقال ) �س���اتن طاْلنب ( اإذا ا�س���تهت املعا�س���رة اأو ) ال�سرِّ
عندهم . ولعله ا�سم فاعل مبعنى مو�سوع ومطلوب . وكلتا ال�سيغتني �سحيحتان ، فالعامل 
باأمور الغنم ياحظ اأن كاًّ من الذكر والأنثى يطلب اأحدهما الآخر ، ولقد �س���هدت غري 
واحدة من الإناث قد تركت قطيعها اإىل قطيع اآخر ، طلًبا للتي�س . ويف انتقال الدللة هنا 
جماز عقلي عاقته الإ�سناد ، اإ�سناد ا�سم الفاعل اإىل ا�سم املفعول ، اإطاق وا�سع ويراد 
به مو�س���وع . وتف�س���ري اآخر لهذه الكلمة ، فقد تكون وا�سع مبعنى وا�سعة ، بحذف التاء ، 

مثل : امراأة طالق، و�ساة �سالع .
)41( فْحالن : مثنى فحل ، ويراد به الذكر املعّد للتزاوج . ومن اأمثالهم " ل يجتمع 
�س���يفان يف غم���د ول فح���ان يف ذود")5( . وعندهم يطل���ق على الرجل موف���ور الرجولة 
والدهاء والكرم . ويعد عندهم �سيغة مبالغة على غري القيا�س املعروف يف اللغة . وفرق 

ف�سل املقال، �س 382 .  )1(
الل�سان، باب و�سع .  )2(

ابن دريد : جمهرة اللغة  905/2 .  )3(
الل�سان، 8 / 401 .  )4(

ف�سل املقال، �س 396 .  )5(
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عندهم بني فحل وفحان ، فالفحل ي�س���مل الذكر من النا�س واحليوان والطري على حّد 
�س���واء . ول يطل���ق ) فحان( اإل على الرجل املت�س���ف ب�س���فات الك���رم والرجولة . ويف 
انتقال الدللة من �س���يغة املثنى اإىل �س���يغة املبالغة جماز عقلي عاقته الإ�سناد ، اإ�سناد 
ًنا ، فهو  �س���يغة املثنى اإىل �س���يغة املبالغة .)42( الو�سني : م�س���تق من و�س���ن ال�سيء و�سْ
ن ن�سج ال�سرير باجلواهر،  مو�س���ون وو�سني ، اأي ثنى بع�سه على بع�س و�ساعفه . والو�سْ
ويف التنزيل [ عَلَى �سُ���رُرٍ مَوْ�سُ���ونَةٍ( �سورة  الواقعة ) 15( . مو�سونة اأي من�سوجة بالدرر 
واجلواهر ، مداخل بع�س���ها يف بع�س . وفيما يت�س���ل ب�سيغة ) و�سني ( ، قال اأبو عبيدة: 
و�س���ني يف مو�س���ع مو�س���ون . مثل : قتيل يف مو�س���ع مقتول)1(. ويطلق على الو�سني على 
ا)2( . وهذا عائد اإىل كونه من�سوًجا بع�سه يف بع�س . والو�سني عندهم البيت  احلزام اأي�سً
املن�سوج من �سعف النخل ل غري . و�سَعف النخل بعد يب�سه ، ي�سمى ) ِطْفي ( . وقد حدث 
للكلمة يف دللتها تخ�س���ي�س ، تخ�سي�سه يف البيوت املن�سوجة من ال�سعف ، بعد اأن كان 
يدل على كل من�سوج . )43( ال�سحن : له عدة دللت ، فيطلق على �ساحة الدار وو�سطها، 
وو�س���ط الفاة . ويطلق على امل�س���توي من الأر�س . وال�س���حن : العطية . يقال : �س���حنه 
دين���اًرا ، اأي اأعط���اه ديناًرا. كم���ا يطلق على القدح ل بالكبري ول بال�س���غري. وال�س���حن 
���ا باطن احلافر . و�س���حن الأذن : باطنها)3( . وال�س���حن يف تهام���ة خ�س بالدللة  اأي�سً
 على جمموعة من الأواين بع�س���ها �س���غري ، وبع�س���ها كب���ري ، فهناك �س���حون الفناجيل 
) الفناجني عند بع�س���هم( ، وهناك �س���حون الطعام ، اإىل غري ذلك من ال�ستخدامات. 
وكان يطلق على ال�سحن عندهم : القدح والوعاء والوناء ) الإناء ( . ويف انتقال الدللة 
ِديف : يف الل�س���ان: حلم �سنام الإبل)4( .  هنا تخ�س���ي�س بنوع معني من الآنية .)44( ال�سَّ
واملعلوم اأن �س���نام اجلمل �سحم ل حلم . قال ال�س���اعر :"وانهمرَّ هاموم ال�سديف الواري" 
اأي ذاب ده���ن ال�س���نام)5( . ومعن���ى انه���مرَّ : ذاب ، وما يخرج من ال�س���نام  دهن ي�س���مى 
���ِديف عن���د اأهل تهام���ة احلجر الذي يرمى به الإن�س���ان وغ���ريه . يقال  هام���وم)6(. وال�سرَّ
)رجَموه ب�س���ديفن( ، اأي رماه بحجر . وعادة ما يكون هذا احلجر كبرًيا مبا فيه الكفاية 

لإيذاء املرمّي.  

الل�سان : 450/13 .  )1(
ف�سل املقال، �س 396 .  )2(

الل�سان : 244/13� 245 .  )3(
الل�سان : 9 /147 .  )4(

الفارابي : ديوان الأدب  183/3 .  )5(
ف�سل املقال، �س 399 .  )6(
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)45( ِكــراب : جم���ع َكَربة ، وهي من الفعل كَرب ، ويدل على القوة وال�س���دة . يقال: 
مفا�س���ل ُمْكَربة : �سديدة قوية ، واأ�س���له الكَرب ، وهو عقد غليظ يف ر�ساء الدلو)1(. ومن 
الب���اب : ِك���راب الأر����س ، اأي حرثها ، يقال : كربت الأر����س : قلبتها للحرث . ويف املثل " 
الِك���راب عل���ى البقر " ، اأي ح���رث الأر�س واإثارتها على البقر ، واإن كان �س���واب املثل: " 
���ا :  ال���كاب عل���ى البق���ر ")2( . كما تطلق الكراب عل���ى جماري املاء)3(. ومن الباب اأي�سَ
الكْرب ، وهو الغم ال�س���ديد ، والُكَريبة : ال�س���ديدة من ال�س���دائد . ومما �سذرَّ عن الباب : 
َكَرب ال�س���يء : دنا وق���ُرب ، لأن هذا من الإبدال وهو من الق���رب ، لكنهم قالوا بالقاف: 
ق���ُرب، ب�س���م الراء ، وقال���وا بالكاف : كَرب ، بفت���ح الكاف ، واملعن���ى واحد)4(.والِكراب 
عنده���م جم���ع َكْربة : �س���ارية ال���دار ، اإن كانت الدار م���ن اخليام . واإن كان���ت الدار من 
در  احلجر، ف�س���اريته عندهم ت�س���مى ) َدَعَمة ( ، وهي من جذوع ال�سجر القوية، مثل ال�سرِّ
وال�س���يال . و�س���مع عندهم : " ال�س���نني امِلْكِربات " ، اأي ال�سنون الع�سيبة يف العي�س. مما 
�س���بق ياحظ الدللة على املعنى العام ، هو ال�س���دة والق���وة .)46( ا�سَتنَّت : ماأخوذ من 
َمن . والأول اأ�سح )5(. ومن اأمثالهم : " ا�سَتنرَّت  ���نَن ، وهو الن�س���اط  واملرح . وقيل: ال�سرِّ ال�سرَّ
الِف�س���ال حتى القْرعى " ، اأي اأخذت يف �س���نن واحد من املرح والن�س���اط ، حتى القرعى 
منه���ا ، وهي امل�س���ابة مبر�س الَقرع ، وهو قرح يظهر يف اأعناق الف�س���ال ، فت�س���حب يف 
���نن حّد  ال���رتاب لت���رباأ)6( . كما يدل ال�س���تنان على ال�س���واك ، لأنه من ال�س���نة)7(. وال�سرَّ
ال�س���كني. وامِل�َس���ن : احلجر الذي يحدد به )8(. ومن املجاز : ا�س���نترَّ به الهوى حيث اأراد ، 
اإذا ذهب به كل مذهب)9(. ويف تهامة خ�س���ت هذه اللفظة بالدللة على النتظار . يقال  
���ّن على حّد ال�س���كني حتى تكون ) َفتيقة  ) ا�س���نترَّ فان فاًنا ( ، اأي انتظر . كما يدل ال�سرَّ
ها .  ���ّواف ( . يقال " �َس���ورَّف ام�س���فرة " اإذا �س���نرَّ ( ، اأي حادة ، وله مرادف اآخر هو ) ال�سُّ
)47( الف�سيل :  ولد الناقة ، و�سمي بذلك ، لأنه اإذا بلغ �سنة يف�سل ع�ن اأمه ، اأي يفطم. 

ابن فار�س : مقايي�س اللغة  174/5 .   )1(
ف�سل املقال،  �س 400 .  )2(

ابن قتيبة : كتاب اجلراثيم، 44/2 .  )3(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة،  175/5 .  )4(

الل�سان : 13 /229 .  )5(
ف�سل املقال، �س 402� 403 .  )6(

الفارابي : ديوان الأدب، 181/3 .  )7(

اجلوهري : ال�سحاح،  2410/5 .  )8(
الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة،  479/1 .  )9(
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وجمع�ه ِف�س���ال وُف�سان)1( . وعندهم يطلق على �سغري القرد ، وجمعه ِف�سان . وهذا 
���ل مفرد ُف�س���ول، وهو فرخ الطري اأيًّا كان. )48( اخَلَدلَّج : عظيم ال�س���اقني ،  غري الِف�سْ

ة )2( . قال ال�ساعر ، قيل اإنه �سريح بن �سبيعة امللقب باحلطم:  وموؤنثه َخَدجلرَّ
ــــج الـــ�ـــســـاقـــني خــــفــــاق الــــقــــدم )3( بـــــــــــات يــــــراعــــــيــــــهــــــا غـــــــــــالم كـــــــالـــــــزُّمل خــــدّل

���ة ، تطل���ق على ال�س���خ�س الأبله الذي ل يفه���م الأمور ظاهرها  وعنده���م : اخَلَدجلرَّ
ة ( ،  ���ة ، وامراة خدجلرَّ وباطنه���ا . ي�س���توي يف ذلك الذك���ر والأنثى . يقال ) َرْجِلن خدجلرَّ
ولعل يف انتقال الدللة هنا انحطاط دليل من ال�سخ�س عظيم ال�ساقني اإىل الأبله الذي 
ل يفهم . )49( ُعْرُفَطة : �سجرة من �سجر الع�ساه ، تاأكله الإبل ، ويجمع على ُعْرُفط)4(. 

والعرب ت�سمي �سمغ العرفط ع�سًا حلاوته، وهو ما يعرف باملغفور واملغافري)5( . 
ولك���ن ما يعرف يف تهامة ع�س���ري اأن العرفطة �س���جرة ذات اأ�س���واك ، تاأكلها الإبل ، 
ولي�س له �س���مغ حلو كالع�س���ل ، كما ذكر ، اإل اأن يكون املراد بالعرفط غري �سجر العرفط 
املعروفة يف تهامة ، ومل اأهتد اإىل نوع معني بهذه الت�س���مية ، يخرج هذا ال�س���مغ احللو . 
���ا : امَلُثلة بفتح امليم و�س���م الثاء ، وجمعها مُثات . قال  )50( املُْثلة: العقوبة ، وتاأتي اأي�سً
تعاىل )َوَقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهُم امْلَُثَاُت( �سورة الرعد )6( ، اأي قد علموا ما نزل من عقوبتنا 
ب���الأمم اخلالي���ة ، فلم يعت���ربوا . ومن اأمثالهم " التجريد لغري ن���كاح ُمْثلة " )6( . واملعنى 
اأن جتريد العورة وك�س���فها لغري النكاح عيب ومنق�س���ة)7( . وعندهم يقال : ) غدا فان 
َمَثَلة(، اأي اأ�س���بح فان مثًا وعربة على كل ل�س���ان . واملثلة عندهم ل تكون اإل يف الأمر 
ال�س���يء ، فمن يعر�س له �س���وء ، قيل عنه ) َمَثَلة( ، اأي �سيكون حديث النا�س يف كل زمان 
وم���كان . ولعلهم اأرادوا به�ا ) املثل ( ، واأتوا بها موؤنًثا على غري امل�س���هور يف اللغة. )51( 
الِقْرَفة: قيل اأ�س���له الق�سرة ، ومنه يقال : �س���بغ فان ثوبه بقرف ال�سدر ، اأي ق�سره)8(. 
ف ، وا�س���م اجلل���دة القرفة)9(. وقيل اإن  وق���ال اأبو عبيد : يقال للجرح اإذا تق�ّس����َر قد تقررَّ

اأبو هال الع�سكري : التلخي�س يف معرفة اأ�سماء الأ�سياء، حتقيق : عزة ح�سن، دار طا�س � دم�سق : �س 352 .  )1(
الل�سان : 249/2 .  )2(

ف�سل املقال، �س 404 .   )3(
العني : 327/2 .  )4(

الأزهري : تهذيب اللغة  56/2،  222/3 .  )5(
العني : 327/2 .  )6(

الأزهري : تهذيب اللغة  56/2، 3/ 222 .  )7(
ال�سابق : 15 /72 .  )8(

ف�سل املقال : �س 415 .  )9(
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معنى القرفة  التهمة . ويف املثل " اأعر�سَت القرفة " ، يقال للرجل اإذا اتهم بتهمة . قال 
الأ�س���معي : معنى اأعر�س���ت القرفة : اأخطاأت لأنك عممت بتهمتك، ومل تخ�س . ويقال : 
فان قرفتي ، اأي مو�س�ع تهمتي)1(. وعندهم يراد به ق�سر نوع معني من ال�سجر، وهو من 

حلاء �سيقان �سجر عظام يف �سيان والهند وما جاورهما . 
)52( العرو����س : تطلق قدمًيا على الرجل واملراأة مًعا ، ماداما يف اإعرا�س���هما ، وهو 
ا�سم يجمع الذكر والأنثى ل تدخله اإليها )2( . ول ي�سميان عرو�سان اإل اأيام البناء واتخاذ 
العر�س)3( . ويف املثل " ل خمباأ لعطر بعد عرو�س. " قال املف�س���ل: عرو�س ا�س���م رجل من 
العرب، وقد مات عن زوجته ، فتزوجت ابن عمها ، وهي كارهة له، وقامت بك�سر ال�سفط 
���ْفط وعاء �س���غري ، جتعل فيه امل���راأة دهنها  عل���ى ق���رب عرو�س ، ث���م قالت املثل)4( . وال�سرِّ
وم�س���طها واأ�سباه ذلك)5(. واملعنى الأول هو الأ�س���هر . والعرو�س عندهم خمت�سة باملراأة 
التي يبني بها زوجها، ول تقت�س���ر هذه الت�سمية على اأيام الزواج الأوىل، بل يقال للمراأة 
املتزوجة عرو�س . اأما الرجل فيطلق عليه عري�س وِمْعِر�س ، والثانية اأكرث ا�س���تخداًما من 
الأوىل ، ولك���ن مع تقدم الع�س���ر اأ�س���بحت لفظة العرو�س تطلق على امل���راأة اأيام زواجها 
الأوىل ، وكذل���ك لفظ���ة  ) العري�س(، تطل���ق على الرجل اأيام زواج���ه الأوىل . كما تطلق 
لفظ���ة عري����س جماًزا عندهم  على الرجل �س���احب املظهر احل�س���ن يف لبا�س���ه وهياأته ، 
فيقال له تفاوؤًل عري�س ، ولي�س���ت ت�س���مية املراأة بالعرو�س ، والرجل بالعري�س مق�س���ورة 
على لهجة تهامة فقط ، بل يف اأغلب البلدان العربية . ويف انتقال اللفظ ) العرو�س( من 

دللته على الرجل واملراأة مًعا اإىل دللته على املراأة فقط تخ�سي�س . 
ا ، على قيا�س ِعَزة ، حتذف منها الهاء  )53( الِع�ساه: واحدته ع�ساهة وع�سة اأي�سً
الأ�سلية كما حذفت من ال�سفة ، ثم ترد يف اجلمع : �سفاه)6(. واملراد بها كما قال اأبو زيد 
: ا�سم يقع على �سجر من �سجر ال�سوك ، له اأ�سماء عدة يجمعها الع�ساه ، واخلال�س منه 
ما عظم وا�س���تّد �س���وكه، ومنه ال�سمر والقر�س والق�تاد وال�س���در والعرفط)7(. ويف تهامة 

اليو�س���ي : احل�س���ن بن م�س���عود بن حممد ) ت 1102ه����( : زهر الأكم يف الأمثال واحلك���م، حتقيق : حممد حجي،   )1(
وحممد الأخ�سر، دار الثقافة الدار البي�ساء : 415/2 . 

ابن �سام : الغريب امل�سنف  443/2 .  )2(
الأزهري : تهذيب اللغة  95/9 .  )3(

ف�سل املقال، �س 424 .  )4(
ابن دريد : جمهرة اللغة 715/2 .  )5(

العني : 99/1 .  )6(
الل�سان : 190/7 .  )7(
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وادي والِبيا�سي( ، فال�سوادي  يطلق الع�س���اه على الريحان خا�سة . ومنه الريحان ) ال�سُّ
ما كان ثمره اأ�سود ، والبيا�س عك�سه . ولعل يف تغري الدللة انحطاًطا دلليًّا ، ف�ستان بني 
ال�س���جر العظيم كثري ال�سوك ، وال�س���جر اللني رقيق الورق والأغ�سان . والع�سه عندهم 

قد تطلق على كل نوع من ال�سجر ، ويجمع على ع�ساهني . 
ْبن ، وهو الدفع ، وزبنت الناقة ، اإذا �س���ربت بثفنات  بون : ماأخوذ من الزرَّ )54( الزَّ
رجليه���ا عن���د احللب ، فالزبن بالثفنات ، والرك�س بالرج���ل ، واخلبط باليد . وهي ناقة 
زب���ون : دف���وع . ويك���ون ذلك عند احللب ، اأو عند ر�س���ع ولدها منها . وي���راد بالثْفنات : 
الركبتان)1(.  والزبون عندهم : امل�سرتي ، وي�سرتط اأن يكون �سراوؤه من بائع معني ب�سفة 
دائمة . والبائع ي�س���مى عميًا . ومل يكن م�سطلح ) الزبون( معروًفا اإل يف فرتة متاأخرة 
، فلم يكن يعرف امل�س���رتي اإل با�س���م امل�س���رتي ، وكذلك البائع يطل���ق عليه بائع ل غري. 
�س فيه واأخفى)2( . ومنه التورية وهي م�س���طلح  )55( وّرى: يق���ال وّرى يف كامه اإذا عررَّ
باغ���ي ، حيث يكون للكلم���ة معنيان ، قريب وبعيد  ، فيخفي املتكل���م املعنى الذي يريده 
مبعنى اآخر. وقد ورد لفظ  ) وّرى ( يف حديث عن الر�س���ول – عليه ال�س���اة وال�س���ام ، 
فعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان الر�سول – عليه ال�ساة وال�سام  - قلما 
اأراد �س���فًرا اأو غ���زًوا اإل وّرى بغريه .. ")3( ، اأي عّر�س بغ���ريه . وهذا الفعل عندهم متعدٍّ 
، ماأخ���وذ من ال���راأي راأي العني ، اأي النظر ، واحلق اأن ذل���ك منهج قدمي يف اللغة ، قلب 
الهمزة واًوا ، فلعلهم اأرادوا ب� )وّراه  ( : اأراه ، فلتجنب اللب�س ) وَراه( ، اأي خلفه ، �سددوا 
يك ( ، اأي لأعاقبنك .  ال���راء . كم���ا تدل جماًزا على التهديد والوعيد . يق���ال ) واهلل َلوررِّ
)56( اجِلْذل : يجمع على اأجذال وجذول وجذولة)4( . ويراد به اأ�سل ال�سجرة ، اأ�سل كل 
�س���يء جذله)5( . وقيل اإن الأجذال اأ�س���ول احلطب العظام)6( . ويف الأ�س���ل يف كلرِّ معنى 
القوة والثبات . واجلذل يف تهامة اأ�س���ل ال�س���جرة الياب�س ، غالًبا ما يتخذ حطًبا ل�سمكه 
وقوته .)57( الُعْقر : العقم ، وهو ا�ستعقام الرحم ، وهو اأن ل حتمل . وقد عَقرت َعقارة 
ا من فُعل فهو  وِعق���ارة ، وعِق���رت ُعق���اًرا ، وهي عاقر . ق���ال ابن جني : ومما عدوه �س���اذرَّ
بت. وعند  فاع���ل ، نح���و عُقرت املراأة فهي عاقر ، واأكرث ذلك اإمنا هو لغات تداخلت فرتكرَّ

الل�سان : 79/13، 194 .  )1(
الل�سان : 405/5 .  )2(

ابن دريد : جمهرة اللغة 66/1 .  )3(
الل�سان : 106/11 .  )4(

ابن فار�س : جممل اللغة، �س 181 .  )5(
اجلوهري : ال�سحاح  1654/4 .  )6(
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اخللي���ل: العقر : ا�س���ترباء املراأة لتنظر اأبكر اأم غري بك���ر . قال : وهذا ل يعرف . وُعقرة 
العل���م : الن�س���يان . والُعقرة : خرزة ت�س���دها املراأة على حقويها لئ���ارَّ حتبل . والعاقر من 
الرمل الذي ل نبت فيه ، �س���له باملراأة . وعقره: جرحه ، فهو عقري وعقرى ، مثل: جريح 

ا : النحر . قال امروؤ القي�س : وجرحى . والعقر اأي�سً
ـــل ويــــــــوم عــــقــــرت لـــــلـــــعـــــذارى مــطــيــتــي  فــــيــــا عــــجــــًبــــا مــــــن رحــــلــــهــــا املـــتـــحـــمِّ

 كم���ا تطل���ق على دية فرج املراأة ، اإذا اغت�س���بت نف�س���ها )1( . وعنده���م الَعقر بفتح 
العني: ال�س���رب اأو القتل . يقال ) عَقر فان فاًنا (، اإذا �سربه . واإذا امل�سروب اأيًّا كان 

رة ( ، اأي هو حمل لل�سرب .  �سعيًفا ، فالعقر له يعني القتل . ويقال ) رْجلن ِعقرَّ
)58 ( ارَبــع : فع���ل اأم���ر مبعن���ى  الكّف عن ال�س���يء . م���ن ذلك قوله���م " اربع على 
بع يف اأوراد الإب���ل)3( . وقد تقدم  بيان  اأي ك���ف على ميلك)2( . واأ�س���له من الررِّ َظلع���ك" ، 
كلمة )الربع(. ويف تهامة يعني امل�س���ي على رجل واحدة ، اأو امل�س���ي على نحو متعرث غري 
م�ستقيم . يقال ) فان  يربع َرَبعانن( ، اأي مي�سي ِم�سية متعرثة غري �سوية . ويقال للرجل 
اإذا كانت اإحدى رجليه ل حتمله على امل�س���ي :  ) اربع على رجل واحدة ( ، اأي �س���ر على 
ا ، ويعني طلب  َبع ( بفتح الراء م�سعفة ، وهو فعل اأمر اأي�سً ا ) اأررَّ رجل واحدة . ويقال اأي�سً
ية:  َبَعك فان ي�سكت ( ، اأي اأ�سكته. )59( الَف�سْ الكف عن ال�سيء . من ذلك قولهم : ) اأررَّ
���يت  ، اإذا خرجت من البلية)4(. والأ�سل يف  تعني التخل�س مما يخاف منه . يقال : تف�سرَّ
الف�سية : ال�سيء تكون فيه ، ثم تخرج منه اإىل غريه)5( . ويف حديث قيلة: قالت احلديباء 
:" الف�س���ية واهلل ، ليزال كعبك عالًيا " ، فكاأنها اأرادت اأنها كانت يف �س���يق و�س���دة من 
���ية بك�س���ر الف���اء عند  بع�س قبائل  قبل عم بناتها ، فخرجت منه اإىل ال�س���عة)6(. والِف�سْ
تهامة : نواة التمر ، ولها مرادف اآخر عندهم ، هو الَعَجمة مفرد عجم . وبالنظر للمعنى 
قدمًي���ا وحديًث���ا ، ياح���ظ اأن يف كلٍّ معنى اخلا�س واخلروج من ال�س���يء ، فالنواة مثًا 
�سميت ِف�سية، خلروجها من التمرة. ويف تغري الدللة هنا تو�سع دليل عن طريق املجاز 
، وذل���ك بانتقال مدلول اللفظة ) الف�س���ية( من املعن���ى املجرد : اخلا�س واخلروج من 

الل�سان : 91/4،  92 .  )1(
ف�سل املقال، �س 451 .  )2(

الل�سان : 100/8 .  )3(
العني : 165/7 .  )4(

ابن �سام : غريب احلديث  53/3 .  )5(
انظر الق�سة وافية يف ف�سل املقال ، �س 456 .  )6(
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اله���م ، اإىل املعنى احل�س���ي : خ���روج نواة التمرة منها . )60( الَفّتان: ال�س���ياطني . وقيل 
الفّتان بفتح الفاء : املفرد، واجلمع ب�س���مها : ُفّت���ان ، وهي ماأخوذة من الفتنة ، والفتنة: 
ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن * َما اأَْنُت���ْم َعَلْيِه ِبَفاِتِننَي *  ال�س���ال ع���ن طريق احلق . قال تع���اىل [َفاإِنرَّ
ِحيِم] �سورة ال�سافات )161- 163( . و�سئل احل�سن الب�سري عن  ���اِل اجْلَ اإِلرَّ َمْن ُهَو �سَ
ذل���ك ، فقال : ما اأنتم عليه مب�س���لني اإل من هو �س���ال اجلحيم . ق���ال : اإل من كتب عليه 
اأن ي�س���لى اجلحيم)1(. كما ورد اللفظ يف قول الر�س���ول – عليه ال�ساة وال�سام يف اأمر 
امل�س���لم م���ع اأخيه امل�س���لم: " ويتعاونان على الَفت���ان " اأي ال�س���يطان)2( . ويف تهامة يطلق 
على دهك اخلبز مع اللنب وفّته . يقال ) فترَّ َفّتانن (. ويف تغري الدللة تو�س���ع عن طريق 
املجاز ، حيث انتقل اللفظ يف دللته على الفتنة وال�سال ، وهو معنى جمرد ، اإىل معنى 
ح�سي ، هو فّت اخلبز باللنب . وقد عرف طعام عندهم با�سم ) الَفترَّة ( ، وهي من اللحم 
واخلب���ز ، ميزجان بع�س���هما ببع�س .)61( التحري�س : خمتل���ف يف معناه ، بيد اأن اأكرث 
ا�س���تخدامه يف الإغ���راء والتحري����س والتهييج . قال اجلوه���ري : التحري�س  الإغراء بني 
الق���وم ، وكذل���ك بني ال���كاب . ويف احلديث : ) اأنه نهى � عليه ال�س���اة وال�س���ام � عن 
التحري�س بني البهائم ( وهو الإغراء وتهييج بع�س���ها على بع�س ، كما يفعل بني اجلمال 
والكبا�س والديوك وغريها . ويف حديث اآخر : " اإن ال�سيطان قد يئ�س اأن يعبد يف جزيرة 
الع���رب ، ولك���ن يف التحري����س بينه���م " اأي يف حملهم على احلروب والف���نت)3(. كما يدل 
على التمزيق . وقال اأبو حنيفة : هو ذهاب ال�س���حم واللحم)4(. ويف تهامة اخت�س اللفظ 
بالإغراء والتهييج بني النا�س ، وحث بع�س���هم على  بع�س بالعداء . وي�س���مى من يت�س���ف 
����س ، وله مرادف اآخر ، ه���و املنافق ، واخت�س هذا اللفظ عندهم بالب�س���ر،  بذل���ك حمررِّ
فمن ي�سعى بالتحري�س ، اإمنا يكون بني الب�سر ، اأما احليوانات فاإغراء بع�سها على بع�س 
ي�س���مى )ِعّرام (. اأكرث ا�س���تخدامها دللة اأنها احلجارة املحماة على وجه الأر�س . كما 
فة : احلجارة التي حتمى وتلقى  تدل على �سمة تكوى بر�سفة من حجارة)5( . وقيل الر�سْ

يف اللنب)6( .

ابن �سام : غريب احلديث 58/3 .  )1(
ينظر الق�سة كاملة يف ف�سل املقال، �س 456 � 457 .  )2(

الل�سان : 279/6، 280 .  )3(
ف�سل املقال، �س 100 .  )4(

)5(  العني : 28/7 . 
ابن دريد : جمهرة اللغة 328/1 .  )6(
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ف : اللنب الذي ي�سب على الر�سف ثم يوؤكل)1(. كما يدل الر�سف على  �سْ ) 62( الرَّ
عظم منطبق على الركبة)2( . ومن اأمثالهم "جاء فان مبطفئة الر�س���ف " . قال الليث: 
الر�س���فة �س���حمة اإذا اأ�سابت الر�س���فة ذابت فاأخمدته ، وي�س���رب مثًا للداهية. وقيل : 
هي احلية التي متر على الر�س���ف ، فيطفئ �س���مها نار الر�سف )3( . وعندهم الر�سف : 
ال�س���ربة التي ل ت�س���بب نزيًفا للدم . كما تعني الأ�سنان غري ال�س���وية ، كاأن يكون بع�سها 
ف  �س���غرًيا وبع�س���ها كبرًيا، اأو تتقدم بع�س الأ�سنان ويتاأخر بع�سها . يقال ) فان مرا�سِ
���ف ( . اأما الل���نب امللقى فيه احلجارة املحماة ، في�س���مى عنده���م ) وِريث ( ،  وق���د را�سَ
���مام "، اأي  ي �سَ مام : احلية . ومن اأمثالهم " �س���مرِّ واحلج���ارة تك���ون من املرو . )63( �سَ
مام  ل جتيبي الرقاة ، ولذلك يقال يف الداهية : �س���مي �س���مام ، ت�س���بيًها باحلية.  وال�سرِّ
م .  بك�س���ر ال�س���اد يف لهجة تهامة : غطاء القربة وما اأ�س���بهها من الآنية ، والفعل: �س���مرَّ
)64( الكانــون : له���ا عدة معان ، فالكانون قد تاأتي جمًعا للكاين ا�س���م فاعل من الكنية. 

قال الكميت: 
فـــــاإيـــــاكـــــــــــم اإيـــــاكـــــــــــم ومـــلـــــــمـــة  يقول لها الكانون �سمي ابنة اجلبل )4(     

وروى ثعل���ب ع���ن الأعرابي : الكانون : الثقيل من النا����س ، وجمعه كوانني)5( . واإمنا 
( يدل على ال�سرت وال�سون)6(.  �س���مي بذلك ، لأنه ل يكتم ال�س���ر ، وذلك لأن اأ�س���له ) كنرَّ
���ا: امل�سطلى الذي ي�سطلى به من الربد . وكانون الأول وكانون الثاين هما  والكانون اأي�سً
�س���هران يف قلب ال�س���تاء بلغة اأهل ال���روم )7( . والكانون عند اأه���ل تهامة موقد مبني من 
احلج���ارة ، وله فتحة �س���غرية يدخل من خالها الطعام اأو ال�س���راب الذي يود طبخه اأو 
َقم : من اأ�س���ماء الدواهي وكناها . وقد اأح�س���ى اأبو عبيد من كناها  غليه . )65( اأم الرَّ
خم�س ع�سرة كنية)8( . وعندهم تدل على نوع من النبات يتمدد يف الأر�س ، وترعاه الإبل 
بال: جمع  والغنم دون �س���ائر ال���دواب الأخرى . والرقم جمع ، مفرده َرَقم���ة . )66( ال�سِّ
�َس���َبلة ، وهي �س���عر ال�س���اربني اإذا طال ، ويقال ملقدم اللحية :  �س���بلة ، ورجل م�سبل ، اأي 

ال�سابق : 328/1 .  )1(

ال�سابق : 749/7 .  )2(
الأزهري : تهذيب اللغة  11/12 .   )3(

ف�سل املقال، �س 474، 475 .  )4(
ف�سل املقال، �س 475 .  )5(

الأزهري : تهذيب اللغة  335/9 .  )6(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 123/5 .  )7(

اجلوهري :  ال�سحاح  274/1 .  )8(
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طويل اللحية)1(. ومن اأمثالهم يف نعت العدو قولهم : " هم �س���هب ال�س���بال " يقال ذلك 
لاأعداء ، واإن مل يكونوا �س���هب ال�سبال . واأ�سل ال�سهوبة للروم ، وهم اأعداء العرب)2(. 
وال�س���بال عندهم: جمع �ِسْبلة بك�س���ر ال�سني : اإلية اخلروف ل غري . وقد تدل جماًزا على 
الذيل الطويل يف �س���ائر احليوان . ويذكر اأ�س���تاذنا الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة اأن ال�س���بلة 
مفرد �ُسَبل يف لهجات اليمن : ذيل احليوان ، ماعدا ال�ساأن فت�سمى َثرَبة ، كما اأنها تطلق 
جماًزا على التابع الذي ل راأي له  ، وقال : �ُس���َبل – ل �س���بلة – لأ�سفار العني . ويف انتقال 
الدللة من �س���فة الإن�س���ان اإىل �سفة احليوان انحطاط دليل . )67( الَكنَّة : تطلق على 
زوجة البن اأو الأخ ، واجلمع كنائن)3(. ويف تهامة مو�سم من موا�سم ال�سيف ، وفيه يبلغ 
احلر منتهاه . كما تعني الظل الذي يكنترَّ فيه عن احلر ، اأي ي�سترت فيه . واللفظ يف ذلك 

يحمل معنيني مت�سادين ، احلر والظل . 
)68( الُكتَّة:  تعني �َسَرط املال وَقَزمه ، وهو رذاله)4(. ومن اأمثالهم ما رواه الك�سائي 
عنهم " لعن اهلل غنًما خريها خطة وُكترَّة وبطان "، وهي اأ�سماء معارف ل تن�سرف )5( . 
والَكترَّة بفتح الكاف : ما كان يف الأر�س من خ�سرة )6(. والَكترَّة عندهم بفتح الكاف : رمي 
ال�س���يء اأيًّا كان ، وهي ا�س���م مرة ، وامل�سدر الكت ، واأغلب ا�س���تخدامها يف الطني الذي 
ينقل من مكان اإىل اآخر ، فعند و�سعه يف مكان اآخر . يقال ) فان كترَّ امرتاب كّتانن اأو 
كترَّة واحدة( . )69( اللَّجاج : ماأخوذ من الأ�س���ل ) لجرَّ ( ، ويدل على تردد ال�س���يء بع�سه 
ته  لأنه يرتدد بع�سه على بع�س . ويقال : جللج الرجل  على بع�س . من ذلك ُلّج البحر وجُلرَّ
امل�س���غة يف فيه ، اإذا رددها ومل ي�س���غها . واللجاج : ال���ذي يلجلج يف كامه ول يبني)7(. 
واللرَّج���اج : التم���ادي يف الأمر والإحلاح عليه ، من ذل���ك ق��ولهم : لّج فان يف ميينه ، اإذا 
مت�����ادى عليها ومل يكفرها)8(. واللجاج : اخل�س���ومة ، يق���ال : جِلجت وجَلجت تِلج ، وهو 
َج���ة كُهَمزة)9(. واللرِّجاج بك�س���ر الام م�س���عفة ، تعني يف لهجتهم  جَل���وج وجَلوج���ة ، وجُلَ

الزخم�سري : اأ�سا�س الباغة، 436/1 .  )1(
الل�سان : 532/1 .  )2(

الأزهري : تهذيب اللغة ،  334/9 .  )3(
ال�سابق : 325/9 .  )4(

ف�سل املقال، �س 484، 485 .  )5(
الزبيدي  تاج العرو�س  57/5 .  )6(

ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 5/ 201 � 202 .  )7(
ال�سبتي : عيا�س بن مو�سى بن عيا�س، اأبو الف�سل ) ت 544ه�( : م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار، املكتبة العتيقة   )8(

ودار الرتاث : 355/1 . 
الفريوز اأبادي : القامو�س املحيط  203/1 .  )9(
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ج ، وبها جِلاجن ( . وكاأن املعنى  املخا�س عند الغنم وال�س���اأن خا�س���ة . يقال ) �س���اة ِتَلجرَّ
هن���ا الرتدد ، وهذا بني يف كرثة حركة ال�س���اة عند املخا�س ، فهي ترتد على املكان الذي 
تود اأن تلد فيه ذهاًبا واإياًبا. )70( اجُلَلب : اآثار الدبر على ظهر الدابة ، ومن اأمثالهم يف 
يه اجُلَلب ")1(. واجِللب بك�سر اجليم : ما يجلب من ال�سبّي  ذلك " اأ�سرُب من عود على دفرَّ
اأو الغن���م ، واجلم���ع اأجاب واجلمع اأجاب ، واملفرد َجُلوب���ة ، وهي ما يجلب للبيع . كما 
تعني التعويذات من العني)2(. كما يطلق اجِلْلب بك�س���ر اجليم و�س���كون الام على اأنحاء 
الرحل وجوانبه . واجُللب واجِللب من ال�س���حاب ، هكذا روي عن ابن ال�سكيت . وقال اأبو 
زيد : اجُلْلبة: ال�س���دة واجلوع)3(.  واجِلْلب عند اأهل تهامة عود الق�سب ، وجمعه اأعواد . 
���ا على ُعَجر، واملفرد ُعْجرة ، ويراد به العقدة يف اجل�سد ،  )71( الَعَجرات : ويجمع اأي�سً
وقيل نفخة يف الظهر ، اإن كانت يف ال�سرة فهي ُبْجرة. قال اأبو العبا�س : الُعَجر يف الظهر، 
والُبَجر يف البطن)4( . ومن ذلك الأعجر ، وه��و كل �س���يء ترى فيه ُعَقًدا ، وكي�س اأعجر ، 
اأي ماآن ، وكذلك بطن اأعجر)5(. والَعْجرة يف تهامة بفتح العني : وعاء من �سعف النخل 
ــْوك : تعني الأول ، يقال يف  يو�س���ع في���ه احلب بعد جنيه ، وجتمع عل���ى ِعَجر. )72( ال�سَّ
���وك وَبْوك " ، قال اأبو زيد: لقيته اأول �س���وك، اأي اأول مرة)6(. وقيل  املثل: " لقيته اأول �سَ
الأ�سل فيه اخلاط ، يقال : �ساك اخل�ساب بيدها ي�سوك ، اإذا عبق)7( . وقيل يف معنى 
املثل ال�س���ابق : لقيته اأول حركة النا�س ، يقال : ما به �س���وك ول بوك، اأي ما به حركة)8(.
وك م�سدر �ساك ي�سيك فهو اأ�سوك. وتعني عندهم الأحمق الذي  ويف لهجة تهامة: ال�سرَّ

يرِّك . ل يفهم ، يقال عنه اأ�سوك وُم�سَ
)73( الَفْزر : بفتح الفاء وك�سرها ، وتعني يف الأ�سل ال�سق وال�سدع ، والفزر مفرد، 
���ا القطيع من الغنم . وقال اأبو عبيد عن اأبي زيد : الِفْزر  ويجمع على ُفزور . والفزر اأي�سً

ف�سل املقال : �س 498 .   )1(
العني : 6/ 130� 132  .  )2(

الأزهري : تهذيب اللغة  64/11 .  )3(
الل�سان : 542/4 .  )4(
الل�سان : 543/4 .  )5(

احلمريي : ن�سوان بن �سعيد )573ه�( �سم�س العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، حتقيق: ح�سني عبداهلل العمري،   )6(
ومطهر علي الإرياين، ويو�سف حممد عبداهلل، دار الفكر املعا�سر � بريوت، دار الفكر � دم�سق، 2006م : 3850/6 . 

ابن فار�س : الإتباع واملزاوجة، حتقيق : كمال م�سطفى، مكتبة اخلاجني، القاهرة 1985م، �س 16 .   )7(
ف�سل املقال، �س 507 .  )8(
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ا : الفزر: الثنان)2(. وهذه املعاين  من ال�ساأن : ما بني الع�سرة اإىل الأربعني)1(. وقيل اأي�سً
متقاربة ، حتمل معنى ال�س���دع وان�سقاق ال�س���يء ، اأو اجلزء منه . واخت�ست دللة ال�سق 
وال�سدع يف لهجة تهامة ع�سري على الأ�سياء اجلامدة ، مثل: اخل�سب واحلجر ونحوهما. 
يقال ) انفزرن امطاولة ( ، اإذا ان�سقت . ويقال ) جدارن مفزورن( ، اأي م�سقوق . وهي 
عندهم بفتح الفاء ل بك�سرها .)74( النافطة:  العنز . قال اأبو عبيد " ماله عافطة  ول 
نافط���ة "، والعافط���ة ماأخوذة من العْف���ط ، وهو ريح تخرجه العنز من اأنفها . ي�س���مع له 
فاط: ورم �س���غري ، يكون يف الفم  �س���وت ولي�س بالعطا����س)3(. وعند تهامة : النافطة والنرِّ
اأو يف راحة الكف. )75( اخَلْلف : �س���د قّدام . كما تدل على ال�ساقط الرديء من النا�س 
وغريهم ، وعلى �س��يء القول)4( . وهي عندهم اخُللف ب�سم اخلاء ، وتعني املخالف لغريه 
يف كل �سيء . كما تعني جانب البطن الأي�سر . )76( ِهرْت : قال الأ�سمعي : الِهرْت: ال�سقط 
من الكام واخلطاأ فيه . يقال : رجل ُمْهرَت . وقال ابن الأعرابي : رجل مهرَت، اإذا كرب اأو 
مر�س اأو حزن . قال : والهرت : ذهاب العقل)5( . وكلها معان قبيحة غري م�ستح�سنة. وقال 
اأبو عبيد : قال اأبو زيد : من اأمثالهم يف الداهية " اإنه لِهرْت اأهتار ، واإنه ل�سّل اأ�سال "، 
والهرت هنا الداهية املنَكر)6(. وهو معنى خمالف ملا ورد قبًا من املعاين . والهرتة بالتاء 
يف تهامة : الرجل ال�س���عيف امل�س���تكان الذي ل قيمة له . يقال ) فان ِهرْتة ( . ولعل يف 
انتق���ال الدللة من الداهية على ما ذكر اأبو عبيد اإىل الرجل ال�س���عيف انحطاط دليل، 
���رت . ومن اأمثاله���م " اإل ُحَظيرَّة فا  من�س���وؤه الت�س���اد يف املعن���ى . )77( اأَلــْوت : اأي ق�سرَّ
اأَليرَّة". قال اأبو عبيد يف تف�س���ريه : املراأة التي لي�س���ت ذات حظوة عند زوجها ، يجب عليها 
ة ، اأي مق�س���رة يف حقه من ح�س���ن اخُللق ، واأل تكون معينة له على �سوء راأيه  األ تكون األيرَّ
فيها)7( . ويف تهامة : اأِليت ، بالياء وك�س���ر الام قبلها : القدرة على فعل ال�س���يء. وغالًبا 
ما يكون م�سدًرا با النفي . يقال ) ول ِليت على كذا ( ، اأي مل اأ�ستطع ، ويقال : ) فان 
ول اأيَل  على كذا ( ، اأي مل ي�ستطع . وكثري يف كامهم ا�ستخدام الفعل ) األيت ( بالهمزة 
وبغريه���ا. )78( تبيــع : العرب تقول : بعت ال�س���يء مبعنى ا�س���رتيته . ول تبع ، مبعنى ل 

العني : 361/7، وينظر تهذيب اللغة 131/13 .  )1(
ف�سل املقال، �س 511 .  )2(

ال�سابق، �س 514   )3(
ف�سل املقال، �س 51، 52 .  )4(

الأزهري : تهذيب اللغة  128/6 .  )5(
ف�سل املقال، �س 140� 141 .  )6(

ف�سل املقال، �س 237 .  )7(
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ت�س���رت)1(. والبيع وال�سراء ي�سرتكان يف اأ�سل اللفظ ) البيع ()2(. وحديًثا يطلق البيع على 
اإعطاء ال�س���يء املبيع بثمن معني ، وعك�س���ه ال�س���راء . ويف تغري الدللة هنا تو�سع دليل ، 
لي�س���مل اللفظ البيع وال�س���راء مًعا ، ومما �س���وغ التو�سع الدليل : ن�س���وء عاقة الت�ساد ، 
دللة اللفظ على معنيني مت�سادين . وميكن اأن يكون ا�سرتاكهما يف املبادلة . قال تعاىل: 

اِهِديَن( �سورة يو�سف ) 20 ( . )َو�َسَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخ�ٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن الزرَّ
ج ـ : الألفاظ التي حــدث تغري يف بنيتها مع دللتها عــلى �ســيء معـني : 

)1( احَلِقني : هو اللنب احلام�س . قيل: هو الذي حقن اأياًما يف ال�س���قاء حتى ا�س���تد 
حم�س���ه )3(. وهذا هو ال�س���واب . ويف تهامة ي�سمى )ِحْقَنة( بك�س���ر احلاء و�سكون النون 
ّل:  قال ابن الأعرابي : �س���لرَّ ال�س���يء ي�س���ّل �ساًل ، اأي �ساع  وزيادة التاء .)2( اأر�س �سِ
وهلك . ومنه قولهم : فان �س���ّل ابن �س���ّل ، ب�س���م ال�س���اد اأو بك�س���رها ، اأي منهمك يف 
ال�س���ال . ويقال : فان �س���ّل اأ�سال و�س���ّل اأ�س���ال ، اإذا كان داهية)4(. ويقال : اأر�س 
���ّللة (، اأي اأر�س تيه. )3(  ���ن ِم�سَ ���لرَّلة ، يقال ) اأر�سِ ���ّلة )5(. وعندهم : ِم�سَ ���لة وَم�سَ َم�سِ
���دار قمي�س �س���غري يلي اجل�س���د . ويف املثل: " كل ذات  ــدار :  ق���ال اجلوهري : ال�سرِّ ال�سِّ
���دار خال���ة " ، اأي م���ن حق كل رجل اأن يغ���ار على كل امراأة ، كما يغ���ار على ُحَرمه)6(.  �سِ
عالة : اأنثى الغيان،  ���َديِرية ، اأو ما يعرف حديًثا ب� ) الفنيلة ( . )4( ال�سِّ ويف تهامة : �سِ
وجتمع على �س���عايل و�ِس���ْعِليات . وقد ت�سمى املراأة ال�س���خابة اأو قبيحة الوجه : �سعاية ، 
ت�س���بيًها بها . وقد ا�ست�س���علت املراأة ، اإذا �س���ارت كاأنها �س���عاة خبًثا و�ساطة. وعندهم 
يق���ال : �ِس���عاية ، بزي���ادة ياء بعد الام عل���ى ) ِفعاية ( . )5( �ســرج : يراد به جماري 
املاء من احلرار اإىل ال�س���هولة ، ويجمع على �ِس���راج. ويف املثل : " اأ�سبه �سرج �سرًجا لو اأن 
ريج،  اأ�سيمًرا " . وخرب ) اأّن ( حمذوف ، تقديره : هنالك اأو َثَم )7( .وعندهم يقال : ال�سرَّ
واجلم���ع اأ�س���ِرجة .)6( الُفــرار : جمع فرير ، وهو ولد ال�س���اأن)8(. وم���ن اأمثالهم : " نزو 
الُفرار ا�س���تجهل الُفرارا " . اأي اأن الُفرار اإذا راأى الغنم ق�س���د اإليها ، فتتبعه البقية )9(. 

العني : 265/2 .  )1(
)2(  ابن فار�س : مقايي�س اللغة  327/1 .

الل�سان : 522/1 .  )3(
الل�سان : 395/11 .  )4(

ابن فار�س : مقايي�س اللغة 357/3 .  )5(
الل�سان : 447/4 .  )6(

الأزهري : تهذيب اللغة  61/2 .  )7(
ف�سل املقال، �س 225 .  )8(

ال�سج�ستاين : اأبو حامت �سهل بن حممد بن عثمان : كتاب الفرق، حتقيق: حامت �سالح ال�سامن، جملة املجمع العلمي   )9(
العراقي، 1406ه� /1986م(، م37 � �س 249 .
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وهذا بنيرِّ لدى اأرباب ال�س���اأن ، فذلك �س���لوك غالب على ال�ساأن دون غريها من الدواب. 
وقيل الفرار : ولد البقرة الوح�سية ، وي�سدق على املفرد واجلماعة )1(. وعند اأهل تهامة: 
الُف���ّران ، ومف���رده فرير ، اأي ولد ال�س���اأن ل غري . وقد يجمع عل���ى فرارين ، للدللة على 
الكرثة . )7( ما حداكم: ورد هذا اللفظ ، م�ستفهم به يف قول الأ�سمعي : قيل لرجل من 
اأه���ل رامة : اإن اأر�س���كم هذه لطيبة ، فلو زرعتموها ، قال : قد زرعناها �س���لجًما ، قال : 
فم���ا حداك���م على ذلك ؟ قال : معاندة لقول القائل : " ت�س���األني برامتني �س���لجًما " )2( . 
 : كم؟ واملعنى يف كلٍّ بة، وهي �سرب من النبات )3(. ويف تهامة يقال: ما حدرَّ وال�سلجم معررَّ

ما دفعكم ، اأو ما جراأكم على فعل ذلك . 
)8( احلربــاء: ذك���ر اأم حب���ني ، وقيل ه���و دويبة نحو العظ���اءة ، يتل���ون األواًنا بحر 
ال�سم�س. واجلمع احلرابي )4( . ومعلوم اأن هذه الدويبة تتلون بلون املكان الذي تكون فيه، 
ل بفعل حر ال�س���م�س كما ذكر . وت�س���مى يف تهامة ع�سري ) احِلرباية ( باإبدال الهمزة ياء 
وزيادة التاء ، واإبدال الهمزة حرف علة كثري يف لهجات تهامة ع�سري ، هروًبا من الثقل، 
فيقولون يف دنيئة : دنيرَّة، ويف عطاء : عطاين وهكذا. )9( الرم�ساء : �س���دة احلر . ومن 
اأمثالهم " كامل�س���تغيث من الرم�س���اء بالنار ". ي�س���رب ملن هرب من خلة مكروهة ، فوقع 
َم�س ( ، بفتح الراء م�س���ددة وفتح امليم .)10(  يف اأ�س���د منها )5(. وعندهم ي�س���مى ) الررَّ
���َلمة الواحدة من ال�س���ام ، وهي احلجارة .  َلم: �س���رب من الع�س���اه ، كما تعني ال�سرَّ ال�سَّ
ام ، جمع �سامة ، دللة على هذا النوع  َلم جمع ، مفرده �َسَلمة )6(. ويف تهامة : ال�سرَّ وال�سرَّ
لم .  من ال�س���جر ، وهو �سديد ال�سبه بال�س���ُمر ، واإن كان ال�سُمر اأ�سد �سابة وقوة من ال�سرَّ
)11( ِدينه : له عدة معان ، منها الذل والطاعة ، والعادة ، والإ�سام)7(. قال ال�ساعر : 

و�ـــســـيـــنـــي لــــهــــا  دراأت  وقــــــــد  اأهـــــــــــــــــــذا ِديـــــــنـــــــه اأبـــــــــــــــــًدا وديـــــــــنـــــــــي)8(تـــــقـــــول 
  وعندهم ت�سمى العادة ) َديَدن ( . يقال ) فان م�ستمرن على َديَدنوه ( ، اأي عادته 

ف�سل املقال، �س 320 .  )1(
الأزهري : تهذيب اللغة، 126/15 .  )2(

ابن �سيدة : املحكم واملحيط الأعظم، 7/ 585 .  )3(
الل�سان : 307/1 .  )4(

امليداين : جممع الأمثال،  149/2 .  )5(
ابن  دريد : جمهرة اللغة  348/1 .  )6(

)7(  كراع النمل : علي بن احل�س���ن الهناين الأزدي ) ت 309ه�( املنجد يف اللغة، حتقيق : اأحمد خمتار عمر، و�س���احي 
عبدالباقي،  عامل املعرفة � القاهرة : �س 202 . 

)8(  ف�سل املقال، �س 396 .
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ومذهبه . )12( الّلَبكة : اللقمة من الرثيد . وقد وردت يف قولهم : " ما ذقت عنده َعَبَكة 
ول َلَبَكة " . كما تعني اللَبَكة ال�سيء املخلوط )1(.  ويف تهامة ع�سري ت�سمى اللقمة من الرثيد 
) الّلْفع���ة ( ، بفت���ح الام و�س���كون الفاء وفتح العني . )13( الرثيد : ماأخوذ من الأ�س���ل 
الثاث���ي : ث���رد . تقول : ثردت اخلبز ثْرًدا، اإذا ك�س���رته ، فهو ثريد ومرثود )2(. وكل خبز 
ثردته يف خبز اأو مرق فهو ثريد ومرثود )3(. وعند اأهل تهامة : الرثيف بالفاء ، واخت�س 
دللة على اخلبز املفتوت باللنب فقط .)14( الَعَطن : بفتح العني والطاء : مو�سع مبارك 
الإبل حول املاء)4(. وقيل اأعطان الإبل ل تكون اإل على املاء ، فاأما مباركها يف الربية ، فهي 
املاأوى واملراح)5(. ويف تهامة �س���مع امِلْعطان ، على ) ِمْفعال ( بك�س���ر امليم و�سكون العني ، 
 ا�سم مكان ، يدل على مبيت البهائم ، من اإبل وغريها ، ف�هنا عموم يف الدللة . كما ي�سمى 
ْرَطب :  دعاء ال�ساة اأو النعجة ، ويكون بال�سفتني)6(.  ) ُمّوى( حتريف من ماأوى . )15( الطَّ
���ه الثرِّقاف "  اأي ذل وخ�س���ع)7(.  وعندهم  كما �س���مع بالدال يف قولهم : " دردب ملا ع�سرَّ
)دردب ( بالدال ، وتعني حتريك �س���عر ال�س���اة اأو النعجة وثدييها ، كي تاألف عند احلْلب 

ع �سغريها .  اأو ر�سْ
)16( انَح�سَّ :  تدل على تناثر ال�سيء وت�ساقطه . يقال : انح�سرَّ �سعره ، اأي تناثر)8(. 
، اإذا تناثر )9(.  ويف قبائل تهامة ، تبدل ال�ساد تاًء تارة،  وانح�سرَّ ورق ال�سجر عنه وانحترَّ
وطاًء تارة اأخرى . وكلها تدل على التجرد والت�س���اقط . فاإن قلت انحطرَّ ، فا�س���تخدامها 
للتجرد من املاب�س ، واإن قلت انحترَّ ، فا�س���تخدامها لت�س���اقط ال���ورق الياب�س غالًبا من 
ال�سجر . )17( اأََح�ّس : دللتها ما دلت عليه اللفظة ال�سابقة ) انح�ّس(، والفرق اختاف 
اء )10(. وقال  امل�ستق . قال اليزيدي : اإذا ذهب ال�سعر كله. يقال : رجل اأح�ّس ، وامراأة ح�سّ
غريه : احل�ّس : قلة ال�س���عر ، ورجل اأح�ّس : قليل ال�س���عر )11(. ويف تهامة ينطق )ِح�ّس( 

ف�سل املقال، �س 400 .  )1(
)2(  اجلوهري، ال�سحاح، 451/2 .

ابن دريد : جمهرة اللغة  419/1 .  )3(
ف�سل املقال، �س 431 .  )4(

العني : 14/2 .  )5(
ف�سل املقال، �س 443 .  )6(

اجلوهري : ال�سحاح  125/1 .  )7(
الفارابي : ديوان الأدب، 182/3 .  )8(
الأزهري : تهذيب اللغة، 258/3 .  )9(

ابن �سام : الغريب امل�سنف، 320/1 .  )10(
ابن فار�س : مقايي�س اللغة، 12/2 .  )11(
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بحذف الهمزة وك�س���ر احلاء ، وتدل على الغنم - واحًدا كان اأم جمًعا – قليل ال�س���عر، ل 
 يكاد مي�سك باليد ، لقلة �سعره . ويقابله ) احَلَذف ( ، وهو الغنم كثري ال�سعر كثيفه. فيقال 
) غنم���ن حْذفان���ن ، وتي�س���ن َحِذف���ن ( ، كما يق���ال ) غنمن َحَذفن ( . وم���رادف اآخر ل� 
َعل ( م�سدًرا. يقال ) �ساة  زِعلة ، وتي�سن زِعلن ( ، كثري ال�سعر.  )احَلَذف ( ، هو ) الزرَّ
ويذك���ر الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة ا�س���تخدام لف���ظ ) الزعل ( يف لهج���ات اليمن للدللة 
عل���ى املعنى عينه يف لهجات تهامة ع�س���ري . والغنم احل�ّس عن���د اأغلب التهاميني اأرغب 
واأغل���ى ثمًن���ا من الغن���م ) احَلَذف ( . وقد عرف الآن نوع من الغنم ) احَلَذف ( ي�س���مى 

ّيات ( ، ل يقل ثمًنا عن الغنم ) احِل�ّس ( .  )الِعر�سِ
)18( ناقــة َنتــوج :   يق���ال :  نتج���ت الناق���ة واأنتجها اأهلها ، وهي ن���اجت ونتوج ، ومل 
�����ا : ُنِتَج���ت الناقة ، اإذا ول���دت ، فهي منتوج���ة . واأنتجت ،  يقول���وا منِت���ج)1(. ويقال اأي�سً
اإذا حمل���ت ، فه���ي نتوج)2(. وعنده���م : ناقة منتوجة ، و�س���اة منتوجة بالتاء . وامل�س���در 
ــًرا :  ق���ال اأب���و عبيد : من  ت���اج ، )و�س���اة به���ا نتاج���ن(   اأي اأنه���ا مل تل���د . )19( َم�سْ النرِّ
���ر يف احلل���ب ، األ تبقي �س���يًئا ، فرييد يف املثل  ���ًرا " ، وامل�سْ ه���ا َم�سْ اأمثاله���م : " لتحلبنرَّ
لتحلبّنها مم�س���ورة ل �س���يء فيها ، فو�س���ع امل�س���در مو�س���ع املفعول ، ويحتمل اأن يكون 
���رن( بك�س���ر  ���ًرا . واأ�س���له قلة اللنب)3(. وعندهم : ) ِم�سْ التقدي���ر : لتحلبّنه���ا حْلًبا م�سْ
املي���م ل بفتحه���ا . يق���ال ) ول ْبها ِم�س���ِرن ( ، اأي لي�س بها حتى قليل م���ن اللنب . ويقال 
���رها ( ، اأي اأنه حلبها حتى مل يبق بها �س���يًئا م���ن اللنب . ويقال  ) حل���ب ام�س���اة لني م�سرَّ
ر( بدًل  ���رة ( ، اأي مم�س���ورة . وهنا يظهر اختاف اللفظ : )ِم�سْ ���ا ) �س���اة مم�سرَّ اأي�سً
���ر( بفتح ال�س���اد غري م�س���ددة ،  ���ر ( بدًل من ) م�سَ  من )َم�س���ر( بفتح امليم ، ) وم�سرَّ
���رة ( بدًل من ) مم�س���ورة ( ا�س���م مفعول . )20( الِفرار : وردت بك�سر الفاء  ) ومم�سرَّ
و�سمها وفتحها)4(. ومن اأمثالهم " عينه ِفراره " ، والِفرار : اختبار ال�سيء ومعرفة حاله، 
كما تفر الدابة عن اأ�س���نانها ملعرفة �س���نها)5(.  وعندهم ي�س���مى ) الَف���ّران ( بفتح الفاء 
والراء م�سددة  . وهي طريقة متبعة يف اأ�سواق املوا�سي ، يقوم بها من رام ال�سراء ، ملعرفة 
�س���ن الدابة . واأ�س���نان الدواب عندهم : َثِني ، وَرباع ، و�َس���ِدي�س ، وجاِمع ، وَلُفوف ، وهو 
ا .)21( اأم َطَبق :  قال اأب���و عبيد : من اأمثالهم " جاء باإحدى بنات طبق " ،  اأكربه���ا �س���نًّ

ابن دريد : جمهرة اللغة، 385/1 .  )1(
ابن الأثري : النهاية يف غريب احلديث والأثر، 12/5 .  )2(

ف�سل املقال، �س 488 .  )3(
الفارابي، ديوان الأدب، 64/3، وينظر: ف�سل املقال، �س 367 .  )4(

ف�سل املقال، �س 367 .  )5(
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وهو مثل ي�سرب للم�سائب والدواهي . وبنات طبق واأم طبق بفتح الطاء والباء  ، �سرب 

َبق ، باإ�سافة ) ال ( ، وك�سر الطاء م�سددة .  من احليات)1(. وعندهم ت�سمى اأم الطرِّ
د ـ الألفاظ التي حلت حملها األفاظ اأخرى يف الدللة عــلى �ســيء معــني:

بــوح : اختل���ف يف معناه قدمًيا ، فقيل : الغداء . وقال اأبو الهيثم : اللنب الذي  )1( �سَ
ا)2(. ويقال " لقيته ذا غبوق وذا  ي�سطبح . والناقة التي حتلب يف ذلك الوقت �سبوح اأي�سً
�سبوح " اأي بالغداة والع�سي . قال �سيبويه : ل ي�ستعمل اإل ظرًفا . وهو من الظروف غري 
املتمكنة)3(. ويف املثل " اأعن �سبوح ترقق " ، قيل : ال�سبوح : الغداء  والغبوق : الع�ساء)4(.  
ويف تهامة ي�س���مى الفطور، اأو اللنب الذي ي�س���رب يف ال�س���باح قروع . وي�سمى اللنب الذي 
���واح . و�سمعت بع�س اأهل اليمن ي�سمي الفطور �سبوًحا. واللنب الذي  ي�س���رب يف امل�ساء �سُ
���وف وَغبوق .)2( الَغبوق : �سبقت الإ�سارة اإليه يف اللفظة اآنًفا .)3(  ي�س���رب يف الليل َق�سُ
الَتودية : يجمع على توادي ، وهو العود الذي ي�س���د على اأخاف الناقة ، لئا ير�س���عها 
الف�س���يل)5(. ويف تهامة ي�س���مى ) �ِس���مال ( بك�سر ال�س���ني ، وهو من القما�س اأو اخلي�س، 
���ا . وطريقته اأن يربط ال�سمال ، وهو مبثابة الغطاء الذي يغطي  وي�س���مى ) الَقْعرة ( اأي�سً
ث���دي الناق���ة ، يرب���ط عن ميني الناقة وعن �س���مالها بحبال ، ت�س���مى ) َعِليق���ة ( ، وهذه 
���ه وحلرَّه عند  احلبال تكون م�س���دودة اأمام ال�س���نام وخلفه . ورمبا �س���مي �ِس���ماًل ، لأن فكرَّ
احللب يكون عن �ِسمال الناقة ، اأي عن ي�سارها . )4( ِلقوة : بفتح الام وك�سرها ، وهي 
�سريعة اللقح واحلمل . ومن اأمثالهم " كانت لقوة �سادفت قبي�ًسا " ، والقبي�س هو الفحل 
�سريع الإلقاح ، اأي ل اإبطاء عنده يف النتاج . ي�س��رب هذا امل��ثل للرجلني يكونان متفقني 
على راأي ومذهب . وقال ثع��لب : يقال للمراأة والناقة َلقوة ، بفتح الام)6(. وعندهم يقال 
للناقة املعدة للق��اح : ُمِرّب ، ولل�س���اة : وا�س���ع ، حيث تكون بهذه ال�س���فة اأ�سرع يف اللقح 
واحلمل . )5( حادي الإبل :  ماأخوذة من احلْدو ، حْدو الإبل ، اأي زجرها والغناء لها)7(. 
ع. يقال  وعندهم ي�س���مى من يتقدم الإبل يف امل�سري ، ويغني لها ، حلثها على امل�سري : ُمَرورِّ

ع ( .  ع ، فهو مرورِّ ) فان رَوع يرورِّ

ال�سابق، �س 477 .  )1(
الأزهري : تهذيب اللغة  156/4 .  )2(

الل�سان : 282/10 .  )3(
ف�سل املقال : �س 75 .  )4(

الأزهري : تهذيب اللغة 227/9، وينظر: املثل يف ف�سل املقال، �س 261 .  )5(
ابن فار�س : جممل اللغة، �س 222 .  )6(

ف�سل املقال، �س 304 .  )7(



361الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي 
)6( الو�ْسم : قال اأبو عبيد : من اأمثالهم " جِنارها نارها " ، والنار يف هذا املو�سع 
���مة ، وملا كانت الإبل وغريها من الدواب ل تو�س���م اإل بالنار ، �س���مي الو�س���م ناًرا)1(.   ال�سرِّ
وعندهم ي�س���مى و�س���م الإبل وغريها من الدواب : َعْلًما ، بفتح العني و�س���كون الام، كما 
ي�سمى و�ْسًما عند بع�سهم . ويف الإبل يكون الو�سم بالنار يف اأعناقها اأو اأوراكها اأو اأ�سنامها، 
ويتخذ اأ�س���كاًل خمتلفة، ويف البقر والغنم يكون الو�س���م يف اآذانها ، وعادة ما ت�سق الأذن 
ا ي�سرًيا باأداة حادة . ولكلٍّ و�سم يعرف به دون غريه ، وقد اأهمله النا�س يف هذه الأيام  �سقًّ
، لأ�س���باب منها اأن الدواب مل تعد تختلط بع�س���ها ببع�س يف اأماك���ن الرعي، وملعرفة كل 
ذي اإبل اأو غنم اإبله اأو غنمه ، واإمنا يكون الو�سم عند عدم متييز الإبل اأو غريها بع�سها 
م���ن بع�س . وجِن���ار ماأخوذة من قولهم : فان من جْنر ك���رمي ومن جنار كرمي ، اأي من 
���ل ، اإذا كانت من اأ�سل كرمي .  ���لة وغنم موؤ�سرَّ اأ�س���ل كرمي)2(. وعندهم ، يقال : اإبل موؤ�سرَّ
)7( اخَلبــار : ق���ال اأب���و بكر ابن دريد : م���ن اأمثالهم " من جتنرَّب اخَلب���ار اأمن العثار " . 
واخَلبار : الأر�س املنخف�سة يجتمع فيها ماء ال�سماء . يقال : هذه اأر�س َخبار وخرباء)3(. 
ويراد بال�سهلة : الأر�س الرخوة . واخلبار واخلبارة باملعنى عينه يف بع�س لهجات اليمن 
يف ذمار و�س���نعاء ، واخل�س���ع يف تع���ز الوحل ، كما ذك���ر الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة . ويف 
تهام���ة ت�س���مى الأر�س الرخوة الت���ي جتتمع فيها مي���اه الأمطار ، فيعلق فيها كل �س���يء : 
َر�َسب ، والفعل ر�ِسب ير�َسب ، ومرادف اآخر ، هو اخَل�َسع . وغالًبا ما تكون الأر�س اخلبار 
ا زراعية ، �ساحلة للزراعة .)8( الَعْقوة : �ساحة الدار . يقال : ما بعقوة هذه الدار  اأر�سً
مث���ل ف���ان ، اأي ما حوايل هذه الدار مثله)4(. والَعقوة والَعقاة كاهما �س���واء ، وجمعهما 
ِعّقاء)5(. وت�س���مى �س���احة الدار عندهم : َدْرب . يقال دْرب البيت، اأي �س���احته اأو فناوؤه . 
كما ي�س���مون حوايل البيت ، وهي نواحيه وجوانبه : جوايل البيت باجليم، وجوايل جمع، 
ومف���رده جال ، كم���ا جتمع على ِجي���ان . )9( اخلناطيل : جماعات الإب���ل والدواب)6(. 
وخناطي���ل جم���ع ، مفرده ُخْنُط���ل وُخْنطولة ، وقيل جم���ع ل واحد له من لفظ���ه . كما اأن 
اخلناطي���ل جماع���ات الإب���ل املتفرقة يف املراعي . يق���ال : اإبل خناطي���ل ، اأي متفرقة)7(. 
ويف تهام���ة ت�س���مى جماع���ة الإب���ل اأو الغنم َرباِيع ، وه���و جمع ل واحد له م���ن لفظه. كما 

ابن دريد : جمهرة اللغة  467/1 .  )1(
امل�سدر نف�سه، 287/1 .   )2(

الأزهري : تهذيب اللغة  21/3 .  )3(
الل�سان : 79/15 .  )4(

العني : 434/4 .  )5(
ف�سل املقال، �س 347  .  )6(

ال�سابق، �س 387 .  )7(
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يق���ال جلماع���ة الغنم ِج���ْدف. والربايع اأقل عدًدا م���ن اجِلدف ، وهو الع���دد بني الثاثة 
والع�س���رة، اأما اجِلدف فيزيد على ذلك . واإذا كرث عدد الإبل �س���مي �َسوَقة . )10( الُعّر : 
قروح تكون يف م�س���افر الإبل . ويف اجلمهرة :الُعّر داء ي�س���يب الإبل يف روؤو�سها)1(. والَعّر 
بفتح العني : اجلرب)2(. ويف تهامة ي�س���مى الداء الذي ي�س���يب الإبل يف م�سافرها فتتورم 
ة ( ، وغالًبا ما مييت �س���غارها. اأما الذي ي�س���يبها يف روؤو�سها ، في�سمى ) ِهيام( ،  ) َحمرَّ
ْمتة : كلتاهما تعني كل �س���يء ي�سكت به ال�سبي من  ْكتة / ال�سُّ وعاجه الكّي . )11( ال�سُّ
متر ونحوه)3(. وعندهم ت�س���مى ) اللرَّّهاية ( ، لأنه تلهي الطفل وت�س���كته عن البكاء ، وهي 
كل �س���يء اأعطي للطفل واأ�س���كته .)12( املِْجَدح : خ�سبة يف راأ�سها خ�سبتان معرت�ستان . 
واجَلدح والتجديح : اخلو�س باملجدح ، ويكون ذلك يف ال�سويق ونحوه، وكل ما خلط فقد 
ا جنم يقال له  جدح)4(. وقال املف�سل : والعرب تقول للِمْخَو�س : املجدح)5(. واملجدح اأي�سً
َبران ، لأنه يطلع اآخًرا ، وي�س���مى حادي النجوم)6(. وعندهم ي�سمى املجدح امِلْخَو�س ،  الدرَّ
وهو � كما �س���بق � خ�سبة يف راأ�س���ها خ�سبتان معرت�ستان ، حيث يحرك به الرثيد مع اللنب 
باد :  �س���رب من النبات ، كانوا ي�س���عون  . واملخو�س واحد ، وجمعه خَماِو�س. )13( الزَّ
باد " ، ي�س���رب هذا يف اختاط  ورق���ه عل���ى اللنب . وم���ن اأمثالهم " اختلط اخلاث���ر بالزُّ
الأم���ور)7(. وعندهم ي�س���مى ) احَلَدق ( ، وه���و نبات ذو ثمر اأ�س���فر ، وهذا الثمر حبات 
�س���فراء ، داخل كل حبة عدد من احلبات ال�س���غرية ، منها تنبت ال�س���جرة ، حيث توؤخذ 
ه���ذه احلبوب ال�س���غرية ، فتو�س���ع على اللنب فيتخرث ، ثم ي���وؤكل . وهذه حيلة من احليل 
ق( ، اأي اتخذ  الت���ي كان الرعاة يحتالونها عند فقد الطع���ام . ومن اأقوالهم ) فان حتدرَّ
احلدق على اللنب .)14( ِتْرِعية : على ) ِتْفِعلة ( ، وهو الراعي الذي يرفق باإبله ويعرف 
م�س���احلها . يق���ال له رجل ترعية)8(. ويف تهامة ي�س���مى من يح�س���ن رع���ي الإبل ويعرف 
م�ساحلها ) َوّبال ( على فّعال . ومن الطريف اأن الوّبال قد ل يجهد يف يوم رعيه الإبل ، 
ملعرفته ما ي�سلح لها من املرعى ، وما يكون قراًرا لها فيه . )15( احلظرية: ماأخوذة من 
احلظ���ر واملنع ، واحلظرية واحلظار ما حظرته على غنم اأو غريها لتاأوي اإليه ، ومينعها 

ابن دريد : جمهرة اللغة 123/1 .  )1(
الفارابي، ديوان الأدب 164/1 .  )2(

ابن �سيدة : املحكم واملحيط الأعظم  63/3 .  )3(
الأزهري : تهذيب اللغة 87/11 .  )4(

اجلوهري : ال�سحاح  358/1 .  )5(
ف�سل املقال، �س 421 .  )6(
ف�سل املقال، �س 426 .  )7(

ال�سابق : �س 431 .   )8(
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من اخلروج . ومن اأمثالهم " اإنه لنِكد احلظرية " ، اإذا كان منوًعا ملا عنده)1(. وعندهم 
ْرب ، وهو ال�سوك الياب�س ، يلّف حول  ت�سمى احلظرية : َزْربة ، ماأخوذة يف الأ�سل من الزرَّ
املكان اأو املاأوى الذي تاأوي اإليه الغنم اأو ال�س���اأن . اأما الإبل فماأواها ي�س���مى )مباِرك( . 
ويذك���ر الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة اأن الزرب يف ال�س���ريانية احلب����س ، ويف لهجات اليمن 

ب اه� .  ب ويزررِّ ال�سوك ومفرده زربة ، واملزراب مكان نبت الأ�سواك ، ومنه الفعل زررَّ
ر. يقال : ناقة نكود. واأ�س���ل هذا  )16( َنكــُود : عل���ى ) فعول (، وهي الناقة قليلة الدرَّ
اللف���ظ من الع�س���ر وال�س���يق 430 . ويف تهامة : ت�س���مى الناقة التي ل ت���در اأو كانت قليلة 
اأ : ماأخوذة من وَكاأ على ال�س���يء  ر: ) َعْفنة ( ، بفتح العني و�س���كون الفاء . )17( توكَّ الدرَّ
واّتكاأ ، اأي حتّمل واعتمد ، فهو متكئ . والتُّْكاأة : الع�سا يتكاأ عليها يف امل�سي)2(. وعندهم 
يقابله���ا لفظ���ة ) اعَتَنز ( . يق���ال : ) اعتنز فان عل���ى امع�س���ا( ، اإذا اعتمد عليها يف 
قيامه اأو م�سيه. )18(الَهرَهرة / الرببرة : قال اأبو عبيدة ) ت210ه�(: الهرهرة : �سوت 
ال�ساأن، والرَبَبرة : �سوت املعز. وقال الفراء : الهر: العقوق ، والرب : اللطف ، وقيل الهر: 
ا من بّر ")3(. اأي  ال�س���نور ، وال���رب : اجل���رذ . ومن كام العرب ال�س���ائر : " ما يعرف ه���رًّ
من يكرهه ممن يحبه)4(. واإن كان معناه �س���وت ال�ساأن ، فاإن املقابل له عند اأهل تهامة: 
)اخُل���ّوار( ُخّوار النعجة ، اأي �س���وتها . وي�س���مون �س���وت الغنم : ) ِزّقاِي���ن ( ، اأي ِزّقاء ، 
حيث يقلبون الهمزة ياًء وي�س���يفون نوًنا �س���اكنة، مازمة لاأ�س���ماء ، وهذه النون مبثابة 
مار :الل���نب املمزوج باملاء)5(. واإمنا �س���مي بذلك ، لأنه  التنوي���ن يف الف�س���يح . )19( ال�سَّ
ُمر جمع �سُمرة ، وهو �سرب من �سجر الطلح)6(. ومن اأمثالهم  متغري اللون فيما ي�سبه ال�سرَّ
واإن كان �َسماًرا " . قال اأبو زيد يف معناه : منك ف�سيلتك ، واإن كانوا قوم  ك  َرَب�سُ " منك 
�س���وء ل خري فيهم ، مثل اللنب امل�س���وب باملاء)7(. ويف تهامة ، ي�سمون اللنب املخلوط باملاء 
���ن ( . ويف تغري الدللة هنا جماز عقلي ، عاقته  ) ِبيا����س( . يق���ال ) بّي�س يبّي�س بيا�سِ

الت�ساد بني البيا�س وال�سمر . 

ال�سابق : �س 431 .  )1(
الل�سان : 200/1 .  )2(

ف�سل املقال، �س 515 .  )3(
الل�سان : 54/4 .  )4(

ابن دريد : جمهرة اللغة  1071/2 .  )5(
الأزهري : تهذيب اللغة  101/3 .  )6(

ف�سل املقال، �س 216 � 217 .  )7(
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5-  ال�سمات والظواهر اللغوية: 

متيزت لهجة تهامة ع�سري بالعديد من ال�سفات اللغوية ، بع�سها قدمي ، قدم العربية 
الف�سحى ، وبع�سها غدا �سفة مييز هذه اللهجة عن غريها من اللهجات الأخرى، وفيما 

يلي بيان لهذه  ال�سفات :
)1( ) اأم ( التعريــف : وه���ي الت���ي ي�س���ميها اللغويون طمطمانية حم���ري ، اأو ) اأم ( 
احلمريية ، وتقابل )ال التعريف ( يف اللغة . واحلق اأن هذه ال�س���فة لي�س���ت �س���ائدة يف 
جميع الأ�س���ماء التي تدخلها )ال( ، بل اإن هناك اأ�س���ماء ل تخ�سع لهذا القانون اللغوي، 
ومن ذلك اأ�سماء اهلل احل�سنى ، كما اأنها ل تدخل اإل على الأ�سماء املعلومة لدى ال�سامع، 
فيقولون اجمبل واجممل ، اأما اإذا مل تكن معلومة لدى ال�سامع ، فاإنه يقال: جبلن وجملن، 
بتنكري ال�س���م وزيادة نون مبثابة التنوين يف اآخر الأ�س���ماء . وقد قلرَّ ا�س���تخدام )اأم( يف 
الأ�س���ماء عما كان من قبل ، وذلك بفعل التطور الذي حلق باملناطق التي ت�س���تخدم هذه 
ال���� )اأم( ، ولخت���اط اأبن���اء  اللهجة باأبن���اء اللهج���ات  الأخرى ، التي ت�س���تخدم )ال( 
الف�س���يحة. )2( الك�سك�سة- ال�سن�سنة : وه���ي قلب كاف املخاطب للموؤنث الفرد )�س( ، 
فيقولون   )اأبو�س واأم�س ( ، وهذا �سائع يف اأغلب اللهجات التهامية اإن مل يكن جميعها . 
)3( حلــول النــون حمل التاء املفتوحة الدالة على التاأنيــث . فيقال : خرجن واأْكلن ، اأي 
خرجت واأكلت . )4( تناوب ا�سمي الإ�سارة هذا وهذه ، فقد يطلق ا�س���م الإ�س���ارة ) هذا( 
عل���ى املوؤن���ث ، و)هذه( عل���ى املذكر، يقال : ه���ذي الرّجال ، وهذا احلرمة ، وا�س���تعمال 
)هذا( للموؤنث  اأكرث من ا�ستعمال ) هذه( للمذكر . ومن املاحظ التطابق مع الف�سحى 
يف ا�س���تعمال ا�س���م الإ�س���ارة ) ه���ذا( ، عك�س هذه ، فتنط���ق عندهم ) ه���ذي ( بالياء ، 

و)هذي( ف�سيحة ، وكثرية يف ال�سعر القدمي . 
فيق���ال   ، علــة  حــرف  الكلمــات  واأواخــر  واأوا�ســط  اأوائــل  يف  الهمــزة  قلــب   )5(
 ، �س���ال   : �س���األ  ، ويف  �س���امي   : �س���ائم  ، ويف  �س���ان   : �س���اأن  ، ويف  وّب���ال   : ���ال  اأبرَّ يف 
اإ�سبــاع   )6(  . قدمي���ة  لغوي���ة  �س���نة  وتل���ك   ، الهم���زة  يف  الثق���ل  ذل���ك  يف  وال�س���بب 
 ال�سمــة حتــى ت�ســري �سمتــني ) واو مــد ( ، واإ�س���باع الك�س���رة حت���ى ت�س���ري ك�س���رتني 
، ف�س���يغة اجلم���ع  نــدر  اإل مــا  نــدرة ا�ستعمــال �سيغــة ) املثنــى(   )7(  . م���د(  ي���اء   (
 . جميعه���ا  يك���ن  مل  اإن  اللهج���ات  اأغل���ب  يف  �س���ائع  وه���ذا   . مًع���ا  واجلم���ع   للمثن���ى 
، وع���دم  ف���ان م���ا ي�س���لي (   ( : ، مث���ل  )8( دخــول ) مــا ( الزائــدة علــى امل�ســارع 
 دخوله���ا عل���ى املا�س���ي ، فا يق���ال )فان م���ا �س���لى( ، واإل كان���ت نفًيا بيًن���ا . ودخول 
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) ما( الزائدة على امل�س���ارع ا�ستعمال ف�س���يح ، ومن ذلك قوله تعاىل: )َكاُنوا َقِليًا ِمَن 
اللرَّْيِل َما َيْهَجُعوَن( �سورة الذاريات ) 26(  . )9( اإبدال همزة القطع همزة و�سل يف بع�س 
الكلمــات ، فيق���ال يف ) اأنب���ه ( مبعن���ى اأيقظ: انِب���ه ، ويقال يف )اأحمد( اإذا �س���بقت بواو 
: واحم���د ، وهك���ذا .)10( اأ�سمــاء الإ�سارة يف لهجــة تهامة تختلف عما اأثــر يف الف�سيح ، 
فم���ن ذلك : )َتّيان���ة وذيه( : هذه ، و) ماْهنيه وِمْهَنّيانة ( : هوؤلء واأولء وهذان وهاتن ، 
و)ِهِني���ه وِهَنّيان���ه( : هنا ، و) ذّيانه وِذيه( : هذا ، و) ِقدا ( : هناك ، و )َذول( : هوؤلء. 
)11( الأ�سماء املو�سولة : الذي ، التي ، اللذان ، اللتان . اإلخ يحل حملها ) ذا ( ، فيقال 
م���ن ذا اأعطال���ك كذا ؟ اأي من الذي .. كما ت�س���تخدم ) تا ( ب���دًل من التي ، فيقال : من 
تا معك ؟ اأي من . كما يحل ال�س���م املو�س���ول ) اللرِّي ( مكان جميع الأ�س���ماء املو�س���ولة ، 
�س���واء كانت للعاقل اأم غريه ، وهو ا�س���تعمال �س���ائع يف كثري من القبائل . )12( التنوين 
عندهــم نــون مكتوبــة ومنطوقة يف اآن واحــد ، فيقولون جملن وجبل���ن اإلخ. )13(  ) با ( 
امل�ستقبل : هذه الأداة تكون �س���ابقة للم�س���ارع ، لتدل على احلدث يف  امل�س���تقبل ، فيقال 
يف الفعل للمتكلم : باتي : �ساآتي ، وباكرموه : �ساأكرمه ، وهكذا ، وياحظ جميء الفتحة 
الطويلة ) الألف( م�س���احبة للباء ، عندما يكون الفعل من�س���وًبا للمتكلم ، وعدم جميئها 
يف غري ذلك ، بل قد تك�سر هذه الباء لتنا�سب حرف امل�سارعة )الياء( بعده ، كاأن يقال 
: ف���ان ِبيج���ي بك�س���ر الباء اأو فتحها ، اأي �س���ياأتي ، وفان بي�س���لي ، وهك���ذا . وقد ذكر 
الدكت���ور عبا�س ال�سو�س���وة يف كتابه )قد اليمنية درا�س���ات يف الأبنية والنحو والقرتا�س 
املعجمي ، مركز عبادي – �س���نعاء، يف الق�س���م الثالث : يف �س���وابق امل�س���ارع ، �س 79 ، 
الطبع���ة الأوىل 1433ه���� ( اأن ه���ذه ال� ) البا( ل وجود لها يف العربية الف�س���حى ، ول يف 
تراثن���ا النح���وي ، ول يف تراث حل���ن العامة . وذكر اأن اأقدم ن����س وردت فيه يعود للقرن 
ال�س���اد�س الهجري، يف كتاب ابن املجاور ال�س���يباين ) ت 630ه� ( : ) تاريخ امل�ستب�سر ، 
حتقيق اأو�س���كر لوفغرين ليدن : مط بريل 1951 م ، �س 383  ( . )14( وزن ) ِمفعال ( : 
وياأتي منه ا�س���م اآلة وا�س���م مكان وامل�سدر امليمي ، وقد وردت يف لهجة تهامة ع�سري كثري 
من الكلمات على هذا الوزن ، من ذلك : ِمعطان: ا�سم مكان ، وهو املكان الذي تبيت فيه 
الدواب ، وميزاب  ، ِمغراف: الدلو، اإن كان من حديد ، وِمن�سال : حديدة معقوف راأ�سها، 
ي�س���تخرج بها اللحم من القدر  وقد ا�س���تقت من الأ�سل : ن�سل ، مبعنى : اأخذ ، وكل ذلك 
ا�س���م اآلة ، وامل�س���در امليمي ، مثل : ِمْرباع .  )15( نطق التاء يف اآخر ال�سم هاًء �ساكنة ، 

حتى عند الو�سل . 
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)16( اإبــدال اجليــم ياًء ، وهذا �س���ائع يف كثري من قبائل تهام���ة ، مثل قبائل بارق . 
)17( ظاهــرة ال�ســم ) احلركــة الطويلة ( يف اأواخر كثــري من الأ�سمــاء والأفعال ، وهذا 
�سائع يف بع�س القبائل ، مثل قبائل اآل عا�سم ، فيقولون : حجُرو ، بابو ، �سحنو  ، يكتبوه،  
كتبوه وهكذا .)18( الرتخيم : ظاهرة �س���ائعة يف قبائل تهامة ع�سري ، فيقال يف حممد: 
حم���م ، ويف فاطم���ة : فاطم ، ويف اأحمد : اأح���م ، وغري ذلك كثري .)19( ) واو( النداء : 
يبدل���ون كث���رًيا يا النداء واًوا ، فيقولون يف يا حممد : وحْم���م ، اأو وحْممد . )20(  اإبدال 
ال�سني �ساًدا ، فيقال يف ال�سيارة : ام�س���يارة ، ويف مب�س���وط : مب�سوط ، وهذا يف الب�سط 
مبعنى الن�س���ر . )21( ابر – اإبرة : ابن وابنة ، وهذه اللغة قدمية ، يعود تاريخها للغات 
ال�سامية . ويقال يف  ال�سم : علي : عْلرِب حممد ، اأي علي بن حممد ، وهذا اأ�سبه بظاهرة 
النحت ، غري اأن النحت يكون احلذف فيه من كلمتني اأو اأكرث ، ويف الرتاث اللغوي: �سمع 
) عْلم���اء بنو فان ( ، اأي على املاء بنو فان. )22( اإبدال الهمزة ياًء يف اأواخر الأ�سماء 
املوؤنثة ، فيقال يف زهراء وخ�سراء : زهراي وخ�سراي ، وهذا ما ياحظ يف قبائل رجال 
اأملع . )23( )ِفّيان - َيا( : يحان حمل ال�سم ) اأين( اإذا وقعا م�ستفهًما بهما .  يقولون : 
) اأنت ِفّيان؟ ( : اأين اأنت ؟  )يا ْنته ؟ ( : اأين اأنت ؟ ) ياْنتو؟( : اأين اأنتم ، اأو اأين اأننّت ؟  
)24( اإبدال ) ميم اجلمع ( للمخاطبني ذكوًرا كانوا اأو اإناًثا واًوا ، فيقال يف  ) اأكرمتكم، 

جئتكم ، كلمتكن ( : اأكرمتكو ، جيتكو ، كلمتكو  .    
6 - خال�سة القول : 

اأ�س���ري هنا اإىل اأن الألفاظ املدرو�س���ة يف هذا البحث لي�ست كل ما ورد يف اللهجة ، ولن 
تك���ون كذل���ك ، بل هناك الكث���ري من الألفاظ مل نذكره���ا ، فهذه الدرا�س���ة انتقائية لبع�س 
الألف���اظ  ال�س���ائعة يف كل القبائل على وج���ه التقريب ، اأما ما وجدت���ه يف قبيلة دون اأخرى 
، فق���د اأهملت���ه ، كم���ا اأن كثرًيا م���ن هذه الألفاظ قد ب���داأ طريقه اإىل الندثار ، ب�س���بب لغة 
التح�س���ر والتمدن التي يعي�س���ها اأبناء القبائل  فكلما �ساألت �س���اًبا يف ع�سرينيات عمره عن 
بع�س الألفاظ ، فكان جوابه : ل اأعلم ، لذلك كان ُجّا�سي اأثناء جمع هذه الكلمات والألفاظ 
مع كبار ال�س���ن ، ومن هم قريب من ذلك ، كما يجب الإ�س���ارة اإىل اأن املادة املدرو�سة كانت 
ًن���ا يف مدينة جدة مثًا دللة كثري من  م���ن البيئ���ة البدوية لهذه القبائل ، فقلما يعرف متمدرِّ
هذه الألفاظ حتى لو كان من اأبناء البيئة اأ�سًا . لي�س ذلك فح�سب  ، بل حتى اأبناء البيئات 
البدوية الأخرى ، قلرَّ منهم من يعرف �سيًئا عن هذه الألفاظ . وبعد ، فاإن الأمل اأن جتد 
ه���ذه اللهجة حظها من البحث والدرا�س���ة ، اإذ تعد مادة خ�س���بة للدر����س اللغوي ، فهي 
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كغريه���ا من اللهجات العربي���ة  اإرث ثقايف لهذه اللغة اخلالدة ، ولكنها يف حاجة اإىل من 

ي�سلها باأ�سولها وجذورها القدمية  ، )واهلل من وراء الق�سد()1(.

ال�سعوديــة. البــالد  الأدبيــة احلديثــة يف جنــوب  املقامــات   ثالثًا:بع�ــس 
بقلم.  اأ . حممد بن اأحمد معرب)2(.

ال�سفحةاملو�سوعم
368املقدمة 1ـ
368املقامة الأحدية 2ـ
372املقامة الأ�سمرية 3ـ
374املقامة الأملعية 4ـ
377املقامة البيهانية 5ـ
385املقامة التمنية6ـ
387املقامة التيهانية 7ـ
389املقامة اجلا�سية 8ـ
392املقامة ال�سبتية 9ـ

395املقامة ال�سعيبية10ـ
400املقامة ال�سناعية 11ـ
403املقامة ) �سوء القنديل يف معلم اجليل ( 12ـ
406املقامة الع�سا�سية 13ـ
408املقامة الغيثانية 14ـ
410املقامة النفقية 15ـ
411املقامة الهادوية 16ـ

)1(  اأ�س���كرك يا اأ�س���تاذ علي بن حممد بن �سعبان الع�سريي على هذه املحاولة العلمية املوفقة . واآمل اأن توا�سل جهودك 
يف درا�س���ة موروث اأهلك وبادك، واإن فعلت ذلك فاإنك �س���وف تخلد لاأبناء واحلفدة من بعدك موروثًا ح�س���اريًا 
جيدًا . واعلم يا بني اأن كل ناحية يف وطننا بحاجة اإىل خدمة اأبنائها اجلادين، املخل�سني، واأرجو اأن تكون منهم . 
كما اأرجو اأن نرى من طالباتنا وطابنا يف برامج الدرا�س���ات العليا وبخا�س���ة يف جامعاتنا املحلية من يحذو حذوك 
فيدر�سون تاريخ وتراث وح�سارة وموروث اأهلهم وبادهم . وذلك واجب على كل باحث جاد وخمل�س لدينه وباده 

واأهله . ) ابن جري�س ( .
)2(  للمزي���د عن �س���رية ابن معرب، انظ���ر: غيثان بن جري�س . الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلن���وب، ج2، �س 165. ج12، 
����س 316. حمم���د بن معرب ، نق�س القلم )1382ه���� � 1435ه�( ) الريا�س: مطابع احلمي�س���ي، 1436ه�/2014م(  

)446�سفحة( .  
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1ـ املقدمة : 

هذه مقامات يف اأغرا�س �َس���ترَّى، وكلها تدور يف جنوب الباد ال�س���عودية، وبخا�س���ة 
منطقة ع�س���ري)1(. تناولُت فيها بع�س اأ�سحاب القلم، ومنهم : الأديب الناقد، وال�ساعر، 
ناعات  واملوؤّرخ، و�ساحب ال�ُمْتَحف، واأ�سحاب ُمْنَتدى الّربيع، وامل�َُعلرِّم . ثم عّرجت على ال�سرِّ
فق الذي تاأّخر اإجنازه ب�س���ع �سنني يف نف�س  واحِلَرف يف مدينة خمي�س م�س���يط، وعلى النرَّ
املدينة . ومل اأن����س بع�س الأ�س���دقاء من املداعبة واملاطفة . وهي حماولة متوا�س���عة يف 
ه باأ�سحاب القامات العالية  اأدب املقامات، ل اأّدعي ُبلوغ الغاية فيها، فما اأنا اإلرَّ مّمن َت�َسبرَّ
���عر الذي  يف اأدب املقامات، وهيهات اأن اأكون منهم، بل مّمن ي�س���ري يف ِركابهم . اأما ال�سرِّ
ورد يف ثنايا املقامات، فهو ل�سعراء اآخرين، ا�ست�سهدت به، وغفلُت عن َعْزوه اإىل مظانه، 
���َعراء الأفا�س���ل . وقد لحظت بعد  حني كتابة املقامات، ولهذا اأقّدم اعتذاري لهوؤلء ال�سُّ
الف���راغ من جمع ه���ذه املقامات اأنرَّ اأغلبها اأُن�س���ئ يف �س���نة )1434ه����/2013م(، بل يف 
بع الأخري من تلك ال�س���نة . واأ�س���األ اهلل تعاىل يل ولكم ال�س���اح وال�سداد، واأن يختم  الرُّ

بال�ساحلات اأعمالنا، هو ويل ذلك والقادر عليه . 
2ـ املقامة الأَحِديَّة: )2(. 

���بل، اإىل تهامة ن�س���رتوح من َن�ِس���يمها وَنْنهل، ثم  احلم���د هلل الذي ي�س���ر لنا ال�سُّ  
ال�س���اة وال�س���ام على الر�س���ول الكرمي، الذي اأر�س���له الرحمن الرحيم، فاأ�سبح رحمة 
للعامل���ني، وخامت الأنبياء واملر�س���لني، اأم���ا بعد : فحدثنا زهري بن من�س���ور، قال :َنَظَمني 
الطري���ق م���ع الكهل اللرَّوذعي، وقد َطَرق �س���وت م���وؤّذن املغرب يف م�ْس���َمِعي، فانثنينا اإىل 
اأقرب َم�ْسِجد، هلل تعاىل نركع وَن�ْسُجد، ثم حدا احلادي اإىل ) الربيع (، وما هذا احلادي 

�سوى الرفيق الوديع، علي بن جار اهلل بن عبود)3(، حفظه املوىل من عني احل�سود .
ـــَرا  ــــ ـــ�ـــسْ ــــلِّــــْمــــت َق ــــوى �ــــسُ ــــَهـــــ ــــْل ـــرافــــــــــوؤادي ِل َفــــُحــــْزَت مـــن )الـــربـــيـــع( َقــــْيــــداً واأ�ـــسْ
ــــــاب َلـــْيـــــــاًل  ــــــزِل الأحــــــب ــــــْن ــــــَرْيــــــَت  مِل ــــَرى�ــــــسَ ــــسْ ـــبـــحـــان  الــــــذي بــــالــــَوْجــــد اأ� َفـــ�ـــسُ

)1(  و�سلتني هذه الدرا�سة من �ساحبها بعنوان ) املقامات الع�سريية (، وراأيت ت�سميتها با�سم ) بع�س املقامات الأدبية 
احلديثة يف جنوب الباد ال�سعودية ( . وهذا العنوان اأف�سل علميًا ومنهجيًا . ) ابن جري�س ( .

)2(  هذا امل�سطلح جاء من لقاء بع�س الرفاق مع الأ�ستاذ ابن ُمَعربرِّ ليلة كل اأحد، وقد اجتمعت معهم اأكرث من مرة يف 
اأماكن عديدة مبدينة اأبها، واجلميل يف ذلك اللقاء الب�س���اطة والتوا�س���ع، وعدم املبالغة يف الأطعمة والأ�سربة التي 

تقدم يف كل اجتماع . ) ابن جري�س ( .
)3(  علي بن جار اهلل بن عبود ال�س���هراين من قرية اآل ينفع يف �س���عف �سهران ويعمل يف التعليم، ومن رفاق ال�ستاذ ابن 

ُمَعربرِّ املقربني. ) ابن جري�س ( .
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وَوَخ���َدت بنا عجات الّناقة احلديد)1(، على ب�س���اط الطري���ق العتيد، وقد جتاذبنا 
تفاريق ال�سوالف، من ِجَراب التَُّحف واللطائف، و ) َعليٌّ ( كالبحر اإذا ماج، ُيِحبُّ الَهْدَرة 
واللرِّجاج، ميزج اجلّد من القول بالهزل، �سرب الّدهر عليه واأَكل، وهذا داأبه وَدْيَدنه حتى 
�سيار، عند ُثّلة من املعلمني املتقاعدين، ول�سان  تاألأت من الربيع الأنوار، فُنلقي ع�سا الترِّ

حالهم ُيْن�سد يف اأنني .
ــَعــب  َت َجــــْهــــٍد ويف  ُعــــْمــــري يف  ـــْيـــُت  ــــِلَقـــ�ـــسَّ ـــْلـــُت بــــه يــــومــــاً عـــلـــى اأَمـــــ ومـــــا َحـــ�ـــسَ
ــْدَر�ــســتــي  ــر َم ــْس ــ� ـــُت مـــنـــفـــرداً يف ِك ــــِلــــيوِعـــ�ـــسْ ــــي  وُمــــْرحَتَ ــــي نـــدميـــي يف ِحــــلِّ َهــــمِّ

ة املحا�س���ن الفاخرة العاط���رة، واأديب رام  وبينه���م �س���م�س الأفاك الزاه���رة، وُدررَّ
عيب)2(، �َسّلمه اهلل من كل  ���ل يومًا ما �َسا، علي بن ح�سن ال�سُّ برِّ الَف�سْ اأ�س���باب الُعا، وحِلُ

َعْيب، فهو زينة املجال�س واملحافل، وَحْلُي املنازل واملناهل .
ـــــَراْح  اْنـــــ�ـــــسِ يف  ــــا  ــــّن ِم الأرواُح  اآْنهـــــاَمـــــِت  ـــــلِّ  ــــــ ُك يف  اأوقـــــــــاُتــــَنـــــــــا  ـــــَفـــــــــــْت   و�ـــــسَ
وَراْح كـــــاأ�ـــــســـــاً  ـــتـــلـــي  جنــــ ـــــــا  ـــــــَدْوَن ــــــــ َتـــــــــْرُجــــَمــــــــــــــاْنوَغ ــــا   مــــّنـــــ الآِل  ولــــ�ــــســـــــــاُن 

ة يف ُبروج كماِله، ليُث الوغى ُمْرِدي الِعَدا ِبن�زاِلِه، فاأذاق اأهل الَبْغي  وبدا َبْدر امل�َ�َس���ررَّ
���اله، فتَزلزلت اأركانهم بخياله، ذاكم ابن مو�س���ى �س���احب اخَلْيَمة)3(، كتاب له  ُم���ررَّ ِن�سَ
ْنِطقة القلوب عقوًل، وَبَدت ُحُزوُن امل�ُ�ْس���ِكَات �ُس���هول، ولو َمّد يف  مكانة وِقيمة، اأعطى مِبَ
البحث باعًا، ل�س���ار ركابه كالبحر اّت�َس���اعا، بيد اأن تّيار الفي�س ب���وك والتُّويرَت، األهاه عن 
ِكَت���اب وَدْف���رت، فعكف على الأزرار ينقر وُير�س���ل، ولي�س عبثًا ما في���ه يقول ويفعل، فنحن 
نعلم اأّنه ي�سعى اإىل اخلري وَيْحِفد، وينا�سل يف �سبيل العقيدة وَيْجَهد، ولكن نريد اجلواهر 
اخلالدة، التي ل َتَتاأّتى اإّل بالبحث واملكابدة، ول اأن�سى و�سية غيثان، باأن اأَُذّكر ابن مو�سى 
اإن حلق به الن�سيان، بتلك الأوراق التي َي�ْسَتْمطر بها ما َوَعْته الذاكرة، عن امل�سرية الأدبية 
رو�س من الفوائد، َفَن�ْسَعَد مبا يخطه يراعه من الفرائد . يف اأبها العامرة، فَهّا ماأ الطُّ

ا ل زوال َلـُه ْخـر ممَّ واأْح�َسُن الذُّ َيــجــُلــو  ــَقــا  ــــنْيَ الــ�ــسَّ َع اأدٌب  َـــدى  ُطــــوَل املــــ

)1(  يق�سد ال�سيارة . . ) ابن جري�س ( .
)2(  علي بن ح�س���ن من ع�س���رية بني مالك �سهران، ومن قرية اآل ينفع يف �سهران، وهو اأديب و�ساعر، وله دواوين وكتب 

مطبوعة ومن�سورة . ) ابن جري�س ( .
)3(  علي بن مو�سى التمني، وكتابه ) خيمة النرَّ�س ( . والأ�ستاذ علي من قرى قحطان القاطنة يف �سحن متنية �سهران، 

وق�سى �سنوات من عمره يف التعليم العام . ) ابن جري�س ( .
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عل���ى  يرب���و  م���ا  ب���ه  َجَمَعِن���ي  م���ن  املي���دان،  ه���ذا  يف  ذهن���ي  ع���ن  يغي���ب  ول 
اأْرخ���ى  ول���و  والأوه���ام،  الُقْرن���ة)2(،  َخِدي���ن  ه���ادي  الّزَم���ان)1(،  م���ن  َق���ْرٍن  ُثل���ث 
ع���ن  �س���يما  ول  الأَغ���ّن،  ���ه  َرْو�سِ م���ن  الطرو����س  مل���اأ  زم���ن،  ُمن���ذ  ل�س���احبه   اأُْذَن���ه 
) امل�َ�ْس���ِقي ( ذات الآثار والطرائف، فهي بلدة عامرة مبا ل يخفى على الَفِطن العارف، 
اأندية واأ�س���واق، وِق�س����س لذوي الأ�سواق، و�ِس���ْعٌر واأمثال، وزراعة واأ�س���غال، فمتى يجود 

ا اإيراق . َ َقَلُمك ؟، ويتدفق �َسْيُلك؟، وحُتيل الكام اإىل الأوراق، فُيوِرُق اأميرَّ
ـــلـــماأْيــــــِقــــــظ الــــَعــــْقــــل مـــــن هــــــذا الـــهـــمـــود بـــالـــَق تـــهـــــــز  اأن  ـــاً  ــــ ـــعـــب �ـــس ـــيـــ�ـــس  لــــ
ـــــــنـــــــا ـــــــِع ـــْمتـــ�ـــســـنـــع الــــــتــــــاريــــــخ مــــــــن  اأَْرُب ــــ ـــِل وتـــ�ـــســـوغ املــــجــــد مــــن فـــيـــ�ـــس الـــَك

ـــــــا رمــــــــــز الـــــفـــــدا  ـــــمايــــــــــه يــــــــــا  هــــــــــــادي ي �ــــســــهــــدا واحلـــــــــــــــرف ُقـــــــــــــــــّواُد الأمــــــ
والكتابة قيٌد لاأوابد، وِحرز َحِريز لل�س���وارد، فما يحفظه الإن�س���ان اليوَم ين�ساه غدا، 
واة  واإْن َظنرَّ غري ذلك فقد عدا، فهذه �سفحات التاريخ وروائع الآداب، كانت يف �سدور الرُّ
حتى َي�س���ر اهلل لها الأ�س���باب، مبن اأودع ذلك يف بطون الكتب، فو�س���لت اإلينا َعرْب احِلَقب 
���ة، وُهم يتذاكرون ِريا�س ) اأبه���ا ( البهية، واأعلم  .قلت هذا بعد �س���ماع اأ�س���حاب الأَحِديرَّ
مان، ودعا داعي  اأنرَّ اأك���رث ما قالوا ل يوجد يف كت���اب اأو وثيقة َخّطية، فكيف اإذا تقادم الزرَّ

الأحزان، فاإذا ما قالوا قد ذهب اأدراج الرياح، وطوته ال�سدور كاأنه ما كان ول لح)3(.
ـــــــــــداً قـــدميـــا ُـــــوا �ـــســـــــادتـــي جَمْ ـــــــــىفـــــاأْحـــــيــــــ ـــــــــــوَن وقــــــــد َتــــَخــــلَّ لــــــــــــ ــــــاُه الأوَّ ـــــــ ــــــَن َب

ــــحـــــــــَف املــــعــــايل  ـــَمـــَحـــالََّدُعــــــــونــــــــا نــــكــــتــــب �ــــسُ ــــا مــــا ا�ـــسْ ــــاَلن وُنـــْحـــيـــي ِمــــــْن ُع
ـــم الــــَغــــْر�ــــس املـُـــــــــَرّوى ــــ ـــُت ـــْن ـــسَ ـــ� واإلَّفــــــــاإْن اْح ــــِجــــه   ــــاِئ نــــتـــــ ِمـــــــــــْن   ــــم  ـــــ ــــُت ــــَطــــْف َق

ا، و�سار ِعْلُم اليوم يف َغِده َجْهًا، وهذا من ِعلرَّة الإعرا�س  واإّل اأ�سبح مكان الَغْيث حَمْ
���َدم، وهيهات اأن ينفع الن���دم حني اْنِقَطاع  عن القلم، والترَّمادي يف �س���بيل الك�س���ل حتى النرَّ
���يد من الَقْيد . ول���ول اأن الإطن���اب َمْدَعاة للَمَلل، مل���اأت ِحْمل بعري من  الأْي���د، وِنَف���ار ال�سرَّ
هن َعِلق . الأبيات واجُلَمل، ويكفي من الِقَادة ما اأحاط بالُعنق، ومن الكام ما قّل ويف الذرِّ

)1(  يق�س���د ابن ُمَعربرِّ يف كامه �س���احبه الأ�ستاذ هادي القحطاين من بلدة امل�سقي يف �سعف �سهران، وهو اأ�ستاذ قدمي 
وقدي���ر و�س���احب ُخل���ق رفيع، واعلم اأنه من املقربني اإىل قلب الأ�س���تاذ اب���ن ُمَعربرِّ . اأما باد امل�س���قي موطن هادي 

القحطاين فت�ستحق البحث والدرا�سة والتوثيق . ) ابن جري�س ( .
.  ) )2(  القرنة : زاوية الغرفة . ) ابن ُمَعربرِّ

، فلقد �س���اع الكثري من تاريخ بادنا وح�س���ارتها ب�س���بب الإهمال والن�س���يان  )3(  اأتفق معك يا اأ�س���تاذ حممد بن ُمَعربرِّ
.ون�ساهد اليوم الكثري من الأخبار والأرا�سيف التي ل تلقى اأي اهتمام، و�سوف ياأتي اليوم الذي ت�سبح اأدراج الرياح 

. ) ابن جري�س ( .
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فر�سته الُعْمر  ول  ُف�سُ من  ينتهز  ــدامن  ـــْل مـــن الــعــلــم مـــا يف وهـــمـــه َقــ�ــسَ ـــَن َي
ـــراً ثـــمــــ يــــرجتــــي  اأر�ـــــــــــسٍ  زارع  ــــل  ـــداوكـــــ َحـــ�ـــسَ الـــــــــــذي  بـــــه غـــــري  يــــفــــوز  ول 

���ْمل يف جمل�س ) الربيع  واأعوُد بكم اإىل يوم ال�س���بت يوم اللقاء البديع، اإْذ ياأتلف ال�سرَّ
(، َفَعَدْت عوادي التغيري والتبديل، فع�س���فت بيوم ال�س���بت فكرُثَ البكاء والعويل، ورحلت 
���ْحُب يوم الأحد غاية امِل�ْس���َوار )1( .  ر ال�سرَّ ���ْبِتّية ( اإىل اأفي���اء التاري���خ والآث���ار، فقررَّ ) ال�سرَّ
ة، فوقع احلافر على  ���ْبِتيرَّة، وكاأّنه ي�ست�س���رف املقامة الأَحِديرَّ وقد جرى القلم باملقامة ال�سرَّ
فاق، فزاد  احلافر، ولي�س لنا �س���وى الت�س���ليم مبا ق�ساه القادر . وقد نظرت يف اأ�سماء الررِّ
���َرف امل�ُْعَتلي . واأَخال  العجب من هذا الِوَفاق، ول �س���ّيما يف ا�س���م ) علي ( )2(، اإْذ له ال�سرَّ
من َحَمل هذا ال�سم ِجدُّ فخور، كيف ل وهو لأبي احل�سن اللرَّيث اله�سور، ر�سي اهلل عنه 
ري عن علي بن  واأر�ساه، وجعلنا مّمن ُيحّبه وي�سري على ُخطاه . �ساأل رجل احل�سن الَب�سْ
ُرَقة ملال اهلل، ول بال�َمُلولِة   ايّن هذه الأّمة ت�ساأل ؟ مل يكن بال�سرَّ اأبي طالب t، فقال :اأَعْن ربرَّ
حلقرِّ  اهلل، اأْعَطى القراآن عزائمه فيا عليه وله، حتى اأورده اهلل على ِرَيا�ٍس ُموِنقة، وِجَنان 
َغ�ِس���قة، ذاك ابن اأبي طالب يا ُلَكع . فهنيئًا لكم يا َمْن َعِلق باأبي ُتراب، بَو�ِس���يجٍة ل َتْبلى 

على مررِّ ال�سنني والأحقاب .
ــَمــُر ــْم اأّيـــهـــا الــ�ــسَّ اأَثــــــــُرطــــال احلـــديـــُث عــلــيــُك اأجــــَفــــانــــكــــم  يف  ــــوم  ــــّن لــــل ولَح   

ع���ود، ق���د هجر الكر�س���ي)4( وعكف على َن�ْس���ر  َبْي���د اأن �َس���ْيَخُكم)3( ل تزحزح���ه الرُّ
ْدره، فاأْحَيا َلْيَلَنا بروائع �ِسْعره، وزاد  الأزاهري والوُرود، و�َس���َرْت ُروح الّربيع)5( يف حنايا �سَ
ة، فت�س���رئب  �س���يئًا من غرائب حياته العملية والأدبية، ُيَطّرز بها الليل يف جمل�س الأحديرِّ
الأعن���اق، وتت�س���ع الآذان والأح���داق . فيا ليل ُط���ْل اأو ل َتُطل ل بدرَّ  اأن اأ�ْس���َه�رك، فها هنا 
َقَمِري فا�ْس���َهر مع َقَمِرك، وُهنا َفتًى يف اإَهاِب �س���يخ َعَجَمْتُه ال�س���نني، واأْوَرى َعْقله بزن�اٍد 

)1(  كان لقاء اأولئك الأ�سحاب يوم ال�سبت )ليًا ( ثم بدلوا موعدهم اإىل ليلة الأحد �سباح الإثنني . ) ابن جري�س( . 
)2(  وهم : علي بن ح�س���ن اآل �س���عيب( و)علي بن ح�س���ن الأ�سمري ( رحمه اهلل تعاىل، و) علي بن مو�سى الترَّْمني (، و ) 
( . هذه اأ�س���ماء الأ�س���حاب الذين يلتقون يف ال�س���بتية ثم الأحدية عنوان هذه  علي جار اهلل اآل عبود ( . ) ابن ُمَعربرِّ
املقامة، واأحيانًا ي�ساركهم رفاق اآخرون، لكنهم غري منتظمني يف اللقاء الأ�سبوعي واأحيانًا كل اأ�سبوعني اأو كل �سهر 

ح�سب ظروفهم الجتماعية . ) ابن جري�س ( .
.  ) )3(  علي بن ح�سن اآل �سعيب . ) ابن ُمَعربرِّ

.  ) )4(  الكر�سي : كناية عن الوظيفة . ) ابن ُمَعربرِّ
)5(  ورد ا�س���م الربيع مرات عديدة يف ال�سفحات ال�س���ابقة، ويق�سد بذلك ا�سرتاحة الربيع يف اأ�سفل عقبة �سلع، وهي 
املكان الذي يجتمع فيه هوؤلء الرفاق ليلة الأحد، وعلمت من بع�سهم اأنهم يغريون اأماكن اجتماعهم فاأحيانًا يعقد 

اللقاء يف بع�س ال�سرتاحات اأو املطاعم املوجودة يف مدينة اأبها، اأو يف منزل اأحدهم  . ) ابن جري�س(  .
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���ْهد  يب والأحاديث الِعذاب، عن املِليحة)اأبها( كال�سرَّ فني، َيْنث�ُر الطرِّ من بقايا املا�س���ي الدرَّ

امل�َُذاب. )1434/11/14ه�( .
3ـ املََقاَمُة الأَ�ْسَمِريَّة: 

حدثنا زهري بن من�س���ور، قال : رحمك اهلل يا علّي بن ح�س���ن الأ�س���مري)1(، و�سقى 
ِدي، َدَعْوَتنا اإىل ا�س���رتاحة الربيع يف اأ�س���فل العقب���ة )2(، ُثلرَّة من  ق���ربك واِكف الَقْطر النرَّ
َقبة، وكان ذاك يف يوم �َسْبت، فاأكَرْمت القوم بلحم َتْي�س واأوَفْيت،  ْحب من عظام الررَّ ال�سرَّ
���يد، وتق���ول : هل من َمِزي���د، ومّت الأُن�س بالُبلبل  وماأت طا�س���اتك مبرٍق يحُف بها الَع�سِ

ال�سّداح، ُي�َسنرِّف الآذان بالقول املباح، وكاأن ل�سان حاله يقول : 
ـــــــــــــري ظــــــــريــــــــف ـــــــــــــْع ـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــاءفـــــــــــــــــــــــــــــاإّن �ـــــــــــــسِ مــــــــــــــــن بــــــــــــــــابــــــــــــــــِة الـــــــــــظُّ

ــــــــهــــــــى  ــــــــس ـــــــــًى واأ� ـــــــــن ــــــــــ ـــــــــْع ـــــــــاءاأَلــــــــــــــــــــــــــــذُّ َم ـــــــــغـــــــــن مــــــــــــــــن ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع ال
واأقول : بل اأَلذُّ ِمن غادة ح�سناء، واإْن َجَمَعت حما�سن الن�ساء، فهذا القادم من �ِسَعاِف 
َعْن���ز بن وائل، َيْقِطف لنا َجَنى احلدائق واخلمائل، اأعني به علّي بن ح�س���ن اآل �ُس���عيب، 
���ّحة وامتاء اجَلْيب . ويف تلك الليلة �سدر القرار بالإجماع، باأن  زاده اهلل َب�ْس���طة يف ال�سرِّ
���يافة، فهو َعلٌم يف ع�سري من ذوي  يف كلرِّ �َس���ْبت لقاء واجتماع)3(، ونعود اإىل �س���احب ال�سرِّ
الثقاف���ة، له كتاب يتيم يف ع���امل املطبوع من ِنَتاج قلمه، اأودع فيه هموم ع�س���ري الثقافية 

ة . ِنيرَّ وح ووّدع الدنيا الدرَّ ْبتيرَّة، حتى اأ�ْسَلم الرُّ واأمله، ومل َنَكْد ن�ستمتع بندوتنا ال�سرَّ
ـــُع ـــْدَمــــ ــــ ـــوُن وَت ــــِدَك َتـــْنـــَهـــلُّ الـــُعـــيــــ ــــْق ــــَف ـــْخـــ�ـــســـُعِل ــــــان املـــعـــــــايل وَت وَتـــــْنـــــَهـــــّد اأْركـــــــ
ـــُعوُيــْعــوُل َمـــْن َقـــْد كــان بــالأمــ�ــس �ساحكاً ـــْرَت َي ــاك  ـــ ــي ــْق ُل ــْفــلــتــه – يف ِظـــــّل  ــَغ ِل  -
ــَمــُه ــمَّ ِجــ�ــْس ـــ ـــهـــا الــــَقــــْبُ الــــذي �ــسَ ـــــــِرُعاأل اأيُّ ـــاُن مُمْ     �ــَســَقــاَك ِمــــَن الأنــــــواِء َهـــتَّ

ْحب من روؤو�س  �ْس���يان يف الإن�س���ان، واْنَق�ّس ال�سرَّ واْنَف�ّس �س���امر الأحزان، كعادة النرِّ
اجلبال، كانق�س���ا�س ال�سقور على اأرنب اأو غزال، ولي�س من غزال ول اأرنب، واإمّنا َو�ْسي 
ف الأ�س���ماع بالقري�س واحلكاي���ا، وُيْخِرج لنا من  ب، ُي�َس���نرِّ الأحادي���ث يحوكها �س���يخ ُموؤدرَّ

الزوايا َخَبايا، َفَنْنَت�سي بغري كاأ�س اخَلْمر، فلي�س يف احَللَقة �سوى قهوة النُبّ مع الترَّْمر . 
ن املوؤذن بحّي على الفاح، فنقوم من جمل�سنا  وي�سكت ال�سيخ عن الكام ال�ُمَباح، فقد اأذرَّ

)1(  علي بن ح�س���ن الأ�سمري : كاتب واأديب، ولد �سنة 1364ه�، وتويف بتاريخ) 1433/9/13ه�( .الأ�ستاذ الأ�سمري له 
اإ�سهامات علمية واأدبية متعددة، ون�سكر الأ�ستاذ حممد بن ُمَعربرِّ الذي دون �سيئًا من �سريته. ) ابن جري�س(   .

)2(  عقبة �سلع . 
)3(  حبذا اأن الأ�ستاذ ابن ُمَعربرِّ دون تاريخ هذا اللقاء واإقرار هذا التفاق والإجماع . ) ابن جري�س(   .
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ف�س َنُروم وَنْحِفد، ثم َنوؤوب اإىل جمل�س���نا نلتم�س  ّجد اهلل تعاىل وَن�ْس���ُجد، َفَثمرَّ راحة النرَّ مُنَ
الع�س���يد، وقد بلغ بنا ال�س���وق الَعتيد . وحلق بركب الأحدّية �س���اعر ُمَوّفق، له يف ريا�س 
���ْعر �س���هٌم ُمَفّوق، و�س���وت ُيَدّوي يف �س���دور املحافل، فكان لنا ِنْعم الأني�س الفا�س���ل،  ال�سرِّ
ر الأنحاء باأريج القوايف، فكاأّن ن�س���ائم الليل ب�ِس���ْعره ُتوايف، تاأ�سرنا حروفه �سعرًا  اإْذ ُيَعطرِّ
و�س���حرًا، َفَن�ْسُمو اإىل عامل اخليال َق�ْس���را، فهو َحّقًا اإىل النُّجوم َيْنَتمي، اأعني به )ح�سني 

النرَّجمي ( )1(.
فانطلََقْت الــكــون  قــلــب  ــْعــر  بــالــ�ــسِّ الأمِلو�ــســّق  روعـــــــــــــــة  ــــي  ــــغــــنِّ ـــــ لــــُت اآهـــــــاُتـــــــــــــــه 

ـــــراراً خمـــّبـــــــاأًة  ـــر اأ�ـــــســــــ ـــْعــــ ُمـــبـــتـــ�ـــســـِمواأعـــــلـــــن الـــ�ـــسِّ ثــــغــــر  اأو  بـــــــــاكــــيــــٍة  عـــــني  يف 
راقـــ�ـــســـًة الـــلـــفـــظ  دلل  يف  ـــا  ــــغــــِمو�ـــســـاَقـــهــــ ــــــقــــــاع والــــنَّ ـــانـــة اخلــــطــــو والإي ــــ فـــّت

���ريف)2(، َح���َوى املكارم من تالٍد وطريف، بل هو نهٌر  واْكَتمل ِعْقد ندوتنا باأحمد ال�سرَّ
باملحا�س���ن يجري، ويف �ِسَغاف القلوب ف�سله َي�ْسري، ا�س���تهواه �ساحبنا هادي بن حممد 
ة، فزاد ُح�س���نها  وَتَلّطف، وَفَتل يف ُذروته وَغاِرِبه حتى َلَن وتعّطف، ودخل يف ِخْدن الأحديرِّ

ِدّية . ة ال�ُم�َحمرَّ بالِعرْتَ
ـــاِعـــدة اإىل الــ�ــســمــاِء مُتـــيـــُت الــنــا�ــس بــاحلــ�ــســِدِمـــــْن هـــا�ـــســـٍم يف ُذراهـــــــا وهــــي �ـــسَ
لــهــم  ـــون  يـــكــــ اأن  اإّل  اهلل  ـــــــى  اأب نــــيــــا بــــال اأَمـــــــــِدقـــــــوٌم  يــــن والــــدُّ ــــدِّ مــــكـــــــــاِرُم ال

ام الأن�س واحلُبور، لهذه الأحدية اأن اأعرب بكم البُحور، اإىل مدينة )ُقو�س( )3(،  وِمْن مَتَ
فَثمرَّ عامِلٌ اأريب)4(، نقراأ ق�س���يدته ) تذكرة الأديب (، كما جاءت يف كتاب )الطالع ال�سعيد 

كم الع�سيد . عيد( )5(، فدونكم الق�سيدة ول ُيْلِهَينرَّ اجلامع اأ�سماء جُنباء ال�سّ
ــَدر ــــدة يـــــا �ـــســـيـــعـــة الــــُعــــُمـــــــــِر الــعــمــُر قــد �ــســاع بــني الــــــِوْرد والــ�ــسَّ ـــــ بــــغــــري فــــائ
مــنــهــا عـــلـــى فـــائـــت الآ�ـــــســـــال والـــُبـــُكـــِرفـــّرطـــُت يف حــفــظ اأّيــــامــــي فــــوا اأ�ــســفــي
ـــُل بــــــالآمــــــال مــــن اأَربـــــــي ـــّل ـــُل مــــن عـــــنٍي عـــلـــى اأثـــــِرفـــمـــــــا الـــتـــعــــ ولـــ�ـــســـُت اأحـــ�ـــس

)1(  الأ�س���تاذ ح�س���ني ابن ال�س���يخ النجمي من منطقة جازان، وهو يعي�س يف منطقة ع�سري، حا�س���رة اأبها حتديدًا منذ 
�سنوات طوال، ويعمل يف �سلك التعليم العام، وله دواوين �سعرية عديدة . ) ابن جري�س ( .

)2(  الأ�ستاذ اأحمد من اأهل اأبها، ويعمل يف التعليم، وهو على ُخلق رفيع . ) ابن جري�س ( .
)3(  مدينة يف ال�سعيد مب�سر. 

)4(  عمر بن عي�سى بن ن�سر ابن اللرَّْمطي الُقو�سي، النحوي، ال�ساعر، املحّدث )ت721ه�( وقد بلغ ثاثًا وثمانني �سنة.
 ) ) ابن ُمَعربرِّ

 ) )5(  تاأليف : جعفر بن ثعلب الإدفوي ) ت748ه� ( .) ابن ُمَعربرِّ
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والــــِفــــَكــــِرهــــي املـــنـــى بـــ�ـــســـروب الـــــّرهـــــات غــــدْت  الألـــــبـــــاب  ذوي  ـــا  مـــّن  تـــقـــتـــاُد 

4ـ املََقاَمُة الأملعيَّة)1(
حال ذات ع�سية، اإىل مدينة اأبها البهّية،  حدثنا زهري بن من�س���ور، قال : �سددت الررِّ
وق�س���دت املتحف العامر بكل نفي����س، وطاب يل احلديث مع اأبي طه ال�س���يخ الأني�س)2(، 
ُت من خاله اإىل الأيام  وَمّتْع���ت الِفكر والنظر، فيما حواه املتحف من فرائد وُدرر، وَعرَبْ
اخلالي���ة، ح���ني كانت احلي���اة فيها حالي���ة، مل تكدره���ا دلء الترَّْمِدين، ومل ت�س���بها لوثة 

خب والطنني . ال�سّ
لــ�ــســائــِل َرْجــــــعــــــاً  َردَّ  َرْبــــــعــــــاً  اأنَّ  ـــمـــــــاولــــــو  لـــَتـــَفـــهَّ اأو  ْبـــــــُع   الـــــــرَّ اإيّل  ـــــار  ـــــس اأ�  

وفيما نحن فيه من حديث املا�سي، انق�ّس على جمل�سنا ابن ُمَغ�اوي)3(، ول�سان حاله يقول :
الـــَقـــهـــــــاوي لـــ�ـــســـّب  جـــيـــنـــــــا  مـــــا   جــيــنــا لــ�ــســرِب الـــّزيـــر والــقــلــب هـــاويواهلل 

احة الأْيك اإذا  رَّا يهداأ من الن�س���يد والرتجيع، كاأّنه �س���درَّ وا�س���تقر به امل�َْجِل����س ومل�  
ار احلبور،  انت�س���ر الربيع، فن�زلت دواعي الَب�ْسط وال�سرور، وانت�سى امل�سيف حني م�ّسه َتيرَّ

فا�ْسَتْمَطر من �سماء َفّنه اأرق النغمات، فما نكاد ن�سمع �سوى الآهات .
ــــِنــــه ُحــــ�ــــسْ اأِهــــــــلَّــــــــُة  ـــــــــــْت  مَتَّ ــــزل  ــــــه وطــــــــــاب نـــزيـــاليف مــــنـــــ نــــــــزل الــــــ�ــــــســــــرور ب
ــــّرًة ـــويـــالحــــيــــث اجتـــــهـــــت بــــــه راأيــــــــــــت مــــ�ــــس ـَــــه حتــــ ــــــ مل يــــبــــغ مــــــن قــــــد حـــــّل

ودف���ع اإلينا ) عل���ي مغاوي ( بكتابني من تاأليفه)4(، ف�س���كرناه على الهدّية الطريفة، 
وافرتقن���ا طرائق ِقددا، وانطلقت اإىل من�زيل اأروُم مقعدا، حتى اأتهياأ لقراءة الهدية، اأي 
َور، فما  كتاب : ) ُرجال : ذاكرة قرية عربية (، فاألفيت نف�سي يف رحل�ة بني ال�سطور وال�سُّ

اأح�سن هاتيك املغاين والُكَور)5(  . 

)1(  مت تدوين هذه املقامة، احتفاء بكتابي الأ�س���تاذ علي مغاوي الأملعي )1( ُرجال: ذاكرة قرية عربية . )2( حكايات 
�سعبية . 

 . ) )2(  ح�سني هبي�س، �ساحب املتحف، واأحد اأعام مدينة اأبها ) ابن ُمَعربرِّ
( .  وابن مغاوى من رجال قرية ُرجال، يعمل يف التعليم وله ن�س���اطات  )3(  علي بن اإبراهيم مغاوي الأملعي. ) ابن ُمَعربرِّ

اجتماعية وثقافية وعلمية متعددة . ) ابن جري�س ( .
: 1431ه����، 171����س   �س���عبية، ط1  2- حكاي���ات   )4(  هما: 1- ُرجال : ذاكرة قرية عربية، ط1 : 1431ه�، 168�س . 

 . )       ) ابن ُمَعربرِّ
 . ) )5(  الكورة : البلد، اأو الناحية . ) ابن ُمَعربرِّ
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ــرُرجـــــــال، �ــســاخــت ديـــــار وهــــي مـــا فتئت ــب والــنــظـــ ـــ ــة يــ�ــســتــهــيـــــهـــــا الــقــل ــبــّي �ــس
ــهــا ــُب ــ�ــسِ ــْك ـــا كــــّل اأنـــثـــى زانـــهـــــــا الــكـــــبحــبــيــبــتـــــي �ـــســـنـــــــوات الـــعـــمـــر ُت حــ�ــســنــاً ومــــ
ـــوت والــعــنــب ــــ �سكروايــغـــــار مـــن �ــســفــتــيــهــا الـــتُّ ُهـــم  �سكـرها  غــري  مــن  والـــقـــوم 
ـــــك الـــــوتــرُرجــــــــال، اأغـــنـــيـــة مـــــــا عــ�ــســت ُتـــْطـــرُبـــنـــي ــبــي ذل ـــ ــل ـــرايـــني قـــ ومـــــن �ـــس
ـــــح عــا�ــســـــفــة ـــل قـــائـــمـــــــة والـــــريــــــ تــروي اأحــاديــث مــن غــابــوا ملــن ح�سرواتـــظــــ

���َنا الباه���ر، نرث على  وانتظ���م ِعْق���د الكتاب ب�س���بع جواه���ر، ُهنرَّ ُف�س���وله ذات ال�سرَّ
 �س���فحاتها َزْه���را، و�س���قاها م���ن يراع���ه ِعْط���را، فه���ا ه���و ينحت بقلم���ه عن الع�س���ائر 
 والقبائ���ل، وَيْنَف���ح عنه���ا القول الفائ���ل، الذي ينعُته���ا باجلاهلية اجلهاء، وي�س���عها يف 

مدارج الَعَماء .
ث���م عطف نحو النتماء الَقَبلي، ير�س���م بقلم���ه القول اجللي، عن �ُس���ّكان ُرجال من 
بني ظامل، اأ�س���حاب النَُّهى واملكارم، ويجول بنا يف م�س���جدها الق���دمي الزاهر، وما كان 
في���ه من العل���وم واملاآثر )1( . يف َلْفَتة بارع���ة ذكّية، ذكر بع����س ُرّواد الثقافة الكتابية)2( .  
وفيه���ا مام���ح لأهل القلم من ُرجال، ممن �س���ال يف ميدان الكتابة وج���ال . وندلف اإىل 
متحف اأملع، ُي�ِس���ع بالرتاث ويلمع، �سنعته ال�سواعد الأملعية، ومل تبخل عليه مبال اأو قطعة 
اق الرتاث يف ا�ستياق، ُي�سّرحون الّطْرف يف  يته يف الآفاق، وتدّفق اإليه ُع�سرَّ اأثرية، ف�سار �سِ

مقتنياته، وي�ستمتعون مب�سرحه واأم�سياته .
ــــــــــروج اجلــــــــو ُمــــنــــفــــرٌد  ـــــــه مــــــن ب فــــنــــْظــــرٌة مـــنـــه فـــــوق الأر�ـــــــــس ُتـــْغـــتـــنـــُمكـــــــاأّن
عـــلـــى الـــعـــجـــائـــب بـــــالأحلـــــاظ تـــزدحـــُمواأعــــــــــنُي اخلـــــلـــــِق مـــنـــه كـــلـــمـــا َنـــــَظـــــرْت

ات، وما يدور فيها م���ن احلكايات، فهناك يجل����س القا�س اأو  كرَّ وُيع���ّرج بن���ا على ال���درَّ
����س واحَلَنادي، يف وقت الع�س���يات اأو ُغَرر الليايل،  الّراوي، وينرث ما يف ِجَرابه من الَق�سَ
ول �س���يما ما ُيْرَوى عن اأبي زيد الهايل، وُيَطّرز ذلك بق�س���ائد ُحميد بن من�سور، الذي 

)1(  حمافظة رجال اأملع ذات تاريخ وح�سارة عريقة وجند الوثائق التاريخية حتفظ �سيئًا من تراثها يف ميادين عديدة، 
وهي ت�ستحق اأن تدر�س يف العديد من الكتب والر�سائل العلمية. ) ابن جري�س( . 

)2(    وه���م : اإبراهي���م بن زين العابدين، واأحمد بن اإبراهيم مطاعن، ، ويحيى بن اإبراهيم الأملعي، واحل�س���ن بن علي 
احلفظ���ي، وحمم���د بن ح�س���ن غريب، وعلي بن حممد  عل���وان، وحممد بن علي علوان، وعلي ب���ن عبد اهلل مهدي، 
وعلي بن احل�س���ن احلفظي، وحممد الأهديل، واإبراهيم بن عبد الرحمن فايع، واأحمد بن علي مروعي ال�س���غري، 
(. هوؤلء الأعام يف الع�سر احلديث املتاأخر، وهم جديرون فتدر�س �سريهم  واأحمد بن يحيى اآل فايع . )ابن ُمَعربرِّ

يف بحوث ور�سائل علمية مطولة، وناأمل اأن نرى من حمافظة رجال من يقوم بهذا الإجناز . ) ابن جري�س( .
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�س���ار ِذْكره من عدن اإىل َبْعرور . وي�س���تمطر ابن مغاوي ذكراة قريته العربية، عن اأعيادها 
ات، وُيِرينا ما يف اأ�سواقها من خريات،  واأ�سواقها ال�سعبية، فيماأ اأ�سماعنا بالأهازيج وامل�َ�َسررَّ
ون، بحديثه عن الهري�سة والَفّتة وامل�َ�ْر�َسة،  ك �ساكن البطون، وَي�ْسَتّل �سيف الَواَقة امل�َ�سُ بل ُيَحررِّ
فهل يجود علينا مبثل ذلك ِخْل�س���ة )1( . وين�س���اب قلم املوؤلف نحو املنازل واحل�س���ون، فرتى 
اء امل�َجيد، وحوله ُثلرَّة تزهو بالن�س���يد، فريتفع البناء  ما ُي�س���ّر به خاطر املحزون، فها هو الَبنرَّ
بالعزائم والهمم، وَتْزدان ) ُرَجال ( ب�ساهقات الق�سور ُت�َسامي القمم، وحولها القاع تلوح 
وتاأتلق، من اأر�سها َمَدُد الِبَناء يندفق، فمن تلك اجلبال جابوا ال�سخر للبلد، ومن غاباتها 
لل، حني تداعُب اأناملهّن  ال�ّس���قف والباب والوتد .ول يكتمل اجلمال، دون مل�س���ات ذات الدرَّ
���مر، َفَثمرَّ ما ُيبهج ال�س���مع  اجل���دران، بروائ���ع النق�س والّزي���ان، فيحلو هن���اك امل�َ�ِقيل وال�سرَّ

والب�سر، نق�س من النور يف اإ�سعاعه األق، يلوح يف وم�سات الفكر ياأتلق)2(. 
���ج احلي���اة الجتماعية، ُيْبِحر القل���م يف الديار الأملعية، ويفوح �س���ذا الكادي  ويف جُلَ
والعطور، وحتلو امل�ساءات بالأفراح واحلبور، فللنا�س عيد ولهم اأعياد، بل كل يوم لهم مع 

الأفراح ِميَعاد .
ـــقـــا الـــنَّ ـــح  �ـــســـفــــ ـــْت فـــبـــاحـــْت خــفــقـــــاتــييـــــالـــــيـــــايل احلـــــــــّب يف  ــبــوتــي جـــا�ـــسَ �ــس
جـــع مـــن حلـــن الــهــوى ــْدنــا الـــرَّ ــَع ــَت ــنــا الـــعـــمـــر مــــن كــــف الــ�ــّســتــاتفــا�ــْس ــل وانــتــ�ــس
بـــهـــا ــــــجــــــوى  الــــــنَّ كــــــانــــــت  َمـــــــــَغـــــــــاٍن  ـــل اجلـــــــرح وتـــ�ـــســـخـــــــو بــالــهــبــاتيف  َتـــْغـــ�ـــسِ
ـــهـــا ــــ ـــكـــب ــــــي تـــ�ـــس ــــَذاِء احلـــيـــاةوالـــــــــرانـــــــــيـــــــــم الــــــتـــــــ ـــــ ــــي بــــاأ�ــــس ــــْت روحـــــ اأنــــَعــــ�ــــسَ

َجالية، فيحدثنا عن الرتكيبة الجتماعية، التي َتّت�سم  ويوا�سل ابن مغاوي رحلته الرُّ
باخل�سو�س���ية يف ُرجال ؛ ب�س���بب تباينها يف العادات واخل�س���ال، ولكونها ذات ن�ساط يف 
الِعْل���م والتجارة وامِلَه���ن، فكان ذلك اأْدَعى للتاآلف والتعاون ع���رب الّزمن . ولأهل ) ُرَجال 
( منقب���ة ظاه���رة، تدل عل���ى الأخ���اق الطاه���رة، اإْذ ل ياأنف���ون من اأ�س���حاب احِلَرف 
وال�س���ناعات، ول جتد بينهم تلك الكلم���ات والَغَمزات. واأكاد اأ�س���مع وْقع ُخطاها، واأرى 
���ْهد املَُذاب، يف لبا�سها  األوان َبهاها، فيما خّطه �س���احب  الكتاب، عن املراأة الأملعية كال�سرَّ
يوب، وهو اأحلى ما ي�س���تهي امل�ُ�ْستطيب، زد على ذلك حما�سن الأ�سعار  وزينتها و�س���ذا الطُّ

والأحلان، يف الأفراح والأحزان .

)1(  حبذا اأن نرى باحثني جادين فيدر�سون حياة النا�س الجتماعية واحل�سارية يف كل �سقع من اأ�سقاع الباد العربية 
ال�سعودية . ) ابن جري�س ( . 

)2(  تاريخ الفن املعماري يف منطقة ع�س���ري من املو�س���وعات املهمة ويجب درا�س���ته وتوثيقه، وناأمل من اأق�س���ام التاريخ 
والآثار والفنون يف جامعاتنا ال�سعودية اأن تهتم بهذا امليدان احل�ساري املهم . ) ابن جري�س( . 
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الــــفــــتــــون اأثـــــــــــــرِت  خــــــطــــــرِت  مــــــا  وهـــــجـــــت الــــ�ــــســــجــــون تــــثـــــــــري الـــفـــــــكـــراإذا 
ــــر الــــــدفــــــوف  ـــــوؤو�ـــــس وجـــــــــــ�ـــــسِّ الــــوتــــربــــخــــطــــو كــــــاإيــــــقــــــاع نــــقـــــ وقـــــــــرع الـــــكــــــ
ـــــوام ـــــه نـــــ�ـــــســـــــــــمـــــــــــات الــــ�ــــســـــــــحــــروَقــــــــــــــــٍدّ كـــــُغـــــ�ـــــســـــٍن نـــــظـــــري الـــــقــــــ ـــــرنـــــحــــــ تــــــ
ـــــٍة خـــــفــــــ يف  ـــــــوان  ــــــــ ـــــــس ـــــــ� ن ـــــــل  ــــــــ ــــلــــو اخلـــــــفـــرمتـــــــاي ـــــو حـــــ مــــنــــغــــمـــــــــة اخلـــــطــــــ

وم���ع اللهجة اأو اللهجات الأملعية، وثقافة ) ُرجال ( ال�س���فهية، ن�س���ل اإىل م�س���ارف 
النهاي���ة، وق���د بلغ بنا ال�س���وق للغاية، فهنا �س���اق ال���ّراوي  بع�س املف���ردات، وذكر بع�س 
الف���وارق يف اللهج���ات، وليته مّد حبل احلديث العاطر، وزاد م���ن ِجَرابه بع�س الذخائر، 
فمجال القول يف الآداب اأْرَحب، ونبع فنون  )ُرجال ( ل ين�سب . ولعّل ابن ُمَغاوي اخت�سر 
وَهّذب، لأنه يريد اأن ي�سرت�س���ل وُيْطنب، هناك على �س���فحات رائعة بهية، اأعني كتابه ) 
حكايات �سعبية ( )1(، وقد مّد �سماطها خارج الباد الأملعية، اإىل اآفاق املنطقة اجلنوبية، 
د الرائع البديع، ما ي�سعى اإليه اأ�سحاب الأدب  من الباد ال�سعودية . واأرى يف هذا الّر�سْ
الرفيع، ول �س���يما يف جمال احلياة الأدبية، فاحلكايات ذات اأ�س���ول واقعية، ومنها وفيها 
تن���داح دائ���رة البحث يف التاري���خ والعادات، وغريها م���ن جمالت احلي���اة . فدونكم يا 
ُنوا يف �سطورها و�سفحاتها،  عرَّ اأ�سحاب القلم والأدب، ثروة اأدبية على طبق من ذهب، مَتَ

و�سريوا يف دروبها وفلواتها .)1435/9/20ه�( .
ة :  5ـ املََقاَمُة اَلَبْيَهاِنيِّ

فق���د ق���راأت ديوان ) هيكل احلياة ( لل�س���اعر اأحمد بن عبد اهلل َبْيَهان يف �س���نة   
)1399ه�/1979م( تقريبًا)2(، حيث ا�س���تعرته من اأحد الزماء مبعهد اأبها العلمي، ثم 
اأعدت���ه، وكان اآخر العهد به . ويف هذه ال�س���نة ) 1434ه�/2013م ( اأهداين ال�س���اعر / 
علي بن ح�سن اآل �سعيب ن�سخة من هذا الديوان يف طبعته الثانية �سنة )1427ه�/2006م 
(، وزودين ب�س���ورة م���ن الطبع���ة الأوىل �س���نة 1391ه�/1971م( . وعدت بهذا ال�س���يد 
الثم���ني، وب���داأت يف قراءته للمرة الثانية، وغمرتني البهجة واحلبور، واأنا اأ�س���ابق الوقت 
عر يتغلغل يف �سويداء القلب، وعادت بي الذكرى حني  يف القراءة، بل اللرَّذة واملُتعة، فهذا ال�سرِّ
َقِدم امللك في�س���ل اإىل اأبها، ومت افتتاح مدينة امللك في�سل الع�سكرية، وما �ساحب ذلك من 
احتفالت واأفراح، وكذلك قدوم الأمري خالد الفي�سل اإىل ع�سري كاأمري للمنطقة، اأ�سف اإىل 

)1(  ويقع يف 171 �سفحة، وي�ستمل على ) 52 ( حكاية . ) ابن جري�س(  . 
)2(  اأحمد بيهان من �سعراء منطقة ع�سري اجليدين يف الع�سر احلديث، وي�ستحق اأن يفرد له ولأعماله كتاب اأو ر�سالة 
علمية يف اأحد اأق�س���ام اللغة العربية واآدابها، واآمل اأن يتحقق ذلك انظر �س���يئًا من �س���ريته يف نهاية هذه ال�سفحات 

البيهانية . ) ابن جري�س ( . 



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 378
ذلك ذكريات معهد اأبها العلمي، وغريها من ال�س���ور التي اأ�س���بحت من املا�سي)1( . ولذلك 
كان���ت هذه ) املقامة الَبْيَهانية ( اأَُطارح فيها ال�س���اعر ببع�س ما ر�س���مه بالكلمات يف ديوانه 
واأ�ستعيد ذلك املا�سي اجلميل حتت �سماء ) اأبها ( . وِعَماد هذه املقامة منه واإليه، ولي�س يل 

داد .) 1434/10/9ه� ()2(  . �سوى الترَّنويه والتعليق، واأ�ساأل اهلل تعاىل التوفيق وال�سرَّ
حدثنا زهري بن من�سور، قال :   

ـــري مـــدامـــــــُع عــيــِنــه  لـــهـــا الـــــدهـــــر، دمـــــــٌع واكــــــــٌف يـــتـــحـــــــّدُريـــقـــولـــون كــــم جتــــ
ماوؤها العني  مــن  يجري  الــذي  ــــ�ــــٌس تـــــــــــذوُب وَتــــْقــــطــــــُـــُرولي�س  ــــْف ــــَهــــا َن ولــــِكــــنَّ

وهذا ِل�ساُن حال ال�ساعر اأحمد بيهان، حني ذابت َنف�سه يف �سفح نهران، وقد قال :
ــعــر يف فميطــربــت وفــيــ�ــس احلـــب ي�سكن يف دمــي واأطـــــــرب مــنــي نــغــمــة الــ�ــسِّ
وغـــذيـــت �ــســريــان الـــقـــوايف مـــن دمــــي)3( فـــذوبـــت قــلــبــي يف الــقــ�ــســيــد مــ�ــســاعــراً

َفَهّا اأقبلُتم معي اإىل رو�سة ذات اأوراق، قد َرّق املاء يف اأْكَنافها وراق، والِغيُد يتهادين 
على الأع�ساب، قد َطَرْحَن امل�ُُروط واحلجاب .

الأَرا ــــــون  غــــــ�ــــــس بــــــــــــنَي  ـــادفـــَن اأْمـــــنـــــاً وَخـــْفـــ�ـــســـاً وِطــيــبــانــــــــــواعــــــــــُم  ك �ـــس
قـــريـــبـــافـــــــلـــــــّمـــــــا بـــــــكـــــــيـــــــُت واأْبـــــــكـــــــيـــــــتـــــــــــــــُهـــــــّن ـــــونـــــوا  تـــــكــــــ اأن  متــــنــــيــــتــــُكـــــــــم 

وامل�ُُج���ون،  ���ف  الَق�سْ حان���ات  اإىل  الظن���ون،  بك���م  تذه���ب  ل  اأن  واأرج���و 
واإمّن���ا  والهداي���ة،  �س���د  الررَّ اأه���ل  م���ن  واأنت���م  الِغَواي���ة،  طري���ق  بك���م  اأردت  فم���ا 
دي���وان  ه���ي  الّط���َرب،  َنْف���ح  َفَث���مرَّ  الق�س���ائد  ُغ���ّر  ِغيُده���ا  والأدب،  ���عر  ال�سرِّ  رو�س���ة 
���ْمت احُلكماء . م���اذا فعلت بديعة  ) هي���كل احلياة ( )4( الرو�س���ة الغّناء، ل�س���اعر اآثر �سَ
احُل�ْسن ) اأبها ( باأحمد بيهان، اإْذ َرَمْتُه عن قو�س حاجبها وَغَمزت الَعْيَنان، فراح ُيْقريها 

)1(  ا�س���رت يا اأ�س���تاذ ابن ُمَعربرِّ اإىل مو�س���وعات تاريخية حديثة مثل زيارة امللك في�س���ل اإىل اأبها، اأو قدوم ابنه الأمري 
خالد اأمريًا ملنطقة ع�س���ري، وذكرت املعهد العلمي باأبها . وكل هذه املو�س���وعات مل تدر�س، وت�س���تحق من يدر�س���ها 

ويوثقها يف بحوث وكتب علمية. ) ابن جري�س ( . 
)2(  اأنت �س���احب ف�س���ل يا ابن ُمَعربرِّ فقد نوهت عن اأ�سياء من جمهودات واأعمال هذا ال�ساعر املطبوع، وناأمل اأن تبعث 
هذه )املقامة( من يت�سدى لدرا�سة اأعماله ومن هو على �ساكلته يف اأوطاننا اجلنوبية ال�سعودية . ) ابن جري�س ( . 

  . ) )3(  هيكل احلياة . ) ابن ُمَعربرِّ
 )4(  طب���ع �س���نة 1391ه� يف مطاب���ع الوديعة باأبها، ثم طبع ثانية �س���نة 1427ه� عن فرع جمعية الثقاف���ة والفنون باأبها. 

  . ) )ابن ُمَعربرِّ
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���ِمُره، واأْظَهَر  ���فو الوداد، وي�س���كب يف هواها ذوب الفوؤاد، حتى اأَبان الهوى ما كان ُي�سْ �سَ

يوان ما كان ُيخفيه وَي�ْسرته . الدرِّ
ركــَدا اإن  در  ال�سّ الهوى يف  ـــقـــدااإين وجــدُت  ُمـــتَّ ـــار  الـــنــــ َحـــــــــرَّ  فــــــاَق  اأو  ـــار  كـــالـــنَّ
ـــْرِد املـــــــاء اإن ُمـــِزَجـــْت ــــ ـــَب ِب ـــار ُتــطـــــفــا  ــــَزْجــــَت الــهـــــوى بـــاملـــاء مـــا َبــــرداالـــّن وَلـــــْو َم

وى يومًا ناحت بواكيها، وكيف ي�سلو  ياأن�ُس بيهان بن�سمات اأبها فيناجيها، واإن دعاه النرَّ
���َداق، اإذ ا�س���راأبرَّت  �سْ امل�ُحّب عن هواه، َفَثمرَّ احلياة يف اأبها وماأواه، وُدونكم على قويل مِبِ

منكم الأعناق .
عـــــن حما�سنـها و�ــســلــهـــــا  اأبـــهـــا  نــــاج  وا�ستخلف الدهر عن هذا الهنا الداينقـــم 
ــــدري مــتــ�ــســـــاًل ـــــــاِنهــــل هـــــذه الـــكـــوكـــب الـــــ ثــــ كــــوكــــب  اأبـــــــــهــــا  اأن  اأم  بـــــاأر�ـــــس 

اإىل اأن قال :
بـــ�ـــســـــــر اإنـــــــنـــــــا  حـــــتـــــمـــــاً  غـــــــرابـــــــة  ـــــــاينول  مــــن الــــــــراب وهـــــــذا احلـــ�ـــســـن َربَّ
ـــــَوايف بـــلـــبـــنـــاِن)1( غـــــــداً �ـــســـاألـــقـــاك يــــا اأبــــهــــا واأزهــــــــــد يف ـــــْط ـــــر وَت ــــــــْراآي ِمــ�ــسْ َم

وق���د تخلرَّ�َس يف البيت الأخري، اإىل مدح خالد الفي�س���ل اأمري ع�س���ري، وكاأنه ي�س���ري 
على نهج �س���لفه من ال�س���عراء، يف ذكر الأطال اأو الغزل بكل ح�سناء، واأرجو َدْفع غ�سب 
)اأبها( عرو�س احُل�س���ن واجلمال، حنَي َت�ْس���َمع بذكر الأطال، فذا من َفَلتات القلم، وقد 

َدم . ُلْذت لأجل ذلك بالنرَّ
ة، ر�سم فيها ماأ�ساة فتاة من اأبها البهّية، اأحّبت ابن  ���ة �ِس���ْعِريرَّ ولأحمد بيهان ِق�سرَّ  
ه���ا ومنحته َقْلبها، وتوافق القلبان وهذا ل�س���وء حظها، اإْذ اأتاه���ا ِمْن ماأمنها اخلطر،  َعمرِّ
ِرُق ج�س���مها، واآب الفتى يبكي على  اأَُبوه���ا ُيريد َبْيَعها ول َمَفر، فجادت بنف�س���ها للّنار حَتْ

فقدها . فكيف كانت هذه الفتاة ؟، واجلواب يف ديوان هيكل احلياة، اإذ يقول : 
الـــــرمُي مثلها ُقــــِل  اأو  َخـــــّداً  الـــــورد  ُجـــَمـــانهـــي  عـــقـــد  اأبـــ�ـــســـرت  ابــتــ�ــســمــت  اإذا 
ح�سبتها ـــْت  َتـــَثـــنَّ اإن  ــــــّداً  َق الــغــ�ــســن  ـــاِناأو  الـــَب َخـــــــْوُط  لِّ  الـــــــدَّ يف  اأفــــرطــــت  اإذا 
اآدمـــــيـــــــــــة اأنـــــهـــــــــــا  اإل  الـــــعـــــــــــني  اأمـــــــاينمـــــــــــن  الــــــوجــــــود  كـــــــــان  نــــظــــرت  اإذا 

  . ) )1(  هيكل احلياة، �س 43. ) الطبعة الأوىل ( . ) ابن ُمَعربرِّ
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اإىل اأن قال:

تـــفـــردت  قـــــد  اأنـــــهـــــا  اإل  الأنــــــ�ــــــس  اأوان)1( مـــــن  قــبــل  احلـــــور  �ــســفــات  بـــاأحـــلـــى 

ْلب الق�سّية، حيث حكم الوالد ب�سورة حتمّية، على البنت بالزواج  وي�سف بيهان �سُ
ْت ب�سوء املاآل .  من �ساحب اجلاه واملال، وهّددها اإن هي َع�سَ

ــا�ــســة  ــــا قـــائـــلـــــــاً بــفــ�ــســـ ــــوهـــــ ــــا اأب ــــاهـــــ بــــقـــــــــران اأت فــــاقــــبــــلـــــــــي  ـــــوك  �ـــــســـــاألــــــ اإذا 
�سارخاً فا�ستاء  ويـــاله   .. مبــن  ـــاك مــــنــــذ زمـــــانفقالت  ــــ مبـــــن عـــ�ـــســـقـــت عـــيـــن
ــايل اإذا ـــ ـــــا الآمــــــر الــنــاهـــــي فـــال تــ�ــس راٍناأن اأنـــــــــــــا  مـــــــــا  ـــــــرت  ــــــــ اآث قــــــد  فــــــــــاإين 

ـــــــل حـــمـــــــولـــــــة  ــــا بـــخـــــــري مــكــان ثـــــــــراء وجـــــــــــــاه ثــــــم نـــ�ـــسْ ــــْي ــــْل مــــن اجلـــــــــاه والــــَع
يــكــن واإن  ــــذا  هـــــ ــــان  كـــــ تــقــبــلــيــه  ـــتـــهـــزئـــني بـــ�ـــســـــــاين فـــــــاإن  �ـــــســـــــــــواه فــــــال تـــ�ـــس
ــــوان فـــــــواهلل اإمـــــــا الـــ�ـــســـيـــخ �ـــســـــــالـــح مــثــلــمـــــا بــــهـــــ فــــابــــ�ــــســـــــــري  واإل  اأردت 
ــي اأبـــي  ـــــان)2(فــقــالــت : هــيــا ربـــــاه قـــد بــاعــنـــ ـــــــــان هــــمــــا عــــيــــنـــــــــاي نـــــادمـــــتــــــ وت

���ة على �َس���نَن الُع�ّس���اق، ممن م�س���ى يف خمتل���ف الآفاق، وكما  وجتري خامتة الِق�سّ
قراأنا يف كتب الأدب ول �س���يما ) م�سارع الع�ساق (، ول �سيء اأ�سعب عند اأهل احُلّب من 
الفراق. و�س���هدت مدينة امللك في�سل الع�سكرية)3(، بح�سور امللك في�سل اأم�سّية �ِسْعِريرَّة، 

يَعان . فقال : ومن ُفر�سانها اأحمد بيهان، وهو يف �ِسّن الررَّ
واأطـــــــرب مــنــي نــغــمــة الــ�ــســعــر يف فميطــربــت وفــيــ�ــس احلـــب ي�سكن يف دمــي
بــــُت قــلــبــي يف الــقــ�ــســيــد مــ�ــســـــاعــراً وغــــذيــــت �ـــســـريـــان الــــقــــوايف مــــن دمـــيَفــــَذوَّ
الــقــريــ�ــس م�ساعراً روحـــي يف  ــــِموقــدمــت  ـــــ ـــة اإجـــــــــــــالل لـــ�ـــســـيـــف ُمــــَعــــظَّ ــــ حتـــي
ــهــا ـــ ويف مــقــل جـــــــذىل لــــروؤيــــاك فـــانـــعـــِم)4( اأقــــــــم بـــــني حـــبـــــــات الــــقــــلــــوب وحــب

ويحّق لنا اأن نعجب من هذا الفتى يف ُح�ْسن اللتفات، اإىل ما حتويه حروف )في�سل( 
من حما�سن ال�سفات، حني يقول :

  . ) )1(  �س 49 . ) ابن ُمَعربرِّ
  . ) )2(  هيكل احلياة، �س 53 . ) ابن ُمَعربرِّ

  . ) )3(  يف �سمال حمافظة اأحد ُرَفْيدة، مبنطقة ع�سري .�س 49 . ) ابن ُمَعربرِّ
  . ) )4(  هيكل احلياة، �س 12. ) ابن ُمَعربرِّ
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حـــــــروفـــك خ�سلة مـــن  حــــرف  كـــل   حتـــــــــري عــــقـــــــــل احلـــــــــــــــاذق املـــتـــفـــهـــــــمويف 

تــوحــدت  امل�سلمني  فــلـــــول   .. الــفــا  م�سلمفــفــي  كــل  با�سمكم  ُيـــَنـــادي  فــاأ�ــســحــى   
الــفـــــذ مطلقاً الــعــاهـــــل  يــجـــــود   .. مويــــاء  ــَكــرُّ ــــر الــتَّ  عــنـــــان الــنــدى مــا عــا�ــس َوْف
الِعَدا  دما  ال�سيف �سل  .. �سليل  ـــل املـــتـــبمو�ساد  ــــر�ــــس �ــــســــوت الـــبـــاطــــ  واأخـــــ
فــيــ�ــســـــل نــا�ــســـــل  اهلل  لأجـــــــــل   .. ـــاك واأكـــــــــرم)1(ولم  اأجـــــــزلـــه ر�ـــســــ ــا رب  ـــ فــي

برَّ فيها َجام غ�سبه على الع�سابات،  وِل�َساعرنا مع الق�س���ية الفل�سطينية وقفات، �سَ
ُف���وا الترَّوراة وال�س���ريعة. يحّن ال�س���اعر  ِم���َن اليه���ود اأ�س���حاب املكر واخلديع���ة، وَمْن َحررَّ
لاأق�س���ى ويئّن، ويك�سف َعَوار من قلبوا ظهر امِلَجّن، بلُفور وَمْن �َسايعه ِمَن الأزلم، حني 

اأعلنوا لليهود دولة يف باد الإ�سام .
مــنــهــمــا ــــــّد  ُب ل  اأمــــــــران  خــــاطــــري  والـــقـــبويف  اأو ممـــــــاتـــي  �ـــســـعـــيـــداً  حـــيـــاتـــي 
ـــا لأهـــلـــهــــ الـــقـــبـــلـــتـــــــني  اأوىل  ــنــي مـــال ومل يــغــلــنــي اأ�ـــســـر)2(وعــــــــــودة  ــِل ــْغ فــلــم ُي

ا متكني، فاأر�س���ل ق�س���يدته ) دم  وذاب ُحزن���ًا على فل�س���طني، ومتّكَنت من قلبه اأميرَّ
قاد . الُعروبة ( داعية اجلهاد، يا لقومي هبوا فقد طال الرُّ

ويكفيني  اأدري  ل  احلـــرب  مــا  �ــســرايــيــنـــــياحلـــرب  يف  يـــجـــــــري  ـــة  الـــعـــروبــــ دم 
ــنــي ـــ ــُف ــِع ــْس ــ� ـــــام ُت فل�سطـنيفـــكـــرت األـــتـــمـــــــ�ـــس الأيــــــ عـــن  بـــعـــيـــداً  حـــــزنــا  َفـــــُذْبـــــُت 
ــرب والـــهـــــــونيــــا عــ�ــســبــة الــ�ــســـــر مـــهـــاًل اإنــــنــــا عـــ الإذلل  عـــلـــى  نــ�ــســتــكـــــني  ل 
ــى �سقطوا الــوغـــ يـــوم  اإخـــوتـــي  والــديــناأولــئــكــم  والأهــــــداف  الــعــرب  عــن  َذْوداً 
ــابــلــه قــنـــ اأو  ــي  ــمـــ خــ�ــس َمــــَدافـــــــــع  ُتــَواِريــنــيفــــال  ق�سـدي  عــن  الــ�ــســواريــخ  ول 

ـــن هـــــــذا لــيــ�ــس ُيــوقــظــه  دمــــع الــيــتــامــى ول �ــســكــوى املــ�ــســـــاكــنيوجمــلــ�ــس الأمــــ
ــي مبــغــبــونفــــيــــا مـــوطـــــــنـــي �ــــســـــــــدوا عـــ�ـــســـــــودكـــم فــلــيــ�ــس مـــن مـــــــات يـــا قــومـــ
ــــوز ل يـــقـــا�ـــس بــه ــــة اخلـــلـــــــد فـــــ ــــنَّ بـــاملـــاليـــنيوجـــــ ــــادي  املــــنـــــ فـــلـــبـــــــوا   .. ــــوز  فـــــ
َغـــــٍد وَكـــَفـــى ــــــا يف  اإّن ــــــــْدٍن مــــع الــعــنيقـــولـــوا كــخــالــد ..  ــى الأحـــبـــــــة يف َع نــلــقـــ

ُل ما بني مولده وَطْبع الديوان)3(، وهذا  �سبعة ع�سر ربيعًا ُدون زيادة اأو ُنْق�سان، َتْف�سِ
اأو وزاد،  عر احَل�َسن، فقد بلغ ال�سرَّ من، ول �سيما ونحن نقراأ فيه ال�سرِّ َلَعْمري من عجائب الزرَّ

  . ) )1(  هيكل احلياة، �س 14. ) ابن ُمَعربرِّ
  . ) )2(  هيكل احلياة، �س 110. ) ابن ُمَعربرِّ

  . ) )3(  ولد اأحمد بيهان �سنة 1374ه�، وطبع ديوانه �سنة 1391ه� . ) ابن ُمَعربرِّ
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وجاء ِب�ْس���عٍر َبذرَّ به الأقران والأنداد، واأجاد يف املعاين واملباين، واأر�س���ل املديح والتهاين، 
اإىل الفي�س���ل وجْنُل���ه خالد)1(، واألب�س���هما من �ِس���ْعِره القائد، وخا�س ِغَمار الَق�س���ّية ) 
فل�س���طني (، ل َيْلوي على �س���يء �س���وى الن�س���ر املكني، وغاَزل ) اأبها ( وَهاِتيك املغاين، 

وهذا احُل�سن فيها ربرَّاين .
وخال�ُس القول يف هذا املقام، اأن الَبْدر اأْوَفى على التمام، لول نزعة الأ�سى والأمل، التي 
اأحاطت بهذا ال�ساعر الَعَلم، ول اأعلُم ُكْنه ذلك حتى الآن، فهل يجود ال�ساعر على احَلرْيان، 
َواه،  ه وجَنْ بتف�س���ري هذا املذهب اأو الطريقة، فتظهر لنا ولغرينا احلقيقة . وله اأن يطوي �ِس���ررَّ
وَقانا اهلل من البلوى واإياه .واأظنه يرى احلياة بح�س���ب الواقع، فاإن اْكَفَهّرت ال�سماء حتّركت 

غم . املواجع، واإذا َتعّلل بن�سمات اأبها زال الأ�سى والأمل، وَحّرك اأوتار القوايف بالنرَّ
واإليكم املوقف الأول بعنوان : ) ثراء يف بائ�س ( :

ـــِريبـــــان اخلـــلـــيـــل ومــــاتــــت روعــــــة الــــَوَطــــِر  َوَت اجلـــوى  واآلم   .. ِخــــْديِن  فالهم 
ـــُب الــقـــــدروالــــدمــــع قـــيـــثـــارتـــي واحلـــــــزن عــازفــهــا ـــلَ ــْدبــي خِمْ ــَن اأمــــا غــنــائــي .. َف
ـــومـــي فــــاأ�ــــســــالئــــي ُمـــبـــعـــــــرثة قمرياأمـــــــا جنــــ ــى  َجـــ الــدُّ فــديــجــور  �سيائي  اأمـــا 

اإىل اأن قال:
َحـــــِرييـــا دهــــر َهــــــّون عــلــى قــلــبــي فــقــد بلغت بــالــرثـــــاء  اإين  وح  الــــرُّ   حلقومي 
ــًنــى مــن عواطفه ُمــ�ــسْ ِبـــتُّ  الـــذي  َثِريقلبي  ..بال�سقاء  الأمــاين  فقـري   .. قلب 

ابــتــ�ــســمــت  اإذا  تــلــهــيــنــي  الـــزنـــــــابـــق  َرة ال�سجِر)2(فـــال    اأو نغمة الطري .. ل اأو ُخ�سْ
واملوقف الثاين بعنوان ) ليلة وندامى ( :

ــــَدامـــــــــى ن حـــــويل والــــنَّ ـــَقـــاً وُهـــَيـــاَمـــــــاطـــــرب اخِلـــــــــــالَّ ــر ِعـــ�ـــسْ   فــقــ�ــســيــنــا الــعــمـــ
ــــرامــــاذهـــــــب الأمـــــــــــ�ـــــس فـــقـــلـــنـــا قـــــــــد مــ�ــســى ــــاً وغـــــ نــــحــــيـــــــــاه حــــبـــــ   وغـــــــــــــــداً 
فـــم ــــــل  كـــــــ يف  ـــــــب  احلــــــــ ـــــا  ــــــ ـــــن ـــــس ـــا وتـــــــرامـــــــىوغـــــر� ـــُد اإلـــيـــنــــ ــــ ـــْع ـــسَّ   َفــــــَرَنــــــا الـــ�

ــــا  ــــّمــــنـــــ ـــــا َهـــــ ـــــرن ــــنــــا وقـــــهــــــ ــــمـــــ ــــ�ــــس ــــت ــد اأْخـــَفـــ�ـــَس هاماواب ــزن وقـــ   فــانــثــنــى احلـــ
ـــاعـــنـــا ــــاي عــــلــــى اأ�ـــســـمــــ ـــــ ــــدى الــــن ـــــ ـــــاِدي مـــــــدامـــاو�ــــس ــــــ ـــــسَّ ـــــ�   نـــغـــــــم ذوبـــــــــــــه ال

  . ) )1(  امللك في�سل بن عبد العزيز، وخالد الفي�سل اأمري منطقة ع�سري. ) ابن ُمَعربرِّ
  . ) )2(  هيكل احلياة، �س 64. ) ابن ُمَعربرِّ
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اإْلـــــَفـــــَنـــــــــــا ـــــــلٌّ  ِخــــــــ ــــــاف  عـــــــ ـــــا  مــــــ ــا عــلــيـــــه ِبــــَنـــــــــَدامـــــــــى)1(واإذا  ـــ ــن   اأبـــــــــــــداً لــ�ــس

ُجل ما كان بالأم�س عائَبه. ُفو َم�َساِرُبه، فقد ميدح الررَّ ول ترثيب عليك َفَمن الذي َت�سْ
ِلي���ل، واْقَبل من امل�ُِحّب  ْوح الظرَّ وه���ذا اأوان الوداع فالّرحيل، من رو�س���ة البيهان والدرَّ
دعوة لّلقاء القريب، فاإن اأَجْبَت وَجب يف قلبي الَوِجيب، واآمل اأن ل تكون ممن قيل فيهم :

زاِهــــــــــداً راأيــــــنــــــا  مـــــن  اأوُل  ـــــــــــَت  اأْن َمــــْبـــــــــُذولمـــــا  اأ�ـــــســـــــــــاَبـــــُه  يف الـــــــــــُوّد حـــــني 
 )*( امللحق الأول : 

1ـ حياتــي)2( : ولدت �س���نة )1374ه����( يف الواديني بباد رفيدة .انتقلت واأ�س���رتي 
اإىل مدينة اأبها �س���نة )1381ه�( وانتظمت باملدر�سة العزيزية باأبها . اأدر�س الآن بال�سنة 
الثاني���ة الثانوية مبعهد اأبها العلمي. قلت ال�س���عر �س���غريًا واأولع���ت باملطالعة اخلارجية . 
دعوت لإقامة ناد اأدبي ومكتبة عامة يف اأبها فلم اأجد جميبًا اإل اأ�سداء خافتة من الأ�ستاذ 
اأحمد الرتابي . اأح�س�س���ت باأن اآمايل تتحطم .. واأن املجتمع ل ي�س���غي فتاأملت كثريًا وبدا 
ذلك وا�س���حًا يف �س���عري حتى قي�س اهلل لع�س���ري ) اأبا بندر ( ففتح ناديًا اأدبيًا اجتماعيًا 

ريا�سيًا هو الأول من نوعه باململكة .. فاأعاد ميت اآمايل.  اأحمد بيهان ) 1391 ه� ( . 
2ـ مقدمة الديوان :

قارئي العزيز اأقدم اإليك ديواين هذا ) هيكل احلياة (. واأ�س���عه بني يديك لأ�س���تمد 
من نقدك وماحظاتك �سوابي، وقد عمدت اإىل جمع اأ�سعاري التي قلتها يف بداية عهدي 
بنظم ال�س���عر .. واأ�سفت اإليها �س���يئًا ي�س���ريًا مما قلته حديثًا ليتمكن القارئ من درا�سة 
مقطوعاتي ويوازن بني ما اأنتجته يف البداية وما قلته اأو �ساأقوله يف النهاية .. وكم حاولت 
اأن اأظه���ر الق���ارئ على هذه املقطوعات من قبل هذا املوع���د ولكن ظرويف املادية مل تكن 
ت�س���مح يل ب���اأن اأطب���ع اإنتاجي هذا .. حتى �س���اء اهلل اأن يقوم �س���مو �س���يدي الأمري خالد 
الفي�س���ل مب�س���اعدتي على ذلك .. واإين اإذ اأقدم له �سكري جتاه هذه البادرة اأجد كلمات 
ال�س���كر تعجز عن اأداء ما يكنه �سمريي جتاه �ساحب ال�سمو . عزيزي القارئ .. اإذا كان 
هذا الديوان هو اأول ديوان ل�ساب من منطقة ع�سري فاإين اأعد القارئ باأنه �ستتلوه دواوين 

  . ) )1(  هيكل احلياة، �س 82. ) ابن ُمَعربرِّ
)2(  هذه ال�س���رية الذاتية املخت�س���رة نقلها ابن ًمَعربرِّ من ديوان اأحمد بيهان، وكما اأ�سرت �سابقًا اأنه ي�ستحق اأن يفرد له 

ول�سعره وجهوده العلمية درا�سة مطولة. ) ابن جري�س( .  
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ودواوين باأقام �س���ابة من ع�سري وما ذلك كله اإل ثمرة من ثمرات ما غر�سه �سمو الأمري 
حفظ���ه اهلل . قارئ���ي .. جرت الع���ادة اأن يقدم للدي���وان اأو الناجت الأدبي م���ن قبل اأديب 
مع���روف وناق���د لمع .. لكني اأقدم لك دي���واين هذا لتكون اأنت الناق���د  واملوجه .. وهذا 

�سعري بني يديك يقدم نف�سه .) اأحمد بيهان ( .
 )*( امللحق الثاين :
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ْمِنيَّة)1( 6ـ املََقاَمُة التَّ

حدثنا زهري بن من�سور قال :
ــــَنــــى لـــيـــايل الــــدهــــر عــــنــــدي  لــيــلـــــة ـــر مــــن اإْعــــَمـــــــــاِلاأ�ــــسْ ـــْك مل اأُْخـــــــــِل فــيــهــا الـــِف

هي ليلة اليوم ال�س���ابع من رم�سان)2(، حني َحَلْلُت �سيفًا يف متحف َعاِمُر الأبهاء   
واجُلْدران، باآثار الآباء والأجداد، لتكون ذخرية الأولد والأحفاد، قد اأجاد عبد الهادي)3(  

الرتتيب والتن�سيد، بُح�ْسن َعْر�س بلغ فيه ما ُنريد .
ــــــــــار ُجــــــــــــــــــــــــــْدرانــــــــه ـــــــــــ ـــــــــــــاأنَّ اآثـــــــــــ ـِــــُلكــــــــــــــ ـــــا ُتـــــْقـــــبــــــ ـــــهــــــ ـــــُل ـــــاِب ـــــَق عـــــلـــــى َمــــــــــــْن ُي

ــــِل اخلـــــطـــــاب الــفــ�ــســيــح  ــــــــَوُلُتــــبــــني ِبــــَفــــ�ــــسْ ــــــــْق املِ اأُْخـــــــــــِر�ـــــــــــسَ  واإْن  لــــــديــــــَك 
ْدر  َرى، َفُيِعيد الذكرى لأيام الُقَرى، واأثلجَت ال�سرَّ واإىل متحفك َيْحَمُد القوم ال�سُّ  
بتل���ك الترَّ�ْس���ِمَية، اإْذ ُقل���َت ) متحف متنية (، فاآثرت اأر�س���ك واأهلها، مبفخرة لك �س���ابق 
ِف املتحف، فقد حوى من كل �سي ُم�ْسَتْطَرف، مابني ُمَعلرَّق  ف�سلها . وماذا اأحدثكم عن حُتَ
ْرف النظر والتحدي���ق، َفَيُعود باملرء  لُّ الطرَّ ���ة ال���ّدار، ل مَيَ عل���ى اجلدار، وما هو يف َعْر�سَ
ارة، تاأكل  اإىل ما�ٍس عريق، حيث كانت الُقَرى �ساحبة ح�سارة، ل ت�ستورد �سحنًا اأو َغ�سَ
مما تزرع وحت�سد، ل تعرف الب�سكوت والدجاج امل�َُجّمد . يف متحف متنية من القطع ما 
راج والقازة،  يقرب من ع�سرة اآلف، ويف كل قطعة حكاية من حياة الأ�ساف، فهناك ال�سرِّ
ثم ال�سي�س���ة والفانو�س ولهما قزازة، متنع الريح اأن ُتطفيء الفتيلة، وجاء الإتريك بنوره 

الوّهاج لأْحَلك ليلة، وكان خامتة املطاف، قبل غزو الكهارب لكل النواحي والأطراف . 
���ْعن والَغْرُب  اجة، وال�سرِّ ررَّ ���َمد واملُْخَر�س والدرَّ ويف املتح���ف من اأدوات الّري والزراعة، املُ�سْ
ُدومة،  ُروها للعمل، َفُكلُّ امل���زارع حمروثة خَمْ ���ْنَعها و�َس���خرَّ واللُّوَمة واحَلَكل، قد اأجادوا �سُ
ْمن من ِجْث���َوة َمْرُكومة، هذا هو ال�ّس���َماد الطبيعي، فلم يعرفوا ال�س���ماد  فق���د َجَلب���وا الدرِّ

ال�سناعي .
ــــى طـــــائـــــر الــــــُيــــــْمــــــِن حلــــــَنــــــُه لــــلــــوجــــوِدَزْغــــــــــــَرد املـــــــــاُء يف الــــ�ــــســــواقــــي وَغــــنَّ
ـــهـــاًل  ـــس ـــــدوديــــــا ُبـــــــــــذور احلــــــيــــــاة اأهـــــــــــــاًل و� ِبــــــِعــــــَنــــــاق احلــــبــــيــــب بــــعــــد الـــــ�ـــــسُّ

  . ) )1(  احتفاء ب� ) متحف متنية ( ل�ساحبه عبدالهادي بن اأحمد اآل مهدي . ) ابن ُمَعربرِّ
  . ) )2(  �سنة 1434ه� . ) ابن ُمَعربرِّ

ِنَية، مبطقة ع�سري،  )3(  عبد الهادي بن اأحمد اآل مهدي، �ساحب ) متحف متنية (، وهو من اأهل قرية )الَقارية ( يف مَتْ
( . يف عموم باد تهامة وال�سراة اأفراد عديدون قاموا باإن�ساء متاحف �سخ�سية حتتوي  ومتحفه هناك. ) ابن ُمَعربرِّ

على الكثري من موروث الباد وح�سارتها، لكنهم لاأ�سف ل يجدون من يدعمهم وي�سجعهم . ) ابن جري�س ( .
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���ِليل، �س���اقت َذْرع���ًا بقيدها الثقي���ل، وحولها اخلناجر  وها هي ال�س���يوف ول �سَ  
واجَلَنابي احِلَداد، ثم املحاِزُم وامَل�َساِبت على الأعواد . واإْن اأر�سلت النظر راأيت الَبنادق، 
د، و ) امِلَزّر ( قد احتوى  �سرَّ َواِطق. وتعالوا اإىل َمْنظر جُمَ قد َخَفَت ال�سوت منها وكانت النرَّ
د اإْذ  الثوب ) امل�َُزنرَّد (، فكاأنكم ترون اإحدى ن�ساء الُقرى، وقد اْلَتَحَفت امِلَزّر خوفًا من الرَبْ
ة ُبْل�ِسٍن َفَثمرَّ راحة الَبال . واأين منكم  فء ي�سري يف الأو�سال، ومعه َغِليرَّ �سرى، فما اأَلّذ الدرِّ
املكاِح���ل والعطور، وهي مدار حديث الن�س���اء من اأقدم الع�س���ور، فاأمام���ي منها الأنواع 
ة، مثل  ���ِرَبت عليها الأقفال، ول تبعُد عنها َحْلي الن�ساء من الِف�سرَّ والأ�س���كال، يف دولب �سُ
ي بع�س هاتيك الكنوز الرائعة، من  ة(، وقد ن�سيُت اأن اأ�َسمرِّ )امِل�ْس���كة( و )الِفْتَخة( و )اللرَّبرَّ
َمت الدقائق وال�ساعات،  ررَّ القائد والِوْحَدان والَبَزاِليك الّاِمعة، فقد اأدركني الوقت وَت�سَ
واأري���د اأن اأخربكم عن الُعمات، مابني معدني���ة وورقية من كل الفئات، فعند ابن مهدي 
جال َتْنَقِطع، َفَمن الذي ل ُيِحبُّ الفلو�س، ففيها  منها ع�سرات الِقطع، وعندها اأنفا�س الررِّ
���ة ال���ّدار، َفَثمرَّ ) الَفِريَقة ( و  َظر اإىل َعْر�سَ  ال���داء والدواء لكل النُُّفو�س . واإْن َطاأطاأُت النرَّ
���ة ( ال�س���ريازية َرْم���ُز الَفَخامة والفخ���ار، وللَفِريقة اأهزوجة يرتمن بها ال�س���انع  وِليرَّ ) الزُّ

ي�سرتط فيها جودة الَعِريكة، فيقول : ) ما َعَبْيُتوا يف امِل�ْسَقف َعَبْيَنا يف الَفِريَقة ( . 
ويف ) متحف متنية ( من املعاميل ما ت�سيق به الدار، منها ) الّدّلة ( و)امِلْحَما�س( 
ة (  ْمن ) َحَر�سَ ِمري، وِلل�سرَّ ار(، و ) اجَلْوَحل( للماء الَعْذب النرَّ و ) امل�ُ�ْفَراز ( و ) ِمْنَفاخ النرَّ
َمة( و )القدور( الَعِتيدة،  ارة ( و )الرُبْ ِمري، ول َت�َسل عن ) الَغ�سَ حولها العريكة ِنْعَم ال�سرَّ
ق���د ح�س���رت وغاب اللرَّْحم والع�س���يدة، فاْذَب���ح التي�س يا ابن مه���دي، ول َتْذهب به عند 
ة ط���ريًا . ونعود اإىل الرحل���ة ل رحلة ابن  امَلْن���دي، ج���زاك اهلل خريًا، واأطعم���ك يف اجلنرَّ
َمة من  بطوطة، بل رحلة بني اجُلْدَران مع امل�س���احف املخطوطة، اإ�سافة اإىل جمموعة قيرِّ
الوثائق، فيها ما ي�س���ّر القلب من املعلومات واحلقائق، وليت هذه الوثائق حتظى بدرا�سة 
وحتقيق، فتح�س���ل الفائدة بالتحليل والتعليق . ول يخلو املتحف من معرو�س���ات لألعاب 
الأطفال، و�ساعات يدوية خمتلفة الأنواع والأ�سكال، واأجهزة املذياع والتلفاز، ومل ي�سعف 
الوقت فكان الكام على الإيجاز . فاإذا خرج الزائر وجد اأمامه جمموعة من ال�سيارات، 
مما كان ي�س���تعمل يف �س���الف الأوقات، دّللها ابن مهدي تدليًا، و�س���نع لها ِظاًّ ظليًا، 
د والإهمال، فباتت باأح�س���ن حال. وهنا نودع عبد الهادي و ) متحف  وحفظها من الت�س���رُّ
متنية (، فقد بلغنا مبا �ساهدنا فيه الأمنية، ون�ساأل اهلل تعاىل اأن يحفظه ويرعاه، ليوا�سل 

امل�سرية فيما َي�سُبو اإليه وَيَتَمّناه )1434/9/12ه�( . 
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ْيَهاِنيَّة)1( 7ـ املقامة التَّ

حدثنا زهري بن من�سور، قال :
الأنـــ�ـــس وال�سمر الــنــ�ــســيــم فــطــاب  وغـــــــاب حـــ�ـــســـــــادنـــــــا عـــنـــا فـــلـــــــا ُذكـــــــــــرواَهــــبَّ 
ــنــا نــوا�ــســلــهــا ــــى كـــــــدرواأيـــــــن مــــن تــلــكــم احلــ�ــســـ ـــــ ـــنـــا عــــنـــــــــاء واجنــــل ـــــزال عــــ فــــــ
فانتع�سوا العي�س  بطيب  الن�سيم  ويف ريا�س الر�سى من روحها ح�سرواَهــبَّ 
ـــحـــاب قـــد حليت ـــــم زهـــــــرفـــهـــذه اأكــــْو�ــــس الأ�ـــس ـــا حتـــــف بـــــل اأجنــــــ ـــت بـــهــــ حـــفــــ
ــم تــ�ــســتــحــلــي وتــعــتــ�ــســـــر)2(�ـــســـــــالفـــة تـــ�ـــســـلـــب الألـــــبـــــــــــاب حــلــيــتــهــا ــن املــنــا�ــســـ مـــ

ولي�س َثمرَّ �ُس���ْكر اأو �َس���َراب، فما عندنا اإّل �س���فحات كتاب، يف ُدروب �س���طوره ن�سري، 
ْعر يف ع�سري ( . واأعني به ) ال�سرِّ

ــــــــــــُدُه ــــــــــَعــــــــــُد َمــــــــــــْوِل ــــــــــــْوُم الأ�ــــــــــسْ ــــــــُدُهالــــــــــــَي ــــــــيِّ ــــــــــر و�ــــــــسَ ْه ــــــــــدَّ ـــــــاُح ال ـــــــَب ـــــــ�ـــــــسْ ِم
واخر، اإْن َعَدْدت  ج الُبحور الزرَّ َواهر، وي�سبح يف جُلَ كتاُب َي�ْسمو يف مدارج النُُّجوم الزرَّ
���عراء يف  ���ْعر وال�سُّ �س���حائفه َبَلْغ���ن الألف َبْل تزيد، فيه���ا ُبْغَية كّل طالٍب وُمريد، عن ال�سرِّ
ْف�س للرو�سة الفيحاء،  ْت بالأَزاِهري . وا�ْسَراأّبت النرَّ ع�س���ري، َرْو�سة َعَبَقت من كلرِّ َنْفٍح وَعجرَّ
َحال على ناقة اأو  َفَعقْدُت الَعْزم على رحلة تخلو من الرم�ساء والَوْعثاء، ول ُت�َسدُّ فيها الررِّ
ْعر يف ع�سري ( األوانًا، كالّطري  َتاح من ) ال�سرِّ َبعري، بل �ُسَرى الأقام على الَوَرق الَوِثري، مَتْ

تغدو ِخَما�سًا وتعود ِبَطانًا .
ـــٌق ـــَب َع َهـــُهـــنـــا  اأو  ـــنـــا  ُه ـــاف  ـــَف الـــ�ـــسِّ ــــــــاِدويف  ــــــــَب واأْك اأنــــــفــــــا�ــــــسٍ  ُروُح  اآَراُجــــــــــــــــــُه 

���َرة ِبِطي���ب وَهادها وجباله���ا، وهنا   حمّط  اأنفا����س �س���عراء ع�س���ري واأكباُدها، ُمَعطرِّ
ى، َنَق�َس الترَّْيهاين كتابه �س���طرًا  كاب، ومدار فل���ك الكتاب، َفِمْن ه���ذه الأنفا�س احَلررِّ ال���ررِّ
���يب . واأّول  ���هم املُ�سِ �س���طرًا، واأتى من الإبداع بالعجب العجيب، وَتَقّن�س �س���وارده  بال�سرَّ
واظر، َفَيْعرف القارئ  ���ف الكتاب ذلك الترَّْمهيد الَعاطر، عن املكان مب���ا َيْجُلو َعَمى النرَّ حُتَ

َعراء، وَمَنابُت الأعراق الّزكّية لاأجداد والآباء. مواطن ال�سُّ
ــَبــا ــِبــيــبــة والــ�ــسِّ ــِحــْبــُت ِبــــه الــ�ــسَّ ـــٌد �ــسَ ـــلَ ــــْهــــِو وُهــــــو جـــديـــُدَب ــــُت ثـــــوب الــــلَّ وَلــــِبــــ�ــــسْ
ُــــُه ـــمـــــــري راأْيــــتـــــ ــــــَل يف الـــ�ـــسَّ ــــــثَّ ــــبــــاِب مَتـــيـــُدفــــــــاإذا مَتَ ـــــــــــاُن الــــ�ــــسَّ ـــيـــه اأْغـــــ�ـــــسَ وعـــل

)1(  ن�سبة اإىل الدكتور اأحمد التيهاين الذي ي�سغل حاليًا رئي�س ق�سم اللغة العربية واآدابها يف جامعة امللك خالد . ) ابن جري�س ( .
)2(  من ق�سيدة لعمر بن عبد القادر احلكمي ) ت 981ه� ( . ) ابن جري�س ( .
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ه وجداوله، واأعني بها اأبواب كتابه وُف�سوله،  ْيَهاين حول اأنهار َرْو�سِ ُثم ي�س���ري بنا الترَّ
اِخر،  ْهر)1( الزرَّ ي�س . وقد وقفت على النرَّ في�س، كاأّنها َحاِلَية بجواهرها مَتِ ���راز النرَّ ذات الطرِّ
فاأْلَفْيُت هناك تلك املوارد وامل�س���ادر، َقْد �َسَبق بها َغرْيه من الأوائل والأواخر، ومل يرتك 
لرَّكني الّزهو وال�سرور، وتاهت الَعنْي  ِقري . ومَتَ لهم اإّل الَو�ْسل الي�سري، وما حواه الّنوى من النرَّ
���ْعِرّية، ول �س���يما املطبوعة ل اخلّطّية، وقد  واوين ال�سرِّ بني ال�س���طور، واأنا اأقراأ اأ�س���ماء الدرَّ
ين يف اخِلَطاب، اأعطيته ديوان  ْيَهاين وَعزرَّ َناَه���زت املئة اإّل واحدًا تاه وغاب، فاإن َطِمع الترَّ
ه العزيز القدير)2( . ومن م�سادره ) املختارات  ) نغم من ع�س���ري(، ل�ساعر م�سى اإىل ربرِّ
���عرية (، وهي الّدواوين اجَلماعّية، ويتلوها من امل�س���ادر ال�س���حف وامل�َّجّات، وثّم  ال�سرِّ
الكن���وز واخَلبيئات، ومن بعد ذلك كتب التاريخ والرتاجم، وهي ل تخلو من ُبْغَية الباحث 
واوين اخلطية (، حيث احرتز املوؤلف يف اإ�سارة ذكّية، وهي  احلازم، واأقّل امل�س���ادر ) الدرَّ
ْر�س والترَّحليل . خ�سيته على املخطوط من الترَّغيري والتعديل، يف َحال الطباعة فيْخَتّل الدرَّ

ـــْبـــهـــٍة واْحــــــــزْم فــمــثــلــك يف الــعــظــائــم َيــــْحــــِزُمل تــــركــــْن لـــلـــنـــا�ـــس مـــو�ـــســـع �ـــسُ
َتلى  رب والرت�ساف، حتى ُتَهّياأ النفو�س، وجُتْ وهنا يحني مو�سم الِقَطاف، وموعد ال�سُّ
العرو�س، فقد َرا�س املوؤلف اأقامه، واأ�س���رج ُخيوله ورفع اأعامه، ثم اأقبل على م�س���ادره 
ْعر ومو�سوعاته �سبعة مباحث)3(،  َيَتَفّاها، على �س���وء ُخّطة اأْحَكَم ِبَناها، فاأغرا�س ال�سرِّ
رة، وقد َت�َساوقت  ررَّ ة، والعبارات حُمَ َ ربرَّ هي يف الرباعة مبكانة املثاين واملثالث، فالأفكار حُمَ
َناعة، ومالك  د اليماين، ول َغْرو فاملوؤلف فار�س هذه ال�سرِّ املباين مع املعاين، َكَن�ْس���ج الرُبْ
���َمات الفنّية(،  ���ة، يف باب ) ال�سرِّ ���ة الباغ���ة والرباعة، وتبدو مه���ارة الترَّيهاين اجَلِليرَّ اأَزمرَّ
فهناك ُمْعرَتك الُفحول، يف ثنايا ال�س���طور والُف�س���ول، وهي اأربعُة ُف�س���ول ُمَت�َساِوَقة )4(، 
���َرة ُتثري  ���فوح والِقمم املَُتورَّجة، بُخ�سْ كاجلب���ال على َن�َس���ٍق ُمَتَناوحة، قد اْزداَنت منها ال�سُّ

َظر والنُُّفو�س املَُتاأَجحة . النرَّ
ْهل امل�َُحال، فا  ���ال الَقلم وجال، واّت�َس���ع له امل�ََدى فاأتى بال�سرَّ وَعرْب هذه الُف�س���ول �سَ
���َواء،  ترى اإّل الِعَبارات املحُبوكة، والأحكام البارعة امل�س���ُبوكة، ل َتِندُّ منها عبارة عن ال�سرَّ

ولي�س يف اأحكامها اأي الِتواء .

. ) )1(  هو الباب الأول من كتاب ) ال�سعر يف ع�سري ( .)ابن ُمَعربرِّ
. ) )2(  هو ال�ساعر : اأحمد بن من�سور ب�سا�سة، رحمه اهلل تعاىل  . ) ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  وهي : املدح، واحلنني، والو�سف، والهجاء، والَغَزل، والإخوانيات .)ابن ُمَعربرِّ
. ) ْعرّية، املو�سيقا والإيقاع .)ابن ُمَعربرِّ ورة ال�سرِّ )4(  هي ف�سول : البناء، اللغة، ال�سُّ
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فهنيئًا لكم �ُسعراء ع�سري، ِب�ِسْفٍر لي�س له نظري، فقد َبلَغ بكم َمَناط الأقمار والنُُّجوم، 
رف امَلُروم، و�س���هر الليايل يف ا�ْسِتْمَناح الق�سائد واملقطوعات،  و�س���ار بكم يف مدارج ال�سرَّ
افية،  ْوِغ العبارات ال�سرَّ مبا يحتاجه البحث من ال�سواهد والإ�سارات، وما يتلو ذلك من �سَ

افية . قدية ال�سّ والأحكام النرَّ
وه���ا هو قلمي ُيِقرُّ لفت���ى َتْيهان، ببلوغه غاي���ة اجلودة والإتقان، فلي����س هناك اأْبدع 
���كر والِعْرفان، وبارَك  مّم���ا كان، فيما َخّطه قلمه من باغة وَبيان، فله اأ�س���مى اآيات ال�سُّ
اهلل تع���اىل ل���ه يف ُجه���وده العلمّية، ويف اإبداعات���ه الأدبية، واحلمد هلل ال���ذي بنعمته تتم 

احلات . ) 1438/12/12ه� ( . ال�سّ
8ـ  املقامة اجَلا�ِسيَّة )1(

ال )2(،ُكْنُت على موعٍد  حدثنا زهري بن من�سور ، قال : يف يوم اخلمي�س من �سهر �َسورَّ
اج )4(، لن�سلك يف الأر�س ذات الِفجاج ، اإىل  جال )3(، لإجابة دعوة من فررَّ مع ُنْخبة من الررِّ

)جا�س ( َمْوئل امل�َ�َساِرَدة ، قبيلة اأحاطت باملكارم واردة و�ساردة . 
ـــِدهـــا ـــــــة جَمْ ـــرد مـــن ذوؤاب َمـــ�ـــسْ اآل  ــــــــاِجمـــن  جِلَ دون  قــــحــــطــــان  اإىل  ُتـــــْنـــــَمـــــى 
ــــا َيــــــــــُد الإنـــــهـــــــــــاِجحـــيـــُث الــــُعــــال ممـــــــدودة الأطـــــنـــــاب مل ـَـــهـــــ ُتـــــْخـــــِلـــــق مــــعــــامِل

�ْسيار اإىل الغاَية ، فقد اأعّد اأحدهم)5(،كتابًا  ونعود بكم اإىل البداية ، حتى ُنلِقي ع�سا الترِّ
زه ب�س���رية عاط���رة ، ِلَرُجٍل  يف ثوٍب ق�س���يب)6(، جمع فيه ح�س���اد قلم لكاتب اأريب ، وطررَّ
اج بن �س���ايف ، وقاه اهلل من َزْوَرِة امل�س���ايف .  اِم���ده ب���ني النا�س �س���ائرة ، ذالكم هو فررَّ حَمَ

َلْت اإىل ُمِعّد الكتاب ، دعوة من فّراج فكان اجلواب : وَو�سَ
ْدِرَنــــَعــــم ، ولـــكـــم فـــ�ـــســـٌل بـــاأ�ـــســـرف دعـــــوٍة ال�سَّ ُمْن�َسِرح  يا �ساح -  غدوُت بها - 
له ِعْرُق لوؤم ، مل  َيَزْل  يف  اخلنا  َي�ْسريوقــد قيل : ل يــاأبــى الــكــرامــة غــري َمــْن
ــــى الــــكــــرامــــة عــنــدنــا ـــم اأعــــل ـــُك ـــ�ـــس ـَــْجـــِل رِّمِل ــدُّ ـــ ــى  اإلــيــنـــــا مـــن  الـــ  وَلــْفــُظــُكــم اأ�ــســهـــ

)1(  اجلا�س���ية : ن�س���بة اإىل باد جا�س اأحد مراكز حمافظة تثليث، و�س���كانها من ع�سري امل�س���اردة . للمزيد عنها انظر 
م�سعود امل�سردي. جا�س: عبق املا�سي واجناز احلا�سر)1431ه�( )287�سفحة(. ) ابن جري�س ( .  

. ) )2(  1434/10/22 ه� .)ابن ُمَعربرِّ
. ) )3(  هم : حمد بن �سعيد اآل حمد ال�ُم�ْسَتِنريي ، واأحمد بن علي مطوان ، و�سعيد بن عبد اهلل  جف�سر .)ابن ُمَعربرِّ

. ) اج بن �سايف امللحم ، من اأهل جا�س . )ابن ُمَعربرِّ )4(  فررَّ
. ) )5(  حممد بن اأحمد ُمَعربرِّ . )ابن ُمَعربرِّ

. ) اج بن �سايف امللحم : قلم يف موكب التاريخ ( �سدر �سنة ) 1434ه�( . )ابن ُمَعربرِّ )6(  هو كتاب بعنوان : ) فررَّ
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ــــي ، واإنــــنــــي ــــَهــــمِّ ِل َغِنيُت  بها عن  َطْلعِة ال�سم�س  والبـدِروروؤيــــتــــكــــم اأجــــلـــــــــى 
ــــاً مـــــ ِرعـــلـــيـــك حتــــيــــات الـــــَقـــــُبـــــــــــوِل َتــــُكــــرُّ – بـذا  الَع�سْ ُيَعّد  اأيا واحداً – عندي 

ْكُب من كل فجٍّ عمي���ق ، واْلَتمرَّ اجَلْمُع يف  ولأّن الرفي���ق قب���ل الطريق ، فقد حتّرك الررَّ
متحف ) موروث الأجداد ( )1(، عند حمد بن �س���عيد ِمْن اآل ُم�ْسَتِنري الأجماد ، وطاب لنا 
���ر ، فامتطينا �س���يارة  اأ وُتدار . وحان اأذان الَع�سْ امل�َِقيل بني الآثار ، وفناجيل القهوة مُتْ
كب حمد امل�ستنريي ، وحدا احلادي اإىل ) جا�س ( �سريي،  ابن جف�سر )2(،  وكان اأمري الررَّ
����س ( )3(، واأ�ْسَرْفَنا على  ����س، حتى حاذينا ) ذات الَق�سَ ودارت بيننا الأحاديث والَق�سَ
ة ( بعد  ْيَنا اإىل ) امل�َ�سرَّ باد َطِريب ، �س���قاها احَلَيا وجاد عليها بُكلرِّ غ�سن َرِطيب ، وَم�سَ
بيخة ( حيث ابن �َسْفلوت ، فقد كادت  اة( ، ُن�سابق الوقت ِبَطيرِّ الفاة ، اإىل ) ال�سُّ )الَغ�سَ
ال�سم�س ُتْذِعن لاأُُفول واخُلُفوت ، حتى و�سلنا قبل حلول الظام ، اإىل جا�س بلد امَل�َساِرَدة 
ب بنا ال�س���يخ عبد املح�س���ن امللحم مع اأخيه َفّراج، وزالت الَوْعَثاء واْعَتَدل  الِكرام ، َفَرحرَّ

امِلزاج ، بحليب اإْبٍل ُمْعَترَب ، ولي�س حليب النوق كالبقر .
ـــــاِق ـــــفــــــ اّت واأيًّ  هـــــــــذا  ـــــع  ــــــ ـــــْم َج ــــــــِد   وِرفـــــــــــــــــاِقاأيُّ  ـــــــحـــــــاٍب  اأمــــــــاجـــــــــ و�ـــــــسِ
لــيــ�ــس يــخــ�ــســى الإمــــــــالق يف الإنــــفــــاِقكــــل فـــــــرٍد مـــنـــهـــم مــــن الـــفـــ�ـــســـل َكــــْنــــٌز
ـــــاأ�ـــــس يف ة الـــــبــــــ ـــــــــــــدَّ ــــــني �ــــــسِ ـــاِقجــــمــــعــــوا ب اجلـــــــدِّ  ويف  الــــهــــزل  ِرّقــــــــة  الـــُعـــ�ـــسَّ
ـــــي جــمــعــتــهـــــم ـــــت ــــة ال ـــــــاِقاإمنــــــــــا الــــ�ــــســــاعـــــ ــــت يل حمـــــــــــا�ـــــســـــَن  الآفــــــــ َجــــَمــــعـــــ

���حون الترَّمر، ودارت  ���َطِلي ِبَوِقي���ِد اجَلْمر ، يف موك���ب ِمْن �سُ ���ٌة كانت َت�سْ واأْقَبل���ت دلرَّ
الأحادي���ث كالأغاري���د، وكاأن الق���وم يغرفون من البحر املديد ، يف جمل����سٍ َجَمع املفاخر 
واملحامد ، وَنَبَذ كل كاذب وحا�س���د. وحان الُقُفول من ا�س���رتاحة فّراج ، اإىل بيوِت احلّي 
مت  والليل داج ، وَعَمْدنا اإىل دارٍة تاألأت اأنوراها ، َح�ْس���َناُء من ُح�س���ن اأ�س���حابها ، وُقدرِّ
���ُعوا كاأ�س  مائ���دة ُمَنّوع���ة ، وقهوة النُبرِّ ُم�َسْع�ِس���عة ، وحولنا اأبناء واأحفاد لآل ملحم ترا�سَ
املفاخر ، ي�سعون اإىل اإ�سعاد �سيوفهم بالرتاحيب وامل�ََجامر ، واأقبل ِرجاٌل من بني َم�ْسرد 

ْوء مبا�سم . اأهل الُعَلى واملكارم ، اأهًا و�سهًا بِب�ْسِر وُجوٍه و�سَ
ـــِد  ـــــارج لـــلـــمـــجــــ ـــــولفـــهـــنـــيـــئـــــــاً لــــكــــم مـــــعــــــ ـــــُمـــــــــــونـــــهـــــا وُكـــــهــــــ �ــــســــبــــابـــــــــاً َتـــــ�ـــــسْ

)1(  متحف ) موروث الأجداد ( من اأكرب املتاحف اخلا�سة مبنطقة ع�سري ، ومقّره يف تندحة مبحافظة خمي�س م�سيط، 
. ) و�ساحبه حمد بن �سعيد اآل حمد ال�ُم�ْسَتِنريي. )ابن ُمَعربرِّ
. ) )2(  �سعيد بن عبد اهلل جف�سر ، من قبيلة َوَق�َسة . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  جبل بالقرب من طريب ، وي�سمى الآن اأّم الق�س�س . )ابن ُمَعربرِّ
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ــــوهــــا ـــــ ــــُم اأُورثــــت الـــــَعـــــــــــالء  ـــــة يف  ــــــ ـــــَع ــــان جــــيــــاًل فــجــيــالِرْف مـــــن قــــــدمي الــــزمـــــ
ـــاءت ـــــعـــــايل ل تـــرتـــ�ـــســـي حـــيـــث �ـــس ــــــرام ُبـــــُعـــــــــــولوامل غـــــــري اأكـــــفـــــائـــــهـــــا الــــــكـــــــ
ـــاً ـــر يـــومــــ َعـــــْيـــــتـــــم الـــفـــخــــ ـــِهـــدنـــــــا مـــنـــكـــم دلـــيـــالفـــــــــاإذا مـــــا ادَّ فـــكـــفـــى مبـــــا �ـــسَ

���جع اجلمي���ل ، واإيّن اإىل ذاك الَفّن اأِميل ، وقام ال�س���يخ  د عريف احلف���ل بال�سرَّ وغ���ررَّ
ور ، وم�سى يف حديثه يقول  ور ، فرّحب بالقادمني واأثنى على احُل�سُ اج كالأ�س���د الَه�سُ فررَّ
ُدُق ، كامِل�ْسك َت�ْسحُقُه الأكفُّ َفيعَبُق ، واأتى على ِذْكِر من اآزروا الكتاب)1(، فاأفا�س يف  وَي�سْ
هر اجلاري ، اإذ  ُله يتحّدر كالنرَّ هاري ، وَف�سْ واب ، ومنهم حممد بن �سعد النرَّ الثناء بكل �سَ

ْبع ، واملعروف عند اأهله َطْبع . حمل عبء تكاليف الطرَّ
ـــا ُمــــْقــــبـــــــــاًل ـــن ـــي ــــد انــــتــــقــــالجـــــئـــــَت بــــــــاخَلــــــــرْي  عـــل ــــعـــــ ـــــلـــــت مــــــع الــــ�ــــسَّ وَتـــــَنـــــقَّ
بـــــاَعـــــــــــُه يـــــومـــــــــــا  َمـــــــــــــدَّ  مــــــــــا   ـــه وا�ــــســــتــــطــــالواإذا  طــــــــال فــــيــــمــــا يـــبـــتـــغـــيــــ

ومنهم م�س���عود بن فهد امَل�ْس���ردي ، والف�سل منه �َس���ْرَمدي ، َنْبٌع ل ين�سُب َمِعينه من 
املكارم ، اأو بحر جود موجه ُمَتَاِطم .

َك�ُسْمر تخالُهـا  املع�سالت  يف  ِهــمــٌم  ــــيــــ�ــــسَ الـــظـــبـــا حـــــّدالــه  الـــقـــنـــا طـــعـــنـــاً وِب
ــــدائــــد كـــّلـــهـــــــا فــهـــــل مــثــلــه مـــن ُويّل احلـــــلَّ والــعــقــدايــــحــــل بــــهــــا ُعـــــقـــــد الــــ�ــــس
دجــــا اإذا  �ــــســــهــــاب  مـــــن  لــــنــــا  حــّدايــــ�ــــســــيء  الظبا  وِبي�َس  طعناً  القنا  َك�ُسْمر 

وكم متنى فّراج اأن يرى َغْيَثان ، يف موكب الفر�س���ان بحوَمِة امليدان ، فغيثان �س���م�س 
رع ( )2( ر�س���ول حمب���ة اإذا غاب احلبي���ب ، وهو من اأقلرِّ  ماله���ا اأب���دًا مغي���ب ، وهذا ) الدرِّ
خ تهامة وال�س���راة ، ولغيثان غيث يف �س���ماء اجلنوب ، �س���اقُه يف )القول  الواجبات ، مل�ُ��وؤررِّ
املكت���وب ( )3(، فاأْحَي���ا به ما كاد ميوت من الرتاث ، واأجند م���ن بعده مبوؤلفات واأبحاث ، 

ة يف جبني الدهر ، وله من اهلل تعاىل املثوبة والأجر . هي ُغررَّ
ــــٍع  ــــَداَف ـــان غــــرَي ُم ـــس ــــَزى لـــك الإحـــ� ــــْع ــــَت  قــلــيـــــُلُي ــــمـــــ ــــِل واملـــحـــ�ـــســـنـــون كـــمـــا َع
ــــورهــــا وحَتــــــوُليــــا مــــن لــــه يف الــــّنــــا�ــــس ِذكــــــــٌر �ــســـــائــٌر ـــِرُق ُن ــــ ـــ�ـــس كــالــ�ــســمــ�ــس ُي
ــــــارٌة ـــــــ ــــــيَّ ـــــــــة �ــــــسَ ــــــــٌب عــــلــــمــــيَّ ــــيــــُلومــــــــواهـــــــــ ـــا  وَرِحـــــ ــــَفــــٌر لـــهــــ ــي �ــــسَ ـــ ل يــنــقــ�ــس
ــــِرِه ــــْحـــــ رُّ الـــــــذي مـــــن َب ــــُلهــــــذا هـــــو الــــــــــدُّ ــــُه لـــنـــــــا وُتــــِنــــيـــــ ـــــ ــــُذُل ـــــ ــــب مــــــا ِزلـــــــــــَت ت

. ) )1(  اأي كتاب : ) فّراج بن �سايف امللحم : قلم يف موكب التاريخ ( من اإعداد حممد بن اأحمد ُمَعرب . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )2(  هو درع التكرمي اخلا�س بالأ�ستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جري�س . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  هو كتاب : ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ( �سدر منه �ستة اأجزاء ، وال�سابع  قيد الإعداد . )ابن ُمَعربرِّ
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ة رجٌل)1( َبَهَر  م امِلَن�سّ َمُم باٍد يف ِعْرِنينه ، وَت�َسنرَّ ثم عاد ال�سيخ فّراج اإىل عرينه ، وال�سرَّ
ال�سامعني ، وجاء ِب�سحٍر للعقول ُمبني ، بكام عن الأدب يف الإ�سام ،كاأنه �َسْجع احلمام، 

اد ، مع حاوة يف النُّطق والإن�ساد . من ب�سري بذوقه َنقرَّ
ـــــٌر غـــــزيــــــ ــــــــٌم  ـــــــــ ــــــــْل وِع رائـــــــــــــــــــــٌع  ــــاماأدٌب  اأيـــــــــَن مــــنــــه  الأزهــــــــــــار يف  الأكــــمـــــ
ــــاً الــــكـــــــــالمفـــــــــــــاإذا مـــــــا �ـــســـمـــعـــــــت مـــــنـــــه كــــالمـــــ ُحـــــــــــرَّ   الــــــكــــــالم  ذاك  كــــــــان 
ــــُطــــول ـــياأنــــــــت َغــــــْيــــــٌث عـــلـــى الــــُعــــفــــاة َه طـــامــــ الآداب  مــــــن  ــــٌر  ــــحـــــ ب اأنــــــــــت 

ن الرحي����ل ، وذاك اأذان عل����ي ثقيل ، فما اأق�س����ر �س����اعات ال�س����رور والهناء،  َن ُم����وؤذرِّ واأذرَّ
ول�س����يما عند هوؤلء القوم الف�س����اء ، فقد لقينا منهم ما يعجز القلم عن و�س����فه من ح�سن 
ال�سفات ، ولو ماأت من ذاك مئات ال�سفحات ، فف�سلهم كالنهر اجلاري ، وب�سا�سة الُوُجوه 
كالقمر ال�ساري ، قد اأح�سنوا ال�ستقبال والرتحيب ، واأ�سمعونا من الكام اأغاريد العندليب .

حــــــــيـــــــــ الــــــــرَّ اأِزف  ــــــــــــــــــُل  َفــــــــــــــــــــَزّودونــــــــــــــــــــا بــــــــالــــــــدعــــــــاءاأحــــــــبــــــــابــــــــنـــــــــــــــــا  ـ
ـــــــكـــــــم ــــــــ ـــــــْن ِم لأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرُف  ــــــــَن الـــــــوفـــــــاءاإين  يــــــــا �ــــــــســــــــادتــــــــي  ُحــــــــ�ــــــــسْ
يــــخــــب مل  فــــــيــــــكــــــم  كــــــــنــــــــت  ــــــــــــــــــْذ  رجـــــــائـــــــيُم يـــــــخـــــــب  ومل   اأمـــــــــــلـــــــــــي 

ويف ختام هذه الرحلة ال�س���عيدة ، ل يغيب عن ذهني �س���احب امل�س���اعي احلميدة ، 
���َبه القريب، من فّراج بن  �س���ديق وزميل عمل يف كهرباء طريب)2(، راأيت يف ا�س���مه ال�سرَّ
�س���ايف امللحم ، ف�س���األته عن ذلك فاأجاب ومل يتلعثم ، ذاك عمي وبه ُنَفاخر ، فقلت : هّا 
حمل���ت اإلي���ه بع�س الدفات���ر)3(، ومن هنا بداأت العاقة ال�سخ�س���ية ، ب�س���بب هذا الفتى 
ة ، فكتب اهلل لن���ا وله الأجر والثرَّواب ، ورزقنا طاعته وح�س���ن  �س���احب الف�س���ل والأرَيِحيرَّ

املاآب . )1434/10/25ه�( .
ْبِتيَّة: 9ـ املََقاَمُة ال�سَّ

رفاء، من ذوي املروءة  حدثنا زهري بن من�سور، قال : دعا علي الأ�سمري)4( بع�س الظُّ
ْعر البديع، ول �سيما اأن  والوفاء، اإىل    ُمواَفاِته يف ا�سرتاحة الربيع، لياأن�سوا بالع�سيد وال�سرِّ
ثنا عن  يف اجلماعة �ساعٌر من متنية، علي بن ح�سن اآل �سعيب)5(وبه تطيب الأم�سية، ُيَحدرِّ

. ) )1(  مفلح بن فايز بن �سامل ) من قبيلة امل�ساردة ( . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )2(  من �سنة )1416 ه� اإىل �سنة 1419ه�( ، وهو الأخ : جلعد بن عبد املح�سن بن  �سايف امللحم . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  الدفاتر : بع�س موؤلفاتي  . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )4(  علي بن ح�سن الأ�سمري : اأديب، و�ساعر، و�سحفي، ولد �سنة 1364ه�، ومات �سنة 1433ه� .)ابن ُمَعربرِّ

. ) )5(  علي بن ح�سن اآل �سعيب : �ساعر، واأديب . )ابن ُمَعربرِّ
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حة  ���عاب، فكاأنه ير�سم بالكلمات، �سورة وا�سِ اأيام ال�س���باب، وما اأدركه من م�ساولة ال�سرِّ
الَق�َس���َمات، ول ن�س���ك يف نقله وروايته، ونحكُم   ب�سّحة عقله وِدَرايته، بل ُيِفي�ُس علينا ِمن 
���ّوعنا بنفح���ات الأزهار، وَلَفَحْت  ���ب، من �ِس���ْعره فَنْزَدِهي ونطرب، فكاأمنا َت�سَ َنْبٍع ل َيْن�سُ
رو�س  ك القلم، على الطُّ َعْيب فحررَّ وُجوهنا ن�س���مات الأ�سحار . ولو اأطاع علي بن ح�سن ال�سُّ
فكتب ور�س���م، فهو �س���احب ذاكرة عالية اجلودة والإتقان، فمتى نرى ذلك الكتاب الذي 

يحفظها من عوادي الّزَمان، ونحن على اأمل، فاترك الترَّ�ْسويف والك�سل .
افيه اأحييت بال�سعر اجلميل ُغ�سون َوْرٍد ذاويهيا �ساعر منح القري�س �سفاَء َنْف�ٍس �سَ
و�َسَكْبَت َذْوَب الروح مل تبخل باأية قافيهفت�سامقت طوًل وعـّف اأريجهـا ُمَتباهيه
فلَك التهـاين ما حييت بكل خري دانيهاألب�ستها وطن ال�سموخ فاأ�سرقت ُمت�ساميه

 فاإذا األقيت النظر اإىل ميني ال�س���اعر، وراأيت علي بن مو�س���ى كالأ�س���د الكا�س���ر، قد 
ُهم من  اأوق���د الّنار للحروب، على ِعيَدان الُغ���روب، من الليربالية اأهل الَغَثاَثة، ومن َلفرَّ َلفرَّ
���َعُد ين�س���ر األويته وُبُنوده، والن�س���ر حتت ظال  عب يقدُم جنوده، وال�سرَّ اأهل احلداثة، والرُّ
اأعامه، وحفظ اهلل من َخْلِفه واأمامه . َعَرْفُته ُمنذ ثاثة عقود، وهو على امَلَحّجة اأ�س���لب 
من احُلُيود، ل يعرف املجاملة واملداهنة، يف �سبيل احلق واإن َعُظَمت الكائنة، ول َتُظننرَّ اأّنه 
ة عليه �سّلم واأذعن،  �ساحب �ِسْحَنة جاِمَدة، اأو ُيحبُّ اجِلدال واملَُعاَندة، بل اإذا قامت احُلجرَّ
اَحبة، ول يخلو ِجَراُبه من طرائف  ول �سيما بالدليل الذي ل ُيْطعن، وهو ُحلْو امَلْع�سر واملُ�سَ

املداعبة، يروق له ال�ّسْعر اجلميل فيطرب، وُيَناو�س ال�ساعر بَنْقٍد ُيِجيُد فيه وُيْعِرب .
ــيــُب ِبـــِه ــ�ــسِ ــــــْوٍل َلـــــُه فــ�ــســٍل ُي ـــزاُنمـــن كــــلِّ َق ــــ ــــٍل َلــــــــُه بـــــالـــــَعـــــْدل مـــي ـــــ ــــْع وكــــــــلِّ ِف
َوْقـــــــــــــٍت ربـــــيـــــــــــٌع يف خـــــــــالِئــــِقــــه ـــَتـــاُنوُكـــــــــــلُّ  ـــيـــِب ُبـــ�ـــسْ ـــــِه يف الـــطِّ وُكــــــلُّ رو�ــــــسٍ ِب
ــِمــعــاً ــَت ُمــ�ــْس الــــدهــــُر  ـــى  ـــَغ اأ�ـــسْ ــم  تــكــّل ـــيـــُخ لــــداعـــــــــي املـــــــــاِء ظــــمــــاآُناإذا  ـــ�ـــس كـــمـــا ُي

واإذا طلبتم من املحا�سن اْزِدَياد، فهي عند ح�سني بن زياد، ي�سعى اإىل بذل املعروف، 
���ُيوف، وياأَن�ُس به اجللي�س، فهو ِنْع���م الّرفيق الأني�س . ول  َب�ُس���و�س املَُحّيا لل�س���احب وال�سُّ
تعجبوا من هذا الثناء، فَلْيَلُة ابن زياد فاخرة الَع�َس���اء، فرتى من الأ�سناف والأ�سكال ما 
له واأح�سَن  راب، فاأكرمه اهلل وَجاَد عليه، ِبَف�سْ لذرَّ وَطاب، يف �س���ورة املا�سي للطعام وال�سرَّ
اإليه . وَت�ْسري الَيْعُمَاِت الَهوادي، اإىل فتى اجُلود هادي، قد ماأ النف�س �سرورًا، وكان يل 

م�س الغاِربة، وكاأنها ذاُت َدلٍّ هاِربة . بُجّدة قمرًا ُمنريًا، وياأن�ُس اإىل مراأى ال�سرَّ
كـــــــاأّنـــه الأ�ـــــســـــيـــــِل  ــــون  لـــــ اإىل  ِلـــــَفـــــــــــراِقانـــــُظـــــر  ٍع  ُمـــــــــــــــودِّ ــــــوُن  لـــــــ ـــــــــــكَّ  �ـــــسَ ل 
ـــــّداً مــــن الإ�ــــســــفــــاِقوالــ�ــســمــ�ــُس مـــن �ــســفـــــق املـــغـــيـــِب كــاأنــهــا ــــْت خــــــ ــــ�ــــسَ ـــد َخــــمَّ قــــ
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ثم اأ�سبح من اأع�ساء ال�سبتية بعد التقاعد، قد اأْرَخَط ِل�َسماع الق�س�س والق�سائد، 
وهو ُيحّب الّنَقا�س واحِلَوار، ول َتُروقه قهوة النُبرِّ باحَلَوار، ِب�س���ٌر َيِزيُد يف كاأ�سها وَبْهَجٌة ل 
َتْنق�س، ومنها امل�َُحّيا �س���احكًا يكاد َيْرُق�س، ُجِعَلت ُمْهَجتي وروحي ِفَداكا، َدْع قهوة النُبّ 

ل فاكا، اإّل اإذا ُكْنَت َكَمْن قال : ُتَقبرِّ
�ــســيوَقـــْهـــوتـــي احِلــــــْبُ واملِـــــْزمـــــاُر يف َقــلَــمــي والــــِعــــْلــــُم فــاكــهــتــي والــــُكــــْتــــُب ُجــالَّ
ــالــ�ــســه ــــى يف جمـــ ــــنَّ ــــَغ ــــَت َي ـــْفـــَظـــِة املــ�ــســطــفــى عـــن ابــــن َعـــّبـــا�ـــِس طـــــــوبـــى ملـــــن  ـــلَ ِب

���احب الوديع،  واإن �س���األتم ع���ن رفيق الرحل���ة اإىل الربيع، فهو علي بن جار اهلل ال�سّ
رُته ياأكل وي�سرب . ل يخرج من منزله اإّل مع اأذان املغرب، واأنا اأَتَقْلَقل من الربد وَح�سْ

ــــــــــازاً ــــــــــــي جمـــــــــــ ــــــــــــّد َعــــــــــــنِّ �ـــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــددُت عــــــــــنــــــــــه حــــــقــــــيــــــقــــــْهمــــــــــــن �ــــــــــــسَ
فــــــــلــــــــ�ــــــــســــــــُت اأرعـــــــــــــــــــــــــى ُحـــــــــُقـــــــــوقـــــــــهومــــــــــــــــــن اأ�ــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــاَع ُحــــــــقــــــــوقــــــــي
فـــــــــلـــــــــ�ـــــــــســـــــــُت اآتـــــــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــريـــــــقـــــــهومــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــاأى عـــــــــــــن طــــــريــــــقــــــي
�ـــــــســـــــديـــــــقـــــــي يـــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــوُن  ـــــــديـــــــقـــــــهول  �ـــــــس ــــــــــــــــــــــوُن  اأكـــــــــــــــــــــــ ول 

���حبته ل�س���رورة قطع الطريق، باأحاديث���ه الَعْذبة واأُ�س���لوبه  ول�س���ت اأ�س���تغني عن �سُ
�س���يق، ولي����س ُيداين ابن ر�س���يق وابن الَعمي���د، ولكّنه يجري مبا اأُري���د، من الطرائف  الررَّ
���عر كما يقول، وَيُروغ اإن طلبته بيتًا  ���ادر، يقول ال�سرِّ والنوادر، وله يف كل واٍد َمَداِخل وَم�سَ

بكامه املع�سول، فهل اإىل �ِسْعره من �سبيل، اأم دون ذلك قاتل وقتيل .
رحم اهلل تعاىل الأديب الراحل، الذي اختار هوؤلء الأفا�س����ل، فاأدلج بهم اإىل ا�س����رتاحة 
الربيع، وتركوا اأوكارهم يف اجلبل املنيع، َذِلُكم علّي بن ح�س����ن الأ�س����مري �ساحب الُهُموم)1(، 
����ُدور اإىل اأهل امَلْنُثور واملنظوم، و�س����ورة  َناِطقٌة مل�س����رية الأدب يف ع�سري، قد اأح�سن  َنْفَثُة َم�سْ
الَعْر�س والت�س���وير، جمع بني احلاوة واجلزالة، وجاَل و�س���ال بالَب�َس���الة، ل َتُفّل غرَب 
يك  ة الدرِّ طاح . ولي�س كتابه هذا َبي�سَ ل�سانه مطاولَة الكفاح، ول   ُتْدمي هامته مداومة النرِّ
ْقَرق،  ة َترَتَ فوف َثوت اآثارُه القدمية واجلديدة، حمزونٌة تبكي اإْلُفها َبَعرْبَ الفريدة، فعلى الرُّ

مات احلبيب َفَمْن علينا ُي�ْسِفق .
ي الــّدُمــوع لــه اأْمــرا  ، ل َتْع�سِ ـــْذراهــو الــَبــنْيُ ــهــا ُع َفــْيــ�ــسِ ال يف  اإىل الـــُعـــذَّ َفـــُعـــذراً 
ــــــداِث الـــلـــيـــــــايل فــاإّنــهـــــا ـــاً لأْحـــــــ ـــ�ـــس ـــْع ــــــٌة َدْهــــــــراوَت ــــــاِرَب ـــــــ ــــاً وَح ـــــــــاملــــٌة يــــومـــــ ُمــــ�ــــسَ
الــَهـــــوى ِع  َيـــــــدَّ ــَع املــــاُء واجَلـــْمـــراِفــــَراُقـــــــــك يـــا عـــــلــيُّ مَلْ  ــْجــَم عــلــى َحـــالـــِه، اأو ُي

. ) )1(  اأي كتابه : هموم ثقافية عن امل�سرية الأدبية يف ع�سري، طبع �سنة 1413ه� . )ابن ُمَعربرِّ
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ـــــواِعـــــٌج ولــــــ ـــــــــٌع  اأْدُمــــــــــ اإلَّ  ــــي  هـــــ ــْباومـــــــــــا  �ــسَ بينُهَما  ــَب  الــ�ــسَّ ــَراُم  ـــ الــَغ مُيــيــُت 
ـــٍة ـــْرَق ـــْرَقـــٍة قـــــا�ــَســْيــُتــهــا َبـــْعـــــــَد ُف ـــٌة اأْخـــــَرىفـــِمـــْن ُفــــ ـــْوعـــٍة يف اإثـــِرهـــا لـــْوَع ــن َل ومـــ
ــَبــابــًة ــى و�ــسَ ـــ ــًن ـــِدي ِزيــــــدي �ــسَ ــــ ـــِب ــْبافــيــا َك �ــسَ معي  ت�ستطيَع  َلـــْن  َجــلَــِدي  ويــا 

���يام،  ة، اأَطّل علينا �س���هر  ال�سّ و�ِس���يرَّ ���ْبِتيرَّة، ل ِرَفاق الثورة الرُّ فاق ِرَفاق ال�سرَّ اأيه���ا الررِّ
ا ومنكم �س���الح الأعم���ال،  وها هو العيد  فانقط���ع اللقاء لل�س���يام والقيام، َتَقبرَّل اهلل منرَّ
ُيْقبل بعد ليال، فاأ�س���رجوا اخليل واحلمري)1(، فقد اآن لكم امل�س���ري . هذا هو ِعْلِمي ولكم 
ُلوا علينا بالقهوة ال�سمراء، ِلَتْجُلو عن النفو�س  امة، من جبل ع�سري اإىل تهامة، وَعجرِّ ال�سرَّ
ات، فينت�سي ال�سيخ ابن �ُسَعيْب،  بع�س الَعَناء، واأدركوا ذاك بب�سع مترات، فتتم لنا امَل�َسررَّ

طيب .) 1434/9/26ه�( .  ِنه الررَّ وَيْنرُث الورد من ُغ�سْ
َعْيِبيَّة)2(: 10ـ املََقاَمُة ال�سُّ

حدثنا زهري بن من�س���ور، قال : حملتني قدماي يف رحلة ق�سرية، بني اأفياء مكتبتي 
الأثرية، اأفت�س عن دواوين ال�س���اعر علي بن ح�س���ن اآل �ُس���عيب، فاأ�ْس���َفرت اأ�س���فاري عن 

قريب، وتاأبّطت الغنيمة وُلْذت اإىل املكتب، اأقراأ ال�سفحات واأَُقلرِّب .
الــفــتــى اإىل  الـــــبـــــالد  اآفـــــــــــاِق  ــــِبواأَحــــــــــــبُّ  َــــْطــــلَ اأْر�ــــــــــــسٌ يــــنــــال بـــهـــا كــــــرمي املـــــ

ر  تع���ذرَّ اإْذ  الأوط���ان،  عن���ه  ���ت  وَنبرَّ الُبل���دان،  ب���ه  تقاذف���ت  م���ن  حي���اة  فراأي���ت 
م���ن  فانطل���ق)3(  امل�ُ�ْس���َتَقَر،  َي���ُرود  الأر����س  يف  فاأَغ���ّذ  والَوَط���ر،  امل���ُ���َراد  علي���ه 
اأبه���ا  �س���رطة  مدي���ر  فا�س���تقبله  الفيح���اء،  اأبه���ا  مدين���ة  اإىل  اخل�س���راء،   متني���ة 
َرق، فما زلت يف ُعْنُفوان  اك (، واأدخله احَلْجز بتهمة وحا�ساك، يا علي من ُتْهمة ال�سرَّ ) َدمرَّ
الُطفولة ذات الأَلق، فجاء َرُجٌل من اأق�س���ى املدينة ي�س���عى، ا�سمه حممد ال�سبيعي جزاه 
اهلل خري امل�َ�ْسعى، اإذ اأخذ ال�سغري على �سمانته، واآواه يف بيته فاأْطَعمه وهّياأ َمَنامته . ولأن 
ل، فبعد �س���نة من املُْكِث يف اأبها، ومل يح�س���ل املُراد وما  ل، وعلى اهلل ُمَعورَّ يف الأر�س ُمَتَحورَّ
خي، َعلرَّه يجد هناك الُقوت، وملا اأعْيَيت احليلة  َقَها، َفَحّث �ساحبنا امَلِطّي، اإىل الطائف الررَّ

طاف باأ�سرف الُبيوت، وق�سد مدينة الريا�س العا�سمة، ورمبا كانت لرحلته خامتة .
ــــمــــاةاإيــــــــه يـــــا َحـــــْجـــــر يـــــا مـــديـــنـــة اأحــــالمـــــ ــــزل الـــــلـــــيـــــوث الــــُك ـــــ ــــــي ويــــــــا مــــن ـ

. ) )1(  واحلمري ل ُت�سرج . )ابن ُمَعربرِّ
)2(  ن�س���بة اإىل الأ�س���تاذ علي بن ح�سن ال�س���هراين من قرية اآل ينفع يف �سعف �سهران من ال�سحافيني الأوائل، وله كتب 

مطبوعة ومن�سورة . ) ابن جري�س ( .  
. ) )3(  �سنة )1396ه� ( . ومياده �سنة )1359ه�(  )ابن ُمَعربرِّ



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 396
ـــــنـــــي الــ�ــســـ ــــــــوق وجــــــــــــاءت تــــــقــــــودين خــــطــــواتــــيهــــا اأنــــــا مــــن عــ�ــســري قــــد َزفَّ ـ
الـــبـــالــــ م  ُـــــــــــــْبَ املـــــــ وثــــــوبــــــي  الــــعــــر�ــــســــاتواأُراين  هـــــــــذه  غـــــريـــــبـــــــــــاً يف  ــــــــي 
ــــاًل ـــــــوارع طــــفـــــ ــــائــــه الــــنــــظــــراتتــــــتــــــمـــــــــــــاّلين الـــــــ�ـــــــســــــــ ــــم تـــــ ــــل اجلــــ�ــــس نــــاحـــــ

َتويه من مكابدة للحياة �سديدة،  وطاب له املرتع يف ) الريا�س ( الَعِتيدة، على ما حَتْ
���ه عل���ى الرَّاأواء، وتقاذفته �س���نوف  ���َفاء، وم���رارة الُغْربة َتْعِر�سُ َف���َداء الَعَوز �س���عب ال�سرِّ
كن، واأِن�س بقلمه يجري ب�ِسْعِره، فاأظهر ما كان  الوظائف وامِلَهن، فاأفاد بع�س الراحة وال�سرَّ
ْحَبة من ذوي اللرَّطافة، يف ) الدعوة(  ُيِكّن وي�س���رته، ووَلَج يف عامل ال�سحافة، فاأِلَف ال�سُّ
، وبكى  و ) اجلزي���رة (، وغريه���ا من املطبوع���ات ذات الَوترية، فَغّنى لتل���ك الأيام وترمنرَّ
عليها وتاأمّل . واأعود للما�س���ي م�سى تلك ال�س���نني اخلالية يف ) مرقب ( جمع ال�سحافة 
واللطاف���ة �س���اميه تل���ك ) الريا�س ( وه���ذه ) دعوتنا ( املتباهي ه���و اإذا ) اجلزيرة ( و 
)اليمام���ة ( غب النُّهى متباريه اأيام كان اجلمع جمع���ًا واملحبة طاغيه والَهمُّ .. اأن ُتْبدع 
يف َجْعل ال�سحافة راقيه". ثم حتّرك �ساكن الَعْزم، ولوازم احلياة ذات املطالب باحَلْتم، 
فكان���ت الطائف حي���ث الأّم احَلُنون، فاأقام ُهَنْيهة من الدهر يف �ُس���كون، حتى اإذا اكتمل 
فرات،  َمَدى الُغربة عقود، اآَب اإىل وْكِره ) اأبها ( وهو املق�سود، َفِمْن اأبها واإليها ُت�ساق الزرَّ

وفيها ُت�ْسَتعاد الذكريات .
ولـــلـــجـــوى يف حــنــايــا الــنــفــ�ــس اإ�ـــســـراريــ�ــســري بــــي هـــاتـــف املـــا�ـــســـي ويــلــهــمــنــي
ــتــارمــ�ــســافــر يف فـــيـــــــايف الأر�ــــــــس قــافــلــتــي ــ�ــْس تــ�ــســتــاف مـــن �ــســجــن املــا�ــســي وَت
دار يــــا  الــــيــــوم  تـــذكـــريـــنـــي  هــــل  دار  ـــاك واأ�ـــــســـــراريــــا  طـــيـــف �ــــســــرى يف حـــنـــايــــ
ـــر الـــتـــي ذبــلــت ـــْم حـــزنـــاً طـــواهـــا مـــن الأحـــــــداث اإعــ�ــســاريــــا دار يــــا زهــــــرة الـــُع
ـــــاً لـــنـــا �ــســلــفــت ــــاراأبـــــكـــــي وتـــبـــكـــني اأيـــــامــــــ لـــهـــا عـــلـــى �ـــســـجـــــــن الـــتـــ�ـــســـهـــيـــد اآثـــــ

ومع هذه العودة ال�سعيدة واحلزينة يف اآن، ففي اأبياته ال�سابقة تن�ساب دموع الأحزان، 
ِعن النظر يف  مقرون���ة يف قرارة نف�س���ه بالأفراح، فقد عاد اإىل الليايل امِل���اح، وعندما مُتْ
���ّي، ول تنتهي م���رارة احلياة واآلمها، فما زال���ت َتْرِفُده من  ال�س���ّدين نرى املوقف الَع�سِ
���ا والَقُبول مبا ُكتب له، واْنطلق يف  �سَ اإنائها، ولكن َحَباه اهلل من ف�س���له، فاأ�س���بل عليه الررِّ
ْدره على َرَهق،  ���عر ي�س���وق ِرَكابه، وين�سى يف ِغَمار النا�س ما اأ�سابه، ويْطوي �سَ رحاب ال�سرِّ

واإْن بدا بع�س ذاك على الورق، وهو ُيناجي اأم البنني، َحَناِنيك اأّل تفعلني، واإّل ..
ـــَرة ــاً وَحـــ�ـــسْ ــْدرول جتــعــلــي الأيـــــــام �ــســيــقـــ تـــزيـــدي بــهــا َهـــّمـــي ويــنــفــجــر الــ�ــسّ
كــثـــــرية َرواٍز  مـــــن  اأعـــــــــاين  مـــــا  ـــى  عــلــى �ــســّفــة الأيــــــام �ــســاق بــهــا الــ�ــســبعـــل



397الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي 
لـــراغـــب( َمـــــدٌّ  الأعــــمــــار  يــبــق يف  حتـــيـــط بـــهـــا الـــــــــالأواء َكــّبــلــهـــــا الـــدهـــر)ومل 

وم���ا كاد  ُعْمره ُي�س���ارف ال�ّس���تني، حت���ى اأخذ يف ن�س���ر الدواوين، كاأنه يخ�س���ى على 
ح�س���اده َعرْب ال�س���نني، اأْن ي�س���يع يف َغْم�س���ة َعنْي، فخرج علينا الديوان الأول املطبوع، 

بعنوان:) �سموع وُدُموع( )1(، وفيه :
ــــــــــالم َوْرِدّيـــــــــــــــــــة �ـــســـبـــابُدْنـــــــــيـــــــــا مــــــــن الأحـــــــــــ تـــــزهـــــو  املـــــــكـــــــروب  نـــــاظـــــر  يف 
ـــــبـــــح فـــــــــــــــاإذا بـــهـــا ــــــبــــــح الـــــ�ـــــسُّ ــــــ�ــــــسْ الـــــــواقـــــــع املــــحــــ�ــــســــو�ــــس وهـــــــم �ــــســــرابوُي

ث���م ُيقبل كتاب عن �س���اعر متنية اخل�س���راء، علي بن يحيى املع���روف بابن  َبْرقاء، 
بعن���وان: ) �س���ذا الوفاء()2(، وهذا ال�س���نيع ي�س���توجُب الحتفاء والثن���اء،  وهلل َدرُّك يف 
���ك، اإذ اأحييت���ه بهذا الكتاب واأزلت َهّمك، ول ت�س���ريك مقالة حا�س���د، فاأنت يف  اب���ن َعمرِّ
�سويداء القلب قاعد، واأجزل اهلل لك املثوبة وُح�سن اجلزاء، على هذه ال�سفحات امل�ُ�ِسّعة 
بال�س���ياء، و�س���تبقى باإذن اهلل رمزًا على الوفاء.  َوَيْدِلُف الديوان الث���اين يف ُحّلة َحاِلية، 
ْف�س اإيقاع، فهو يحمل َر�ْسَم َبلٍد من  بعنوان : ) م�ساعر من متنية( )3(. ولهذا ال�سم يف النرَّ
���ّم اجلبال . وترجم  اأح���ّب الِبَق���اع، فقد َحَباه اهلل باآيات اجَلَمال، واأفا�س فيه املاء ِمن �سُ
���احك، َي���زفُّ الترَّحايا بني اجلم���وع فُيَهلرِّل  ال�س���اعر يف ديوانه عن �ُس���عوره ما بني ِجدٍّ و�سَ
ر املحافل والأنحاء، ِبَذْوِب فوؤاده احلنون،  وُيبارك، وَيَتَنّقُل بني اخلمائل اخل�سراء، فُيَعطرِّ

َغم يف الأذن وي�ستكني . ون، عن كل ما ُي�سني، فيحلو النرَّ وترانيم ل�سانِه امَل�سُ
ــكــم بــاأُنــ�ــسِ ـــت  َتـــَقـــ�ـــسّ لـــيـــالت  ــــاهــــا احَلـــــَيـــــا و�ـــســـقـــاهـــارعـــــى اهلل  ــــارا وحــــّي ــــ�ــــس ِق
ـــامـــر لـــ�ـــســــ ــــا  بــــعــــدهـــــ اآه  قـــــلـــــت  ــــا  واهـــــافــــمـــــ قـــلـــبـــي  قـــــــال  اإل  الــــنــــا�ــــس  مـــــن 

ويتدف���ق ِغن���اء احُلَداة، م���ن ديوان ) نبع احلي���اة ( )4(، وفيه اأنا�س���يد احلياة، حياة 
ال�س���اعر م���ن ُذرى متنية اخل�س���راء، حني هّم بالرحل���ة يف طلب الِغذاء والك�س���اء، فبلغ 
���ُعود، ثم �س���ّد الَعْف�س اإىل  الريا�س وهو َطِريُّ الُعود، فاحت له هناك بيارق الهناء وال�سُّ
الطائف، حتى بدا له من ال�س���وق طائف، فاآب اإىل م�سقط الّراأ�س، بعد اأن جا�س وحا�س، 
وق والتناهيد . ومن نبع احلياة نقراأ الن�سيد  ُهوَرة بال�سرَّ وهكذا ر�سم حياته بالأنا�سيد، مَمْ

الثاين:

. ) )1(  ط1 : 1418ه� . ط2 : )1430ه�( . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )2(  ط1 : 1418ه� . ط2 : )1430ه�( . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  ط1 : 1419ه� . ط2 : )1430ه�( . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )4(  ط1 : 1422ه�، ط2 : 1430ه� . )ابن ُمَعربرِّ



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 398
ـــُر ـــَظــــ ـــَت ـــْن ـــَفـــُرَبــــْيــــِنــــي وَبــــْيــــَنـــــــــك ِمـــيـــعـــاد وُم ــــا الـــ�ـــسَّ ــــهـــــ تــــقــــول والــــــدتــــــي، اأَهــــمَّ
ــــا ــــــوف اأّرقــــهـــــ ـــهـــا واخلـــــــ ـــْطـــر َيـــْنـــهـــِمـــُرالـــــهـــــّم اأقـــلـــقــــ وَدْمــــُعــــهــــا كــ�ــســبــيــب الـــَق
ـــِزمـــاً ـــَت ـــْل ــــاًء وُم ــُرُعـــــْد يل كــمــا اأنـــــت و�ــــسَّ ــْجــح والــّظــَف نــهــج الــ�ــســالح فــفــيــه الــّن
لــنـــــا اإّن  اأُّم  يــــا  تــقــلــقــي  ل   : ل تــنــتــهــي الـــَعـــني حــتــى يــنــتــهــي الأثـــــُرَفــــُقــــْلــــت 

ْمع  بل انهمر، فمن  عفا اهلل عنك فقد َذَكرت فاأبكيت، واأن�س���دت فاأ�سجيت، وَنَبع الدرَّ
حاد عن ذا فَقْلُبه ُقدرَّ من َحَجر، ) َبْيِني وَبْيَنك ِميعاد وُمْنَتَظُر (، يخّر لها َقْلبي وَيْنَفِطر، 
ْدت بذكر الأّم  كي���ف ل واأّم���ي كاأّم���َك يف َمْهيع، وكان���ا من كاأ�س الِف���راق َيْنزع، وقد َج���درَّ

ِعاتي، واأثرت بن�سيدك لوعاتي .
ــــَغــــْرذكــــــــــــــــرُت، ولــــــكــــــن كــــــُحــــــْلــــــم الـــــكـــــرى ــــت زمــــــــــاَن الــــ�ــــسِّ ــــ�ــــسَّ ــــَق اأمـــــــــــــوراً َت
ـــــال ـــــمــــــ الـــــنِّ دبـــــــيـــــــب  اأدبُّ  وحــــــــــــويل تــــــــــــدبُّ ظــــــــــــروف الــــــــَقــــــــَدْرغـــــــــــــــــداة 

ِكــــْلــــمـــــــــة  ــــاً  ــــحـــــ ــــ�ــــس ــــْف ُم ل  ُدَرْراأَُتـــــــْعـــــــِتـــــــــــــــع  كــــــالمــــــي  اأُّمـــــــــــــــــي  فــــتــــحــــ�ــــســــب 
ــــــدي  ــــــــكــــــــي فـــيـــ�ـــســـجـــــــر بـــــــي والـــــــ ـــــَجـــــْرواأب ولـــــيـــــ�ـــــس ُيـــــــلـــــــّم بـــــاأمـــــــــــي الـــــ�ـــــسَّ

اغ ق�سيدة  يا اأبا في�س���ل)1(،  اأتذكر ال�س���اعر زكي قن�سل)2(، ذلك ال�س���اعر الذي �سَ
)ر�س���الة اإىل اأم���ي(، فكانت ال�س���بب يف َحَراك قلمي، فاأْن�َس���اأ كتابًا اأفاخ���ُر به يف مغاين 
َظر وُتِطيل، اإىل )  دُّ النرَّ الأدب، ) اإىل اأمي ( )3(، جمعُت فيه �ِس���ْعر العرب، واأراك الآن حُتِ
ُخر يف الِبَح���ار، فاقراأ وَخلرِّ َدْمَع  ر�س���الة اإىل اأمي ( فَهاكها كال�سل�س���بيل من الأرجنتني مَتْ

العني يف انهمار .
تــــــــي ـــــيـــــل ِعــــــــالَّ ـــــعـــــل ـــــالـــــت واأثـــــــــــــــــــرَت بــــالــــتــــ�ــــســــويــــف لــــوعــــاتــــيجـــــــــــــــــــّددت ب
اأمــــــــــــٌل ول  تــــــــــــواعــــــــــــُدين  ذا  ــــــــًة �ـــــســـــكـــــــــــايـــــاتـــــيكـــــــــم  واأظــــــــــــــــــــل كــــــــامتـــــــــ
وحمــــــــــــوَت مــــــن عـــيـــنـــيـــك قــــبــــالتــــي؟اأنــــ�ــــســــيــــَت خــــلــــف ُخــــــطــــــاك اأدعــــيــــتــــي 
ــــٍة  ــــفـــــ عــــا�ــــس قــــــلــــــب  يف  املـــــــتـــــــاهـــــــاِتوتــــــركــــــتــــــنــــــي  يف  اأخــــــــــبــــــــــُط  هــــــــوجــــــــاء 
ــــــراتــــــيالــــــلــــــيــــــل يـــــطـــــويـــــــــــنـــــي ويـــــنـــــ�ـــــســـــــــــُرين ــــــــــه بــــــزفـــــــ واأنـــــــــــــــــــــــــا اأدافــــــــــعـــــــــــ

اإىل اأن قال :

. ) )1(  علي بن ح�سن اآل �سعيب . )ابن ُمَعربرِّ
)2(  �س���اعر مهجري، ولد يف يربود ب�س���وريا �س���نة 1919م، هاجر اإىل الأرجنتني، وله دواوين منها : اأ�سواك، اأوتار قلب، 

. ) �سظايا، نور ونار، وله كتب نرثية مطبوعة . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )3(  كتاب ) اإىل اأمي : الأم والأمومة يف ال�سعر العربي ( ُمَعدٌّ للطبع يقع يف نحو )750( �سفحة . )ابن ُمَعربرِّ



399الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي 
ـــــا ابـــــنـــــي قــــ�ــــســــوت وخــــانــــنــــي جـــلـــدي  هـــــــــــــــال �ـــــــســـــــتـــــــــــــــرت عـــــــــلـــــــــّي زلتـــــــــــي ي
ــــي  بــــدمـــــ ـــــتـــــي  ـــــالــــــ ر�ـــــس ـــــــط  اخــــــــ واأ�ــــــــــســــــــــلُّ مــــــــن جــــــرحــــــي عـــــبـــــاراتـــــي اإين 
ــــل اأمـــــ مــــــن  الــــــعــــــود  يف  يــــكــــن  مل  خـــطـــابـــاتـــي)1(اإن  ـــهـــمـــْل  ُت ل   .. رحـــــمـــــاَك 

ْجَوال وامل�س���ري، ِلَنْبُلغ ديوان ) وحي ال�س���مري ( )2(، فهناك لأبي  واأع���ود بك���م اإىل الترِّ
ات، ي�س���تقبل ِب�ِسْعَره فلذات الأكباد)3(،  في�سل �س���ولت وجولت، يف ُدنيا املحافل وامل�َ�َسررَّ
جال واملن�ساآت، يف عامل الّطب وال�سناعات،  ويرق�س مع الِعْر�سان الأجواد، ويحتفي بالررِّ
ليل  واج الث���اين، وهو نف�س���ه الذرَّ ���د من اأ�س���رج خي���ل الغ���واين، و�س���ار يف ركاب الزرَّ ويْع�سُ
اخلائ���ف، من اأّم في�س���ل والقذائف، فيطوي عنها ما َن�َس���ر يف املحاف���ل، ول ُيبديه خوَف 
زاع، وهو  العق���اب العاجل . ول يخلو املقام من حفلة َوَداع، ملن تقاع���د وَخلرَّف الِعَراك والنرِّ
ل ين�س���ى اأفراح الوطن، فُيزجي اإليها اأهازيج الّرو�س الأغن . والديوان بُرّمته يف اأغاريد 
احلياة الجتماعية، �س���وى بع�س ال�سوارد ذات اجلاذبية . واآخر العنقود اأو امل�ََطاف، فيما 
جّي واخَلِلّي( )4(  ُطِبع من الدواوين اللرِّطاف، �ِسْفٌر حوى من �ِسْعره الّطِلي، و�َسّماه ) بني ال�سرَّ
ي�سكو فيه وَيْعَتب، وُيَداِعُب به وُيْطرب . ويركب ) الأ�سيزو ( يف الرحلة املجيدة، اإىل باد 
رِب )5(، حيث  َفر، واأُختها ) َتِعز ( باأكَناف �سَ اليمن ال�سعيدة، ول ُبدرَّ من �سنعا واإْن طال ال�سرَّ
اجلم���ال الباِهر الفريد، ُيعانق ال�س���حاب وهذا ما ُيري���د . واآَذَن حار�س الرو�س بالّرحيل، 
���َعْيب الأُمنية، َفُيْخِرج كتابه  ومل َيْب���ق لنا اإّل الوداع الثقي���ل، على اأمل باأن ُيحّقق  ابن ال�سُّ
ّف َع���اه الُغبار، مع  ) م�س���اهد و�س���واهد من متنية (، فقد ط���ال النتظار، وهو على الررَّ
�سقيقه يف القيد اأ�سري، اأعني كتابه ) اإبداع من ع�سري ( . وَبْعُد : هذا الذي �سرى، ل يكاد 
رًا، وذاق �سنوف الَعَوز دهرًا، يعي�س بيننا كاأ�سعد  َيْطُلب اإّل الِقَرى، ه�س���رته احلياة َه�سْ
ْعر َفْي�َس العطاء، بادي الب�سا�سة والو�ساءة، مل َيْكَتحل مِبي�سم  َعَداء، ومينحنا من ال�سرِّ ال�سُّ
الترَّْقِطيب والف�س���افة، واْلَتَحف ال�س���رب، واأغلى ل���ه امَلْهر، فهو َيْط���وي يف جواِنحِه مرارة 
وادر، ول ُيطيقها اإل   ���َيم النرَّ الّلوَعة، ويحب�س يف ثنايا َعْينه َدْمَعة، وَلَعْمري اإّن هذا من ال�سرِّ
ْدَره، ويرفع باحل�سنات قدره وُي�سبل ِرداء  الكوا�سر. واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن َيْعُمَر بالإميان �سَ

ال�ّسرت عليه، اإنه َويِلّ ذلك والقادر عليه . ) 1434/11/29ه�(.

. ) ، �س 490 . )ابن ُمَعربرِّ )1(  اإىل اأمي : الأم والأمومة يف ال�سعر العربي، حممد بن اأحمد ُمَعربرِّ
. ) )2(  ط1: 1433ه� . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  التهنئة باملواليد . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )4(  ط1 : 1434ه� . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )5(  جبل �سرب املطل على مدينة تعز . )ابن ُمَعربرِّ
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َناِعيَّة 11ـ املـَـَقاَمُة ال�سِّ

) ال�سناعات واحِلَرف يف خمي�س م�سيط () 1387 – 1397هـ (
���د، قالوا :  �سرَّ َهب املَُنَ قال زهري بن من�س���ور: مم���ا َوِرْثَناه عن اأ�س���افنا َمُقوَلًة كالذرَّ
���انع الَبْيَطار َمْفَقد ث���م َمْفَقد ثم َمْفَقد(، وُيريدون بذلك عن���د ُخُلّو البلد من اأهل  ) ال�سرَّ
���ناعات، فاحلاجة اإليهم قائمة يف كلرِّ الأوقات، وهلل َدرُّ هوؤلء الأ�ساف، فقد نطقوا  ال�سرِّ
باحلق والإن�ساف، واأْدَرْكُت مدينة خمي�س م�سيط من نحو اأربعني �سنة)1(، واأكرث اأ�سحاب 
ال البلدية  ال�سناعات واحِلَرف من اأهل املنطقة، اأو من بع�س املناطق املَُجاورة، حتى ُعمرَّ

يف نظافة ال�سوارع والأحياء العامرة .
ولل�س���ناعات احلديدي���ة م���كان يجمع اأ�س���حاب املهنة، فا ت�س���مع فيه اإلرَّ اأ�س���وات 
املط���ارق والّطْنَطنة، ويقع هذا املكان اإىل اجلنوب من امل�س���جد اجلامع الكبري، ول اأذكر 
عدد املحات فذلك الآن ع�سري، واملهم اأن نذكر الأدوات التي ي�سنعها اأهل الَفّن، فمنها 
ة ( َمَقّر اجَلمر للتدفئة واإعداد القهوة،  ، و ) اجَل���زرَّ ) امِلْحَما����س ( ال���ذي ُيْحم�س فيه النُبّ
ة اأ�س���كال مربعة وم�س���تطيلة وُمَدّورة فيها متانة وُقّوة . ومنها ) امِل�ْس���َحاة ( و   ولهذه اجَلزرَّ
) الَكْزَم���ة ( و)امل�ُْخَر����س (، وكله���ا ت�س���تخدم يف الزراع���ة والبن���اء وما َيحت���اج من َحْفر 
وَنْب����س، و ) الفاأ����س ( لقط���ع الأخ�س���اب، ل ي�س���تغني عن���ه َحاِطَب���ة وَحّط���اب . ومنه���ا ) 
���ب وذرة و�س���عري  ���د املزروع���ات من َق�سْ ���ِرمي ( حَل�سْ امِلْلَق���اط ( ِلَلْق���ِط اجَلْم���ر، و ) ال�سرَّ
ْرع، و ) الَعَتَل���ة ( لتحري���ك الأحج���ار والَقْل���ع، و   وُب���ّر، و ) امِلْجَن���ب ( لت�س���وية ترب���ة ال���زرَّ
وم ( ل�س���انع الأخ�س���اب، وهذا من التكامل ال�س���ناعي بني الأ�س���حاب . ومنها )  ) الَقدُّ
اج . وي�سنعون كّل  اج (، وكلها من اأدوات املطبخ با جِلَ الَكْب�َسة ( و ) املُْخَرا�س ( و ) ال�سرَّ
ما يف ) اللُّومة ( من حديد، واللُّومة جهاز احَلْرث للُمَزاِرع املُِجيد، وكذلك ) الإزميل ( و 
ّمع  ْحلة اإىل جُمَ وف (، �ساهدت كل ذلك بالعيان والوُقوف . وُنْكمل الررِّ قُّ ة ( و ) ال�سرَّ ) امِلْرَزبرَّ
اكرة زكانة، حيث  َيانة، ُمَقاِبل مدر�سة م�سلمة بن عبد امللك اإْن بقي يف الذرَّ الإ�ساح وال�سرِّ
لرُِّح على احل�سري،وبني  َطّف املحات على جانبي �سارع �سغري، قد جل�س املَُعلرِّم اأو املُ�سَ َت�سْ
اخة( ُيعال���ج ما بها من اجِلَراح���ات، وهي اآلة َتْعمل بالقاز وت�س���تخدم لطبخ  برَّ يدي���ه )الطرَّ
ْوِته َهِريب، اأي �سوت َقوي َرِتيب،  اُفور ( وِل�سَ الطعام وامل�س���روبات. و�سقيق الطباخة ) الدرَّ

وهو اأقوى نارًا واأ�سرع اإن�ساجًا، قبل دخول اأفران الغاز ُوْحَدانًا فاأفواجا.
ومن اأدوات الإ�ساءة حينذاك ) الَفاُنو�س الهندي (، ثم ) الإْتريك ( �سيخ الكهارب 

. ) )1(  نحو �سنة 1387ه� . )ابن ُمَعربرِّ



401الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي 
امل�َُتَفْنِدي، ولكنه �َس���لرَّم امل�سيخة للكهرباء و�سار يف الُقَرى َيَتَخ�ْسَخ�س، حني اأقبلت اللرَّْمَبات 
َجف وماكينتها ل�س���احبها ابن ُمَقْرم�س، والأ�س���اك يف ال�سوارع َمْطُروَحة، وقد ُتَعلرَّق  والنرَّ
عل���ى اأط���راف اجُل���دران كالأرجوحة. ولن َنْن�س���ى املواطري الت���ي تن�زح املياه م���ن الآبار 
ان . وُكّل هذه الأدوات  ُلْمَبات اليدوي���ة لرفع املاء اإىل احَلَنفية من اخَل���زرَّ والُغ���ْدَران، والطُّ
والآلت، لي�س لها وكاء ول فروع �س���ركات، حتى تقوم بالإ�س���اح وال�سيانة، َفُهَناك من 
اأهل البلد من قام بهذه املُهّمة باإخا�س واأمانة. ولاأ�س���لحة البي�س���اء الن�س���يب الَواِفر، 
كاكني واخلناجر، و�سناعة الأجفان  فهناك حمات ل�س���ناعة واإ�ساح اجَلَنابي)1(، وال�سرَّ

لها واملَحاِزم)2(، وجميع ما حتتاجه من لوازم .
اع يرتادون الُقَرى ولهم ُرَتب،  نرَّ َلب، فرتى ال�سُّ ���َناعات ما يكون َح�َس���ب الطرَّ ومن ال�سرِّ
رْي ل�سناعة املاِحف   والِقَرب والُغروب لاآبار،  ّجار، و�ساِنُع ال�سرَّ ف�سانع الُعود)3(،وهو النرَّ
و�سانع الَفريقة وهي الِب�َساط، وت�سنع من �سوف  ال�ساأن و�سعر املاعز ولهم يف ذلك من 
دون اأن�ُس���ودة مليحة فريدة، اإْذ يهزجون :  الَفّن ما يبعث على ال�س���رور والنب�س���اط، وُيردرِّ
نع طعامنا، ظهر ذلك  )ما َعَبْيُتوا يف امِل�ْس���َقف َعَبْيَنا يف الَفِريقة (، اأي اإن اأح�س���نتم يف �سُ
بة وعدم الهتمام، ف�ستح�س���لون على  يف جودة اأعمالنا، واإن ح�س���ل التق�س���ري من امل�َُعزرِّ

َتّلة اجلودة والإْحَكام . َفِريقة خُمْ
ف، في�س���نع الأوعية والُقَفف)4(، وي�س���نع )اجُلوَنة()5(، و)امِلْكَتل()6(،  اأما �س���انع اخَل�سَ
اف حني  َف�َسة ( )8(، و ) امِلْهَيان ( )9(، وقيل يف الأمثال عن فرحة اخَل�سّ و)امل�ُْطَرح()7(، و) الطرَّ
مار (، و�س���رح هذا املثل  ���اف ِتْندحة يْفَرح بالدرَّ وَفان، ) خ�سرَّ َتْطغ���ى الأودية عل���ى املزارع بالطُّ
باخت�س���ار، اأّن �س���يول الأودية تطغى  على املزارع، فتمتلئ بالرمل وبع����س الَقَرابع)10(، َفَيْعمُد 
ة واقتدار، ولي�س له���ذا اإّل اأوعية كاملكاِتل  الّنا����س اإىل تنظي���ف املزارع واإزاحة الرمال ب���كل ِهمرَّ

. ) )1(  اجلنابي : مفردها َجْنبّية، وهي �ساح اأق�سر من ال�سيف واأكرب من ال�سكني . )ابن ُمَعربرِّ
. ) جل . )ابن ُمَعربرِّ زم، وهو احلزام على و�سط الررَّ )2(  املحازم : مفردها حِمْ

. ) )3(  العود : اخل�سب . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )4(  الُقفف : جمع ُقّف ؛ وهو وعاء حلمل الطعام وغريه . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )5(  اجلونة : وعاء دائري له غطاء هرمي ؛ حلفظ اخلبز ونحوه . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )6(  املكتل : وعاء كبري حلمل الترِّنب، واأكواز الذرة، والرتاب . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )7(  املطرح : وعاء ي�سبه ال�سحن لتقدمي اخلبز اأو اللحم . )ابن ُمَعربرِّ
)8(  الطف�س���ة : غطاء دائري للراأ�س يف و�س���طه جتويف للراأ�س، بينما متتد الأطراف يف دائرة  قطرها يف نهاية الكتفني 

. ) . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )9(  املهيان : �ُسفرة دائرية ت�سنع من اخلو�س . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )10(  القرابع : جمع ُقْربَعة، وهو ال�سيء الذي ل فائدة منه . )ابن ُمَعربرِّ
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ني���ا لَفْرَحته،  ���اف و�س���نعته، ولذلك ل تت�س���ع له الدُّ نابي���ل الِكَب���ار، فيحتاجون اإىل اخَل�سرَّ والزرَّ

رر غريه ِلَيَنال نفع َنْف�سه دون َخَجل . رب به املثل، فيمن يفرح ب�سَ َف�سُ
ثكم عن حْرفة اجِلَزارة، فلها �ُس���وقها ال�ُم�َس���ّمى امل�َْجَزرة اأو امِلْجَزارة، وكان يف  واأَُحدرِّ
جه���ة الركن اجلنوب���ي الغربي، للجامع املع���روف ِعْنَدك وعندي، ثم ا�س���تقرت امِلْجَزارة 
َنك،  ار ما يكفيه دون �سَ اأمام مدر�سة م�سلمة بن عبد امللك، ولها حمات وا�سعة ِلُكلرِّ َجزرَّ
وكلهم من اأهل الباد، وَيْعِر�سون من اللرَّحم ما َتَقّر به العني وُيْفِرح الأولد، ولعدم وجود 
ة واأن�س���اف الكيلوجرامات، َفُيْطَب���خ اللرَّحم وُيْكَنُز  ���راء بالأقرَّ ادات، فال�سرِّ الثاجات والرَبرَّ
���رور، ويف اليوم التايل  ���يدة فا َت�َس���ل عن الفرحة وال�سُّ ���ر الَع�سِ �سُ املرق يف الُقدور، وحَتْ
عيدة، فما اأَلّذ  َنُع الع�سيدة، ولي�س ِللرَّحم فيها �سوى ذكريات الأم�س ال�سرَّ ن املرق وُت�سْ ُي�َسخرَّ
اللرَّحم يف هاِتيك الأيام، اإْذ ل �س���عري ول اأ�ْسَقام، فاملراعي على َمدرِّ الَب�سر، وال�سماء َتُزّخ 
مباء ُمْنَهمر، فت�س���رح املوا�س���ي تاأكل من خريات امَلْرعى، ويف الأر�س اأ�سكال النبات مما 
ُب والَعُجور، طازج من املزارع لي�س فيه حمظور  ة املر�سى، واإن زادوا لها فالَق�سْ حرَّ فيه �سِ
. واإْن �ساألت عن املاب�س واخِلَياطة، فا تخلو خمي�س م�سيط والُقَرى من اأفانني الرباعة 
َجال )الثوب( املعروف  والإحاط���ة، ويقوم باخلياطة الرجال والن�س���اء، فمن ماب����س الررِّ
ج( اأو )امل�َُذْولق( وا�س���ع الأكمام، فاإذا لب�س احِل���زام َكُمل الِهْنَدام  ِب���َا َخَف���اء، و ) امل�َُفررَّ
. وللن�س���اء ) الثوب الع�س���ريي( اأو ) امل�ُ�َزنرَّد (، ُمَنّوع الألوان من اأزرق وبنف�سجي واأ�سود، 
د امل�ستور لكل ح�سناء، ثم  َفا�س ل ُيَج�سرِّ َكم التطريز ول �سيما باخليوط ال�سفراء، َف�سْ حُمْ

جاءت ) الُكْرَتة ( فيها ِح�ْسَمة واأَناَقة، خالية من الإغراء واخلاعة .
���َناعة الطبية َفِعَماُدها الَكيُّ والترَّْجِبري واحلجامة، ولاأ�س���نان )َكْلبة( وهي  اأما ال�سرِّ
ا�س���ة، واحلاجة اإىل الكلبة َناِدَرة، اإْذ �َس���ِلَم الأطفال من  ة اأو الَكمرَّ اِديرَّ ررَّ املعروفة با�س���م الزرَّ
احللوى الَغاِدرة، فيعي�س الإن�س���ان اإىل �ِس���ّن الت�س���عني، واأ�س���نانه كاملة ل َتْعِرف الترَّ�َسّو�س 
اين، و�س���احبه عم���ر امَلْروعي  ���ي والدرَّ اُنه���ا امل�س���هور عند القا�سِ والأن���ني . وِلْلَعَط���اَرة ُدكرَّ
ت من ذاِكرتي  حرَّ اجليزاين، ثم اأ�س���بح للبلد ) �سيدلية الكايل (، كاأول �س���يدلية اإن �سَ
الأمايل . واأُ�ّس����س امل�ست�س���فى الع�سكري كاأول من�س���اأة طبية، ومكانه اإىل الغرب من مبنى 
البلدية، ثم امل�ست�س���فى املدين)1( و�س���ّرف الفتتاح يف يوم م�س���هود)2(، الأمري فهد بن عبد 
ة، كعيادة الطبيب عبد ال�سام  العزيز اآل �سعود)3(، وَعَرفت خمي�س م�سيط العيادات اخلا�سّ

. ) )1(  �سنة 1397تقريبًا . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )2(  �سنة 1398ه� . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  كان وزيرًا للداخلية حينذاك . )ابن ُمَعربرِّ
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حمام لاأمرا�س عاّمة، وعيادة الطبيب اأ�س���غر مرزا من الباك�س���تان، وعيادة اأعظم  لطب 

َرة . الأ�سنان بل َخْلع الأ�سنان . وهذه حكاية الّطب خمت�سرة، َجَلبُتها من ذاكرة ُمَق�سرِّ
اأّم���ا ُفنون اخلط والإعان، ففاِر�س���ها حممد باح�س من �س���هران، لوحاته معروفة 
ْرنا ُنَقلرِّدها ون�سع التوقيع )باح�س( كماِركة ُم�سّجلة ُمعتربة، ول ت�ساألوين  م�س���تهرة، و�سِ
انه، فقد ن�س���يت مكانه، رغم الزي���ارات الكثرية)1(، ولكّنه���ا الألوان بهرت  ع���ن موقع ُدكرَّ
ة يف اخلمي�س، يف فرن  عيني َفَمحت الب�س���رية .وَعَرْفنا َطْعَم خبز ) الترَّمِي�س(، كاأول َمررَّ
ا�س اليماين َح�َس���ن، واإن �س���األت عن الثرََّمن، َفِريال واحد ت�س���رتي به خم�سة اأقرا�س  الترَّمرَّ
َرة، فيماأها بن�سف ريال،  ى ( ِبَكا�َس���ٍة اأو َطا�َس���ٍة ُمَقعرَّ ال ) ُمَثنرَّ َرة،  ُثمرَّ تتجه اإىل الَفورَّ ُمَقمرَّ
ى ب�ساعة ال�سليب  َجال . ومن اأ�سهر ال�س���اعات اليدوية، ما ُي�َسمرَّ مبا يكفي َع�س���رة من الررِّ
����يرَّة، ومنها �س���اعة اجَلْيب، وهي اأقل انت�سارًا من �ساعة ال�سليب .وَلَعّل ) �سيف عبد  الِف�سرِّ
ْرُت الذكريات .  العزيز ( �ساحب اأول حمل لإ�ساح ال�ساعات، فا اأذكر غريه مهما َع�سَ
ل، ولك الَوْعد باأن ن�ستذكر ونوا�سل، فللحديث بقية، وعليك  اأيها القارئ ا�ْسمح لنا بفا�سِ
ر، ب�سرط اإعدادها على اجلمر . )1433/2/2ه� (.  الهدّية، ولو بفنجال قهوة و�سحن مَتْ

12ـ  املقامة)�سوء الِقْنِديل يف ُمَعلِّم اجِليل(
يدي اأو  حدثنا زهري بن من�س���ور، قال : اأ�س���ّيارتي نحو الربيع �ِس���ريي، اإّي���اك اأن حَتِ
فاق وقهوة النُبّ يف انتظاري، وَل�ْس���ُت وحدي َفَث���ّم اإىل ِجَواري، علي بن جار  ���وِري، فالررِّ حَتُ
ُب مِعيُنه من الَهْدَرة، ول ُينيل  ْزلة، ل َيْن�سُ ْلعة والنرَّ ْحَلة، واأني�ُس الّدْرب يف الطرَّ اهلل رفيق الررِّ

نه باأ�سّد الأقفال . ال�ّسامع من �ِسْعِره �َسْذَرة، قد اأغلق عليه امِلْخَوال)2(، وَح�سرَّ
ـــهـــا ـــُفـــو�ـــس وِريُّ ــْعــر اإحــــيــــاُء الـــنُّ ـــْفـــ�ـــِس اأعــــــــذُب َمـــْنـــَبـــِعويف الــ�ــسِّ واأنــــــــَت لـــــــِريِّ الـــنَّ
ـــه عــــقــــوًل طـــــال عـــهـــد انــتــظــارهــا ـــبِّ ـــَن ـــــــــِعَف ت اإلــــيــــهـــــــــا بــــاأْنــــ�ــــسُ ــــــدَّ واأفــــــــئــــــــدًة �ــــــسُ

و ) َعليٌّ ( هذا رابع اأربعة من اأهل امل�ُ�ْنَتدى)3(، انخرطوا يف �ِسلك التعليم وَعاُنوه   
َمَدى، حتى اأدركهم العناء والترََّعب، فكان الترََّقاعد ِنْعَم املُْنَقَلب .
َجال ثقيا من بني اأعباء الررِّ اإينرِّ لأعذركم واأح�سب عبئكم 

 )1(  برفقة الأخ الزميل �سعيد بن عبد الرحمن باح�س املتوفى �سنة 1402ه� تقريبًا رحمه اهلل تعاىل، وهو �سقيق حممد باح�س.
. ) )ابن ُمَعربرِّ

. ) )2(  املخوال، املُ�ْسَتودع . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )3(  املنتدى : الأحدية يف ا�سرتاحة الربيع يف اأ�سفل عقبة �سلع . )ابن ُمَعربرِّ
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وهذا البيت لأمري ال�س���عراء، اأحمد �س���وقي ِبَا ِمراء، من ق�س���يدة ) ُقم للُمَعلرِّم (، 
ق�س���يدة اأ�س���هر من نار على علم، لو اأْن�َسدَت �سطر مطلعها ) ُقم للُمعلرِّم وّفه التبجيا (، 
لرّد عليك َجلي�س���ك ) كاد املعلم اأن يكون ر�س���ول ( . واأثارت هذه الق�س���يدة ) اإبراهيم 
َمان، ف�س���ّب جاَم غ�س���به  طوق���ان (، وه���و امل�ُ�َعلرِّم ال���ذي اكتوى من التعليم فرتة من الزرَّ

ْدره، بق�سيدة بكى فيها امل�ُ�َعلرِّم وَهَوان َقْدره . مبكنون �سَ
مب�سيبتي درى  ومــــا  يـــقـــول،  ــــــــه الـــتـــبـــجـــــــيـــال(�ــســوقــي  لـــلـــمـــعـــّلـــم وّف ) قـــــــــم 
ـــّجـــاًل ـــَب ــــغــــار خــلــيــالاقــــعــــد فـــديـــتـــك، هــــل يــــكــــون ُم مـــــن كــــــان لـــلـــنـــ�ـــسء الــــ�ــــسِّ

حتى يقول يف اآخرها :
ــــار وجــــدتــــه ـــــريـــــد النــــتــــحـــــ ـــاليـــــا َمــــــــْن ُي طـــويــــ ـــ�ـــس  ـــي ـــعــــ ي ل  املـــــعـــــّلـــــــــــم  اإّن 

���ى، قب���ل اأن يبلغ يف الُعْمر م���دى . وفتحت جملة )  وكاأنه ا�ست�س���رف امل�س���تقبل فَق�سَ
���عراء، فجادت قرائحهم بذوب  املعرفة ( )1(، الغّراء، �س���فحاتها لبع�س املعلمني من ال�سُّ
ْنف املعلمني فهم مبا يقولون اأْدَرى، ثم قامت جملة ) املعرفة  ى، ولأنهم من �سِ امل�ساعر َترْتَ
( بو�س���ع ذلك يف كتاب �س���م جميع املعار�سات)2(، وهذا ال�س���نيع من ثمارها اليانعات، 
عور  واأُوىل هذه املعار�سات ل�ساعر)3( �سار على مذهب طوقان، بق�سيدة دافقة بالأمل وال�سُّ

، وخاطب الإن�س واجلّن، فقال :  باخليبة واخل�سران، فاأنرَّ وما َحنرَّ
جمــــهــــولهـــــل كـــنـــت يـــــومـــــاً يف احلـــــيـــــاة ر�ـــســـول ــــا  ظــــلــــهـــــ يف  عــــــامـــــــــــــاًل  اأم 

اإىل اأن قال:
احــــــــذر فــــــــــــوؤادك واحــــــــــذر الـــقـــنـــديـــاليـــــا مـــــوقـــــَد الـــقـــنـــديـــل نـــبـــ�ـــس فـــــــوؤاده
الـــتـــبـــجـــيـــالفــــــارفــــــع بــــفــــكــــرك لـــلـــ�ـــســـبـــاب مــــنــــارة يــــطــــلــــب  اأن  بــــــه  ـــــــــــــاأ  وارب

ها، واإمنا َيُدل على ُكّلها بع�سها، وُيَعدُّ البيت الأخري،  ومل اأدرج الق�س���يدة بكامل َن�سرِّ
اأْحَكم بيت يف تقرير امل�س���ري . وقد اأجاد �س���لمان بن زيد اجلربوع، يف �َسْبك ) الأمانة ( 

كغايٍة لُكلرِّ ُمَعلم َقُنوع، حيث قال :

. ) )1(  جملة ت�سدر عن وزارة املعارف ال�سعودية ) وزارة الرتبية والتعليم حاليًا ( . )ابن ُمَعربرِّ
)2(  بعنوان : ) قم للمعلم : ق�سيدة و�سعراء ( و�سم )18( معار�سة، مع ق�سيدتي اأحمد �سوقي واإبراهيم طوقان.)ابن 

. ) ُمَعربرِّ
. ) )3(  ال�ساعر ال�سعودي حممد الثبيتي . )ابن ُمَعربرِّ
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قــــبــــول اأردَت  اإْن  لــــلــــمــــعــــّلــــم  ــــــهــــــا الـــتـــبـــجـــيـــالُقـــــــــل  ــــــــــْم لــــــالأمــــــانــــــة وّف ُق

ة،  وُيثري اأحمد بن جنا الرحيلي ُغَبار الق�سية، يف منع عقوبة ال�سرب لت�سبح النتيجة َعْك�ِسيرَّ
فالطالب ي�سرب املعلم ويذيقه احل�سرة والبوؤ�س، واإّياكم يا �سنف امل�ُ�عّلمني من العك�س .

ـــاً ــويــلــب �ــســار حــقــاً ) فــيــال (فــــرى املــعــّلــم �ـــســـار ) ِقـــّطـــاً ( وادعــــ وتـــرى الــطُّ
يف �ــســتــكــون  اأْن  فظننت  الــعــ�ــســا  ــــلــــم كـــــــي َيــــــــِطــــــــبَّ عـــلـــيـــــــالرفــعــوا  كـــــــــفِّ املــــعـــــ
ــي ــرتــقـــ ـــ ـــلـــم ت ـــا راأ�ـــــــــــسَ املـــعــــ ــيــالفــــــــــاإذا بـــهــــ ــــْيـــــــــٍل �ــسِ ــــه َكــــ�ــــسَ لـــتـــ�ـــســـّب مـــــن دمـــــ
ورمبـــــا لـــعـــــــل  ــــوا  قــــالـــــ ا�ـــســـتـــكـــــــى  ذلــيــالواإذا  ـــــات  ب ُب  ــــــالَّ الــــــطُّ ا�ـــســـتـــكـــى  واإذا 

و�ستان ما بني القط والفيل، اإذ َجَرت املقارنة بني ال�سمني والهزيل .
بهذا التوا�س���ع اأو التنازل عن الترَّْبجيل، ُي�َس���جل �سعد بن حمد موقفه ثم يعود بنا اإىل 

الفيل، فيقول :
ـــة يف عـــ�ـــســـــــرنـــا قـــيـــمــــ ـــم  ــــ لـــلـــمـــعـــّل َخـــــا مــغــلــولمــــــا  بــــل �ــــســــار يف عـــ�ـــســـر الـــــرَّ
ـــــام عــــلــــيــــه �ـــســـبـــيـــــــال�ــــســــاعــــت كــــرامــــتــــه بـــ�ـــســـفـــعـــة جـــاهـــــــل جــــعـــــــــل الـــــنـــــظــــــ
لــكــمــة ُيـــــْعـــــَطـــــى  وذاك  ُيـــــــَهـــــــان،  ــــارع فــــيــــال ؟هـــــــذا  ــــ�ــــس مـــــا بــــاملــــعــــلــــم، هـــــل ي

ا  ���َعت َع�سَ ول اأظن اأن رفاق الأحدية، َيْطَرُبون لهذه املقامة املدر�س���ية، فقد ُو�سِ  
َرف، وبان فيهم اخَل�َرف. �ْسيار، ولذوا عن التعليم بالفرار، واأْخِلي الطرَّ الترِّ

ــــــــَرف ـــــــــ ـــــــلـــــــيـــــــت الــــــــطَّ ــــــــوم اأخــــــــ ـــــــــان لـــــــلـــــــَخـــــــلـَــــــــــــــْفالــــــــيـــــــــ ـــــــــكــــــــــ ــــــــار امل �ــــــــســـــــــ
ــــــــــذي ـــــــــــ الـــــــــــ هلل  ــــــــفاحلـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــوي وَلــــــــَطـــــــــ َد خــــــــطـــــــــ ــــــــــدَّ ـــــــــــ �ــــــــــس
ــــــــه ــــــــوتـــــــــ ــــــــــــــّرة دعـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــم َم ــــــــي، فـــــــــــــوقــــــفكــــــــــــ ــــــــبـــــــــ يـــــــــكـــــــــــــــــــون جــــــــن

�س���ة، اأف�س���تم يف  ول َمَنا�س لكم من ذكريات املدر�س���ة، فكم فيها من حكايات ُمَكدرَّ
احلدي���ث فيها، ومل ترتُكوا لنا من الكام اإّل اإيها، اأتعجزون الآن عن �س���ماع هذه املقامة 
َفق، يف اللرَّْقم  ���يد وامَلََرق، واأفواهكم مثل النرَّ ؟؟، وقد رماكم املقدور يف تهامة، حول الَع�سِ
ْحٌن َيْفُرغ واآخَر ُيْرَتَقب . ول باأ�س اأن اأُ�ْسِمَعُكم بع�س الأبيات،  ْرط اآيات لكم َعَجب، �سَ وال�سرَّ

عن ) يوم املَُعلٍّم ( على اأنغام ق�سم اللَُّقْيَمات .
ــــوفــــا اأذيــــــــال ــــالخــــطــــرت جتـــــــّر عــــلــــى الـــــ ــــنــــة وجــــمـــــ ـــــو فــــت عـــــــــــــــــذراء تـــــزهــــــ
عــــذبــــت عـــلـــى �ـــســـمـــع الــــــزمــــــان مـــقـــالهــــي ِفـــــْكـــــرة الإخـــــال�ـــــس بــــل اأنـــ�ـــســـودة
ـــــــوم املــــعــــلــــم �ــــســـــــــورة مــــــن نــ�ــســجــهــا واإطـــــــــــــــــارهــــــــا مـــــــن فـــيـــ�ـــســـــــه يــــتــــاللي
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تـــتـــعـــاىليــــــــوم ُنـــــَحـــــــــــّيـــــي فــــيــــه اأنـــــبـــــــــــل عـــامـــــــل مــــهــــنــــة  اأ�ــــــــســــــــرف  يف حـــــقـــــل 

َفا. اِدق)1( قد �سَ فا، وال�ساي يف الرَبَ ْف�سَ فرة قاعًا �سَ وَها َقْد اأ�سبحت ال�سُّ
ام الّن�ْس���ف)3(، اْن���رَبى من اجلماعة، �س���يخ ُحْلو  �ْس���ف)2(، بع���د مَتَ وعل���ى َنَغمات الررَّ
���ْمت احل�سن، ذَلقة اللرَّ�َس���ن، وهو ابن ح�سن)4(، وقال : ُجزيتم خريًا،  الرَباعة، له مع ال�سرَّ
َوُوقيتم �س���ريًا، فاأنتم ممن ل ي�س���قى بهم جلي�س، ول ي�س���در عنهم من الكام خ�سي�س، 
اد يف الَهاِجرة فيطيب ِظَاُلها، وقد قراأت يف ديوان  كال�س���جرة ُتَهّز َفُتْلِقي ثمارها، وُت�ْسرَتَ
احل اأحمد �س���امل با َعَطب، ق�س���يدة بعن���وان ) املعلم  ) الرو����س امللتهب(، لل�س���اعر الررَّ

َراة . وقال يف مطلعها : َرى اإىل ال�سرَّ واحلياة ( )5(، واأُِحبُّ اإن�سادها قبل ال�سُّ
َباح ال�سعادة لل�سَباب  يا غاِرقاً بني الدفـاتِر واملَحاِبر والِكَتـاْبيا رافعاً بيديَك ِم�سْ
ل ُتْلِق َنف�َسك للو�ساِو�س َي�ْسَتبدُّ بها الَعَذابيا فاحتاً للّطاحِمني من الثََّقـافة ُكلَّ باْب

���م : َدِع الأح���زان، وُلْذ باخلال���ق الرحمن، الذي حفظ���َك من مذهب  في���ا اأيه���ا امل�َُعلرِّ
و�س ِخَال  اإبلي����س، ورَع���اك يف زمن الترَّْدري����س، ثم جعلك م���ن املتقاعدين الأح���رار، جَتُ
���ْعر البديع، ل ترى  بيع، يف ُثلرَّ���ة يروق لهم ال�سرِّ ي���ار والِقَف���ار، ُثّم ت���اأوي اإىل ُمْنَتدى الررَّ الدرِّ
���ري نح���و الَعَقبة،  ���امع امل�ُِطي���ع، ولي����س َثمرَّ َف���ْدٌم اأو َرقيع، ُثّم قوموا اإىل ال�سرَّ منه���م اإّل ال�سرَّ
َقب���ة، على و�َس���ادة من الُعْط���ب)6(، وقاك���م اهلل املخ���ازي والَعَطب.  فرني���ح الراأ����س والررَّ

)1434/11/20ه� (.
ــة َـّ يـ ا�سِ 13ـ املَقـاَمُة الُع�سَ

رور والُعثور، قال: جل�ست  حدثنا عبد الرحمن بن من�سور)7(، وقاه اهلل تعاىل من ال�سُّ
���َلل، اأر�س���م على الّرم���اد ُخَطة العم���ل، للبحث عن وظيف���ة تليق باملقام،  يوم���ًا حول ال�سرَّ
���ور والأح���ام، فبلغت بي اإىل من�س���ب الوزي���ر، وحتت ي���دي مدير مكتب  ومت���ادت ال�سُّ

. ) ادق : جمع َبْردق، وهو الفنجال املعروف . )ابن ُمَعربرِّ )1(  الرَبَ
. ) �سف : �ُسرب ال�ساي . )ابن ُمَعربرِّ )2(  الررَّ
. ) �ْسف : �ُسْرب امل�ََرق . )ابن ُمَعربرِّ )3(  النرَّ

. ) )4(  علي بن ح�سن اآل �سعيب . )ابن ُمَعربرِّ
)5(  قال با عطب يف تقدمي هذه الق�سيدة : اإىل الذين يبنون ال�سعوب باأيديهم دون اأن يدركوا التقدير الذي ي�ستحقونه 

. ) فتطوف على حياتهم ِظال من الياأ�س . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )6(  الُقطن . )ابن ُمَعربرِّ

ا�سة( مبنطقة ع�سري.  )7(  عبد الرحمن من�س���ور : اأحد الزماء يف ال�س���ركة ال�س���عودية للكهرباء، وهو من قبيلة )ُع�سَ
. ) )ابن ُمَعربرِّ
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ان، وَمِطّيتي  و�س���كرتري، وحملت اأحامي يف امللف الأخ�س���ر، وَدْحَدرت من اأبها اإىل َلْع�سَ
َخان َتْنُفُثه على ُبعد ميل، َفُقلت لها مل  مُّ الآذان، وَذيٌل من الدُّ )الَعَراوي ( ولها َقْرَبعة َت�سَ
رق،  يبق اإّل اجلميل، فها هي �س���ركة الكهرباء تلوح يف الأفق، واإليها تنتهي الأحام والطُّ
و�س ينظر يف  وبع���د ع�س���ر دقائق بالترََّمام والكمال، كن���ت اأقف مرجتفًا اأترقب، فاب���ن َعدُّ
���ة من  ���ب، ث���م نظر اإيل َنْظَرًة وقَف منها �َس���َعُر راأ�س���ي، ومل اأُعد اأعرف املا�سَ َمَلّف���ي وُيَقلرِّ
الكرا�س���ي، وانطلق �سوته كمدفع رم�س���ان، فاإذا قلبي بني الأقدام وال�سيقان، واأ�سابتني 
يق، واأ�سبحت من الهول  َلَجة وَلْعَثمة، ولأ�سناين َطْقَطقة وَحْطَرمة، وجفرَّ يف ل�ساين الررِّ جَلْ
كالغريق، ومل اأْدر ما ُقلت له، وكتب على املعرو�س بَقلمه، الأخ �سعد �سلمان، ُموجُب اخلطرِّ 
ة وال�س���ام .  وخرجت  وظيفة لهذا الإن�س���ان، لإكمال الازم ح�س���ب النظام، ولكم التحيرَّ
ي، فاإذا �سيبة خرجت  رة بُكمرِّ �ُس رقبتي وراأ�سي، ونظرت يف ُمْب�سَ �سرَّ األتقط اأنفا�س���ي، واأحَتَ
ي . وا�س���تقر بي املقام يف رحاب الكهرباء، ل اأرى ال�س���م�س اإّل يف امل�ساء،  ُتْعِلن خويف وَهمرِّ

ركة، فهناك ابن َعّدو�س وهناك املعركة . فمن الفجر اأ�سعى نحو ال�سرَّ
ـــــْم ُه ـــــُدوَّ َع وا  ـــــرُّ �ـــــسَ ـــــوا  حـــــاَرُب اإذا  اأ�ــســيــاِعــهــم نفعواَقـــــــوٌم  ــْفــَع يف  الــنَّ اأو حـــاَولـــوا 

ع �سنني من العمل، تا�سى اخلوف والَوَجل، فقد تعودت على �سوت املدير،  وبعد ِب�سْ
���ايف، فقبلت العي�س  وذهبت الأحام يف من�س���ب الوزير، فهن���ا عرفت مقا�س ِرْجلي وحِلَ
���ٌق بالكر�س���ي َطْلُق امل�َُحيا، لي����س يعرف اأْبعُد   عل���ى الكفاِف، وهذا �س���عيد بن يحيى، ل�سِ
يفة، فهن���اك الأهل لزوجة لطيفة، واإن نظرت حويل فاإبراهيم الع�س���كري، حُتفة  م���ن حَلِ
راقت يف عيون العبقري، ثم �َس���ْعُد بن �س���يف، ل�سانه قاطع كال�س���يف، ُيحبُّه ابن عدو�س، 
فُيكرث معه اجُللو�س، وُم�س���فٌر قد اأ�س���فر الوجه واأنور، هو الرئي�س ونحن الع�س���كر، و�سعد 
بن �س���لمان، وَل�ْس���ُت منه يف اأمان، فراية احلرب قائمة، مناقراٌت على َمررِّ ال�سهور دائمة، 
و�س���ايع بن �سعيد ل ي�ستوي له اجللو�س، حتى يجلجل �سوت ابن عدو�س، يا�سايع َهلمرَّ اإيّل 
عت  بالعجل، ودع التثاقل والك�س���ل، وهذا ُم�َس���بب ُمَدْنِقٌر ُيحّرُر املعاملة، ل ي�ستكي واإن ُقطرِّ

َماء، فللحديث �سجون متاأ اأرجاء الف�ساء. اأناِمُله، ول يهون باقي الزُّ
���ره بعيدًا وقريبًا، كاأّنه قائد  ثم قام �س���ايع خطيبًا، وَم�َس���َد حليُته وَتَنْحنح واألقى َب�سَ
جي�س، اأو ما اأدري اأي�س، ثم قال : قد �س���معتم ما قال ال�س���يخ عبد الرحمن بن من�س���ور، 
وق���اه اهلل م���ن كل َمَطبٍّ ودعثور، حي���ث ذكر رحلته اإىل امل�ُعلرِّم اب���ن عدو�س، وما لقاه يف 
حرب الب�س���و�س، وعلى ُكلرِّ حال، فقد اأَْحَكم املقال، وَحّرك يف النف�س اأ�سرارها، واأثار من 
ْوَلة وَجْولة، ل يهداأ له بال حتى يجمعنا  الأخبار ُغبارها، فقد كان ابن عدو�س �س���احب �سَ
حوله، ثم َي�س���ّب فوق روؤو�سنا �سهام الكام، ونحن مثل احَلَمام، فاإذا ُعدنا اإىل اأوكارنا، 
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اأْرَخطنا ل تكاد ت�س���مع حديثنا، كاأن على روؤو�س���نا الّطري، واإمّنا هو الُعكوف على العمل ل 
���كَنات،  �س، وجهاز املخابرات يح�س���ي احلركات وال�سرَّ َغري، كامنا بالَهْم�س، واأكلنا بالدرَّ

ثم يوايف ابن عدو�س بالن�سرات .
14ـ املَقـاَمُة الَغْيَثاِنيـَّة: )1(

ــُه ــان �ــســرَيَت ــَي ــ�ــْس ـــُجـــِبفــَكــم جنــيــٍب طـــوى الــنِّ ـــاً مـــــــن الـــنُّ ــــْن يـــومــــ ــــُك ــــه مل َي كــــاأّن
ــــوا لـــــــُه ِذكـــــــــــــــراً بـــقـــافـــيـــٍة  اخُلـــَطـــبفــــلــــم ُيــــذيــــعـــــ رائـــــــــع  بــــه يف  ُيـــ�ـــســـيـــدوا  ومل 
ـــــِتـــــــــــه  ــــــداً لأمَّ ــــا بــــنــــى جمـــــــ قـــد غــــاب مــنــهــا وهــــذا املــجــد مل َيــِغــِبكـــــاأّنـــــــــــه مـــــ

لقد كان هذا حال ال�س���يخ عبد الوهاب اأبو ِمْلَحة)2(، َطواه املوت واأرخى عليه التاريخ 
ًا وِعْطرا . ِظّله، كاأْن مل َيُكن له يف التاريخ ِذْكر، ومل َتْعُمر به جمال�س القوم َف�سْ

َبــــاكــــِريـــــاأتـــــي مـــــن الـــدنـــيـــــــا بـــكـــــــلِّ َبـــــــِديـــعـــــــة الـــفـــ�ـــســـائـــل يف عـــجـــيـــب   ومــــــن 
فـــ�ـــســـيـــلـــٍة كـــــــــــل  ــــــــات  اآيـــــــــ ــــاً بــبــ�ــســائــِريف وجـــــهـــــــــــه  ــــَرُحــــبـــــ ــــاة َت ــــَقــــى الــــُعــــَفـــــ ــــْل َي
والنَّدى جاعة  ال�سَّ جمعوا  َبٍة  ُع�سْ ـــــابـــــراً عــــــن كــــابــــِرمن  نــــــاُلــــــو املـــــعـــــــــــايل كــــــ
ـــٍة ـــاجــــ ــــ َح يف  ِلــــَبـــــــــاِبــــه  اأَتــــــْيـــــــــــــَت  ـــاء الــــوافــــِرواإذا  ـــــــــْذِل الـــعـــطــــ َب ــــــاك يف  اأْغــــــَن
ٌر ــــات مـــــــــــــوؤزَّ ــــُرَم ــــْك ـَــــ ـــــــــ�ــــسٌ بــــاملـــــ ٍة ومــــفــــاخــــِرُمــــَتــــَقــــمِّ ــــــــزَّ ـــــــــ ــــــــــــه فـــــــــي ِع مـــــــــن َربِّ

���ل اخلطاب، بكتاب  ولك���ن ِلُكلرِّ اأجل كتاب، ولُكلرِّ �س���وؤال جواب، وعند َغْيَثان)3( َف�سْ
َدت الكلمات على َفَننِه، ا�ْس���َتْمَطر  عن ال�س���يخ عب���د الوهاب، اأودع في���ه ِعْلُمه وفّنه، َفَغ���ررَّ
الوثائق وذاكرة الأخيار، فجادت بغيث ِمْدرار، كاأنه ُيَحاكي ا�س���مه َغْيَثان، َفَجاَدك الغيُث 
رت �سطرًا �ستبقى اآثاره، و�سيدوم  ت عن التاريخ ُغَباره، و�َسطرَّ ���ْنَوان، فقد َنَف�سْ واخلري �سِ
من،  د مع الزرَّ قت الأعَناق بعقد يتجدرَّ � باإذن اهلل تعاىل �  الثرَّناء والّذكر احَل�َس���ن، فق���د َطورَّ
ُهوَرة مب���اء الذهب، جُتلى اإلي���ك َعَرائ�س الباغ���ة والأدب . فاإذا ُعْدنا  ول���ك الترََّهاين مَمْ
اإىل الكتاب، والَعْوُد اأحمد فَثمرَّ َمَثاب، نقراأ �س���رية ال�سيخ ُمنذ حلظة املياد، يف الِعْرق)4( 
موطن الآباء الأجناد، فمن هناك بداأت امل�سرية لل�سيخ عبد الوهاب اأبو ِمْلَحة، ويف �سماء 

)1(  احتفاٌء ب�س���دور كتاب: ) عبد الوهاب اأبو ملحة يف جنوبي الباد ال�س���عودية ( ملوؤلفه الأ�س���تاذ الدكتور : غيثان بن 
( . هذه املقامة ن�س���رت بخط اليد يف كتاب: القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) ع�س���ري،  علي بن ُجري�س. )ابن ُمَعربرِّ
وجازان، والقنفذة( ) الريا�س : مطابع احلمي�س���ي، 1433ه�/2012م( ) اجلزء الرابع ( . �س 523� 528. ) ابن 

جري�س ( .
. ) )2(  تويف �سنة 1374ه� . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  الأ�ستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جري�س . )ابن ُمَعربرِّ
. ) )4(  الِعْرق : اأحد اأحياء مدينة خمي�س م�سيط . )ابن ُمَعربرِّ
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م �ُسُعوده بفلك امللك عبد العزيز اآل �سعود، ورايات  مه، واقرتن جَنْ اجلنوب �َسَما وَعَا جَنْ
ول والأمم، فق���د راأى امللك  ���ب الدُّ التوحي���د تخف���ق يف اجلبال والنُّج���ود، ولأّن املال َع�سَ
ايل الذكاء والِفْطنة، َفَوّله اأمور املال فكان  ُجل خَمَ ���اء َعزم، يف هذا الررَّ بثاقب ِفْكرٍة وَم�سَ

ه . عند ُح�ْسِن َظنرِّ
وَطّرز الدكتور غيثان كتابه بجواهر الوثائق، ومن في�سها اأر�سى دعائم احلقائق، قد 
غا����س يف بْحرها الغزير، َفَثمرَّ األف وثيقة َيَحار فيه���ا الَعامل الّنْحرير، ولكّنه ابن ُبْجَدتها 
���م الَبْحث فاأح�س���ن امليزان، فال�س���يخ عبد الوهاب وا�س���ع الآفاق  وفار�س امليدان، قد َق�سرَّ
َرَب يف احلياة الجتماعية ب�سهم واِفر، فهو  ام، و�سَ واملهام، اإْن �س���ئت يف احلرب اأم ال�سرَّ
ث ول ح���رج، َجْهبٌذ فيما َدَخل  جَن���م املحاِفل و�س���احب املاآثر، اأما املال والقت�س���اد فحدرِّ

ف اأعمالها على الوجه املطلوب . ررِّ وَخَرج، بيديه َمَقاليد َماليرَّات اجلنوب، ُي�سَ
َد الطريق يف البحث واملَُراجعة، َفَفْهَر�َس  ووا�سل َغْيَثان َنْق�س ال�سفحات الرائعة، وَمهرَّ
ْرب ِلُكلرِّ باحٍث و�سائل، وَحلرَّل الكثري منها وَدَر�س، مَبنهٍج  الوثائق والر�سائل، حتى اأَناَر الدرَّ
ثابت الأركان والأ�س����س .ُثمرَّ َوىلرَّ �َس���ْطَره نح���و الّثَقات، مّمن اأدركوا ال�س���يخ عبد الوهاب 
غم، فكانت  اق�س على اإيقاع النرَّ ْكرى و�س���ار القلم، كالررَّ ���َات، َفَهيرَّج الذرِّ وكانت لهم به �سِ

ال�سهادات تاأَتِلق وَتْلمع، ولي�س َراٍء َكَمْن َي�ْسَمع .
ـــاتـــه ـــل بـــعـــَد مَمَ مـــــــــــان الــــَغــــابــــِراأْحـــــَيـــــا حـــديـــث الـــَفـــ�ـــسْ ــــــــــاك الـــــزَّ وَجـــــــَمـــــــاُل َذيَّ
ــائــهــا ــــِن ثــنـــ ــــو بــــُحــــ�ــــسْ ــــُل ــــْت ـــه َن ــــ ــــيــــٌم ل ــــلِّ دفـــــاتـــــِر�ــــسِ ــــُنــــهــــا بــــكـــــ ـــــت حمــــا�ــــسِ ـــــَب ـــــِت ُك

فيا اأهل الَبْحث ُدونكم هذا امل�َْهَيع، ول َتُقولوا مل َيْبَق يف الَقْو�س َمْنَزع، فحياة ال�س���يخ 
عبد الوهاب اأري�سة عري�سة، بل متتّد من الباحة اإىل جنران، ومن الُقنفذة اإىل جازان . 
وي  اأو يف التحليق، قد ك�سف عِن ال�سُّ وِكتاُب ابن ُجَري�س بداية الطريق، وِرَيادة بلغت ال�سرَّ
وامل�ََعامِل، و�َسرَب اأغوار املناجم، وله يف اآفاق التاريخ الإ�سامي �سولت وجولت، ول �سّيما 
ر  روات، اأحَيا ِذْكَرها وماآثرها، وَنَب�س خبايا الزوايا واأخبارها، و�سطرَّ يف تهامة وجبال ال�سرَّ

َراة ( ِتْلَقاء تلك اجلهود . خ تهامة وال�سرَّ كل ذلك يف اأ�سفار اخُلُلود، فا�ستحق لقب ) موؤررِّ
داً �ُسجَّ ر�س  الطِّ الأْقـــاَلم يف  تــرى  ـــاحـــِة ُرّكـــعـــــــاَكــالٌم  ـــ�ـــسَ ــــل الـــَف ــــرى اأهـــــ لــــه وتـــــ
ـــا ـــَم ــــ ـــــال كـــاأّن َجــــــ ــــاب الـــــرِّ ـِـــر األــــبـــــ ــَقــعــاُيــــَحــــّيـــــ اأتـــانـــا بـــاإعـــجـــــــاٍز مـــن الـــقـــــــوِل ِمــ�ــسْ
ـــَد َمــْطــلــٍب ــــ ـــَع ــم اأْب ــْل ــِع ــاً بــال �ــســعـــــى�ــســعــى طــالــبـــ مـــــــا  وهلل  ــــَعـــــــــاه  َمــــ�ــــسْ اهلِل  ويف 
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ـة) َنَفُق خمي�س م�سيط (: )1(  َفِقيَّ 15ـ املـَـَقاَمُة النَّ

ّواق، قالت: زعموا  َثَنا م�ستور اأبو َعَناق، عن مهرة بنت من�سور ال�سرَّ يا اأهل الآفاق، َحدرَّ
اق، لأّن م�سروعًا  ة الْخِتَاف، باأّن مدينة خمي�س ُم�َس���ْيط  �ستكون ِقْبَلة الُع�سرَّ عُم َمِطيرَّ والزرَّ
َرُب به الأمثال من امَلغرب  اه ) َنَفُق الأنفاق (، و�َسُت�سْ ر�س���مه املهند�س على الأوراق، و�َس���مرَّ

اإىل الِعَراق . 
َعـــلَـــــــِن ويف  ــــٍرّ  ـــــ ــــسِ � فـــــــي  هلل  ــِناحلـــــــمـــــــُد  ــَحـــ ــِنــي مـــن ُظـــْلـــَمـــِة املِ ــ�ــسُ حـــمـــداً ُيــخــلِّ
اأََرِب ِمــْن  هــر  اأ�ستهي يف الــدَّ ِنــْلــُت ما  يف الــعــقــل والــقــلــب مــنــي ثــم يف الـــَبـــَدِنَقــْد 
ــره ــَظـــ ــْن َم اخَلـــْلـــــــق  يـــــــزيـــُن  الـــَبـــَهـــــــاء  َمـــِناإّن  ـــى الأ�ـــســـجـــار بـــالـــدِّ كــمــا ُتـــــــَزان ُحـــلَ
ـــن �ــَســـــَهــِر ـــمِّ ومــــ ـــْعـــُد بـــالأنـــفـــاق يف َزَمـــِنـــياأرحـــــــت قــلــبــي مــــن هــــ و�ـــســـاَعـــد الـــ�ـــسَّ

ُة احُل�ْسِن والأخاق، فريدة يف َبَيا�س  ���واق: َدَعْتِني َربرَّ وقالت مهرة بنت من�س���ور ال�سرَّ
اخلّد وال�س���اق، �سريفة بنت �س���الح  �َسِلمت من �س���هام الأْحَداق، اإىل زيارة نفق الأنفاق، 
فقد َخ�ِس���يت على قلبي من الحرتاق، بنار احُلبرِّ والأ�س���واق . و�ساحت ب�سوت َعْذب: يا 
َناق، َفَرِكب الِبْنَز ونحن بالأَثِر على ِوَفاق . و�ِسْرنا  ائق الهندي كاأّنه ال�سرِّ ُم�ْسَتاق، فاأقبل ال�سرَّ
ارات  يرَّ ارة اإىل النفق،  فراأينا ازدحام ال�سرَّ ���يرَّ وقد مالت ال�س���م�س يف الأُفق، وتهادت بنا ال�سرَّ
ق،  رَتِ َف�َساوَرنا القلق، وتعّوذنا بربرِّ الَفَلق، وبلغنا اأطراف النفق، فاإذا املكان كم�ستودٍع حُمْ
َنًة وَي�ْسَرة، َلَعلرِّي اأْحَظى  فاأ�ْسَاء ال�سيارات ُمَتَناثرة، واحُلَفُر   باأفواهها َفاِغَرة، ونظرت مَيْ
َظَر  فق بنظرة، فاإذا ُحْفَرٌة عميق���ة الَغْور، فاْرَتدرَّ َطْريف على الَف���ْور، ثم اأعدت النرَّ م���ن النرَّ
ْروال، واآَخَر  ق القمي�س وال�سرِّ زرَّ ال، فلم اأَِجد اإّل َعاِمًا مُمَ ُمَت�س���ائلة عن املهند�س���ني والُعمرَّ

ْفَرة املوت والْعِتَال .  قد َعَلْتُه �سُ
���خور  ب قد اْنَفَلق، وحوله ال�سُّ وَرَمْي���ُت بنَظ���ِري اإىل َطَرِف النفق، فراأي���ت َبَقايا قارَّ
ب  ُمتناث���رة، كاأنه���ا َتْنُدب احُلُظوظ العاِث���َرة، فا هي َبِقَيت يف م�س���اكنها اآمنة، ول الَقارَّ
َحَمَله���ا اإىل اأر�س نائية . قالوا : اجتمع رئي�س البلدية مع الوزير، و�س���َدر الجتماع بقرار 
�ترَّة،  ت ال�ّسُهور ال�سرِّ رْي احلال، وَمررَّ َفُق جاهز لل�سرَّ ُة اأ�ْسُهر بالترَّمام والكمال، والنرَّ َخِطري، �ِسترَّ
َل���ت الأحام والآمال .  ���ة، وزاد الَقْهر والإذلل، وَتَعطرَّ ف���اإذا النفق على َحاِله بل اأ�َس���ّد ِحترَّ
ار،  ورَّ َع����سُ على الُكر�س���ي الدرَّ ���ة، واأنت جَتْ ْل���م والأِذيرَّ في���ا رئي����س البلدّية، مت���ى َتْرَفع الظُّ
تطلُب ال�س���اهي والقه���وة بالَهْيل واحَلَوار، والنا����س حول النفق، وَقْل���ُب الواِحُد منهم قد 

)1(  مت اإجنازه يف 1434/2/2ه� بعد �س���نوات عجاف، وهو النفق الذي يقع على طريق خمي�س م�س���يط – اأبها، مقابل 
. ) جممع الغروي، ويتقاطع مع ال�سارع املوؤدي اإىل املحكمة العامة . )ابن ُمَعربرِّ
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َفات، وتلك املحات  ���وا َنْحَبُهم واأ�س���بحوا من الرُّ اْنَفَلق، َناِهيَك عن الأموات، الذين ق�سَ

ي والَعاِر�س . وامل�ََعار�س، اأغلقت اأبوابها اأمام امل�ُ�ْسرَتِ
ه ـــُقوَلــــــَقــــــْد راأيــــــــت الــــــــــــَوْرَد َيـــْلـــطـــم َخــــــدَّ ــــفــــق يـــْحـــَن ويــــقـــــــــول وهــــــو عـــلـــى الــــنَّ
َجــــــــــــْدُره ــــــاَم  قـــــــ واإْن  َتـــــــْقـــــــَربـــــــوه  الأزرُقل  الــــــــَعــــــــُدوُّ  فــــهــــو  بـــيـــنـــكـــم  مـــــن 

َل اهلل  ة، َفَعجرَّ ة، وَت���ُروم لأهل اخلمي�س الأِذيرَّ ���يرَّ ويا رئي�س البلدية، اإن ُكْنَت ُتْنِكر الَق�سِ
ِلك، واأطاح ِبَخيلك وَرِجلك .  ِبَف�سْ

بــعــدمــا ــــــا  ــــــْرَن َذَك مــــا  ـــكـــر  ـــْن ُت ُكـــــْنـــــَت  ـــــَحـــــت عـــلـــيـــَك دلئــــــــل و�ـــســـواهـــداإْن  َو�ـــــسَ
َقـــْلـــبـــاً ـــزيـــن  احلــــ ـــَفـــق  الـــنَّ اإىل  الـــبـــــــاردفـــاْنـــظـــر  اإّل  َيــــــْغــــــَرّ  ــــا  َفــــَمـــــ واْفــــــَهــــــم 

ة  ركات، ذات اخِلرْبَ ار بانيها، فما اأكرث ال�سرَّ َهارَّ اأعطيتم الَقْو�س َباِريها، واأ�سكنتم الدرَّ
د �س���ركة مناف�س���ة، فقد اأخطاأت ) ... (  وامل�ُِعّدات، فاإْن قلتم ر�س���ت املُناق�س���ة، ومل جَنِ
َعة �ُسهور،  ة، فهناك اأنفاق وُج�ُسور، قامت يف ِب�سْ احُلْفَرة، فما اأكرث ال�سركات واأهل اخِلرْبَ
ات املَُتهالكة، والطريق  ر املُِعدرَّ �سُ وما ِزْلتم َخْلَف املكاِتب، ترك�سون َرْك�س الَعَناِكب، يوم حَتْ

غري �َساِلكة .
ـــمـــت فــــاإّنــــه ـــــع مـــــن َظـــل ـــــاِب ـــورَحــــــــــاِذر اأ�ـــــسَ َمـــْكـــ�ـــسُ جــــــا  يــــدعــــو بـــقـــْلـــب يف الــــــدُّ
ـــَفـــق مــــا األـــــقـــــاه يف ُحـــــَفـــــِر الــَعــنــا املــــقــــهــــورفـــالـــنَّ بـــــاأ�ـــــســـــاِبـــــــــــع  عـــــــــــــا  الــــــدُّ اإّل 

َفق اخَل�سَية  واأ�َسّد ما نخ�ساه من �َسرٍّ ُم�سَتِطري، بعد هذا الَعَناء والترَّاأخري، اأن تاأخذ النرَّ
ُلوع، وهناك الف�سيحة باجَلاِجل، والَهْول  واخل�س���وع، َفَيِخرُّ �ساجدًا على ال�سيارات وال�سُّ
قائم وَماِثل، فاأين امل�س���وؤول ؟ رئي�س البلدية اأم املَُقاِول، ومتتد اأطراف الق�س���يرَّة، فت�سبح 
ة، وَتُنو�س���ها اأْبَواق القنوات، فتقول : بلغ عدد الأموات ب�س���ع ع�س���رات، وَيْكرُث  ���ة َطِريرَّ ِق�سرَّ
ان، من الوعود  كرَّ فق ما كان، فقد �َس���ئَم ال�سُّ الِقيل والَقال، و�س���اع اجلهد واملال، فليَت النرَّ
ٌر يف ماء، وناٌر ول �ِس���َواء، واأْحَام ل حقيقة، ِع�ْس���َناها  ائبة، �ُس���كرَّ الكاذب���ة، والأم���اين الذرَّ
���ْوم امل�َْع�ُس���ول، و�س���ّح الّنوم اأيه���ا القوم،  دقيق���ة بدقيق���ة، فمت���ى يفيق امل�س���وؤول، من النرَّ

َفر، ثم ال�ساة وال�سام على خري الب�سر.  امة والظرَّ وهذا الِعْلُم واخَلرَب، ولكم ال�سرَّ
)1432/12/25ه�(.

16ـ املـََقاَمُة الَهاَدويَّة:
ى بني الأنام، وال�س���اة  احلمد هلل الذي هدانا اإىل الإ�س���ام، واأفاء علينا بنعمه َترْتَ

وال�سام، على ر�سوله املبعوث رحمة وهداية للعاملني، فكان خامت الأنبياء واملر�سلني : 
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ور، قد اآمله اأّن رفيق الروح، قد  اأما بعد : فحدثنا زهري بن من�سور، وَنْف�سه ُتْنجُد وَتُغُ
ذهب���ت ب���ه َطواري َراِبعة جتيء وتروح . قال : عرفت ) هادي ( )1( منذ ُثلث َقْرن، هو من 
) اآل علي ( )2(واأنا من )الَقْرن( )3(، وهو يف ِخْلقة �َس���وية، �س���احب َمَرح وُدعابات ذكية، 
يف  َلة ال�َمْجُبولة، لي�س بالنرَّحيف الَق�سِ ���جايا امَلْع�سولة، واخِلَال الفا�سِ ُع ذلك بال�سرَّ وُيَر�سرَّ
املُْحَتقر، ول بال�س���خم الَفْخم املُ�ستهر، ولي�س بالطويل الفائق على الّطوال، ول بالق�سري 
رفاء، �س���ريع الَبْذل والعَطاء، يف  اخل���ارج عن حّد العتدال، ريحانُة النُّدماء، وَزهرة الظُّ

ال�ّسّدة والرخاء .
اآتـــْيـــَتـــُه الـــنـــواحـــي  اأيِّ  الــبــحــر مـــن  ـــتـــه املـــــعـــــروُف واجُلــــــــود �ـــَســـاِحـــُلـــُههـــو  َفـــُلـــجَّ
ــــَط الـــــَكـــــفِّ حـــتـــى لــــو اأّنـــــه د َبــــ�ــــسْ ـــُهَتـــــَعـــــوَّ ــــ ـــُل ـــاِم اأن جُتــــْبــــه  مَلْ  ـــَقـــْبـــ�ـــس  ِل ثـــنـــاهـــا 

���واين، َنَتعاطى يف  ول اأَُراه ين�س���ى ) دارا اب���ن هان���ئ (، و�س���اعات الهن���اء كاأنها الثرَّ
عدنا اإىل متن�زه )  لح التاريخ كاأطواق الذهب، وكم �سَ غمراتها �سذرات الأدب، ونت�سّلى مِبُ
ف�س بعد العناء، ون�ستن�سق ن�سيم  ح عن النرَّ ْنع الباري الُعَجاب، وُنرورِّ ���َحاب (، َنَتَملرَّى �سُ ال�سرَّ

َطْلق الهواء .
ــــاُن ُمــــــورُقوَقـــــــــــْفـــــــــــُت واأوَقــــــــــــــــْفــــــــــــــــُت اجَلـــــــــــــــوى ــــَن ــــْي لــــيــــايَل ُعـــــــوُد الــــدهــــر َف

ة لب�س���ع �س���نني،  ���بل والآكام، ونزحُت اإىل ُجدرَّ ثم متادت بنا الأيام، وتفرقت بنا ال�سُّ
ادي،  ُتعّد يف ح�س���اب الِفراق باملئني، لول زورات ِمْن ) هادي (، تطفئ بع�س عط�س ال�سرَّ
���ل ما اْنَقطع من امل�َ�س���ّرات، ول �سيما على �س���اطئ البحر يف تلك الأم�سيات،  فاأعدنا َو�سْ
���رور، ويدفع الَهّم عن ال�سدور، من الأحاديث احل�سان، كاأّنها  العامرة بكل ما يجلب ال�سُّ

الوؤلوؤ واملرجان .
وولئــــــــــي�ــــســــكــــراً لــــكــــل فــــتــــى مـــــزجـــــُت بــــروحــــه ولوؤه  فـــــــطـــــــاب  روحـــــــــــــي 
ـــمـــاء فـــاإنـــنـــي �ـــســـمـــائـــيمـــــن كــــــان يـــحـــلـــم بـــالـــ�ـــس اإنـــــ�ـــــســـــاٍن وجـــــــــدت  يف قــــلــــب 
ـــــْفـــــٌر كــــتــــبــــُت ُحـــــــروفـــــــه بــــدمــــائــــيتــــلــــك الــــ�ــــســــنــــون الــــــغــــــاربــــــات ورائـــــــي �ـــــسِ

( . قرية اآل علي تقع يف �سحن متنية بباد �سهران . للمزيد  )1(  هادي بن حممد بن هادي ) 1384 - 1964 ه� ( . )ابن ُمَعربرِّ
 عن قرية اآل علي، انظر : غيثان بن جري�س . القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) اأجزاء من احلجاز واليمن وما بينهما ( 

) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2018م( ) اجلزء الرابع ع�سر(، �س 126� 140 .) ابن جري�س ( .
. ) )2(  قرية اآل علي يف متنية مبنطقة ع�سري . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )3(  قرية القرن املجاورة لآل علي . )ابن ُمَعربرِّ
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ة)1(، 2)1(،  درَّ يق وال�سرِّ ة، عا�س���ت الكويت ال�سرِّ ويف اإحدى َزْوَرات ال�س���يخ هادي اإىل ُجدرَّ
اإْذ غزاه���ا �س���ّدام يف ُعْقر دارها، ف�س���لب اأْمنها وا�س���تقرارها، فَزَجر ه���ادي ونظر اإىل 
دة، تتلوها  َنة َرا�سِ الُغراب الَباِرح، وَف�ْس���ُر ذاك عنده وقوع الباء الفادح، واأن القادم حِمْ
���َدة، فرتاكبت لديه ُظَلُم الُهُم���وم، وتراكمت عليه ُغيوم الُغُموم . اأطال اهلل لك  نكبة َقا�سِ
امة والَبَقا، وزادك يف الدنيا ُعّلوًا وُمْرتَقى، وحَماك اهلل من الإرَجاف، وما ُي�ساحبه  ال�سرَّ
من ًفْو�سى واختاف، فما اأنت ممن يخاف املخاطر، واأنت يف َكَنف الإله القادر، ) وتلك 
ع الترَّْمر  الأيام نداولها بني النا�س (، وَنهى اهلل عن الُقنوط والياأ�س، واأْعَلُم اأنني كُم�ْسَتب�سِ
اإىل َهَج���ر، اأو جال���ب املاء اإىل نهر، ولكن على �س���بيل الّذكرى للموؤمن���ني، فكل ما يجري 
من تقدير رب العاملني .وعلى �س���بيل ال�ستطراد، اأنقل من ) ر�سائل النتقاد ( )3(،الّن�س 

ه اإىل بيت زهري بن اأبي �ُسلمى : املَُوجرَّ
ــــر فــيــهــرمراأبــــُت املــنــايــا َخــْبــط َعــ�ــْســواء َمـــْن ُت�سب ـــْخـــطـــئ ُيــــَعــــمَّ مُتــــْتــــه ومـــــن ُت

قال ابن �سرف :
وقد غلط يف و�س���فها بخبط الع�س���واء، على اأننا ل نطالبه بحكم ديننا، لأنه مل يكن 
على �س���رعنا، بل نطلبه بحكم العقل فنقول : اإمنا ي�س���ح قوله لو كان بع�س النا�س ميوت 
وبع�س���هم ينجو، وقد علم هو وَعلم العامل، حتى البهائم، اإنرَّ �س���هام املنايا ل ُتخطئ �سيئًا 
من احليوان حتى يعّمها َر�س���قها، فكيف يو�س���ف بخبط الع�س���واء راٍم ل يق�س���د غر�س���ًا 
من احليوان اإّل اأق�س���ده حتى ي�س���تكمل َرمياته، يف جميع رمياته. واإمنا اأدخل الوهَم على 
زه���ري م���وُت قوم َعْبطًة وموت ق���وم َهَرمًا، وظّنوا ط���ول العمر اإمنا �س���ببه اإخطاء املنية، 
و�سبب ق�سره اإ�سابتها، وهيهات ال�سواب من ظّنه مل يوؤخر الهرم اإل اأنها ق�سدته فحني 
ماة تهت���دي كاهتدائها، ملاأت اأيديها باأق�س���ى رجائها)4(.  ق�س���دته اأ�س���ابته . ولو اأن الرُّ
واحلا�س���ل من كام ابن �سرف، اأن احلياة ت�س���ري بحكمة ُعِرف منها ما ُعِرف، وا�ستاأثر 

اهلل بعلمه ما يفوق العقول الب�سرية، يف جميع الكرة الأر�سية .
ولي�س لنا من الأيام �سوى اليوم الذي نعي�س فيه، فالأم�س ذهب والَغد ل ندريه، فاإن َنِدمنا 
هول . نا وُحزننا، واإذا زاد اخلوف من الغد املجهول، اأ�سابنا اجَلزع والذُّ على اأْم�سنا، زاد َهمُّ

. ) )1(  �سنة 1411ه� . )ابن ُمَعربرِّ
)1( �سنة 1411ه� .  )2(

)3(  ) ر�س���ائل النتق���اد ( : م���ن تاألي���ف ابن �س���رف القريواين ) ت 460ه�(، بتحقيق : ح�س���ن ح�س���ني عب���د الوهاب، 
. ) ط:1404ه�، بريوت، دار الكتاب اجلديد . )ابن ُمَعربرِّ

. ) )4(  �س48 . )ابن ُمَعربرِّ
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ــــــرارة نــفــ�ــســه ــــابــــد يف قـــــــ ُيــــكـــــ ـــــــام غـــــري حُمـــــــــّدِديـــــا مـــــن  ــــاً مـــــن الأيــــــــ جــــزعـــــ
ُــــ�ــــســــاب تـــوهـــمـــاً ُمـــ�ـــســـعـــِدمـــــا ُدْمــــــــــَت تـــبـــتـــدع املـــــ دواٍء  عـــــن  تـــعـــجـــــــز  اأتـــــــــــراك 
ـــــات عــــــديـــــــــــــدة واأ�ـــــســـــــــــّدهـــــا ـــْنـــع اخلـــيـــال الأ�ــــســــوِدالـــــنـــــائـــــبــــــ مـــا كــــان مـــن �ـــسُ
بـــفـــاقـــٍة تــعــيــ�ــس  اأن  الـــتـــعـــــــا�ـــســـة  الـــغـــِدلـــيـــ�ـــس  مــــن  تـــخـــــــاف  اأن  الـــتـــعـــا�ـــســـة  اإن 

رة، كما اأّن املَرَقة  ة با هدّية ُمَكدرَّ ولأن امل�ُوؤاخاة باملُهاداة، واملحالفة باملُاطفة، وامَلَودرَّ
رة، وما ِمْن �سيء باأ�سلح لل�سديقني، واأْجَمع ِل�َسْمل املحبة بني الأخوين، من  م ُمَزورَّ با حَلْ
هدية من نف�ٍس َر�س���ّية، وها هي هديتي اأ�س���وقها يف رحابك البهية، واأنت بني الأ�س���فياء 
م���ن اأحبابك، اأعز اهلل جنابك . وهديتي اإليك دامت لك ال�س���عادة والهداية، خريدة من 

الآداب يف الكناية. قال ال�ساعر اجلاهلي عمرو بن ِقَعا�س الُغَطْيفّي :
ـــخـــٍر ــــــــَب، قـــــد َرمـــــْيـــــُتو�ـــــــســـــــوداء املـــــحـــــاجـــــر اإْلـــــــــــــِف �ـــسَ قُّ ـــالحـــظـــنـــي الــــــــَرَ ُت

َكّنى بذلك عن َظْبَية :
َقـــبـــلـــي الـــــنـــــا�ـــــُس  َيـــــــُذْقـــــــُه  ـــــــــــٍم مل  اأكــــــــلــــــــُت عـــــلـــــى َخـــــــــــــالٍء وانــــــَتــــــَقــــــْيــــــُتوحَلْ

واأعود اإىل ال�س���يخ هادي بعد تقاعده، وعودته �ساملًا بعد التعليم اإىل قواعده، واأقرتح 
علي���ه م���ا َيذهُب بطواري َرابعة اإىل الَعَدم، وذلك باأن يقتن���ي قطيعًا من الغنم، فتكون له 
رُح  ُنوف الثُّغاء، وهو معها يف الرباري مَيْ اأُْن�سًا يف ال�سباح وامل�ساء، وُتْطِربه من اأحلانها �سُ

ح، وُيْلِفي عليه اأ�سحابه فيحلب لهم وَيْذبح، وهو ُيْن�سد : وَيَت�سدرَّ
ــــــهــــــا ِغــــــــــــزاٌر ُق ــــــوِّ ــــــ�ــــــسَ ـــــــٌم ُن ـــــا َغـــــــَنــــــــ ـــــيُّلـــــن ــــا ِعـــــ�ـــــسِ ــــهـــــ ــــت ــــلَّ ـــــــــروَن ِج كـــــــــــــاأنَّ ُقــــــــــ
ـــــْمـــــنـــــاً ـــــتـــــمـــــالأ بــــيــــتــــنــــا اأِقـــــــــطـــــــــاً و�ـــــسَ وِريَُّف ــــَبــــٌع  �ــــسِ ِغـــــنـــــًى  مـــــن  وحــــ�ــــســــُبــــَك 

ول اأر�س���ى لك ُلزوم َداِرك، والُبعد عن اأ�س���حابك وِخّانك، واأنت ف�س���يح اللرِّ�سان، 
ْلَعة، ل َيِعيُبك �َسْلَخة اأو �َسْلَعة . ا والطرَّ ثابت اجِلنان، وجميل املَُحيرَّ

ــــداكــــاَقـــــُرَبـــــْت مــــن الـــِفـــْعـــل الــــكــــرمي َيــــَداكــــا ــــَتــــَطــــّلــــبــــني َمـــــ ـُــــ وَدنـــــــــــا عــــلــــى املـــــ
ــيــيــد الــُعــلــى ــ�ــْس ــَت مــــان ِعـــداَكـــافـــا�ـــســـلـَــْم اأبـــــا حمــمــد ِل ــــْرِف الــــزَّ وِفـــــــداَك ِمــــْن �ــــسَ
ـــِرْف ـــ�ـــس ـــْن َت مل  الــــتــــي  بـــالـــعـــنِي  ُنــــْعــــَمـــــــــاكـــــــــااأَراَك  اإىل  اإّل  ـــــا  ـــــاُظـــــهــــــ اأحلــــــ
ــــدمي عـــن الـــِغـــنـــاء حــديــُثــك لـــ�ـــســـواكـــاُيـــْغـــِنـــي الــــنَّ ــــْن  ـــــ ــــُك َت مَلْ  لـــــك  ـــٍن  مبـــحـــا�ـــس

اأبقاك اهلل ووقاك، و�س���فاك وكفاك وعافاك، اإْن �سَكْوت يا هادي مر�سًا، واأ�سبحت 
للهم غر�س���ًا، فا َغْرَو اأْن يحّم الأ�َسُد الَوْرد، ويك�سف الَقمر الَبْدر، وبنا ل ِبَك ما تقا�سيه 



415الق�سم الرابع: بحوث لغوية واأدبية يف اأجزاء من اجلنوب ال�سعودي 
يف احُل�َسام، وال�سام . )1434/11/28ه�(.  من الآلم، وبالِغْمِد ل بال�سرَّ

رابعًا: اآراء وتو�سيات : )1(
ن�سرنا يف هذا الق�سم . بحثني يف جمال اللغة والأدب يف منطقة ع�سري وما جاورها. 
ول ندعي الكمال فيما طبع ون�س���ر، لكننا نعلم اأن هذين املو�س���وعني جديدين يف بابهما، 
وقد تدر�س ب�سكل اأطول واأعم يف كتاب اأو ر�سالة علمية . ون�ستنتج من هذه املادة املن�سورة 
ال���رثاء العلم���ي والثقايف الت���ي متتاز به باد تهامة وال�س���راة . وهذه الباد ذات اأ�س���ول 
تاريخية وح�سارية قدمية وعريقة، كما اأنها ذات تراث وموروث متنوع عرب اأطوار التاريخ 

القدمي والإ�سامي املبكر، والو�سيط، واحلديث، واملعا�سر)2(.  
وتعي�س اململكة العربية ال�سعودية اليوم طفرة تنموية وح�سارية جيدة، ونرجو اأن يكون 
للمجال العلمي والبحثي ن�س���يب كبري يف هذه التنمية، فتوؤ�س����س وتدعم مراكز البحوث 

العلمية، وي�ستقطب الأ�ساتذة والباحثني اجليدين الذين يخدمون الباد والعباد)3(.   
    

)1(  هذا العنوان من اإعداد �ساحب الكتاب ) ابن جري�س ( .
)2(  هذا ما عرفه واأدركه الباحث خال رحلته العلمية منذ خم�سني عامًا . ) ابن جري�س ( .

)3(  اأدون هذه الأمنية والرغبة لأنني ع�ست ومازلت اأعمل يف اأروقة اجلامعة منذ )45( عامًا. وجمال البحث العلمي ل 
يحظى بالرعاية الكبرية وبخا�س���ة يف جامعاتنا املحلية . نعم اإن هذه اجلامعات خرجت اآلف الطالبات والطاب 
الذي���ن يخدم���ون ويعملون يف جميع قطاعات الدولة، لكن التخطيط اجلي���د والعلمي خلدمة البحث مازالت متدنية 
واأحيانًا غري موجودة، والواجب على �سناع القرار يف وزارة التعليم واجلامعات اأن تت�سافر جهودهم يف اإيجاد بيئة 
علمي���ة وبحثية تخدم العلم والفكر والرتاث واحل�س���ارة يف �س���تى امليادين . واأكتب مثل هذه التو�س���ية والنداء منذ 
ثاثني عامًا، لكن ل اأرى نتائج فعلية وعملية يف هذا الباب، ون�س���األ اهلل اأن يتحقق ما ن�س���بو ونتطلع اإليه . ) واهلل 

من وراء الق�سد ( . ) ابن جري�س ( .





417الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

الق�سم اخلام�س 

 ، وبلجر�سي  ُجر�س  تاريخ  يف  بحث 
بحوث  على  وتعقيبات  وت�سويبات 
والــ�ــســراة   تهامة  بــالد  عــن  وكــتــب 
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القسم الخامس 

بحث يف تاريخ ُجر�س وبلجر�سي، وت�سويبات وتعقيبات على بحوث 
وكتب عن بالد تهامة وال�سراة . 

ال�سفحةاملو�سوعم
418مدخلاأوًل:
ُجر�ــس ثانيًا: عــن  خمت�ســرة  وح�ساريــة  تاريخيــة   �سفحــات 

)درا�ســة   بينهمــا  والعالقــة  غامــد،  ،وبلجر�ســي  )ع�ســري( 
وتاأمل(. بقلم. اأ.عبداهلل بن علي بن �سعيد املغرم الغامدي

419

وقفات مع �سوق �سبت تنومة الأ�سبوعي يف الع�سر احلديث . ثالثًا:
بقلم . اأ. د .�سالح بن علي اأبوعراد ال�سهري

492

قــراءات وتعقيبــات علــى بع�س موؤلفــات غيثان بــن علي بن رابعًا :
جري�س . باأقالم جمموعةمن اأ�ساتذة جامعة امللك خالد

511

اأوًل: مدخل :
يف ه���ذا الق�س���م نن�س���ر عددًا م���ن الأعم���ال العلمية، وه���ي على النح���و الآتي: )1( 
�س���فحات م���ن تاريخ ) ُجر�س ( وبلجر�س���ي )غام���د( . ومادة هذا البحث م�س���تقاة من 
م�س���ادرومراجع عديدة بالإ�س���افة اإىل امل�س���اهدات ووجهات النظر ال�سخ�سية )1( )2( 
تعقيبات واإ�س���افات على بع�س البحوث التي �سدرت عن �سوق �سبت تنومة الأ�سبوعي)2(. 
)3( قراءات وتعقيبات من اأ�س���اتذة يف جامع���ة امللك خالد على بع�س موؤلفات غيثان بن 
جري�س ورحاته يف باد تهامة وال�سراة. وكل هذه املحاور املن�سورة يف هذا الق�سم مازالت 
ناق�س���ة، لكنها قد تفتح بع�س الآفاق وامليادين التاريخية واحل�سارية اجلديدة يف بلدان 

)1(  هذا املو�س���وع كبري جدًا وي�س���تحق اأن يدر�س يف عدد من الدرا�س���ات، لكنني اأحببت اأن اأن�سر بع�س ال�سيء عن هذه 
الناحي���ة، لعله ياأتي من بناتنا واأبنائنا يف برامج الدرا�س���ات العلي���ا، اأو من املوؤرخني والباحثني اجلادين من يدر�س 

هذا املو�سوع يف اأعمال علمية موثقة ور�سينة . 
)2(  اآمل اأن نرى باحثني من�س���فني وجادين يدر�س���ون تاريخ الأ�سواق الأ�س���بوعية يف باد تهامة وال�سراة خال الع�سر 

احلديث . 
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جنوب اململكة العربية ال�سعودية، اأو يف اأي جزء من اأجزاء �سبه اجلزيرة العربية)1( .   

ثانيــًا: �سفحــات تاريخيــة وح�ساريــة خمت�ســرة عــن جر�ــس ) ع�ســري(، 
وبلجر�ســي غامد، والعالقة بينهمــا ) درا�سة وتاأمل ( . بقلم. اأ.عبداهلل بن 

علي بن �سعيد املغرم الغامدي )2( .   
ال�سفحةاملو�سوعم

419تقدمي اأوًل:
420وقفة مع ُجر�س ) ع�سري ( ثانيًا: 
431وقفات مع بدايات بلجر�سي )غامد( و�سلتها بُجر�س)ع�سري(ثالثًا: 
بع�س النظريات الجتماعية وموافقتها ل�سفحات من تاريخ رابعًا 

بلجر�سي احل�ساري 
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458�سفحات من تاريخ بالد غامد احلديث خام�سًا:
�ســور تاريخيــة ح�سارية مــن بلجر�سي وما حولهــا قبل عام �ساد�سًا: 

)1394هـ/1974م(
472

491خال�سة القول�سابعًا: 

اأوًل: تقدمي:
ه���ذه الدرا�س���ة لأحد الباحثني املجتهدين الذي ي�س���عى اإىل ر�س���د �س���يء من تاريخ 
وح�س���ارة بلدته بلجر�سي يف �س���روات غامد. ووجهة نظره اأن �سكان بلجر�سي يف الع�سر 
احلديث هاجروا من مدينة ُجر�س القدمية الواقعة يف �س���روات ع�س���ري . ويجب علينا اأن 

)1(  اأقول اإن اململكة العربية ال�س���عودية تعي�س حقبة ح�س���ارية حديثة كبرية . والواجب على اجلامعات ومراكز البحوث 
العلمية اأن توثق تاريخ هذه الفرتة من جوانب �سلبية واإيجابية وبخا�سة يف ميادين التطور والتنمية املعنوية واملادية 
. وما ن�س���عى اإىل توثيقه لي�س اإل اإ�س���هامات حمدودة جدًا، وناأمل اأن تلفت نظر املوؤرخني والباحثني املخل�س���ني يف 

اأنحاء الباد حتى ي�سعوا اإىل حفظ وتوثيق بع�س ال�سيء عن بادهم ومواطنهم الرئي�سية . ) ابن جري�س (،
)2(  الأ�س���تاذ عب���داهلل ب���ن علي بن �س���عيد املغ���رم، من موالي���د مدينة ج���دة عام )1387ه����/1967م(، ح�س���ل على 
درج���ة البكالوريو����س يف علم الجتماع م���ن كلية الآداب جامعة املل���ك عبد العزيز يف )1428ه����/2007م(، وعمل 
يف العدي���د م���ن الإدارات احلكومي���ة، مثل: الأحوال املدنية، ثم الرتبية والتعليم، وح�س���ل عل���ى تقاعده مبكرًا عام 
)1434ه����/2013م( . �س����ارك يف العدي����د م����ن الأن�س����طة التعليمية والثقافي����ة والجتماعية، وح�س����ل على بع�س 
الدبلوم����ات والدرا�س����ات يف جمال عمله، لديه بع�س الكت����ب والبحوث العلمية، مثل: )1( حمافظة بلجر�س����ي يف 
املا�سي واحلا�سر. )2( رحلة من جدة اإىل دم�سق عرب طريق احلاج ال�ساحلي، ثم العودة عرب الطريق الداخلي . 
)3( اأ�سرة اجلعابرة : نبذة خمت�سرة عن علمائها . )4( احلكمة واحلكماء عند العرب والعجم . )5( ال�سعوب 
املهم�س����ة واأ�س����باب انحطاطها. )6( غرائب مما قراأت و�سمعت و�ساهدت . )7( ال�س����ياد )رواية( . )8( الكنز 

الذي ل يفنى ) رواية ق�سرية (. ) ابن جري�س (  . 
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نح���رتم راأي ه���ذا الكاتب حت���ى واإن اختلفنا معه، وم���ن يدر�س اأقواله فقد يجد بع�س���ها 
ت�س���تحق القراءة والتاأمل، ورمبا تكون خاطئة اأو �سحيحة، والواجب على من ي�ستطيع اأن 
ينق�س���ها او يوؤيدها األ يبخل علينا ويديل بدلوه م���ع دعم اأقواله بحجج وبراهني علمية . 
كما يوجد يف البحث معلومات تاريخية وح�س���ارية قيمة عن وطن بلجر�س���ي وهو ي�ستحق 
الدرا�س���ة، بل اإن الكثري من اأطروحات الباحث مازالت بحاجة اإىل تو�س���يح وتف�سيات 

اأكرث، وقد ياأتي بعده من يدر�سها ويوثقها يف بحوث علمية اأطول واأعمق. 
ثانيًا: وقفة مع ُجر�س ) ع�سري(: 

افرت�س البع�س اأن جزءًا من �س���كان بلجر�سي قدموا من جر�س املندثرة بعد تدمري 
بلدته���م " م���ا بني القرن اخلام����س والقرن ال�س���ابع الهجريني "، ورغم اأن ال�س���يخ حمد 
اجلا�س���ر، اأع���اد بني اجلر�س���ي اإىل قبيلة غامد)1(. اإل اأنه اأ�س���ار اإىل اأن ه���ذا الأمر كان 
حتالفًا وجماورة ولي�س ن�س���بًا وهم يف الأ�س���ل ين�س���بون اإىل رجل قدم من ُجر�س)2(. وال�سيخ 
اإبراهيم احل�سيل، اأيده بالقول : ) لي�س يف ن�سب غامد "بلجر�سي" ولعل بلجر�سي ن�سبة اإىل 
ُجر�س، و�سكان جر�س �سابقًا من قبائل حمري من العرب العاربة، واأ�ساف اأن اأ�سل بلجر�سي 
يعود اإىل نزوح بع�س اأهل مدينة جر�س قرب خمي�س م�سيط بعد اأن دمرها �سقر بن ح�سان 
ع���ام )653ه�/1255م( )3(. وكذلك قال بهذا حمقق كتاب الدر الثمني )�س���فحة 14( من 
اأن بلجر�سي ن�سبت اإىل رجل يدعى عبداهلل بن الأحمر اجلر�سي، وله ذرية بها يطلق عليهم 
بني اجلر�س���ي. وما تواتر بني معظم اأبناء بني نا�س���ر الذين يكونون ن�سف �سكان بلجر�سي 
تقريبًا من اأنهم يعودون بن�س���به اإىل بني عمر والبع�س من اأدبائهم كاأحمد ق�س���ا�س، قال اإن 

بني عمر هم بني �سكر الذين �سكنوا املنطقة قبل ظهور الدين الإ�سامي . 
وجر�س ا�س���م ت�س���رتك فيه مدينتان مندثرت���ان وكل منهما جتاوره���ا مدينة يقال لها 
جن���ران . اإحداهم���ا َجَر�س " بفت���ح اجليم " وتقع يف ال�س���ام وحتديدًا ب���الأردن وبجوارها 
جن���ران، ذكره���ا ياق���وت، يف معجمه فقال : ) جنران اأي�س���ًا مو�س���ع بح���وران من نواحي 
دم�س���ق وهي بيعة عظيمة عامرة ح�سنة مبنية على العمد الرخام منمقة ين�سب اإليها يزيد 
 ب���ن عب���داهلل بن اأبي يزيد النج���راين يكنى اأبا عبداهلل من اأهل دم�س���ق م���ن جنران التي 

)1(  اجلا�سر، حمد، معجم قبائل اململكة العربية ال�سعودية، �س 80 . 
)2(  اجلا�سر، حمد، يف �سراة غامد وزهران، �س 41 .

)3(  عثمان، اأحمد �سامل، األوان من تراث غامد وزهران . �س 18 نقل عن ال�سيخ احل�سيل قوله : " دمرها �سقر بن ح�سان، 
ومل اأجد هذا الن�س يف كتاب احل�سيل، ويبدو اأنه �سمعها منه، وهذا الكام منقول من كتاب ) اإمتاع ال�سامر( . 
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بحوران()1(. والأخرى ُجر�س "ب�سم اجليم" وهي املق�سودة يف مبحثنا هذا، وتقع مبنطقة 
ع�س���ري باململكة العربية ال�س���عودية بالقرب من طريق احلج اليمني القدمي امل�سمى ) درب 
البخ���ور( . وجنوب مدينة خمي�س م�س���يط بح���وايل )17( كيًا، وترتفع عن �س���طح البحر 

الأحمر حوايل )1952مرت( )2(. وجنران املدينة ال�سعودية املعروفة ل تبعد عنها كثريًا. 
ويذكر املوؤرخون اأن ُجر�س كانت جلرهم ثم �سكنتها قبيلة حمري، ثم ورد عليها اأفناء 
م���ن النا����س كما يف " �س���بح الأع�س���ى " : ) واأما جنران وجر�س فاإنهم���ا كانا بيد جرهم 
م���ن القحطانية ثم غلبه���م على ذلك بنو حمري و�س���اروا ولة للتبابعة فكان كل من ملك 
منهم ي�س���مى اأفعى( )3(. واأما �سبب ت�سميتها فاتفق ياقوت احلموي مع اأغلب املوؤرخني يف 
قوله: ) جر�س مدينة عظيمة باليمن وولية وا�س���عة وذكر بع�س اأهل ال�سري اأن تبعًا اأ�سعد 
ب���ن كليكرب خرج من اليمن غازيًا حت���ى اإذا كان بجر�س وهي اإذ ذاك خربة ومعد حالة 
حواليها فخلف بها جمعًا ممن كان �س���حبه راأى فيهم �سعفًا وقال اأجر�سوا هنا اأي البثوا 
ف�س���ميت جر�س، وقال اأبو املنذر : ه�س���ام جر�س اأر�س �سكنها بنو منبه بن اأ�سلم، وجر�س 
قبائل من اأفناء النا�س جتر�سوا وكان الذي جر�سهم رجل من حمري يقال له زيد بن اأ�سلم 
خرج بثور له عليه حمل �س���عري يف يوم �سديد احلر ف�سرد الثور فطلبه فا�ستد تعبه فحلف 
لئن ظفر به ليذبحنه ثم ليجر�سن وليدعون على حلمه فاأدركه بذات الق�س�س عند قلعة 
جرا����س وكل من اأجابه واأكل معه يومئذ كان جر�س���يًا ( )4(.  ومما يدل على اأهميتها قبل 
الإ�سام وتوافد العرب عليها كما هو حال مكة وغريها من البلدان التي يحج اإليها النا�س 
قدميًا. وجود �سنم ) يغوث ( بها الذي ورد ذكره يف قوله تعاىل: [َوَقاُلوا َل َتَذُرنرَّ اآَِلَهَتُكْم 
لرَّ  امِلِنَي اإِ ���لُّوا َكِثرًيا َوَل َتِزِد الظرَّ ا َوَل �ُس���َواًعا َوَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَن�ْس���ًرا * َوَقْد اأَ�سَ َوَل َتَذُرنرَّ َودًّ

َال]�سورة نوح [ الآيتان 23، 24 ] .  �سَ
واختلف البع�س يف اإ�سام اأهل ُجر�س وهل فتحت حربًا اأم �سلحًا، فذكر ياقوت اأنها 
فتح���ت �س���لحًا كما جاء يف معجمه : ) فتحت جر�س يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �س���نة ع�س���ر 
للهجرة �س���لحًا على الفيء واأن يتقا�سموا الع�سر ون�سف الع�سر( )5(. وكنت اأظن اأن قول 
ياق���وت يخ����س جر����س " بالفتح " التي يف ال�س���ام، لكن ورد قول موؤي���د لقول ياقوت يف " 

)1(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج5، �س 270 . 
)2(  ال�سوبان، �سعد عبداهلل واآخرون، الثقافة التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية، املواقع الأثرية، ج2، �س 162 .

)3(  الفزاري، القلق�سندي، اأحمد، �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا . ج5، �س 43 . 
)4(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2، �س 126 .
)5(  احلموي، ياقوت معجم البلدان، ج2، �س 126 .  
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فتوح البلدان " : ) اأ�س���لم اأهل تبالة وجر�س من غري قتال فاأمرهم ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على 
ما اأ�س���لموا عليه وجعل على كل حامل ممن بهما من اأهل الكتاب دينارًا وا�س���رتط عليهم 
�س���يافة امل�سلمني وويل اأبا �س���فيان بن حرب ُجر�س( )1(. وتبالة لي�ست بعيدة عن ُجر�س . 
وكاهما مو�س���عان يقعان حاليًا يف جنوب اململكة العربية ال�س���عودية، ويف روايات اأخرى 
�س���ائعة قيل اإنها فتحت ق�س���رًا)2( ،وقال ابن كثري: )قدم �س���رد بن عبداهلل الأزدي على 
ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد من الأزد فاأ�س���لم وح�س���ن اإ�س���امه، واأمره ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على 
م���ن اأ�س���لم من قومه، واأم���ره اأن يجاهد مبن اأ�س���لم من يليه من اأهل ال�س���رك من قبائل 
اليمن، فذهب فحا�سر ُجر�س وبها قبائل من اليمن، وقد �سوت اإليهم خثعم حني �سمعوا 
مب�سريه اإليهم، فاأقام عليهم قريبًا من �سهر، فامتنعوا فيها منه، ثم رجع عنهم حتى اإذا 
كان قريب���ًا من جبل يقال له �س���كر، فظنوا اأنه قد وىل عنه���م منهزمًا، فخرجوا يف طلبه 
فعطف عليهم فقتلهم قتًا �س���ديدًا( )3(. وبعد اإ�سامهم كتب لهم الر�سول حمى، كما يف 
ال�سرية النبوية : ) خرج وفد ُجر�س حتى قدموا على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأ�سلموا وحمى لهم 
ح���ول قريتهم على اأعام معلومة للفر�س والراحلة وللمثرية وبقرة احلرث فمن رعاه من 

النا�س فمالهم �سحت ( )4(. وورد مثله يف " الفائق")5(. 
واإذا تاأملن���ا يف تاري���خ ُجر����س كونها مركزًا جتاريًا كبريًا ونقطة ات�س���ال حلوا�س���ر 
ك���ربى، وم���ا خلفته من اآثار �س���اهدة على عظمتها . ن�س���تتنج اأنها طبقت نظرية تق�س���يم 
العمل باأ�س���لوب تلقائي طبيعي جعلها تتبواأ مكانة مرموقة يف العهود القدمية)6(، تعددت 
بها املهن، وكرثت امل�سانع وازدهرت التجارة، وفا�ست الأموال. ولعل و�سف اأحد �سعراء 
الأزدي يفيدنا بحال هذه البلدة الرائدة . حني غزوا ُجر�س بقيادة عبداهلل بن �سرد)7(. 

ــــا غـــــري خـــائـــبـــة  ــال وفــيــهــا اخلــيــل واحلــمــر يـــــا غــــــــزوة مـــــا غــــزونـــــ فــيــهــا الــبــغـــ
وجـــمـــع خــثــعــم قـــد �ــســاغــت لــهــا الــنـــــذرحـــتـــى اأتــــيــــنــــا حــــمـــــــــرياً يف مــ�ــســانــعــهــا 

)1(  الباذري، فتوح البلدان، ج1، �س 70 .
)2(  الطربي، تاريخ الطربي، ج1، �س 1258، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج2، �س 475، الزهري، حممد بن منيع، 
الطبقات الكربى . ج1، �س 337�338، ابن حجر الع�س���قاين، الإ�س���ابة، ج3، �س 421، ال�سيباين، علي، الكامل يف 

التاريخ . ج2 �س 163 .
)3(  ابن كثري، البداية والنهاية، ج5، �س 286 .
)4(  ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج5 �س 286 . 

)5(  الزخم�سري، الفائق يف غريب احلديث، ج1، �س 179 .
)6(  الطربي، تاريخ الطربي . ج 2، �س 197 . 

)7(  املعجم الو�سيط، ج1، �س 526، وكذا يف اأ�سا�س الباغة، ج1، �س 363، ويف تاج العرو�س، ج21، �س 373 .
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اأحـــمـــلـــه كــــنــــت  غــــلــــيــــاًل  و�ــــســــعــــت  كــفـــــروااإذا  اأم  بـــعـــد  اأدانــــــــــوا  اأبــــــــايل  فــمـــــا 

وعندما قال ال�س���اعر " حتى اأتينا حمريًا يف م�س���انعها " فاإن العرب كانت ت�س���مي 
الق�س���ور والآبار م�س���انع كما يف " املعجم الو�س���يط " " ) امل�س���نع املو�س���ع متار�س فيه 
�سناعة اأو �سناعات خمتلفة، و�سبه احلو�س يجمع فيه ماء املطر ونحوه م�سانع، وامل�سانع 
املباين من الق�سور واحل�سون والقرى والآبار وغريها من الأمكنة العظيمة ويف التنزيل 
���اِنَع َلَعلرَُّكْم َتْخُلُدوَن ])1(. وال�س���اعر هنا ق�س���د من�س���اآتها، ولكن  العزيز:  [َوَتترَِّخُذوَن َم�سَ
ُعرف عن جر�س اأنها كانت بلدة �س���ناعية حيث كانت مركزًا ل�س���ناعة الأدوات احلربية 
كالعرادات واملجانيق وال�س���بور، قال ذلك ابن كثري )2(. والطربي : ) مل ي�سهد حنينًا ول 
ح�سار الطائف عروة بن م�سعود ول غيان بن �سلمة، كانا بُجر�س يتعلمان �سنعة الدباب 
وال�س���بور واملجاني���ق( )3(. والبع�س من املوؤرخني يظن اأنهما كانا يف جر�س التي بال�س���ام 
. ولك���ن احلقيق���ة اأن���ه بعد غزوة حن���ني التي وقعت ب���ني اأهل الطائف وجي�س امل�س���لمني، 
م���ر عروة بن م�س���عود الثقفي بقوم���ه يف الطائف قادمًا من جهة اجلن���وب، وعندما علم 
بنتائج املعركة اجته اإىل املدينة ملبايعة الر�سول عليه ال�ساة وال�سام . وا�ستهرت ُجر�س 
اأي�س���ًا باإتقان �سناعة الأدم اأي اجللد املدبوغ . وكان ملنتجاتها �سهرة يف بغداد والعوا�سم 
الإ�س���امية الكربى، حتى ارتبط م�سمى ُجر�س باأدمها، بل اإن جتار الب�سرة كانوا يفدون 
اإليها ل�س���راء منتجاتها اجللدية، ونقلها اإىل كافة حوا�س���ر اجلزيرة العربية )4(. وورد يف 
ل�س���ان العرب : ) ُجر�س مو�س���ع باليمن، ومنه اأدمي ُجر�س���ي ( )5(. ويف " نزهة امل�ستاق " 
: ) مدين���ة ُجر����س.. وبها تدبغ اجللود اليمانية التي ل يبلغها �س���يء يف اجلودة ( )6(، ويف 
مو�س���ع اآخ���ر من "نزهة امل�س���تاق" : ) ُجر����س وجنران متقاربت���ان يف الكرب وبهما نخل 
كثري وبهما مدابغ للجلود وهي ب�س���ائعهم وبها جتاراتهم واأهلها م�س���هورون بذلك ( )7(. 
وحتدث الدكتور غيثان بن جري�س . يف كتابه : "درا�س���ات يف تاريخ تهامة وال�س���راة " عن 
دباغة اجللود يف جر�س، قال: ) و�ساعدت عوامل كثرية يف ازدهار هذه ال�سناعة يف تلك 
الب���اد وم���ا حولها، وذلك من حيث توف���ر املواد اخلام املتمثلة يف جلود املوا�س���ي، ومواد 

)1(  �سورة ال�سعراء، اآية 128 .
)2(  ابن كثري، البداية والنهاية، ج5، �س 177 .
)3(  الطربي، تاريخ الطربي، ج1، �س 1240 . 

)4(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج1 �س 207 نقا عن " ابن املجاور" .
)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، ج6، �س 272 . 
)6(  الإدري�سي، نزهة امل�ستاق، ج1، �س 151 .
)7(  الإدري�سي، نزهة امل�ستاق، ج1، �س 146 .
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الت�سنيع، بالإ�سافة اإىل وفرة اأ�سجار القر�س الذي يعترب من اأف�سل املواد التي ت�ستخدم 

يف الدباغة ( )1(. 
كم���ا ا�س���تهرت بنبيذه���ا ورد ذلك يف "تاريخ دم�س���ق " قال: ابن اأب���ي الهذيل ما يف 
نف�س���ي من نبيذ اجلر�س���ي اإل اأن عمر بن عبدالعزيز نهى عنه " )2(. وقول ابن منظور يف 
"ل�س���ان العرب" : ) واجلر�س���ي �سرب من العنب اأبي�س اإىل اخل�سرة رقيق �سغري احلبة 
وهو اأ�س���رع العن���ب اإدراكًا وزعم اأبو حنيفة اأن عناقيده ط���وال وحبه متفرق قال: وزعموا 
اأن العنقود منه يكون ذراعًا ويف العنوق حمراء جر�س���ية ومن الأعناب عنب جر�س���ي بالغ 
جيد ين�س���ب اإىل ُجر�س( )3(. وقال البكري يف معجم ما ا�س���تعجم ") وعنب جر�سي جيد 
بالغ( )4(.ولأن جر�س بلدة جتارية جاذبة لل�س���كان، فم���ن الطبيعي اأن يقدم اإليها كل من 
يرغ���ب يف البيع وال�س���راء، وذلك تواجد احل�س���ارم من���ذ عهد الدول���ة الأموية وهم قوم 
عرف���وا بارتي���اد البلدان التي تن�س���ط فيها التج���ارة، جاء ذكرهم يف " تاريخ دم�س���ق " : 
) عبدامللك بن حممد بن عطية بن عروة ال�س���عدي من اأهل دم�س���ق ويل احلجاز واليمن 
مل���روان ب���ن حممد ... بلغ عبداهلل بن يحيى الأعور ف�س���ار يف نحو م���ن ثاثني األفًا فنزل 
ابن عطية بتبالة ونزل الأعور �سعدة ثم التقوا فانهزم الأعور ف�سار اإىل ُجر�س و�سار ابن 
عطي���ة فالتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل واأ�س���بح اب���ن عطية مكانه فنزل الأعور يف 
نحو من األف رجل من اأهل ح�س���رموت فقاتل حتى قتل ومن معه وبعث براأ�س الأعور اإىل 
م���روان( )5(. ويوؤيد هذا القول ما جاء يف "تاريخ ابن خلدون " من اأن اخلليفة العبا�س���ي 
املاأمون بعث حممد بن زياد �سنة يف اأوائل القرن الثالث الهجري ليمهد له اأمر اليمن بعد 
اأن كاد يخرج من بني يديه، وكان لبد اأن ي�س���تويل على باد ح�س���رموت وال�س���جر وديار 
كندة، ودخل يف طاعته ولة العبا�سيني ال�سابقني والتبابعة " من بقية ملوك حمري، وكان 
لهم جانب �س���نعاء، و�س���نحان وجنران وُجر�س)6(. وبحكم اأن ُجر�س بلدة جتارية ن�سطة، 
فاإن تواجد احل�س���ارم وا�س���تقرارهم بها يبدو مقبوًل طاملا اأنها وبادهم ح�سرموت كان 
يحكمها وال واحد من طرف الدولة العبا�س���ية. كما تواجد بها قلة من اليهود والن�سارى 
ملمار�س���ة التجارة وال�س���ناعة، حيث ورد يف "م�س���ند احلارث" قدوم تاجر ن�سراين من 

)1(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة . ج1، �س 110 . 
)2(  ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج45، �س 189 .

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، ج6، �س 273 .
)4(  البكري، اأبو عبيد عبداهلل الأندل�سي، معجم ما ا�ستعجم، ج1، �س 376 . 

)5(  ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج37، �س 100� 101 . ترجمة رقم 4255  .
)6(  ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون . ج4، �س 272 .
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اأه���ل ُجر����س اإىل املدينة املن���ورة كما يف احلديث : ) قدم رجل ن�س���راين من اأهل جر�س 
تاجرًا فكان له بيان ووقار فقيل يا ر�سول اهلل ما اأعقل هذا الن�سراين فزجر القائل فقال 
م���ه اإن العاق���ل من عمل بطاعة اهلل( )1(. وقال غيثان بن جري�س : ) وكان يف باد ُجر�س 
بع�س اليهود والن�س���ارى ( )2(. وا�س���تدل بجزية مقدارها دينار فر�س���ها الر�سول " عليه 
اأ�سلم اأهل تبالة  ال�ساة وال�سام " على اأهل الكتاب، وورد ذلك يف " فتوح البلدان " ) 
وجر�س من غري قتال فاأمرهم ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ما اأ�سلموا عليه وجعل على كل حامل 
ممن بهما من اأهل الكتاب دينارًا وا�س���رتط عليهم �س���يافة امل�سلمني وويل اأبا �سفيان بن 

حرب، ُجر�س ( )3(.
قد ل ياأبه البع�س بالآثار، لكن التنقيب القائم على اأ�س����س علمية، يوؤكد اأو ينفي   
بع����س املعلوم���ات التاريخية التي تناقلها ال���رواة ووثقها املوؤرخ���ون يف كتبهم نقًا عنهم 
حلقائق م�س���لمة . وعل���م التاريخ بطبيعة احلال يعتمد يف نقولت���ه على الن�س املذكور يف 
م�س���در تاريخي متف���ق عليه، وعلى الوثيقة املوقعة من �سخ�س���ني اأو اأك���رث، وعلى القول 
املتواتر " الرواية ال�سعبية اإن �ساعت وكانت مقبولة عقًا" ثم تطور املجتمع لي�سبح علم 
الآثار اأحد اأهم الروافد للموؤرخني املعا�س���رين و�ساعدهم على حتليل وتف�سري الأحداث. 
وم���ن خال التقارير التي دونت بع���د الزيارات امليدانية لبع�س العلم���اء املهتمني بالآثار 
وكذلك فرق التنقيب العلمية، جند اإجابات لبع�س الأ�س���ئلة التي توقف املوؤرخون عندها، 
فهم واإن اتفقوا يف و�سفهم امل�ساهد بالعني لبلدة ُجر�س على اأنها ل تزال حتتفظ بالكثري 
من ال�س���واهد الأثرية ؛ كاأ�سا�س���ات ومداميك املباين املنحوتة بعناية من �سخور البازلت 
واجلراني���ت اأو املبنية بقوالب الطني)4(. واإن اآثارها لزالت ماثلة على �س���كل اآكام ويوجد 
بها �سخور منحوتة، والبلدة مبنية و�سط قاع منب�سط، غرب جبل �سكر، وطولها األفا مرت 
وعر�س���ها خم�سمائة مرت)5(. وبع�س بيوتها مبنية باحلجارة البي�ساء وبع�س غرفها طوله 
ع�سرة اأمتار وعر�سه خم�سة اأمتار، واإن بها حفرًا وا�سعة واأفنية رحبة وحطامًا كثريًا من 
الآجر والفخار، ورحًا عظيمة طولها مرتان وعر�سها مرتان و�سمكها ن�سف مرت . ويقول 
عب���داهلل فلب���ي : ) و�س���لنا اإىل تل اآخر منخف����س حتيط به بقايا قلع���ة قدمية مبتانة من 
حجارة جرانيتية كبرية وم�س���ذبة بعناية . تغطي م�س���احة كب���رية منها بقايا ملبان قدمية 

)1(  اأبي اأ�سامة، بغية الباحث عن زوائد م�سند احلارث . ج2، �س 811 حديث رقم )836( .
)2(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة .ج1،  �س 113 . 

)3(  الباذري، فتوح البلدان، ج1، �س 70 .
)4(  ال�سوبان، �سعد عبداهلل واآخرون، الثقافة التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية، املواقع الأثرية، ج2، �س 162 .

)5(  اجلا�سر، حمد، يف �سراة غامد وزهران . �س 46 نقله عن الأ�ستاذ ها�سم بن �سعد النعمي . 
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مهجورة، ممثلة مل�ستوطنة اأكرب من اأي م�ستوطنة اأخرى يف املوقع اأو قريبًا . ومن بني هذه 
حجر رحى �سخمًا �ساقطًا على الأر�س منحوتًا من �سخرة جرانيتية، كان قطره )3،69( 
بو�س���ة وقطر ثقبه املركزي )4،10( بو�س���ة . كانت هذه الأطال � وبكل و�س���وح � التي ل 
يعرف النا�س اأي �س���يء عن تاريخها هي التي اأطلقت الق�س���ة ال�سائعة عن الكنز املخباأ( 
وعلق الدكتور غيثان بن جري�س، ب�سفته مقدمًا لكتاب عبداهلل فلبي، "باأن املوقع امل�سار 
اإلي���ه هو بلدة ُجر�س التاريخية " )1(. ثم نقراأ و�س���ف الفريق الطبي الأثري التابع لوكالة 
الآثار قبل دجمها يف الهيئة العامة لل�سياحة، وامل�ستك�سف ملوقع ُجر�س الأثري، باأنها كانت 
مرك���زًا حمليًا حل�س���ارة جنوب اجلزيرة العربي���ة، ومبانيها نوعني : الن���وع الأول عبارة 
عن مبان �س���خمة قائمة على اأ�سا�س���ات حجرية وم�سيدة باأ�س���لوب التثبيت املثلث الزوايا 
. والنوع الثاين ا�س���تخدم فيه الآجر املحروق والطني واحلجارة ال�س���غرية، واأ�ساروا اإىل 
اأنه من الوا�س���ح اأنها تعر�س���ت للتدمري متفقني يف ذلك مع راأي ال�س���يخ حمد اجلا�س���ر، 
واأزي���ل الطني دون اأن مي����س الآجر اأو الأحجار . واأ�س���بحت اأنقا�س���ًا وخملفات عمرانية 
ي�س���ل عمقها اإىل )2،5( مرت، كما لحظوا وجود مب���اٍن جمددة مبنية بالأحجار والآجر 
غري املحروق)2(. ونقراأ كذلك و�س���ف فريق اآخر تابع للهيئة العامة لل�س���ياحة والآثار، زار 
البلدة يف �س���نة )1432ه����/2011م(، واأجرى عملي���ة تنقيب وا�ستك�س���اف للموقع ووجد 
اأجزاء كبرية من ح�س���نها واأ�سا�سات مل�سجدين مت بناوؤهما على اأ�سا�سات احل�سن الذي 
يعود لفرتة ما قبل الإ�س���ام، وعرثوا على العديد من القطع الأثرية املتنوعة مثل الأواين 
الفخارية وت�سابه ما عرث عليه يف موقع الأخدود بنجران من حيث لون العجينة والزخرفة 
. وعل���ى عدد من قدور الطبخ واأواين ال�س���رب. واأوان مزخرفة بدهان ذي بريق معدين، 
وقطع من الربونز وم�س���امري وقطع حلام اأواين، وعدد من الرحى متو�س���طة احلجم)3(.
ومن خال هذه التقارير التي و�س���فت البلدة بحالها الراهن، ونقبت ل�ستك�س���اف ما مل 
يره املوؤرخ املدون، ميكننا ا�س���تخدام ه���ذه املعلومات ببع�س الأخبار الواردة املتناثرة بني 
اأ�سطر الكتب لاإجابة على ال�سوؤال احلائر : متى وكيف انتهى دور ُجر�س ؟ وما هي اأ�سرار 
نزوح اأهلها وتخليهم عن بلدة متح�س���رة ن�س���بيًا باملقارنة مبا حولها، والنتقال اإىل قرى 

بدائية يف ذلك الوقت؟ هذا ما �ساأحاول الإجابة عنه يف ال�سفحة التالية . 

)1(  فيلبي، عبداهلل جون، مرتفعات اجلزيرة العربية . �س 259 .
 .  25 �س   ،5 )2(  حولية الآثار العربية ال�سعودية " اأطال " عدد 

)3(  �س���حيفة القت�سادية، العدد 6614 ال�س���ادر يوم الأحد) 1432/12/24ه�/ املوافق 2011/11/20م(. بعنوان:) 
املوق���ع تقاطعت عليه طرق التجارة الرئي�س���ية جنوب اجلزيرة العربية و�س���مالها، جر�س ال�س���عودية تفتح خزائنها 
الأثرية مل�س���جدين واأوان فخارية ( تقرير لفريق التنقيب عن الآثار التابع للهيئة العامة لل�س���ياحة والآثار برئا�س���ة 

فريق تنقيب اآثار جر�س الدكتور عو�س الزهراين مدير عام املتاحف .
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اإ�س���افة اإىل تقارير البعثات الأثرية، �س���اأذكر هنا اآراء �س���ديدة لبع�س املوؤرخني   
الكبار، فالأ�س���تاذ حمد اجلا�س���ر اأ�س���ار اإىل اأن " قبيلة العوا�سج التي قطنت ُجر�س بينها 
وب���ني جريانها ح���روب انتقلت عل���ى اإثرها اإىل اأعلى وادي بي�س���ة " )1(.  واأ�س���ند ما قاله 
اإىل م���ا ذكره يف و�س���فه : " ومن خ���ال اآثار الدم���ار يتبني اأن البلدة تعر�س���ت للخراب 
ب�س���بب حرب �س���رو�س")2(. ويوؤيد اجلا�س���ر، ما ذكره فريق وكالة الآثار عن وجود مبان 
جمددة مل تطلها يد التدمري اأو احلرق، واأن�س���ئت كمحاول���ة للعودة مل يكتب لها النجاح. 
وم���ا ذكره الفريق الآخر التابع لهيئة ال�س���ياحة يف تقريرهم ع���ن وجود الكثري من الآثار 
املنزلي���ة املحطمة كالق���دور والأواين وغريه���ا . اأما الدكتور غيثان ب���ن جري�س فقال : " 
اإن ُجر�س ا�س���تمرت توؤدي مهمتها ال�سيا�س���ية واحل�س���ارية يف منطقة ع�سري حتى القرن 
ال�س���ابع، ورمبا الثامن الهجريني " الثالث ع�س���ر والرابع ع�س���ر املياديني " . ثم يختفي 
ذكرها بعد ذلك ")3(. والأ�س���تاذ احل�س���يل، قال: " اإنها دمرت بعد اأن هاجمها �س���قر بن 
ح�س���ان اليزيدي و�س���تت اأهلها ")4(. واأ�سار ال�سيخ ها�سم بن �س���عيد النعمي اإىل مكانتها 
التاريخية وال�س���ناعية وذكر اأن احلروب التي جرت بني عنز بن وائل القبيلة العدنانية، 
وبني بع�س جماوريهم لأ�س���باب �سيا�س���ية وثارات قبلية كانت ال�سبب يف تدمريها وجاء 
�س���كانها مبا فيهم العوا�س���ج من حمري)5(. واأبو داه�س يف كتابه " اأهل ال�س���راة " قال: ) 
قي���ل بخراب ُجر�س اأواخ���ر القرن الرابع الهج���ري نتيجة للحروب الت���ي وقعت بني عنز 
ب���ن وائل، وبني اأهل مدينة جر�س من العوا�س���ج، وقيل �س���نة )653ه����/1255م( على يد 
قوات �س���قر بن ح�س���ان اليزيدي( )6(. ويف كتاب الدر الثمني)7( قال حمققه وهو الأ�ستاذ 
د : هاجم املماليك باد ع�س���ري �س���نة )919ه�( حيث ا�ستخدموا املدافع  عبداهلل بن حميرِّ
فلم ت�س���لم منهم معظم الق���رى والبلدات، فدمروا بلدة اجلهوة التي اعت�س���م فيها اأحد 

)1(  اجلا�سر . حمد  . يف �سراة غامد وزهران، �س 47 .
)2(  اجلا�س���ر، حمد، يف �س���راة غامد وزهران، �س 47 نقله عن الأ�ستاذ �سليمان بن ر�سيد الهمزاين اأحد رجال التعليم 

يف ع�سري.
)3(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج1 �س 368 .

)4(  عثمان اأحمد �سامل . األوان من تراث غامد وزهران . �س 18 نقل عن ال�سيخ احل�سيل قوله دمرها �سقر بن ح�سان، 
ومل اأجد يف كتاب احل�سيل ما يثبت ذلك ولكن يبدو اأنه نقلها �سفهيًا منه . وتاريخ )953ه�( يبدو فيه رقم ت�سعة وهو 

قريب يف الر�سم من رقم �ستة الوارد يف قول اأبي داه�س اأن ُجر�س دمرت �سنة )653ه�( . 
)5(  اأبو داه�س، عبداهلل . اأهل ال�س���راة يف القرون الإ�س���امية الو�س���يطة )400ه�/1200م( . �س 9 .  القول للقا�س���ي 

املوؤرخ ها�سم النعمي . 
)6(  اأبو داه�س، عبداهلل، اأهل ال�سراة يف القرون الإ�سامية الو�سيطة )400� 1200ه�( . �س 72 .

���د رئي�س النادي الأدبي باأبها �س���ابقًا . يف  )7(  اليمن���ي، ح�س���ن ب���ن اأحمد، الدر الثمني . قول الأ�س���تاذ عبداهلل بن حميرِّ
معر�س تقدمي الكتاب وحتقيقه، حيث ين�سب نف�سه اإىل قبيلة بني �سبة التي خرجت من ُجر�س .
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اأمراء ع�سري حينها ) علي بن وها�س بن حرب(، ودمروا قلعة خزام قاعدة الأمري �سقر 
بن ح�س���ان، اأعلى دلق���ان، التي اتخذها بعد تخريب ُجر�س، ون���زوح القبائل منها اأي من 
ُجر�س واإحداها قبيلة بنو �س���بة ) واملحقق ن�س���ب نف�س���ه لقبيلة بني �س���بة ( التي حلقت 
بقبيلة بني مالك بن عبداهلل بن ن�س���ر بن الأزد واملق�س���ود ببني مالك ع�س���ري وهي غري 

بني مالك بجيلة يف الطائف وبني مالك املجاورة جلبال فيفا . 
ومن �س���كان جر�س الأ�سليون الذين �س���اهموا يف رفعتها وعلو �ساأنها : قبيلتا بني   
عام���ر وقري�س تواجدوا يف ُجر�س" ب�س���م اجليم وفتح الراء " قبل وبعد ظهور الإ�س���ام 
وارتبط���وا بعاق���ات جتارية وم�س���اهرة اجتماعية م���ع اأهلها . واإليكم م���ا هو مذكور يف 
امل�س���ادر التاريخية : قبل ظهور الإ�س���ام : )1( هند اجلر�س���ية لها ابنة تدعى اأ�س���ماء 
بن���ت عمي����س، اأ�س���لمت وهاج���رت اإىل اأر�س احلب�س���ة مع زوجه���ا جعفر ب���ن اأبي طالب 
القر�س���ي)1(. )2( هند اجُلر�س���ية لها ابنة تدعى �س���لمى من رجل من خثعم وكانت حتت 
حم���زة بن عبداملطلب القر�س���ي، واأختها الثانية اأم الف�س���ل لبابة الك���ربى بنت احلارث 
حتت العبا�س بن عبد املطلب القر�س���ي)2(. )3( جاء يف" ال�س���رية احللبية " عن الر�سول 
عليه ال�س���اة وال�سام، اأن خديجة ر�سي اهلل عنها بعثته اإىل جر�س "ب�سم اجليم وفتح 
الراء " مرتني)3( وبالطبع كان ذلك قبل نزول الوحي.)4( امراأة من ن�سل ق�سري بن عامر 
ب���ن كعب بن ربيع���ة املتواجدون يف ُجر�س وحفيدها عكرمة بن خالد العا�س���ي املخزومي 
القر�س���ي ممن كان اأهله على ات�س���ال دائم بُجر�س للتجارة . كم���ا جاء يف " الإكمال " : 
) ظامة بنت قرة بن حممية اأو حمية بن ب�س���رة اأو ب�س���ري بن جبري من بني ق�س���ري وهي 
جدة عكرمة بن خالد بن العا�سي بن ه�سام املخزومي اأم اأمه ( )4( وق�سري من بني عامر 
كما جاء يف " الأن�س���اب " : ) بني ق�سري وعقيل واجلري�س وجعدة بني كعب بني ربيعة بن 
عامر بن �سع�س���عة ومن بني منري وهال ابني عامر بن �سع�س���عة ومن بني �س���لول وهم 
مرة بن �سع�س���عة وكل من كان من اأولد هوؤلء البطون ين�س���بون اإىل اجلد الأعلى فيقال 

له العامري ( )5(.
وبع���د ظه���ور الإ�س���ام )1( تزوج الر�س���ول عليه ال�س���اة وال�س���ام بابنة هند   

)1(  الزهري، حممد بن منيع، الطبقات الكربى، ج 8، �س 280� 281 . 
)2(  املكي، عبدامللك بن ح�سني، �سمط النجوم، ج1، �س 470 . 

)3(  اخلطي���ب . اإبراهي���م الكناين ) برهان الدين(، ال�س���رية احللبية، ج1، �س211. وه���ذا القول يحتاج اإىل متحي�س 
ومراجعة . 

)4(  ماكول، علي ؛ الإكمال يف رفع الرتياب، ج1، �س 304 . 
)5(  ال�سمعاين، اأبو �سعيد التميمي، الأن�ساب، ج4، �س 114 .
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ر�س���ي اهلل عنها )2(. بنت احلارث من بني هال بن عامر بن  اجلر�س���ية)1( "ميمونة" : 
�سع�س���عة، وهي " اأي ميمونة " خالة ابن عبا�س ر�س���ي اهلل عنهما ورد ذلك يف الطبقات 
الك���ربى للزهري)3(. ويف " الطبقات لبن خياط ")4(. ويف " البداية والنهاية ")5(. ويف " 
تاريخ ابن خلدون ")6(. ويف " املعارف")7(. ويف "�س���مط النجوم ")8(. ويف "تاريخ مدينة 
دم�س���ق")9(. ول ن�س���تغرب تواجد بني عامر يف ُجر�س وات�سالهم بالقر�سيني واحلمرييني 
اأهل ُجر�س، فهم واإن كانت ديارهم الأفاج بنجد، اإل اأن العديد من امل�سادر توؤكد اأنهم 
مت�سلون بجر�س ؛ ودليل ذلك ما جاء يف "�سري اأعام النباء ")10( و" بغية الطلب " حول 
عدم حترمي الر�س���ول عليه ال�س���اة وال�سام لل�سب، �سنجد هنا ميمونة ر�سي اهلل عنها 
زوج النبي عليه ال�ساة وال�سام من بني عامر، واأمها هند اجلر�سية من حمري، وخالد 
ابن الوليد ر�سي اهلل عنه : ) دخل مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ميمونة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي 
خالته وخالة ابن عبا�س فوجد عندها �سبًا حمنوذًا قدمت به اأختها حفيدة بنت احلارث 
من جند فقدمت ال�س���ب لر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به 
وي�س���مى له فاأهوى ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل ال�س���ب فقالت امراأة من ن�سوة احل�سور اأخربن 
ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م���ا قدمنت قلن هذا ال�س���ب فرفع ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يده فق���ال خالد بن 
الوليد اأحمرم ال�سب يا ر�سول اهلل قال اأراه ل ولكنه مل يكن باأر�س قومي فاأجدين اأعافه 
قال خالد اجرترته فاأكلته ور�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظر فل���م ينهني")11( . )2( حفيدة عثمان 
بن عفان ر�سي اهلل عنه يقال لها اجلر�سية، وهي ابنة عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن 
عم���ر بن عثمان بن عفان، ولدت يف ُجر�س، وتزوجها اخلليفة العبا�س���ي هارون الر�س���يد 

)1(  هند اجلر�س���ية: هند بنت عوف بن زهري بن احلارث من ولد حماطة بن حمري، وقد ت�س���حف ال�س���م اإىل عمرو، 
وال�سحيح "عوف".

)2(  ميمون���ة بنت احلارث ر�س���ي اهلل عنها زوجة الر�س���ول عليه ال�س���اة وال�س���ام، وهي من بني ه���ال بن عامر بن 
�سع�سعة . 

)3(  الزهري، حممد بن منيع، الطبقات الكربى . ج2، �س 276، ج8، �س 281 . 
)4(  ابن خياط، طبقات ابن خياط، ج1، �س 338 . 

)5(  ابن كثري، البداية والنهاية، ج5، �س 92 . 
)6(  ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون . ج2، �س 455 .

)7(  ابن قتيبة، املعارف، ج1، �س 137� 138 . 
)8(  املكي، �سمط النجوم، ج1، �س 470 . 

)9(  ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تاريخ مدينة دم�سق . ج27، �س 250 . 
)10(  الذهبي، �سري اأعام النباء . ج1، �س 368 . 

)11(  ابن اأبي جرادة، بغية الطلب يف تاريخ حلب . ج7، �س 3121 . 
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ورد ذل���ك يف " البداي���ة والنهاية ")1( ويف " املنتظم ")2( ويف "تاريخ الطربي ")3( وهي يف 
الت�سل�س���ل الأ�س���ري تاأتي اخلام�س���ة بعد والدها عبداهلل، وجدها الث���اين حممد، وجدها 
الثالث عبداهلل، وجدها الرابع عمر، وجدها اخلام�س اخلليفة الرا�س���د عثمان بن عفان 
- ر�سي اهلل عنه -، وهنا �سوؤال كيف حلفيدة عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه اأن ت�ستوطن 

ُجر�س، بينما املفرت�س اأن تكون مبكة اأو املدينة اأو دم�سق اأو بغداد . 
)3( بع���د فت���ح جر�س على يد �س���رد الأزدي، توىل اأبو �س���فيان ب���ن حرب، علي   
ُجر�س)4(  وهو لي�س بغريب عنها لأن اأمه عامرية، ورد ذلك يف "تاريخ مدينة دم�سق " : ) 
اأم اأبي �سفيان �سفية بنت حزن من بني هال بن عامر بن �سع�سعة اأ�سلم اأبو �سفيان قبل 
يوم الفتح و�سهد مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الطائف )5( . وات�سال اأبي �سفيان ووالده باأهل ُجر�س 
كان للتجارة رحلتي ال�س���تاء وال�س���يف اإىل اليمن وال�س���ام، ول مينع اأن متت امل�ساهرة. 
)4( اخليزران اجُلر�س���ية من اأهل ُجر�س هي اأم اخلليفة العبا�س���ي هارون الر�سيد . ورد 
ذلك يف عدة م�س���ادر اأي�س���ًا )6( . اإذًا القر�س���يون وبعد اأن اأ�سبحوا خلفاًء وحكامًا للدولة 
الإ�سامية، مل ينقطع ات�سالهم باجلر�سيني، بل امل�ساهرة ل تزال م�ستمرة . )5( اأ�سار 
الدكت���ور غيث���ان بن جري�س اإىل وجود فئة من موايل قري�س يف ُجر�س، قال: ) ويف �س���رق 
قرية ُجر�س فرق من النزارية يدعون اجلزارين من موايل قري�س( )7( وهذا دليل على اأن 
تواجد املجتمع القر�سي يف ُجر�س مل يكن عابرًا، بل كان متاأ�سًا اإىل حد وجود حي يقطنه 
مواليهم . )6( بني �سكر اجلر�سيون، هم اأي�سًا من بني عامر بن �سع�سعة بربيعة، وكان 
لهم مو�س���ع قدم يف ُجر�س مع بني وائل، قال ابن خلدون : ) اأما من ربيعة فبنو ثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة �س���عوبهم من بني �س���كر وبني حنيفة( )8(  �ساحب " تو�سيح 
امل�س���تبه " نقًا عن ابن اجلوزي : ) ال�س���كري ... من بني �س���كر بن عامر ( )9(  ويف قول 
اآخر لبع�س اأبناء بني عمر اأنهم من بني �سكر، ذكر ذلك الدكتور ابن ق�سا�س يف معر�س 

)1(  ابن كثري، البداية والنهاية، ج10، �س 222 .
)2(  اجلوزي، اأبو الفرج، املنتظم . ج8، �س 319 . 

)3(  الطربي، تاريخ الطربي، ج5، �س 23 . 
)4(  الباذري، فتوح البلدان، ج1، �س 97 .

)5(  ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تاريخ مدينة دم�سق، ج23، �س 432 .
)6(  ال�س���يباين، الكامل . ج5، �س 277. تاريخ الطربي . ج4، �س 617. الوايف بالوفيات، لل�س���فدي . ج13، �س 280 . 

ترجمة رقم )2( . 
)7(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة . ج1 �س 111 نقًا عن الهمداين . 

)8(  ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون . ج6، �س4 .  
)9(  القي�سي، حممد، تو�سيح امل�ستبه . ج5، �س 121 .
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رده املن�س���ور يف جريدة الباد . )7( بنو منري وهال ابني عامر بن �سع�س���عة ومن بني 
�س���لول وهم مرة بن �سع�س���عة وكل من كان م���ن اأولد هوؤلء البطون ين�س���بون اإىل اجلد 

الأعلى فيقال له العامري ( )1(.
وال�س���وؤال املحري : اأي���ن ذهب هوؤلء بعد اندثار ُجر�س ؟! ل يعق���ل اأبدًا اأنهم اختفوا، 
لكن املقبول اأنهم انتقلوا ومن املرجح اأو �سبه املوؤكد اأنهم انتقلوا اإىل احلا�سرة اجلديدة 
بلجر�س���ي، حيث لزال اأهايل بلجر�س���ي يذكرونهم بلفظ قري�س وبني عامر، اأو ما يرد يف 

بع�س الوثائق بني اأهل بلجر�سي احلا�سرة احلالية عند قولهم ) اأمراء قري�س ( )2(. 
ثالثًا : وقفات مع بدايات بلجر�سي) غامد ( و�سلتها بُجر�س ) ع�سري ( :

عرفنا اأن ُجر�س دمرت وت�ستت اأهلها وتعر�ست لهجمات متكررة ما بني القرنني   
ال�س���ابع والتا�س���ع الهجريني . ثبت ذلك مبا ورد يف امل�س���ادر التاريخية، وما ورد يف كتب 
الرحالة واملوؤرخني املعا�س���رين كاجلا�س���ر وعبداهلل فلبي وغريهم���ا، وما قررته البعثات 
ال�ستك�س���افية لفرق الآثار يف ال�س���نوات الأخرية من خال الدرا�سات التي اأجريت وتبني 
وج���ود اآث���ار للتدم���ري واحلرائق يف اأوق���ات خمتلفة . وقد ت�س���اربت الآراء ح���ول اختفاء 
�س���كانها، وقد وردت اأخبار اأن اأهل بلجر�س���ي احلاليني كانوا مع من جرت عليهم اأحداث 
فت���ح ُجر����س التاريخي���ة يف عهد الر�س���ول عليه ال�س���اة وال�س���ام، فهل انتقل���وا ونقلوا 
تاريخهم وثقافتهم وما تواتر بينهم من ُجر�س اإىل بلجر�سي ) املنطقة التي تقع بني باد 
غام���د وخثعم (؟ اإنه �س���وؤال حمري ولعلن���ا جند اإجابته بني ثنايا ه���ذه الدلئل التاريخية 
واجلغرافي���ة والجتماعي���ة التالي���ة : )1( التواتر يعت���رب من القرائن الت���ي يوؤخذ بها يف 
املنه���ج التاريخي)3( واأهل احلا�س���رة احلالية )بلجر�س���ي( تواتر اخل���رب بينهم وتعارفوا 
على اأنهم املعنيون بالرواية التاريخية الثابتة التي وردت يف عدة م�سادر حول ال�سحابي 
�س���رد الأزدي وفتح���ه جُلر����س، ومنه���م اإبراهيم احل�س���يل، يف قوله ) بلجر�س���ي يدعون 
كابرًا عن كابر اأنهم اأ�س���حاب الق�س���ة املذكورة يف كتاب ال�س���رية النبوية وكتب التاريخ 

)1(  ال�سمعاين، اأبو �سعيد التميمي، الأن�ساب، ج4، �س 114 .
)2(  يا اأ�س���تاذ عبد اهلل املغرم الغامدي هذه وجهة نظر يجب اأن نحرتمها، ول نفر�س���ها، وحتتاج منا معا�س���ر املوؤرخني 
والآثاريني اإىل مزيد من البحث والدرا�س���ة والتحليل، ول ي�س���تبعد اأن ما ذكرته �سحيح لتقارب لفظي ) جر�س( و ) 
بلجر�سي ( والأهم من ذلك اأن الهجرة من جنوب اجلزيرة العربية اإىل �سمالها كانت �سارية وم�ستمرة عرب ع�سور 
التاريخ، وهناك احتمال كبري جدًا اأن بع�س �س���كان جر�س مل ي�س���تقروا يف مناطق ع�سري، واإمنا هاجروا اإىل مناطق 

غامد وزهران واحلجاز، ومن املوؤكد اأن بع�سهم هاجر خارج �سبه اجلزيرة العربية ) ابن جري�س ( .
)3(  النهاري، عبدالعزيز . وح�سن ال�سريحي، مقدمة يف مناهج البحث العلمي . �س 238 .
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الت���ي تتعلق باإ�س���ام �س���رد بن عب���داهلل الأزدي وقتاله اأه���ايل ُجر����س( )1(. ومن املوؤكد 
تاريخي���ًا اأن املعركة مل تقع يف املو�س���ع احلايل لبلجر�س���ي، بل وقع���ت يف املوقع املعروف 
جُلر�س مبنطقة ع�س���ري، ومن املمكن اأن اأحفادهم توارث���وا اخلرب وانتقل معهم فيما بعد 
اإىل املو�س���ع احل���ايل. )2( ما ذكر يف هام����س كتاب الدر الثمني عن بلجر�س���ي واأهلها : 
 ) وم���ن اأولده الذي���ن برزوا يف املنطق���ة وكان لهم مع من جاوره���م الكثري من اجلولت 
) خالد بن عبداهلل بن علي بن حممد ( الذي وقف بقواته من قبائل الأزد )ع�سري( ومن 
الت���ف معهم من قبائل ) احل���ارث بن كعب ( و ) بني هال ( و ) بني مذحج ( ) عبيدة 
( و )ي���ام ( و) حمري( و) �س���هران( و)ناه�س( و) منبه ( بقي���ادة اأمريه على )ُجر�س ( 
عبداهلل بن الأحمر اجلر�س���ي( لقد وقفوا بجانب الهي�س���م بن عبدالرحمن الهمداين( 
الذي ان�س���مت معه معظم قبائل اليمن . وثار على اخلليفة العبا�سي هارون الر�سيد عام 
)189ه�/ 804م( وانت�س���ر وحليفه الأمري خالد على القوات العبا�سية يف  بي�سة  فجاءت 
له���ا قوة كب���رية تدعمها باإمرة حماد الرببري حيث انت�س���ر على قوات الهي�س���م وخالد 
ولحقهم فتح�س���ن الهي�س���م يف ُجر�س فاألقي القب����س عليه. واأر�س���ل اإىل بغداد . فقتل 
هن���اك ومن معه . وحت�س���ن خالد يف الرهوة حيث قتل بعد م���دة . وخربت الرهوة ونقل 
عب���داهلل بن الأحمر اجلر�س���ي اأمريًا على باد غامد وزهران. وكان من ن�س���له ع�س���رية  

احلمران بغامد. وبه عرفت منطقة بلجر�سي وتعني ) ابن اجلر�سي( )2(. 
)3( امل�س���ادر التاريخي���ة كمعجم البل���دان وغريه من كتب الرحالة الذين �س���درت 
موؤلفاتهم قبل نهاية القرن الثامن الهجري مل ُي�سر اأي منها اإىل قبيلة تدعى بنو اجلر�سي 
اأو حا�س���رة جتاري���ة اأو �س���ناعية معروفة، كان���ت تتواجد قبل �س���نة )1000ه�/1591م( 
يف املنطق���ة الواقع���ة بني باد خثعم وب���اد غامد، اأو بج���وار ال�س���واهد اجلغرافية التي 
 ذكروه���ا كجب���ل حزن���ة. وبناء علي���ه اعتق���د اأن اجلر�س���يون تواج���دوا يف املوقع احلايل 
) بلجر�س���ي( ما بني القرن التا�س���ع اأو العا�س���ر الهجريني . فالهمداين حني و�سف �سراة 
غامد مل يذكر بنو اجلر�س���ي اأو بلجر�س���ي اأو اإحدى قراها املعروف���ة، وجعل باد احلجر 
ب���ني ب���اد غامد وجر�س، قال: ) ثم يتلو معدن الربام ومطار �س���اعدًا اإىل اليمن �س���راة 
بني علي وفهم ثم �س���راة بجيلة والأزد بني �س���امان بن مفرح واأملع وبارق ودو�س وغامد 
واحلجر اإىل جر�س)3(. وكذلك ياقوت مل يذكر �سيئًا عنها رغم اإ�سارته اإىل جبل حزنة)4( 

)1(  احل�سيل، اإبراهيم . غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان . ج1، �س 337 .
)2(  اليمني، ح�سن بن اأحمد، الدر الثمني، �س14، تعليق املحقق يف الهام�س .

)3(  الهمداين، �سفة جزيرة العرب . �س 
)4(  جب���ل حزن���ة، اأعل���ى جبال بلجر�س���ي ارتفاعًا يطل عليه���ا وعلى تهام���ة، كان الرجال ول يزالون ي���ربزون قدراتهم 

و�سجاعتهم بال�سعود اإىل قمته يف طريق ل يعرفها �سوى القلة .
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يف قوله : ) حزنة بال�سم ثم ال�سكون، جبل يف ديار �سكر اإخوة بارق من الأزد( )1(. وجبل 
حزنة معروف جوار بلجر�س���ي، اأما بلدة ) زبيد ( التي ورد لها اإ�س���ارة غري مبا�سرة يف " 
معجم البلدان " فاإن ياقوت ن�س���بها اإىل خثعم ومل ين�س���بها لبني اجلر�سي اأو غامد . كما 
يف قول���ه ) غ���ري التي يف جبال خثعم ( مقارنة بامل�س���هورة يف باد اليم���ن، ون�س ياقوت 
احلموي: ) خماف زبيد منه قاع وهو واد فيه نخل غري التي يف جبال خثعم( )2(. )4( 
بالطاع على كتاب ) وثائق من التاريخ (  لاأ�ستاذ علي ال�سلوك وكتاب) ال�سرية يف علوم 
الديرة ( الأ�س���تاذ ابن حرقو�س، مل اأجد وثيقة واح���دة موؤرخة قبل )1000ه�/1591م( 
ت�س���ري اإىل تواجد �س���كاين من�س���وب اإىل بني اجلر�س���ي اأو بلدة بلجر�س���ي، ولكن من �سنة 
)1000ه����/1591م( وما بعدها يوجد عدة وثائق تفيدنا بدليل وا�س���ح ل لب�س عليه باأن 
املنطقة امل�س���ماة بلجر�سي كانت اأر�س���ًا بكرًا حتى ذلك الوقت وغري حمددة املعامل . ومت 
اقت�سام اجلزء اجلنوبي من بلجر�سي مع قبيلة بني جرة مبوجب الوثيقة املوؤرخة يف �سنة 
)1148ه�/1735م( . وهذا ن�س���ها : ) احلمد هلل  وحده و�س���لى اهلل على �س���يدنا حممد 
واآله و�س���حبه و�س���لم . فاإنه انقطع النزاع فيما بني بني جرة وبلجر�سي يف الفي�س ح�سر 
م���ن بلجر�س���ي عبداهلل بن جاري وعقال بن عقال واأحمد ب���ن علي الهيزي... وعطية بن 
هتان وح�س���يني املداين . ومن بني جرة �س���دا بن عيا�س ... وبركات بن طاهر وم�س���فر 
ب���ن قنف  وهندي بن عامر واأحمد بن جربوع ثم بعد ح�س���ورهم ت�س���ادقوا على الديرة 
وحدودها وقاموا على حدانها وتقارروا عليها من املدرج اإىل غار اجلروة ثم عرق اخلربة 
ثم الناب الوا�س���ط ثم ال�س���فا ثم ماء الطري ثم الن�س���يلة ثم امل�س���جد راأ�س اأم غيث ثم 
مقتل ال�س���عيدي هذه حدان الديرة بينهم ثم بعد م�س���ادقتهم طلب اجلر�س���ي ميينًا من 
بن���ي ج���رة فحلفوا له بني جرة من طرف الديرة من فوق احلد اأميان خم�س���ني مقدمهم 
جربوع ثم اأميان خم�س���ني من فوق ال�س���وق مقدمهم م�س���حق بن قتف ثم ر�س���ي اجلميع 
و�س���دروا من فوق ال�س���وق را�س���ني جميع �س���هد هذا اهلل �س���بحانه وتعاىل واأحمد بادي 
اجلعيدي واأحمد اأبو حجر و�س���فر بن قذذ ال�سعيدي وعبداهلل بن قا�سم اخلفوي وبركات 
.... ومن ال�س���هود م�س���فر بن معي�س املقموري ومن اأهل الرم���ادة ... واأحمد بن حمي�س 
وعي�س���ى بن اأحمد بن ب�س���يتي ويحيى بن عا�سي واهلل خري ال�س���اهدين بتاريخ )8( خلت 
من �س���هر احلج احلرام )1148ه�/1735م( ثمان واأربعني ومائة األف من هجرته �س���لى 
اهلل عليه و�س���لم، ثم اأن هذا الذي وقع بني اجلري واجلر�س���ي بعدما طلبوا بني جرة اأهل 
ماحلة يح�س���رون معهم ويخا�س���مون اجلر�س���ي معهم فاأبوا ويقولون ما عاد لنا ديرة ول 

)1(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج2، �س 255 .
)2(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان . ج5، �س 70 .
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في����س .. اأم غي���ث واإن الديرة ما ع���ادت اإل لك يا جري واجلر�س���ي .. واأمن اأهل ماحلة 
ح�س���ن بن رداد وم�س���فر اجلعرية وم�س���عل و... وخ�سر وم�س���فر بن احلارثي وجمري ثم 
اإن الذي���ن ح�س���روا من اأه���ل ماحلة اأقروا و�س���ادقوا اأن ماعاد لهم ديرة واأ�س���هدوا على 
اأنف�س���هم اهلل ور�س���وله وخلق كثري من عباد اهلل وكتب ال�س���هود واحلدود ح�س���بما ذكروا 
ال�س���هود الفقيه حممد... اأبلج لطف اهلل به ( )1(. )5( مرفاأ القنفذة مل ين�س���ط جتاريًا 
اإل بداي���ة القرن العا�س���ر الهجري )ال�س���اد�س ع�س���ر املي���ادي(، حيث ورد ذكره �س���نة 
)1078ه�/1667م( يف كتاب ال�س���نعاين ) تاريخ اليمن ( عند تعر�س���ه ملحاولة تخريب 
ونه���ب: ) جاء اخلرب اأن اأ�س���حاب حم���ود غزوا بن���در القنف���ذة واأرادوا انتهابه فحرقوا 
اأطراف البندر ودافعهم اأهلها فانك�سروا بعد اأن ذهب بالقتل ثاثة اأنفار ( )2(. واملرافئ 
تبقى خاملة ول تتحرك اإل اإذا كان هناك ن�ساط جتاري، لذلك اأعتقد اأنه مبجرد اأن اأن�ساأ 
اجلر�س���يون حا�س���رتهم، وبداأوا مبمار�سة ن�س���اطهم التجاري ال�سناعي كما هو معروف 
عنه���م تاريخيًا، دب الن�س���اط يف مرف���اأ القنفذة . )6( ما ذكره اأحمد ق�س���ا�س واتفق مع 
كل ما قاله عدا ن�س���بة بني �س���كر اإىل الأزد)3(، والأ�سح ح�سب قول الن�سابة اأنهم من بني 
عام���ر ب���ن كع���ب " عمري���ون اأو عوامر والأخري �س���حيحة " قال : ) اإن مدينة بلجر�س���ي ؛ 
واأهلها بنو اجلر�سي، وهو عبداهلل بن الأحمر اجلر�سي، وهو من جر�س، وهي اليوم بلدة 
مندثرة يف خمي�س م�س���يط، وله اخلليفة العبا�س���ي هارون الر�س���يد ب���اد غامد وزهران 
و�سكر، فاتخذ من ديار �سكر قاعدة له، فبنوه اليوم يدعون باجلر�سي، ... وكانت بلدتهم 
ت�س���مى دار ال�س���وق، وملا نقلت الإمارة اإليها عام )1371ه� / 1951م(، غلب ا�سم القبيلة 
على البلدة . وكانت �س���وقًا عامرة يق�س���دها النا�س من جهات �س���تى ؛ وا�ستوطنتها اأ�سر 
من قبائل خمتلفة غري بني اجلر�س���ي من غامد، وزهران، وبجيلة، وبني �س���هر، وغريهم 
؛ ف�س���كانها خليط من قبائل عدة، ومن هنا كان من اأ�س���مائها اأي�س���ًا الدار املخلطة . ويف 
بلجر�س���ي اليوم اأ�س���ر ل تزال حتتفظ بن�س���بها اإىل �س���كر( . ثم ورد له ن�س اآخر يف نف�س 
ال�س���فحة، قال: ) وبعد انتقال م�سيخة بني عمر اإىل تهامة، انت�سب اأفراد من بني نا�سر 
ال�س���راة اإىل غامد، وذلك لأ�س���باب منها ق���رب اإدارة الأحوال املدنية وقد ح�س���لوا منها 
على هويتهم ال�سخ�سية، وهي تتبع اإمارة بلجر�سي وم�سيختها، وبلجر�سي اليوم يف عداد 

)1(  حرقو�س، ال�سرية يف علوم الديرة، �س 259 . 
)2(  ال�س���نعاين، اب���ن الوزير عبداهلل، تاريخ اليمن . ج1، ����س 330  . للمزيد عن بدايات وتاريخ منطقة القنفذة انظر 
غيثان بن جري�س . باد القنفذة خال خم�سة قرون )ق10� ق15ه�/ ق 16� ق21م( )درا�سة تاريخية ح�سارية ( ) 

الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1432ه�/2011م( ) 527�سفحة ( . 
)3(  جري���دة الب���اد، ملحق الرتاث � اخلمي�س 15جمادى الأوىل 1420ه� ) مقال من�س���ور ( للدكتور اأحمد ق�س���ا�س من 

اأهايل بلجر�سي( .
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قبيلة غامد . وهناك اأ�س���ر كثرية من بني نا�س���ر ال�س���راة مل تذيل اأ�س���ماءها بالنت�س���اب 
اإىل قبيل���ة غام���د، ، وينت�س���بون اإم���ا اإىل بني ُعمر فيقول���ون : الُعمري واإم���ا اإىل قراهم، 
فيقولون : احلزنوي اأو الغياين اأو امل�س���نعي، وبع�سهم يكتفي بلقبه اأو �سهرته اخلا�سة، 
اأو با�س���م جده الأعلى ( . ويذكر ق�س���ا�س قائًا : ) ديار قبيلة بني عمر تتوزع منذ القدم 
بني ال�سراة وتهامة، وبنو ُعمر ال�سراة هم بطون من بني نا�سر وهم اأهل حزنة وامل�سنعة 
وغي���ان والربقة، والفقهاء، وكانت ديار بني ُعمر قبل حادثة الإجاء املعروفة يف حدود 
القرن العا�سر الهجري حتتل حيزًا كبريًا من ال�سراة، ول يزال بع�س كبار ال�سن من اأهل 
املنطقة يعرفون حدود ديارهم القدمية اإىل اليوم، وبنو نا�سر يف ال�سراة وتهامة جميعهم 
من بني ُعمر، وكان لهم م�س���يخة م�ستقلة . وم�س���يختهم جميعًا حتى نهاية القرن الثالث 
ع�سر الهجري ) التا�سع ع�سر امليادي( يف حزنة، ومن اأ�سهر �سيوخهم حممد بن فرحة، 
وعبدالرحم���ن ب���ن ق�س���ا�س ) ت 1296ه� / 1878م( ولهذا قلت اإن بني ُعمر يف الع�س���ر 
احلا�س���ر اإمنا ه���م امتداد لقبيلة �س���كر، لأن ديارهم اليوم هي ديار قبيلة �س���كر قدميًا، 
با�ستثناء بع�س اجلهات ال�سرقية التي اأ�سبحت اليوم من ديار غامد . ومن الأماكن التي 
ذك���رت ل�س���كر، وهي يف ديار بني ُعم���ر اليوم اأو هي قريبة منها: احل���ال، وقد امتد اإليها 
 عمران مدينة بلجر�سي" )1(. )7( اجُلر�سي : ين�سب اإىل ُجر�س، كما ورد يف " الأن�ساب" : 
) اجُلر�س���ي ب�س���م اجليم وفتح الراء ويف اآخرها ال�س���ني املعجمة هذه الن�س���بة اإىل بني 
ُجر����س بطن من حمري( )2( . وكما يف " ال�س���رية احللبية " : )نافع اجلر�س���ي ن�س���بة اإىل 
ُجَر�س ب�س���م اجليم وفتح الراء وبال�س���ني املعجمة قبيلة من حمري ت�س���مى به بلدهم( )3( 
ويجوز اإ�سافة حرف باء  اأول ال�سم . لت�سبح ) باجلر�سي( ويفهم منها ن�سبة ال�سخ�س 
اإىل قبيلته كما هو متعارف عليه يف ح�سرموت وعمان وبع�س باد ال�سراة كقبائل احلجر 
وهي بالقرن وبللحمر وبلل�سمر، ويف ذلك ل نتجاوز ماقاله الع�سكري يف ) اللباب يف علل 
البن���اء والإع���راب ( م���ن اأن بع�س العرب يلف���ظ )بني الفان (  بلف���ان، وحذف النون 
والي���اء لأن النون تدغم يف ال���ام، ولوجود الياء بينهما، خفف���وا باحلذف، ولذا اأجازها 
بع�س النحويني ل�س���يوع لفظها بني بع�س العرب)4(. ورغم اأن ال�س���يخ حمد اجلا�سر اأعاد 
بنو اجلر�سي اإىل قبيلة غامد يف قوله : ) بلجر�سي " بنو اجلر�سي" من قبيلة غامد، من 
قراه���م � يف ال�س���راة � الربكة، بنو عامر، الغازي، احل�س���ن، بنو عبي���د، حزنة، الفقهاء، 

)1(  انظر : اأحمد بن �سعيد ق�سا�س .) جريدة الباد � ملحق الرتاث � اخلمي�س 15جمادى الأوىل /1420ه�( . 
)2(  ال�سمعاين، اأبو �سعيد التميمي، الأن�ساب، ج2، �س 44 .

)3(  اخلطيب، اإبراهيم الكناين ) برهان الدين (، ال�سرية احللبية، ج1، �س 321 .
)4(  العكربي، اأبو البقاء، اللباب يف علل البناء والإعراب، ج2، �س 479 .
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غي���ان، املكارم���ة، العطا�س���ني، البكري، جرب( )1( ؛ اإل اأنه اأ�س���ار اإىل اأن ه���ذا الأمر كان 
حتالف���ًا وجم���اورة ولي�س ن�س���بًا وهم يف الأ�س���ل ين�س���بون اإىل رجل قدم م���ن ُجر�س، واأن 
بلجر�س���ي �سميت با�سم �ساكنها و�سواب ال�سم " بنو اجلر�سي" لأن دخول بع�س القبائل 
حتت م�س���مى غريه���ا بالتحالف واجل���وار كان اأمرًا �س���ائعًا )2(. واأيده يف قول���ه اإبراهيم 
احل�س���يل، قال: ) لي�س يف ن�س���ب غامد " بلجر�س���ي " ولعل بلجر�س���ي ن�س���بة اإىل ُجر�س، 
و�س���كان جر�س �س���ابقًا من قبائل حمري من العرب العاربة ( واأ�س���اف اأن اأ�سل بلجر�سي 
يع���ود اإىل ن���زوح بع����س اأهل مدينة ُجر�س قرب خمي�س م�س���يط بعد اأن دمرها �س���قر بن 

ح�سان عام )653ه�/1255م( )3(. وقول املوؤلفني يقبله العقل ويوؤيده الواقع . 
)8( لق���ب )الغام���دي( مل يكن يتلقب ب���ه معظم اأهايل باجلر�س���ي ، فالكثري منهم 
كان ي�س���تخدم لقبه الأ�س���لي ) اجلر�س���ي( الذي كان متداوًل حتى وقت قريب، حيث اأن 
هن���اك عدة وثائق كتبت يف القرن العا�س���ر الهجري ) ال�س���اد�س ع�س���ر امليادي( اأطلق 
فيها على بلجر�س���ي ) قبيلة اجلر�س���ي( )4(. ويف القرن العا�س���ر الهجري اأي�سًا ورد هذا 
اللق���ب يف كت���اب " �س���مط النج���وم " لرجل من كبار جتار جدة ت�س���بب يف عزل �س���ريف 
مكة مبا له من مال ونفوذ، قال املكي : ) و�س���بب العزل اأن رجًا ي�س���مى جابرًا اجلر�سي 
من اأرباب الأموال بجدة ملا تغري عليه ال�س���ريف ح�س���ني و�س���ادره واأخرجه من جدة لأمر 
اقت�س���ى ذلك عزم اإىل م�سر وكدر خاطر ال�سلطان على مولنا ال�سريف ح�سني ودبرهم 
يف ه���ذا الأم���ر( )5(. وبقي اللقب متداوًل حتى منت�س���ف القرن الثالث ع�س���ر الهجري ) 
التا�س���ع ع�س���ر امليادي ( حيث تلقب به غري واحد، ومنهم اأحد ال�سهود على وثيقة �سلح 
ب���ني اأه���ايل قرية حزن���ة، وهذا جزء من الن����س : ) احلمد هلل وحده، كذلك �س���هد على 
�سماع لفظ ال�ساهد امل�سار اإليه حممد بن جال اجلر�سي، وعلي بن مو�سى احلريف كاتب 
تاريخ �س���طوره �س���نة )1255ه� / 1839ه�( وجاء يف "تاريخ الامع " للعامودي، اأن الأزد 
اأقاموا يف باد بني جر�سي . قال : ) ومنهم اأزد �سنوءة بجبال احلجاز باد بني جر�سي، 
وادي جر�س من اليمن وما والها : قبيلة م�سهورة يف عداد الن�سابني ومنهم كثري بتهامة 

)1(  اجلا�سر، حمد . معجم قبائل اململكة العربية ال�سعودية، �س 80 .
)2(  اجلا�سر، حمد، يف �سراة غامد وزهران، �س 42 .

)3(  عثمان، اأحمد �سامل، األوان من تراث غامد وزهران، �س 18 نقًا عن ال�سيخ احل�سيل قوله دمرها �سقر بن ح�سان، 
ومل اأجده يف كتاب احل�سيل ويبدو اأنه �سمعها منه . 

)4(  الغامدي، على حرقو�س، ال�سرية يف علوم الديرة، وثيقة رقم )64( �س 292 : ال�سطر ما قبل الأخري" . 
)5(  املكي، عبد امللك بن ح�سني، �سمط النجوم، ج4، �س 269 .
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اليمن ينت�س���بون اإليهم ي�س���مون بالأ�س���ديني لغة يف الأزد )1(. والعام���ودي ) من املوؤرخني 
املعا�س���رين( اأطلق على اأهل بلجر�س���ي م�س���مى ) بنو جر�س ( خال ذكره للحادثة التي 
وقعت �س���نة )1340ه� / 1921م(. واأدت اإىل ان�س���مام بلجر�سي حلكم امللك عبدالعزيز 
اآل �س���عود . قال : ) ويف �س���هر �س���عبان �سنة اأربعني مر امللك ابن �س���عود على بني جر�سي 
من باد غامد بجبل ال�سراة فاقتتلوا معهم، فغلب جي�س امللك ابن �سعود اأهل باد غامد 
وخادعت رجال غامد قبل لن�سمامهم اإىل رئي�سهم عبدالعزيز، لأن بني جر�سي يف نظارة 
حممد بن عبدالعزيز ابن اأخي عبدالعزيز. وقد كان على ما قيل: اأن ابن �سعود انحل ابن 
عبدالعزيز �س���يماوية)2(. وهو حممد بن عبدالعزيز رئي�س بني جر�س���ي، ووفد حممد بن 
عبدالعزيز على امللك ابن �سعود بالريا�س بهدايا ج�سمية، واأكرمه امللك ابن �سعود غاية 
الإك���رام . فبع���د مقولة من جند توجه اإىل مكة يحاطب ال�س���ريف احل�س���ني  بن علي عن 
املاأ�سورين لديه من غامد، فاأغرى به عمه على امللك ابن �سعود، اأنه دخل يف عهد ال�سريف 
احل�س���ني، ونق�س عهدكم، فخرج���ت اإىل باده اجليو�س النجدية ال�س���عودية، مع القواد 
العظ���ام، فاحتلها، وحممد ب���ن عبدالعزيز مبكة يف خطاب املاأ�س���ورين، فاحتلت النجود 
الباد وذلك يف رم�س���ان من هذه ال�س���نة )3(. وتفرق اأ�س���حاب حممد بن عبد العزيز يف 
اليمن، وال�سام �سذر مذر، بعد  اأن كانوا اأغنى من بباد غامد)4(. )9( الن�ساط ال�سناعي 
والتجاري الذي عرف يف بلجر�سي، هل ن�ساأ �سريعًا وخال اأقل من قرنني هجرية، اأي من 
بعد �س���نة )1000ه�/1591م( ؟ هذا اأمر غري معق���ول ويتنافى مع اآراء علماء الجتماع، 
ومنه���م "اب���ن خلدون " املعت���رب واملعتمد من قبل علماء علم الجتماع الأوربيني كاأ�س���تاذ 
لهم وعامل موؤ�س�س لهذا العلم يف قوله : ) اإن ر�سوخ ال�سنائع يف الأم�سار اإمنا هو بر�سوخ 
احل�س���ارة وال�سبب يف ذلك ظاهر وهو اأن هذه كلها عوائد للعمران، والعوائد اإمنا تر�سخ 
بكرثة التكرار وطول الأمد فت�ستحكم �سبغة ذلك وتر�سخ يف الأجيال )5(، واأ�ساف: ) اأما 
الفاح���ة فهي متقدم���ة عليها كلها بالذات اإذ هي ب�س���يطة وطبيعية فطرية ل حتتاج اإىل 
نظ���ر ول علم . واأما ال�س���نائع فه���ي ثانيتها ومتاأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية ت�س���رف 

)1(  ال�سلوك، علي، وثائق من التاريخ، �س 93 . 
)2(  حتفة القارئ وال�سامع يف اخت�سار تاريخ الامع " ف�سول من تاريخ اجلزيرة العربية، واأدبها من قبل الإ�سام اإىل 
�سنة )1341ه�( تاأليف القا�سي عبداهلل بن علي العامودي، حتقيق وتقدمي : اأ. د . عبداهلل بن حممد اأبو داه�س . 

)3(  يق�سد �سنة )1340ه�( 
)4(  العمودي، عبد اهلل بن علي، تاريخ الامع، ج 2 �س 396 . 

)5(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، �س 438، الباب اخلام�س : الف�سل الثامن ع�سر" . 
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فيها الأفكار والأنظار ولهذا ل توجد غالبًا اإل يف اأهل احل�سر( )1(. واأ�ساف اأن ال�سناعة 
تتطور بتطور احل�س���ارة والعمارة: ) على مقدار عمران البلد تكون جودة ال�سنائع( )2(. 
اإذًا كيف تبواأت بلجر�س���ي مكانة متقدمة واأتقن اأهلها مهن التجارة وال�سم�سرة واحلرف 
اليدوية رغم �س���عوبة ذلك، ل ميكن اأن تتقن اإل بعلم مرتاكم متاأ�س���ل وممار�سة م�ستمرة 
ناجحة . اإذ ن�س���تنتج اأن احل�س���ارة والعلم والقوة القت�س���ادية واإتق���ان احلرف منقول من 

املو�سع امل�سهور تاريخيًا ب� ) بلجر�سي( )3(. 
• الختالف بني جبل �سكر يف بلجر�سي وُجر�س:	

جبل �س���كر يقع �سمال غرب جبل �سمك كما ي�سمى املوقع �سرقي جبل �سكر بالبغث، 
يق���ول ها�س���م بن �س���عيد النعمي اإن جبل حمومة هو جبل �س���كر. وما ذك���روا له اأنهم من 
منطقة جر�س قرب جبل ك�سر فغري النبي حممد � ملسو هيلع هللا ىلص  ال�سم اإىل �سكر وهو جبل �سغري 
غرب جبل �سمك املعروف يف حمافظة اأحد رفيدة وي�سمى اليوم با�سم �سكر. حدثنا ابن 
حميد، قال حدثنا �س���لمة، قال: حدثني حممد بن اإ�سحاق، عن عبداهلل بن اأبي بكر، قال 
: قدم على ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �س���رد بن عبداهلل الأزدي، فاأ�س���لم فح�س���ن اإ�سامه يف وفد 
من الأزد، فاأمره ر�س���ول اهلل على من اأ�س���لم من قومه، واأمره اأن يجاهد مبن اأ�س���لم من 
اأهل بيته امل�س���ركني من قبائل اليمن، وقد �س���وت اإليهم خثعم فدخلوا معهم حني �سمعوا 
مب�سري امل�سلمني فحا�سروهم بها قريبًا من �سهر وامتنعوا منهم فيها، ثم اإنه رجع عنهم 
قافًا حتى اإذا كان اإىل جبل يقال له : ُك�سَر، ظن اأهل ُجر�س اأنه اإمنا وىل عنهم منهزمًا 
فخرج���وا يف طلبه، حتى اإذا اأدركوه عط���ف عليهم فقتلهم قتًا . وقد كان اأهل جر�س قد 
بعثوا رجلني منهم اإىل ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو باملدينة يرتادان وينظران، فبينما هما عند 
ر�س���ول اهلل ع�س���ية بعد الع�سر، اإذ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : " باأي باد اهلل 
�سكر ؟ " فقام اجلر�سيان، فقال : يا ر�سول اهلل، ببادنا جبل يقال له جبل ك�سر، وكذلك 
ت�سميه اأهل جر�س . فقال: " اإن ُبدن اهلل لتنحر عنده الآن " . قال : فجل�س الرجان اإىل 
اأبي بكر اأو اإىل عثمان، فقال لهما : ويحكما اإن ر�سول اهلل الآن لينعى لكما قومكما، فقوما 
اإىل ر�سول اهلل فا�ساأله اأن يدعو اهلل فريفع عن قومكما . فقاما اإليه ف�ساأله ذلك. فقال: 

)1(  اب���ن خل���دون، مقدمة ابن خلدون، ����س 420/419 . الباب اخلام�س، الف�س���ل الثاين " يف وجوه املعا�س واأ�س���نافه 
ومذاهبه(

)2(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، �س 437 . الباب اخلام�س " الف�سل ال�سابع ع�سر " .
)3(  ه���ذه وجهة نظر نحرتمها يا اأ�س���تاذ عبداهلل، لكنه���ا مازالت  حتتاج اإىل براهني و�س���واهد واأدلة تدعم ما ذكرت، 
ونرجو منك اأو من باحث اآخر اأن يوا�س���ل البحث يف هذه الأقوال لعله يثبت اأقواًل وروايات اأقوى مما دونت يف هذه 

ال�سفحات )ابن جري�س(. 
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" الله���م ارفع عنهم " فخرجا من عند ر�س���ول اهلل راجع���ني اإىل قومهما، فوجدا قومهما 
اأ�س���يبوا يوم اأ�سابهم �س���رد بن عبداهلل يف اليوم الذي قال فيه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ما قال، 
ويف ال�س���اعة التي ذكر فيها ماذكر . فخرج وفد جر�س حتى قدموا على ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فاأ�س���لموا، وحمى لهم حمى ح���ول قريتهم على اأعام معلومة للفر����س وللراحلة واملثرية 

تثري احلرث، فمن رعاها من النا�س �سوى ذلك فماله �ُسحت"، 
•  اأ�سباب اختيار موقع بلجر�سي احلايل : 	

ك���م من املدن دم���رت وهجرها اأهلها واختفت ح�س���ارتها، لكن اإن بقي الن�س���يج   
الجتماعي مرتابطًا ومتنا�سقًا، وتوفرت الظروف املنا�سبة، فما الذي مينعها من ا�ستعادة 
ن�س���اطها مرة اأخ���رى ؟ لذلك اأرى م���ن وجهة نظري امل�س���تندة على ما قدمت���ه من دلئل 
اجتماعية وتاريخية يف ال�سطور ال�سابقة، اأن اجلر�سيني ابتعدوا عن م�سدر اخلطر بق�سد 
اإعادة تنظيم حياتهم واإقامة حا�س���رة جديدة يف مكان اأمني ولي�س ببعيد عن ال�سابق، مع 
احتفاظه���م بالبناء الجتماعي وتوفر نف�س الظروف التي كانت �س���ببًا يف جناحهم، وهي 
وجود مرفاأ بحري قريب هو ) القنفذة (، ووجود طريق رئي�سي للحج �سرق املوقع اجلديد، 
)طري���ق البخور(، والت�س���ابه اجلغرايف واملناخي والنباتي بني باد جر�س وبلجر�س���ي)1(. 
وبالتايل مل يتغري �س���يء فاملعاهدات القبلية �س���منت لهم الأمن والأمان ملمار�سة اأعمالهم 
احل�س���ارية، ومت اإب���رام حتالفات واتفاق���ات مع القبائل املجاورة مث���ل خثعم وغامد وبني 
عمر ال�سكريني العامريني يف املخواة وقبائل زبيد جهة القنفذة حلماية القوافل التجارية 
. كذلك امل�س���افة بني املو�س���عني بلجر�س���ي وجر�س حوايل )227( كيلومرت ح�س���ب قيا�س 

اأدوات جوجل اإذا قي�ست بخط م�ستقيم بعيدًا عن تعرجات الطريق )2(. 
• دور موقع بلجر�سي احلايل يف ازدهار القت�ساد اجلر�سي:	

املدن احل�س���رية التجارية ل ميكنها البقاء وال�س���تمرار اإل يف موقع ي�س���هل لها   
الت�سال باملدن والأرياف عرب عاقات منظمة . اأو اأن تكون عا�سمة دولة، اأو مقرًا لرمز 

)1(  من يطالع اأحوال باد ال�سراة من جنران اإىل الطائف يجدها مت�سابهة يف تركيبتها اجلغرافية والب�سرية، واإذا بحثنا 
يف هجرات الأ�س���ر والع�س���ائر والأفراد من اجلنوب اإىل ال�سمال فهي م�ستمرة من ع�سور ما قبل الإ�سام، وعرب اأطوار 
التاريخ الإ�س���امي . والذاهب يف اأرجاء ال�س���روات يجد الكثري من الأ�س���ر القحطانية وال�س���هرانية وغريها نزحوا من 

بادهم خال ع�سور الإ�سام املختلفة وا�ستقروا يف باد ال�سروات املمتدة من اأبها اإىل الطائف . ) ابن جري�س ( .
)2(  هذه اأطروحات ووجهات نظر يا ابن مغرم ومازالت ت�ستحق الدرا�سة والبحث اأكرث، ومن ال�سعب اأن نن�سف اأقوالك 
ول نقبله���ا لأنه���ا ل تخلو من بع����س الإيجابيات، وكون اأن هناك اأقوامًا هاجروا من ٌجر�س اإىل �س���روات غامد فهذا 
اأمر طبيعي، لأننا جند امل�سادر والوثائق تذكر اأ�سرًا وع�سائر واأفرادًا كثريين هاجروا من ُجر�س اإىل �سروات غامد 
فهذا اأمر طبيعي، كما جند امل�س���ادر والوثائق تذكر اأ�س���رًا وع�س���ائر واأفرادًا كثريين هاجروا من اليمن و�س���روات 
قحطان و�سهران وع�سري اإىل �سروات رجال احلجر، وباد غامد وزهران، وباد احلجاز وغريها من البلدان داخل 

�سبه اجلزيرة العربية وخارجها. ) ابن جري�س ( . 
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ديني، اأو مرفاأ بحريًا ذا ظهري اقت�سادي اأو حمطة مرور قوافل دينية وجتارية . وبتطبيق 
هذا املفهوم على بلجر�سي، �سنجد موقعها كغريه من موا�سع الأ�سواق الأ�سبوعية املجاورة 
التي تتو�سط القرى الزراعية يف جبال ال�سراة، وتتمتع بحماية قبلية من تباين الت�ساري�س 
واملناخ يف املناطق ال�س���هلية التهامية واجلبلية ال�س���روية، اإ�س���افة اإىل القرب من البحر 
الأحمر واملراكز ال�ستهاكية . واحلركة القت�سادية التي ا�ستهرت بها بلجر�سي، واأي�سًا 
اأهلها اأ�س���حاب خربة من ناحية اتقان العمل التجاري وال�سناعي، واأعتقد اأنها مكت�سبة 

من ح�سارة ُجر�س املنقولة)1(. 
اأما الرتكيبة ال�س���كانية املتجان�س���ة يف بلجر�س���ي، فاإن معظم الأ�س���ر اجُلر�سية تعود 
اإىل اأ�س���ول كرمية ذات ح�س���ب ون�س���ب، ومت�س���كهم بعادات وتقاليد اآبائهم واأجدادهم، 
واأقول هذا لأن املو�سوع الذي �ساأخو�س فيه ح�سا�س نوعًا ما، ولكني جمرد ناقل ملا يقوله 
علم���اء كبار عن بع����س املناطق الت���ي غلب عليها التح�س���ر واأحدهم اب���ن املجاور الذي 
اأ�س���ار اإىل اأن قبائل خمتلفة ا�س���رتكت يف ا�ستيطان باد ال�س���روات، فقال : ) اأما ال�سرو 
فاإنهم قبائل وفخوذ من العرب لي�س يحكم عليهم �سلطان، بل م�سائخ منهم وفيهم، وهم 
بطون متفرقون ( )2(.فقال: " وعلق غيثان بن جري�س على ن�س���و�س : الهمداين بقوله: ) 
ويفه���م من حديث الهمداين عندما قال : " ثم �س���راة زهران من الأزد، ودو�س، وغامد، 
واحلج���ر، جندها بنو �س���واءة بن عامر، وغورها لهب، وعوي���ل من الأزد وبنو عامر، وبنو 
�سواءة خليطي والدعوة عامرية " باأن الختاط والندماج كان قائمًا، فبنو �سواءة خليط 
من اأفخاد وع�س���ائر �س���واًء كانت قحطانية اأو عدنانية، واأحيانًا يكون خليط جمموعة من 
الع�س���ائر مندرج���ًا حتت مظلة واحدة اأو ا�س���م قبيلة اأو ع�س���رية معينة )3(. واأ�س���اف : ) 
ومن يتجول يف باد تهامة وال�س���راة ي�س���اهد عددًا من الأ�س���ر والأفخاذ القبلية املنت�سرة 
يف ه���ذه الباد وهي من اأ�س���ول م�س���رية عدناني���ة( )4(. وقد يكون قول اب���ن جري�س فيه 
�س���يء من ال�س���حة لأن ال�س���معاين �س���احب كتاب "الأن�ساب" اأ�س���ار اإىل اأن هناك قبيلة 
اختلط���ت بقبائ���ل ال�س���راة تدعى ) بني �س���واءة ( والن�س���بة اإليها ) ال�س���واين( وهي من 
بني عامر بن �سع�س���عة)5(. واأ�س���اف ابن جري�س يف مو�س���ع اآخر قائًا: ) من يتجول يف 

)1(  هذه وجهة نظر لكنها مازالت �س���عيفة وحتتاج اإىل براهني اأقوى مما مت تدوينه، وباد بلجر�س���ي مثلها مثل غريها 
من مدن وقرى وحوا�سر ال�سروات . ) ابن جري�س ( . 

)2(  ابن املجاور، تاريخ امل�ستب�سر، )690ه�/1291م( . 
)3(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج2، �س 143 .

)4(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج1، �س 233 هام�س الكتاب رقم )10( . 
)5(  ال�سمعاين، اأبو �سعيد التميمي، الأن�ساب، ج3، �س 330 . 
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طول وعر�س باد ال�س���راة اليوم ياحظ بع�س العنا�س���ر الب�سرية التي يظهر من اأ�سكال 
ب�سرتها، وهيئة �سعورهم وتق�سيمات وجوههم اأنهم يعودون اإىل �سالت اإفريقية اأو تركية 
 وغريه���ا، وعندما ن�س���األ عن اأ�س���ولهم جندهم قد قدم���وا اإىل باد ال�س���راة منذ مئات 
ال�س���نني ()1(. ويف ال�س���طور التالية �س���وف نذكر بع�س القبائل اأو الع�س���ائر القدمية التي 

ا�ستوطنت �سروات بلجر�سي وما جاورها .
قدمنا يف ال�س���فحات ال�سابقة على اأن اأهل ُجر�س ُيعتقد اأنهم انتقلوا اإىل بلجر�سي، 
ب�س���بب حروب و�س���راعات قبلية، ومبا اأن قبيلة حمري ممن �س���كنوا جر�س القدمية، كما 
ق���ال ابن خلدون، يف تاريخه : ) كان يف �س���نعاء قاعدة اليم���ن بنو جعفر من حمري بقية 
ملوك التبابعة ا�س���تبدوا بها مقيمني بالدعوة العبا�سية ولهم مع �سنعاء �سنحان وجنران 

وجر�س ( )2(. فاإين اأرجح انتقالهم اإىل باجلر�سي احلالية اأو �سواحيها، )3(. 
وقبيلة خثعم من القبائل املعروفة قدميًا وحديثًا يف املنطقة، وكثري من املوا�س���ع   
اجلغرافية تن�س���ب لهم، فجبال بارق و�سن وحزنة و�س���كر وه�سبة بعطان، هي يف الأ�سل 
م���ن دي���ار خثعم، اأما تواجد كثري من القبائل بينهم الي���وم فلم يكن اإل بعد حادثة انهيار 
�س���د ماأرب باليمن، والأزد ومنهم غامد وزهران قدموا بعد انهيار ال�س���د كما قال ياقوت 
احلموي يف " معجم البلدان " ) اأقامت خثعم بن اأمنار يف منازلهم من جبال ال�سراة وما 
وله���ا اأو قاربها من الباد يف جبل يقال له �س���ن وجبل يق���ال له بارق وجبال معهما حتى 
مرت بهم الأزد يف م�س���ريها من اأر�س �سباأ وتفرقهم يف البلدان فقاتلوا خثعمًا فاأنزلوهم 
من جبالهم واأجلوهم عن م�ساكنهم ونزلها اأزد �سنوءة غامد وبارق ودو�س وتلك القبائل 
من الأزد فظهر الإ�س���ام وهم اأهلها و�س���كانها()4(. ومن الطبيعي اأن تكون بع�س الأ�سر 

املتواجدة يف بلجر�سي هي يف الأ�سل من خثعم .ا�ستقرت بها للتجارة وطلبًا للرزق .
قبيلة �س���مران :  وتقع جنوب بلجر�سي، بل اإن العمران مت�سل والتوا�سل دائم، وهي 
من قبائل جنب كما قال ال�سمعاين يف " الأن�ساب " : " اجلنبي بفتح اجليم و�سكون النون 
ويف اآخرها الباء املنقوطة بواحدة هذه الن�س���بة اإىل جنب قبيلة من اليمن ينت�س���ب اإليها 

)1(  ابن جري�س، غيثان، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج1،  �س 208 .
)2(  ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج4، �س 272 . 

)3(  ال�سفدي، �ساح الدين، الوايف بالوفيات، ج21، �س 208 . 
)4(  احلم���وي، ياق���وت، معج���م البل���دان، ج1، �س 319 . قبيل���ة خثعم من القبائ���ل العريقة املذك���ورة يف كثري من كتب 
الأن�س���اب، وهي ت�س���تحق اأن يفرد لها درا�س���ة مطولة يف كتاب علمي، ومن يفعل ذلك فاإنه �س���وف يطلعنا معا�س���ر 

الباحثني على مادة علمية قيمة عن هذه القبيلة العربية املاجدة . ) ابن جري�س ( . 
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جماعة من حملة العلم" وذكر املربد يف كتاب خمت�سر ن�سب عدنان وقحطان " اأن جنبًا 
عدة قبائل وهم الغلي و�س���نحان و�س���مران وهفان ومنبه واحلارث بنو يزيد بن حرب بن 
علة هوؤلء ال�ستة يقال لهم جنب" )1(. وكما قال ياقوت يف " معجم البلدان " : ) خماف 
جنب باليمن ين�س���ب اإىل القبيلة وهي منبه واحلارث والعلي و�س���نحان و�س���مران وهفان 
يقال لهوؤلء ال�ستة جنب وهم بنو يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك اأدد واإمنا �سموا 
جنبًا لأنهم جانبوا اأخاهم �س���داء وحالفوا �سعد الع�س���رية( )2(. ونظرًا لقرب ديار قبائل 
�س���مران من بلجر�س���ي، فاإن بع�س الأ�س���ر املقيمية يف بلجر�س���ي، تعود باأ�سولها اإىل هذه 
القبيلة، من اأ�سهرها اأ�سرة )اآل بن زومة( من خرية اأهل بلجر�سي مقيمون يف دار ال�سوق 

ويفخرون بانت�سابهم اإىل �سمران(. 
وقبيلة بني ُعمر : وهم بني نا�س���ر العمريون اأو العامريون الذين ي�سكنون القرى   
الواقعة على خط ال�س���عاف، �سفا بلجر�سي، قال ال�سلوك اإنهم يعودون يف زهران، واأحمد 
ق�س���ا�س قال اإنهم يعودون يف بني �س���كر الأزدية اأخت بارق ونقل قوله من اأن �س���كر اأخت 
ب���ارق ع���ن ياقوت احلم���وي، والأخري جغ���رايف ولي�س ن�س���ابة، واإبراهيم احل�س���يل اكتفى 
بق���ول اأحد اأبناء بني نا�س���ر اأنهم من بني ُعمر. وم���ع احرتامي لهذه الآراء؛ فاأعتقد اأنهم 
عدنانيون من بني �س���كر بن عامر بن كعب بن �سع�س���عة، وبع�س���هم انت�س���ب اإىل غامد، 
واآخرون اتخذوا من  اأ�سماء القرى األقابًا لهم كالغياين وامل�سنعي واحلزنوي وغريهم . 
ويقطن جزء منهم قرى ال�س���عف يف باجلر�س���ي، كما قال اأحمد بادي " من بلدة غيان " 
وانت�سار  يف ر�سالته لإبراهيم احل�سيل، ن�سرها باجلزء الثاين من كتابه " غامد وزهران 
الأزد يف البل���دان " ق���ال: ) قبيل���ة بني نا�س���ر بطن م���ن بني ُعمر منهم جزء يف ال�س���راة 
وجزء يف تهامة، من اأبناء نا�س���ر يف ال�س���راة، ذبيان �س���احب قرية حزنة، وثور �س���احب 
قرية غيان، و�س���ويد �ساحب قرية امل�سنعة، و�سمحان �س���حب قرية الربقة، واأن اأهايل 
هذه القرى هم اأحفاد اأبناء نا�سر املذكورين(  وكما قال ابن ق�سا�س يف مقالته التي مرت 
بنا . وهناك وثيقة من �س���يخ بني عمر " بن موال " يذكر فيها اأن قرى امل�س���نعة وحزنة 
وغيان والربقة واملعروفون ببني نا�س���ر الغامدي، لي�ست من غامد واإمنا يعود اأهلها اإىل 
بني عمر من زهران)3(.اإ�س���افة اإىل اأن قرى القرنني و�س���عب الفقهاء ببلجر�سي ومطيب 

)1(  ال�سمعاين، الأن�ساب، ج2، �س 91 .
)2(  انظ���ر: احلم���وي، ياقوت، معجم البل���دان، ج2، ����س 167. واأقول ياابن مغرم اأن تذكر اأ�س���ماء وع�س���ائر متجاورة 

ومتداخلة، وبدون �سك اأنه يربطها الن�سب وامل�ساهرة، وت�ستحق البحث والدرا�سة )ابن جري�س ( . 
)3(  ال�س���لوك، عل���ي، غامد وزهران، �س 248 يف ر�س���الة موجهة من ال�س���يخ حممد بن عبداهلل م���وال اإىل موؤلف كتاب 

. " واملكان  ال�سكان   ... وزهران  "غامد 
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والن�س���م بني ال�س���راة وتهامة، يعودون اإىل بني عمر وهم اليوم ينت�سبون اإىل غامد بحكم 
قربهم من بلجر�س���ي)1(.  وا�س���تيطانهم باجلر�سي ب�س���بب خاف ن�سب بني بني عمر من 
تهام���ة وقبيلة غامد الزناد، فاأيدت قبيل���ة غامد قبيلة غامد الزناد، واأيدت قبيلة زهران 

قبيلة بني عمر)2(. 
وقبيلة غامد: هم من الأزد، واأهل الباد الأ�سليون م�ساركة مع خثعم، قدموا بعد   
" انهيار �سد ماأرب" مع اأبناء عمومتهم الأزد، كما ورد يف العديد من امل�سادر التاريخية، 
���وا َفاأَْر�َس���ْلَنا َعَلْيِهْم  وورد ذكر �س���يل العرم يف القراآن الكرمي يف قول اهلل تعاىل [ َفاأَْعَر�سُ
�َس���ْيَل اْلَعِرِم ]، وحاربوا خثعم اإىل اأن اأنزلوهم ديارهم �س���رق ال�س���روات . وهناك رواية 
تاريخية وردت يف "تاريخ مدينة دم�سق " تدل على تواجد احل�سارم يف جر�س)3(. ن�سها 
) عبدامللك بن حممد بن عطية بن عروة ال�س���عدي من اأهل دم�س���ق ويل احلجاز واليمن 
مل���روان ب���ن حممد ... بلغ عبداهلل بن يحيى الأعور ف�س���ار يف نحو م���ن ثاثني األفًا فنزل 
ابن عطية بتبالة ونزل الأعور �سعدة ثم التقوا فانهزم الأعور ف�سار اإىل ُجر�س و�سار ابن 
عطي���ة فالتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل واأ�س���بح اب���ن عطية مكانه فنزل الأعور يف 
نحو من األف رجل من اأهل ح�س���رموت فقاتل حتى قتل ومن معه وبعث براأ�س الأعور اإىل 
مروان، وطاملًا اأنهم تواجدوا يف جر�س، فا ي�س���تبعد اأن تكون اأ�س���ر منهم قد انتقلت اإىل 
بلجر�س���ي احلالية . وبع�س الأ�س���ر ل تزال حتمل ال�س���م الذي يدل على انتمائهم القبلي 
لتلك اجلهات من باد العرب . وبع�س الأ�س���ر يعودون يف الأ�س���ل اإىل قبيلة عتيبة، وهي 
م���ن القبائل القوية والعريقة، حتدثت مع اأحد اأبناء قبيلة عتيبة، وقال: اإن يف بلجر�س���ي 
فرع هاجر وطلب جوار غامد قبل مائتي �سنة تقريبًا " بداية القرن الثاين ع�سر الهجري 
الثامن امليادي (، و�سبب انتقالهم حرب جرت بينهم . وهم الدعاجني جهة العتيق   ( "
. وقري����س وبن���ي عامر املتواجدون يف ُجر�س انتقلوا اإىل بلجر�س���ي احلالية . واأ�س���األ اأين 
ذه���ب القر�س���يون والعامريون بعد اندثار ُجر����س؟! واأقول اإنهم رمب���ا " انتقل اأحفادهم 
م���ن ُجر�س اإىل بلجر�س���ي احلالي���ة وعرفوا فيما بعد ب���� ) قري�س بلجر�س���ي، وبني عامر 
بلجر�س���ي( " وعاقتهم مل تنف�س���م حتى اليوم، فالوثائق التاريخي���ة التي اطلعت عليها 
واملتوات���ر بني الأهايل وال�س���عراء املعروف���ني يوؤيدون هذا ال���راأي)4(. واإليكم الأدلة : )1( 

)1(  ال�سلوك، علي، غامد وزهران، �س 37� 38 .
)2(  ال�سلوك، علي، غامد وزهران، �س 96 .

)3(  ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تاريخ مدينة دم�سق . ج37، �س 100� 101. ترجمة رقم )4255( . 
)4(  اأورد الباح���ث العدي���د من الق�س���ائد يف بحثه وفيها اأقوال وروايات توؤيد ال�س���لة القوية بني �س���كان جر�س القدمية 

وباد بلجر�سي احلديثة، لكنني ا�ستبعدت هذه الأ�سعار لأنها تعود اإىل الع�سر احلديث . ) ابن جري�س ( .
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وثيقة تبني الأ�سماء التي اأدت الزكاة ال�سرعية، واأن بع�س العوائل املعروفة يف بلجر�سي لزالوا 
يدعون اأنف�سهم " بني عامر باجلر�سي")1(. )2( وثيقة تاريخية مهمة توؤكد تواجد القر�سيني 
يف بلجر�س����ي واأطلق على زعمائهم ) اأمراء قري�س ( . وخمت�س����رها اأنه التف اأهل باجلر�س����ي 
يوم اجلمعة )1219/12/16ه�( بني عامر والبكري والربكة واأهل الركبة والغازي وال�س����لمية 
وال�سقاع واملدان والقريع واملكارمة واحل�سن واحلال واملكارمة واأمراء قري�س للت�ساور يف اأمر 

خافهم مع ال�سيخ م�سبح واأهل اجللحية وانتهى اخلاف باأنها لأهل اجللحية )2(.
وهناك بع�س الت�سابه يف الأ�سماء والألقاب التي توؤكد اأقوالنا مثل: )1( تواتر اخلرب لدى 
جزء كبري من اأبناء قبائل غامد وزهران اأن بلجر�سي يقال لها) بلجر�سي قري�س ( ويذكر 
احل�سيل اأن ) املفهوم العام عند غامد وزهران واملجاورين لهم من القبائل اأن بلجر�سي 
فخذ من غامد ويقال لبلجر�سي قري�س. ل اأدري ملاذا ن�سب اإليهم هذا ال�سم ولي�س لهم اأي 
�سلة بن�سب قري�س القبيلة �سكان احلرم( )3(. )2( هناك بع�س الروايات من كبار ال�سن 
 اأن اأهل بلجر�سي هم املعنيون بالرواية التاريخية حول فتح " ُجر�س" كما يف قول احل�سيل: 
) بلجر�سي يدعون كابرًا عن كابر اأنهم اأ�سحاب الق�سة املذكورة يف كتاب ال�سرية النبوية 

وكتب التاريخ والتي تتعلق باإ�سام �سرد بن عبداهلل الأزدي وقتاله اأهايل ُجر�س( )4(. 
رابعًا: بع�س النظريات الجتماعية وموافقتها ل�سفحات من تاريخ بلجر�سي احل�ساري : 

كون اجلر�س���يون جمتمعًا ح�س���ريًا قويًا من الناحية القت�سادية يف مكانهم احلايل 
بلجر�س���ي. فهل ُيعقل اأن تكون هذه احل�سارة قد ن�ساأت دون تراكم معريف وعمق تاريخي 
؟! واأي���ن املوؤرخ���ون عن حا�س���رة كهذه مل ُي�س���ر اأي منه���م اإليها ؟! وقد ذكرنا �س���ابقًا اأن 
املجتم���ع القدمي يف ُجر�س الأثرية �س���ادته حياة ا�س���تقرار وتنوع اقت�س���ادي، واتقن اأهله 
املهن اليدوية حتى �سار وجهة الطاب ممن يرغبون تعلم املهن ؛ فطاملا اأنهم ا�ستطاعوا 
اإقامة ح�سارة قوية يف بلدتهم املندثرة، فيمكنهم اإقامة حا�سرة جديدة، واإعادة حتريك 

)1(   الوثيقة امل�سهورة وجدت �سورًا منها مع عدد من النا�س ممن  وردت اأ�سماء لأجدادهم فيها .
)2(  عثمان، اأحمد �سامل . األوان من تراث غامد وزهران، �س 157. وثيقة م�سورة .

)3(  احل�س���يل، اإبراهي���م، غامد وزهران وانت�س���ار الأزد يف البلدان، ج1، �س 337 . هذا القول ينق�س���ه الدليل القاطع 
وما ذكره الأ�ستاذ احل�سيل وجهة نظر ل تقوم على دليل اأو م�سدر موثوق. وهذه الرواية مازالت حتتاج اإىل درا�سة 
وبحث اأعمق . واأقول اإن ما وثقه الأ�ستاذ عبداهلل بن علي املغرم يف هذا املحور ل يخلو من الأقوال والآراء املنطقية 
اجلديرة بالتوقف والتاأمل، واآمل منه اأو من اأحد الباحثني واملوؤرخني اجلادين يف باد غامد اأو باد ع�سري اأن ينظر 
يف هذه املدونات ويدر�س���ها درا�س���ة اأطول واأعمق مع احلر�س على العثور على براهني قوية توؤيد اأو تنق�س ما اأورده 

هذا الباحث يف هذه الورقات . ) ابن جري�س( .
)4(  احل�سيل، املرجع نف�سه، �س 336� 337 . 
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عجلة الن�س���اط القت�س���ادي الت���ي توقفت متامًا بع���د خروجهم من بلدهم، فات�س���الهم 
جتاوز املناطق املجاورة اإىل مدن بعيدة كالب�س���رة على �س���بيل املثال فالب�س���ريون كانوا 
يك���رثون الرتدد على ُجر�س كما اأ�س���ار غيثان بن جري�س يف درا�س���ته العلمية عن ُجر�س، 
وكان���وا جت���ارًا جلمل���ة يف املنتج���ات اجللدية ونقلوه���ا من ُجر����س اإىل كافة احلوا�س���ر 
العربي���ة)1(. وبالنظ���ر اإىل الأعم���ال املهنية يف بلجر�س���ي جند اأنها تت�س���ابه م���ع الأعمال 
املهنية يف ُجر�س الأثرية فاملو�س���عان ا�ستهر اأهلهما بالتجارة وال�سناعة، واحل�سيل اأ�سار 
اإىل جتمع التجار قدميًا يف بلجر�س���ي ذاتها واأنهم من قبائل خمتلفة يف قوله : " للتجمع 
التجاري وجتمع اأ�س���حاب احلرف يف باجلر�س���ي ال�س���بب الذي جعل منه���ا منطقة اآهلة 
بال�س���كان يف خمتلف مناطقها وا�ستقروا با�س���تمرار الإقامة عرب الع�سور، وانت�سبوا اإىل 
بلجر�س���ي ول ن�س���تطيع اأن نفرق بني هوؤلء ال�سكان. ونقول : هذا من قبيلة كذا، وهذا من 
قبيلة كذا، فالكل يجمعهم ا�س���م باجلر�س���ي، ومنهم علماء واأدباء واأعيان، و�سخ�س���يات 
ب���ارزة له���م مكانتهم يف املجتمع كذلك علم���اء الجتماع اتفقوا جميع���ًا على اأنه ل ميكن 
اأن يتح���ول جمتم���ع بدائي يف ثقافته اإىل جمتمع " ح�س���ري �س���ناعي" ذو ثقافة متنوعة، 
اإل بع���د زم���ن طويل يت���م فيه تكرار واعتي���اد نقل الثقاف���ة من جيل اإىل جي���ل . والثقافة 
هنا ت�س���مل �سبل املعي�س���ة وتنوع املهن وتعقد العاقات الإن�سانية ويطلق على هذه العملية 
م�س���طلح " املت�س���ل الريف���ي احل�س���ري" وتعريف���ه : ) جمتمعات حملية تندرج ب�س���كل 
م�س���تمر ومنتظم م���ن الريفية اإىل احل�س���رية، وفقًا لعدد من اخل�س���ائ�س، واأن التدرج 
ي�س���احبه اختافات اأو فروق مت�سقة يف اأمناط ال�س���لوك( )2(. واأي جمتمع اإن�ساين ين�ساأ 
على اأ�سا�س قوانني اجتماعية عرفها علماء الجتماع كم�سطلحات علمية، منها م�سطلح 
" امتزاج ريفي ح�سري" وهو : ) اندماج احلياة الريفية واحل�سرية من خال انت�سار 
ال�س���كان احل�سريني يف املناطق الريفية، وما يرتتب على ذلك من منو الأطراف الكربى 
اأو املناط���ق احل�س���رية الريفية املختلطة التي ل تعترب ريفية اأو ح�س���رية خال�س���ة ( )3(. 
 ومب���ا اأن المتزاج قائم مع الجتاه اإىل التح�س���ر، فاإن هذا يعني دخول عن�س���ر متحرك 
) ديناميكي ( جديد على عن�سر ثابت ) ا�ستاتيكي ( ليثبت م�سطلح " التح�سر " الذي 
ن�س���ه : ) ظهور بع�س املمار�س���ات الثقافي���ة املرتبطة عادة باملدين���ة يف املنطقة الريفية 

معناه اأن هناك �سواهد تدل على اأن ال�سكان الريفيني ي�سهدون عملية حت�سر( )4(.

)1(  ابن جري�س، درا�سات يف تاريخ تهامة وال�سراة، ج1، �س 207  .  
)2(  غيث . حممد عاطف، قامو�س علم الجتماع، �س89  نقًا عن �سالني جالني . 

)3(  غيث . حممد عاطف، قامو�س علم الجتماع، �س499.
)4(  غيث . حممد عاطف، قامو�س علم الجتماع، �س394، نقًا عن �سالني جالني .
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البناء الجتماعي يف بلجر�سي وم�سادر �سبطه :

البن���اء الجتماع���ي تفاعل م�س���تمر بني اأن�س���اق اجتماعي���ة متعددة، والأن�س���اق هي 
ظواهر اجتماعية كالعاقة مع الأبناء والأقارب وتعترب ظاهرة اجتماعية اأ�سرية قرابية، 
ويف املقاب���ل فاإن العاقة بني التجار وامل�س���تهلكني، تعترب ظاهرة اجتماعية اقت�س���ادية . 
والعاقة باملوؤ�س�س���ات الدينية، اأي�س���ًا ظاهرة اجتماعية دينية . عندما يربز ن�س���ق معني 
من هذه الأن�س���اق يفر�س اأفكاره ومعتقداته عليها، مع املحافظة عليها للتوازن)1(. وذلك 
يوؤدي اإىل �سقوط راأ�س البناء ومن ثم انهياره ولذا يحاول الن�سق امل�سيطر بقدر امل�ستطاع 
املوازنة بوا�سطة م�سادر �س���بط اجتماعية، وهي ت�سريعات وقوانني لها قوة جزاء مادية 
كاحلب�س اأو الغرامة اأو احلجز على الأموال، والو�س���ول اإىل م�س���ادر ال�سبط الجتماعي 
ف���اإن اأي جمتم���ع غالبًا ما يكون حتت اإحدى ثاث بن���ى اجتماعية، هي: )1( نظام ديني 
يحكم جمتمعًا متدينًا، يراأ�س���ه رجل م�س���هود له بال�س���اح ويعتمد عل���ى قواعد وتعاليم 
وت�س���ريعات �سماوية من اآمن بها واتبعها ل حق له يف رف�سها اأو العودة عنها ول جدال اإل 
يف تف�سريها وقيا�سها مبا ين�س عليه املذهب املتفق عليه )2( نظام قبلي يحكم جمموعة 
ذوي اأ�سول واحدة، يراأ�سه �سيخ قبيلة . ويعتمد على قواعد عرفية وعادة القاعدة العرفية 
تن�ساأ بالتكرار واتباع �سلوك معني يعتقد الأفراد اأنه الأف�سل في�سبح لزمًا، ويتطلب زمنًا 
طوي���ًا لثباته)2(.ومع مرور الوقت يتحول لي�س���بح قانونًا ملزم���ًا متى ما اكتملت اأركانه، 
واجلهل به ل يعفي من العقاب كما يف الن�س القانوين القائل: ) العرف باعتباره متولدًا 
ع���ن اعتياد النا�س على نوع معني من ال�س���لوك مع العتقاد يف ل���زوم اتباعه يعترب معربًا 
عن اإرادة اجلماعة، ولهذا ال�س���بب كان العرف اأ�س���بق يف الظهور باعتباره من م�س���ادر 
القان���ون  والأنظم���ة)3(. والع���ادة يجب اأن يتف���ق الغالبية على قبولها كم���ا ورد يف الن�س 
القانوين القائل : ) ل تكون العادة ملزمة اإل بالتفاق عليها ( )4(. والقواعد العرفية تثبت 
بالقتناع والقبول ملا تواتر اإليهم من الآباء والأجداد وتعريف الأحكام العرفية يف امل�سادر 
القانونية : هي كل عادة اأو تقليد تعارف عليه املجتمع واأ�س���بح قانونًا اكت�س���ب قوة بعد اأن 
توارثه الأجيال ولرئي�س اجلماعة اإيقاع اجلزاء على من يخالفه . )3( نظام دولة يحكم 
جمتمعًا متح�س���رًا، يراأ�س���ه ملك اأو رئي�س وي�س���اعده برملان اأو جمل�س نواب، ويعتمد على 
قواعد قانونية مدنية و�سعية قد تكون م�ستوحاة من التعاليم الدينية والُعرف والعادة . 

)1(  ال�سيف، حممد، املدخل اإىل درا�سة املجتمع ال�سعودي، �س 3 .
)2(  عمران، حممد . الو�سيط يف درا�سة الأنظمة . �س 123 . 
)3(  عمران، حممد . الو�سيط يف درا�سة الأنظمة، �س 114 .
)4(  عمران، حممد . الو�سيط يف درا�سة الأنظمة، �س 119 .
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وهذه الأنظمة الجتماعية الثاث هي الأقوى من حيث فر�س ت�سريعاتها، واملتعارف 
عليها بني اجلماعات الإن�سانية، اإل اأن املجتمع اجلر�سي قبل ان�سمامه حتت لواء حكومة 
اململكة العربية ال�سعودية مل يعتمد اأيًا منها لي�سبط عاقات القرى فيما بينها . واإذا حللنا 
البنى الجتماعية الثاثة مقارنة بو�سع املجتمع اجُلر�سي، �سنجد الآتي : )اأ( النظام الأول 
رجاله مل يكن با�ستطاعتهم فعل �سيء �سوى الن�سح والإر�ساد، وُيطلق على الفرد منهم " 
الفقيه " اأو " املطوع " وي�ستمدون قوتهم من اهلل اأوًل ثم من احلاكم اإذا كان ملتزمًا، ورغم 
اأن الدولة ال�س���عودية الأوىل والثانية قامتا على مبداأ �س���يادة النظم وال�سرائع الإ�سامية 
وتطبيقها، اإل اأن اأعداءها توالوا عليها، لكنه عاد وبرز عند ان�سمام بلجر�سي اإىل الدولة 
ال�سعودية الثالثة ووجد تاأييدًا وم�ساندة �سعبية، فن�ساأت هيئات الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر كجهاز قوي ا�ستطاع تغيري كثري من العادات والتقاليد التي ل تتوافق مع ال�سرع)1(.  
)ب( النظام الثاين مفقودًا كون اجلر�سيني اأقاموا يف باد غامد باحللف، واإذا نظرنا اإىل 
تكوين املجتمع اجلر�س���ي وجدناه مكونًا من قرى م�ستقلة ن�ساأ يف كل منها ن�سق اجتماعي 
 قرابي ب�س���يط ناجت عن امل�س���اهرة بني عدة عوائل �س���غرية كونت فيما بينها ما ي�سمى ب� 
) اللحمة اأو اللحام ( )2( وتلقب بع�س الأفراد مب�س���مى قريته كنوع من ال�س���تقال، ومن 
خ���ال هذا الن�س���ق ن�س���اأت جمموعة من الأعراف والع���ادات متار�س داخ���ل القرية ولها 
عق���اب جزائي ومعنوي ي�س���رف على تنفيذها رئي�س القري���ة ) العريفة ( فيدعو املخطئ 
اإىل العتذار ودفع تعوي�س للمت�س���رر اأمام جمتمع القرية ويف منا�سبة ُيدعى لها اجلميع 
واإذا رف����س دعا جمتمع القرية اإىل نبذه ورف�س التعاون معه وي�س���ل الأمر اإىل حد عدم 
دخول داره اأو م�س���اهرته)3(. )ج ( النظام الثالث مفقود، لأن الدولة املتعددة ال�س���ابقة 
التي �س���مت اجلر�س���يون حتت لوائها مل تكن موؤثرة، فكل من الأ�س���راف اأو الأتراك اأو اآل 
عائ�س اأو الأدار�سة مل ي�ستقر حكم اأي منهم ب�سكل متوا�سل حتى ميكن اأن ي�سدروا قواعد 
وقوانني تنظم وت�سبط اأ�سلوب احلياة اليومية . وانح�سر اهتمامهم يف حت�سيل الزكاة، 
ومل ت�س���رف تلك الإيرادات يف م�س���ارفها ال�س���رعية كالهتمام بالنواحي الجتماعية و 

التعليم وال�سحة وغريها  )4(.

)1(  اأ�سكرك يا اأ�ستاذ عبد اهلل على هذا الطرح العلمي، واآمل اأن جتري بحوثًا اأطول واأعمق على تاريخ وح�سارة بادك 
غامد، اأو بلجر�سي . ) ابن جري�س ( . 

)2(  اللحمات : املق�سود بها التاحم اأو اللت�ساق بني اجلماعات . 
)3(  هذه عادات واأعراف عرفها ومار�س���ها عموم �س���كان تهامة وال�س���راة، وهي جديرة بالدرا�س���ة والبحث يف عدد من 

البحوث العلمية . ) ابن جري�س ( . 
)4(  هذه القوى ال�سيا�سية التي اأوردها الباحث يف منت درا�سته هي اإمارات ودويات اإدارية و�سيا�سية مدت نفوذها على 
عموم باد ال�س���روات خال القرنني )13�14ه�/19�20م(، وهي مدرو�سة ومب�سوطة يف العديد من الكتب والبحوث 

والر�سائل العلمية املطبوعة واملن�سورة . ) ابن جري�س ( .
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اإذًا ما هو الن�س���ق الجتماعي البارز واملوؤثر الذي من خاله تواءم املجتمع اجلر�سي 
وكون بنيته وا�ستطاع به اأن ي�سبط عاقاته الجتماعية قبل احلكم ال�سعودي ؟! واجلواب 
هو: الن�س���ق القت�س���ادي الجتماعي . قلنا اإنه اإذا منا ن�س���ق اجتماعي معني فاإنه يفر�س 
اأفكاره على باقي اأن�ساق البناء الجتماعي، فعلى �سبيل املثال، اإذا برز الن�سق الجتماعي 
التعليم���ي �س���نجد املجتم���ع حت���ول تلقائي���ًا اإىل الهتمام بالن�س���اط العلم���ي ) جامعات، 
مدار����س، مكتب���ات، مراكز ثقافية، مدر�س���ون وعلم���اء واأعمال اأدبية ( لكنه �س���يكون يف 
حاجة اإىل الن�س���ق الجتماعي القت�سادي لإدارة هذا الن�ساط ) بناء مراكز علمية ودفع 
اأج���ور ومتويل اأبح���اث( ويف حاجة اإىل الن�س���ق الجتماعي الديني ملجابه���ة الأفكار غري 
املنا�سبة ومبا اأن الن�سق القت�سادي الجتماعي اأو مبعنى اأ�سح " الراأ�سمايل " هو البارز 
يف بلجر�س���ي، فاإن معتقداته وقيمه طغت على البناء الجتماعي اجُلر�س���ي، وهذا الراأي 
 ت�سانده نظريات كثري من علماء الجتماع ومنهم املنظر املارك�سي " جو لوكا�س " يف قوله : 
) عند ا�س���تياء النظام الراأ�س���مايل على ال�س���لطة يعيد �س���ياغة جميع تفا�سيل احلياة 
القت�سادية، وي�سبح كال�ساعة، واملنظم الأكرب لل�سريورة، وينبغي على الأمناط املخالفة 
ل���ه اإما اأن تتمثل به  اأو اأن تعار�س���ه )1(، ويف هذا تاأكيد ل���راأي رجال القانون الذين اأكدوا 
على اأن الفكر القت�س���ادي يوؤثر على النظام القانوين ال�س���ائد)2(، كما اأنه من املتعارف 
عليه عند علماء الجتماع اأن احلي التجاري يثري يف �س���كانه اآدابًا وتقاليد ومعتقدات من 
النوع ال�سائد فيه، فالت�سرفات املعتادة توؤثر على املدى البعيد يف قيمه ومعايريه واأمناط 
�س���لوكه)3( وبالتايل فاإنها ت�سبح عادات وتقاليد يتوارثها الأجيال حتى تتاأ�سل وهذا لي�س 
ببعيد عن راأي املفكر الفرن�سي " مونتيني " الذي قال بعد قرنني من ظهور املفكر العربي 
امل�س���لم اب���ن خلدون : ) تتولد قوانني الوعي من التقالي���د، ولي�س كما يقال من  الطبيعة، 
ف���كل ف���رد منا يحرتم داخلي���ًا الآراء والعادات التي جتد موافقة وتقب���ًا ممن حوله كما 
اأنه ل ي�س���تطيع جتاوزها دون توبيخ �س���مري اأو تطبيقها دون ارتياح نف�سي يغمره)4(، واإذا 
نظرنا اإىل مكانة الفرد والأ�س���رة يف هذا الن�س���ق الجتماعي، �سنجد اأنها تتاأثر بامل�ستوى 
القت�س���ادي والقدرة على الإنتاج وتوؤثر بالتايل على اأ�سلوب احلياة من حيث نوع امل�سكن 

والتعليم والرتبية والدين والعاقات . 

)1(  معت���وق، د. فردريك ود .عبد البا�س���ط ح�س���ن، علم اجتم���اع املعرفة . �س 131، نقًا عن كت���اب ) التاريخ والوعي 
الطبقي( �سنة )1922م( للمنظر املارك�سي املجري الأ�سل جو لوكا�س . 

)2(  عمران، حممد، الو�سيط يف درا�سة الأنظمة . �س 28�29 .
)3(  خاطر . اأحمد م�سطفى . اخلدمة الجتماعية . �س 305

)4(  معتوق . د . فردريك و د. عبدالبا�س���ط، �س 25 نقًا عن كتاب )املحاولت ( للمفكر الفرن�س���ي مي�سال دي مونتيني 
)1533� 1592م( . 



449الق�سم اخلام�ش: بحث يف تاريخ ُجر�ش وبلجر�سي، وت�سويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بالد تهامة وال�سراة
وه���ذا الن�س���ق القت�س���ادي يف حاجة اإىل الن�س���ق الجتماع���ي التعليمي لإخراج   
ك���وادر قادرة عل���ى القراءة والكتاب���ة والإدارة، ويحت���اج اإىل الن�س���ق الجتماعي الديني 
ليحكم العاقات من الناحية القانونية وال�س���رعية وين�س���ر نوع���ًا من الطماأنينة، وكذلك 
الن�س���ق الجتماعي الأ�س���ري ليوفر الراحة النف�سية لرب الن�س���اط ويولد مناف�سة �سريفة 
ب���ني كل اأ�س���رة واأخ���رى . وكل ن�س���ق اجتماع���ي له مركز ورج���ال يديرون���ه . ول يجب اأن 
نتجاهل دور �س���وق ال�س���بت يف حا�سرة بلجر�س���ي كونه يتو�س���ط قرى ال�سلمية واحل�سن 
ودار ال�سوق، وهو �سوق كبري دائم يقع على �سفاف وادي �سيل، ويكرث فيه الباعة والزوار، 
لأن اأ�س���حاب الدكاكني والتجار الكبار موجودون طوال اأيام الأ�س���بوع، لأن �سوقهم يعترب 
املركز الرئي�سي لاأ�سواق املحلية القائمة يف املنطقة ولديهم القدرة على ا�سترياد ب�سائع 
جدي���دة من اأماكن بعيدة وت�س���دير الفائ�س من منتجات املنطق���ة، وتتوفر به املنتجات 
الزراعية وال�س���ناعية والكماليات بكافة اأنواعها وبع�س اأهايل القرى البعيدة التي يقام 

بها اأ�سواق ينتظرون يوم �سبت بلجر�سي جللب ب�سائعهم وبيعها ب�سعر اأف�سل)1(.
وجتار بلجر�س���ي ي�س���درون وي�س���توردون ب�س���ائعهم م���ن واإىل مكة وج���دة وبور   
�سودان وعدن واملخا و�سواكن وم�سوع وزيلع وكل تلك املناطق اأ�سبحت مهجرًا للجر�سيني 
بعد اأن �س���يطرت عليها الدول���ة العثمانية . حيث قرر العثمانيون احتال �س���واحل البحر 
الأحم���ر يف اجلانب الإفريق���ي، باأمر ازدمر با�س���ا وايل اليمن �س���نة )964ه�/1556م( 
للق�س���اء عل���ى اآم���ال الربتغاليني يف ال�س���يطرة عل���ى اأٍي م���ن مرافئ البح���ر الأحمر)2(. 
وبحكم �س���هولة النتقال داخل نطاق دولة واحدة، تواجد بع�س اأبناء الأ�س���ر اجلر�س���يون 
ويت���م البيع وال�س���راء بوا�س���طتهم ويخربونهم باأ�س���رار الأ�س���واق العاملية كنف���اد املوؤن اأو 
زيادة اأ�س���عارها اأو انخفا�سها، وا�ستفاد اجلر�س���يون فائدة عظيمة من عملية ال�سترياد 
والت�س���دير، لأنه���ا حتت���اج اإىل حنكة وخربة وعاقات قوية لل�س���راء والبي���ع، ومال لدفع 
 نفقات احلماية والنقل والتخزين، واأ�س���ار ابن خلدون اإىل ما ي�س���ابه هذا الأمر يف قوله : 
) نقل ال�س���لع من البلد البعيد امل�س���افة اأو يف �س���دة اخلطر يف الطرقات يكون اأكرث فائدة 

)1(  ي���ا اأ�س���تاذ عب���داهلل املغرم هذه وجهة نظرك حول النظريات التي اأ�س���رت اإليها، وقد يظهر م���ن اأبناء غامد وباد 
ال�س���راة من يعار�س���ك يف هذه الآراء والأقوال املدونة يف هذه الدرا�سة . اأما احلديث عن �سوق ال�سبت الأ�سبوعي يف 
بلجر�س���ي فهو مو�س���وع جيد وي�ستحق اأن يدر�س تاريخيًا وح�س���اريًا خال القرون الهجرية الثاثة املا�سية . بل اإن 
الأ�سواق الأ�سبوعية يف باد ال�سروات املمتدة من الطائف حتى جنران ت�ستحق اأن تدر�س يف مئات الكتب والبحوث 
العلمي���ة، واآمل م���ن اجلامعات املحلية يف هذه الباد، واأي�س���ًا املوؤرخ���ني والباحثني اجلادين اأن يدر�س���وا مثل هذه 

امليادين احل�سارية املهمة ) ابن جري�س ( . 
)2(  عبد املعطي، ح�س���ام حممد، العاقات امل�س���رية احلجازية يف القرن الثامن ع�س���ر ) ر�س���الة ماج�ستري ( �س 82، 

هام�س 52. 
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للتجار واأعظم اأرباحًا واأكفل بحوالة الأ�سواق لأن ال�سلعة املنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة 
لبعد مكانها اأو �سدة الغرر يف طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها واإذا قلت وعزت غلت 
اأثمانها واأما اإذا كان البلد قريب امل�سافة والطريق �سابل بالأمن فاإنه حينئذ يكرث ناقلوها 
فتك���رث وترخ����س اأثمانها ولهذا جتد التج���ار الذين يولعون بالدخول اإىل باد ال�س���ودان 
اأكرث النا�س اأمواًل لبعد طريقهم وم�س���قة واعرتا�س املفازات ال�سعبة املحفوفة باخلوف 
والعط����س ل يوج���د فيها املاء اإل يف اأماكن معلومة يهتدي اإليه���ا اأدلء الركبان فا يركب 

خطر هذا الطريق وبعده اإل الأقل من النا�س( )1(.
وكانت الب�سائع امل�ستوردة من مكة وجدة يتم نقلها عرب طريق ال�ساحل املحاذي   
للبح���ر الأحمر حتى ت�س���ل املخواة، اأما م���ا ُيجلب من املوانئ اخلارجية في�س���تقبلونه يف 
ميناء الربك والقحمة والقنفذة والأخري كان الأقرب والأ�س���من لهم رغم الأخطار التي 
تتعر����س لها قوافله���م اأحيانًا يف اأوقات الف���نت، فمرفاأ القنفذة ن�س���ط جتاريًا من القرن 
العا�س���ر الهجري )ال�س���اد�س ع�س���ر امليادي ( ومل ي�س���لم من حماولت ال�س���م املتكررة 
م���ن قبل احل���كام، ففي �س���نة )1078ه����/1667م( تعر����س ملحاولة تخري���ب ونهب من 
قب���ل اأح���د احلكام الأ�س���راف كما يف  "تاري���خ اليمن" : ) جاء اخلرب اأن اأ�س���حاب حمود 
غ���زوا بن���در القنفذة واأرادوا انتهاب���ه فحرقوا اأطراف البندر ودافعهم اأهلها فانك�س���روا 
بع���د اأن ذهب بالقتل ثاث���ة اأنفار( )2(. وكذلك ا�س���توىل قائد اجلي�س ال�س���عودي عثمان 
امل�س���ايفي، ميناء القنفذة التابع ل�س���ريف مكة غالب �س���نة )1217ه�/1802م( )3(.واإذا 
كانت الأو�ساع كاملعتاد فاإن القوافل اجلر�سية حال خروجها من مرافئ القنفذة والربك 
والقحمة، يتولها م�س���ائخ القبائل باحلماية من ال�سلب والنهب نظري مبالغ متفق عليها، 
اإىل اأن ت�س���ل املخواة يوم الثاثاء ويقام هناك �س���وق للقبائل التهامية خا�س���ة بني ُعمر 
وي�س���تمر اإىل يوم اخلمي�س ويغذي اأ�سواقهم الأ�س���بوعية بالب�سائع . وبعد اأن ينتهي �سوق 
املخواة ت�سعد القوافل اجلر�سية عقبة حميد)4( حيث يتم تخزينها يف م�ستودعات التجار 
ا�ستعدادًا لعر�سها �سباح يوم ال�سبت)5(. ومن هنا اأخذ ا�سمه حيث اأن و�سول القوافل من 

)1(  ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون، �س 433، الباب اخلام�س، الف�سل الثاين ع�سر، " يف نقل التاجر لل�سلع " 
)2(  ال�سنعاين، ابن الوزير، عبداهلل، تاريخ اليمن، ج1، �س 230 .

)3(  الزيد، اإبراهيم، جملة جامعة امللك عبد العزيز ) كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ( مج 7 �سادرة )1414ه�( مقال) 
عثمان امل�سايقي اأمري املظيليف واحلجاز يف الدولة ال�سعودية الأوىل ( . �س 99 .

)4(  عقبة حميدة �س���ميت بهذا ال�س���م ملرورها من قرية حميدة الواقعة اأ�س���فل العقبة، ت�س���عد عربها قوافل اجلمال 
واحلمري حمملة بالب�سائع ويبلغ ارتفاعها اأكرث من )2000( مرت عن �سطح البحر . 

)5(  حكى يل اأحد كبار ال�سن اأن اأهايل بلجر�سي كانوا ينزلون اإىل �سوق خمي�س املخواة يف تهامة يوم الأربعاء ويعودون 
بعد ظهر اجلمعة ليح�سروا جتمع القوافل اجلر�سية يف �سوق ال�سبت .
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املخواة يوم اجلمعة وعر�س���ها يوم ال�س���بت، جعلته �سوقًا م�س���هورًا ومنت اأموال القائمني 
عليه وجعلتهم من كبار وجهاء املنطقة، ولهم الكلمة النافذة ومل يكن هناك مناف�س قادر 
عل���ى الوق���وف اأمام هذا الطوف���ان، لأن كثريًا من الأمور القبلية الت���ي تخفى على العامة 

كانت تدار باملال .
والن�س���ق الجتماعي القت�س���ادي هو كاأي ن�س���ق اآخر يفعل امل�ستحيل للمحافظة   
على قوامه، فهو من توىل قيادة البناء الجتماعي اجُلر�س���ي ونظم العاقة بني الأن�س���اق 
الجتماعية الأخرى، و�ساعد على اإقرار قوانني انبثقت من العرف ال�سائد لتنظيم عاقة 
امل�سالح التجارية بني القرى والبلدان املجاورة، واأ�سفى عليها الطابع القت�سادي . ولذا 
ل غرابة يف و�س���وح الدور الكبري ملعاهدات �س���وق ال�س���بت نظرًا للقوة القت�س���ادية التي 
يتمتع بها اأهايل وادي �س���يل، ول غرابة يف اأنهم اأقاموا احلروب �س���د بع�س القبائل كنوع 
من اجلزاء املادي حني �س���عروا بخطورة ت�سرفات بع�س اأفرادها على نظامهم . كما يف 
حادثة �س���نة )1261ه�/1845م( حيث اعتدى رجل على اأحد رواد �س���وق ال�سبت وهو يف 
طريقة اإىل قريته، ثم قتل املعتدي من قبل اأربعة رجال من بني جرة داخل حمى ال�سوق، 
بينا �س���رف وعهد �سوق ال�س���بت يحمي كل من يرده، فاأقام املحافظون على �سوق ال�سبت 
من اأهل وادي �س���يل احلرب عل���ى بني جرة، وجمعوا لهم قرى امل�س���نعة وحزنة وغيان 

وجرب والهي�س واحلمران وبني �سليمان يف تهامة )1(.
واإذا توقفن���ا مع التاريخ القت�س���ادي القائم يف باجلر�س���ي قبل ع�س���ر الطفرة   
القت�س���ادية )2(. فاإننا جند ابن خلدون يقول: " اإن اأ�س���باب الرزق اأربعة : اإمارة وجتارة 
وفاحة و�س���ناعة " )3(.واأ�س���ار اإىل اأن املجتمعات املتح�س���رة حتت���اج اإىل عدة مهن كما 
يف قوله : " من البني اأن اأعمال اأهل امل�س���ر " اأي اأهل البلد الواحد" ي�س���تدعي بع�س���ها 
بع�س���ًا ملا يف طبيعة العمران من التعاون وما ي�س���تدعي من الأعمال ويخت�س ببع�س اأهل 
امل�س���ر فيقومون عليه وي�ستب�سرون يف �سناعته ويخت�س���ون بوظيفته ويجعلون معا�سهم 
فيه ورزقهم منه . وما ل ي�ستدعي يف امل�سر يكون غفًا اإذ ل فائدة ملنتحله يف الحرتاف 
ب���ه ")4(. واإذا نظرنا اإىل مكونات النظام القت�س���ادي اجُلر�س���ي، وجدناه ل يختلف عما 

)1(  هذا ال�سرد التاريخي جيد، واملو�سوعات املذكورة عن الن�ساطات القت�سادية يف اأجزاء من تهامة وال�سراة ت�ستحق 
البحث العميق، وناأمل اأن نرى من يدر�سها يف بحوث علمية موثقة . ) ابن جري�س ( . 

)2(  املق�سود بع�سر الطفرة القت�سادية اأي من منت�سف الت�سعينيات يف القرن )14ه�/20م(. ) ابن جري�س( .
)3(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج1، �س 383 . 

)4(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج1، �س 412� 413، الف�سل الع�سرون . 
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اأ�س���ار اإليه ابن خلدون ف�س���كانها ميتهنون ع���دة مهن، منها الفاح���ة ممثلة يف الزراعة 
ورعي وتربية املوا�سي، وال�سناعة ممثلة يف دباغة اجللود وت�سكيل احلديد وعمل وتزيني 
الأث���اث والأبواب وامل�س���تلزمات اخل�س���بية الأخ���رى ) النجارة( اإىل جان���ب مهن خفيفة 
اأخرى م�ساعدة، بينما كانت مهنة التجارة " البيع وال�سراء " حمور هذا النظام وحمركه 

الرئي�سي، و�سوق ال�سبت مركزه)1(. 
الع�سر ال�سناعي :

وم���ن اأهم امله���ن وال�س���ناعات التقليدية التي مار�س���ها اأبناء بلجر�س���ي: النجارة   
وت�ستهر بها قرية املكارمة يف باجلر�سي)2(. وهي فن ل يجيده �سوى �سخ�س موهوب، امتهنها 
النبي نوح عليه ال�س���ام من قبل، وامتهنها حكماء اليونان . ولبن خلدون قول يخالف راأي 
اجلهاء من اأن �سناعة النجارة ل يقوم بها اإل اأ�ساغر النا�س مقامًا . قال:) هذه ال�سناعة 
من اأ�س���لها حمتاجة اإىل اأ�س���ل كبري من الهند�سة يف جميع اأ�سنافها لأن اإخراج ال�سور من 
الق���وة اإىل الفعل على وجه الإح���كام حمتاج اإىل معرفة التنا�س���ب يف املقادير اإما عمومًا اأو 
خ�سو�س���ًا وتنا�س���ب املقادير لبد فيه من الرجوع اإىل املهند�س ولهذا كانت اأئمة الهند�س���ة 
اليونانيون كلهم اأئمة يف هذه ال�س���ناعة فكان اأوقليدو�س �س���احب كتاب الأ�سول الهند�سية 
جن���ارًا وبه���ا كان يعرف وكذل���ك اأبلونيو�س �س���احب كتاب املخروط���ات ومياو�س وغريهم 

وفيما يقال اأن معلم هذه ال�سناعة يف اخلليقة هو نوح عليه ال�سام " )3(. 
ومعظم م�س���تلزمات البيوت يف بلجر�س���ي قدميًا ت�س���نع من اأخ�ساب العرعر، ورغم 
اأن عمر بع�س البيوت يتجاوز اخلم�سمائة �سنة، اإل اأن الأخ�ساب امل�ستخدمة فيها ل تزال 
متين���ة وجيدة بل وميكن ا�س���تخدامها وكاأنها للتو قطعت . وال�س���وؤال : مل���اذا مل تتاآكل مع 
ط���ول املدة؟! اجلواب يكمن يف �س���ر ب�س���يط، هو وقت القطع فهم يختارون �س���جرة ذات 
عم���ر مع���ني وينتظرون وقت���ًا معينًا تتعامد فيه ال�س���م�س ويف يوم معني من ال�س���نة للقيام 
بعملية الحتطاب اأو قطع الأ�س���جار، بخاف ذلك فلن مير عدة �س���نوات اإل والأر�س���ة اأو 
ال�س���و�س يبداأ يف نخرها. اأخربين بذلك الأ�س���تاذ عبدالرحمن بلح)4( من اأهايل منطقة 

)1(  جند الباحث يورد بع�س التف�سيات العامة التي تتعلق بالتجارة وال�سناعة، ولأن هذه املعلومات الواردة ل تخدم 
الدرا�سة ب�سكل مبا�سر ولهذا مت حذفها . ) ابن جري�س ( . 

)2(  عثمان : اأحمد �سامل، األوان من تراث غامد وزهران . �س 120 القرية معروفة لدي متامًا واأثبت امل�سدر للتاأكيد لي�س اإل .
)3(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج1، �س 411 .

)4(  عبدالرحمن حممد �سامل الغامدي، املعروف ب� عبدالرحمن بلح، ماج�ستري يف الآثار من جامعة �سريكيو�س، ومدير 
الآثار واملتاحف مبنطقة مكة املكرمة .له درا�سة علمية حمكمة بعنوان : ) دور الآثار يف احلفاظ على املياه ( �سارك 
بها يف موؤمتر الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملي للمياه الذي اأقيم يف مدينة الريا�س عام )1426ه�( ومت قبولها 

كمو�سوع نقا�س يف جمل�س وزراء املياه العرب املنعقد يف تلك الفرتة . 
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رغدان بالباحة، وهذا �سر من الأ�سرار التي توارثها اأهايل املنطقة كافة ويجب درا�سته، 
ثم وجدت اإ�س���ارة اإىل ذلك يف كتاب ذي مو�س���وع خمتلف قال موؤلفه : ) وتنزل ال�س���م�س 
برج اجلدي، وفيه يقطع اخل�س���ب، واأما ال�س���تاء فله طوبة يقطع فيه اخل�س���ب، وفيه عيد 
الغدير وفيه يقطع ق�سب الكرم الفار�سي، وينهى فيه عن قطع اخل�سب كيا ي�سو�س( )1(. 
وهذا ل مينع اأن تطلى الأبواب وال�س���بابيك مبادة الق���ار اأو القطران)2(. لزيادة احلر�س 
واملحافظة عليها من النخر والت�سو�س اأو التاآكل . ومادة القطران مادة �سوداء اللون ت�سبه 
زيت النفط اخلام " وت�س���تخل�س من عملية حرق اخل�سب ويقوم بها اأهايل قرية احلريق 

من قبيلة الهتان )3(. 
ومن اأبرز ال�س���ناعات اخل�س���بية املرزن اأو الزافر، وهو عمود من اخل�سب املتني   
والقوي وارتفاعه )280( �س���نتيمرتًا، واأبعاده طوًل من )60� 90( �سنتيمرتًا، وعر�سًا من 
)15� 30( �س���نتيمرتًا، وقد يكون يف املنزل الواحد اأكرث من اثنني تبعًا حلجمه وم�س���احته 
. يقف ثابتًا و�س���ط املنزل لقوته اإ�سافة اإىل متيزه باجلمال والروعة يف الت�سميم، يزداد 
طوًل وعر�س���ًا كلما �سعدت بنظرك اإىل قمته التي تنتهي بن�سف دائرة خ�سبية مزخرفة 
ت�س���مى الو�سادة اأو الفلكة، ت�س���اهي م�ساحتها م�س���احة قمة العمود مرتني لت�ستند عليها 
الأعمدة الرئي�س���ية التي حتمل اأعمدة ال�سقف، وتتدىل من ن�سف الدائرة �سا�سل تنتهي 
بخطاف���ات اأو كاب���ات تعلق فيها اأغرا�س املن���زل املختلفة . كما اأن الأبواب وال�س���بابيك 
التي ا�س���تخدمت يف بيوت بلجر�س���ي القدمية عندما تتاأملها تاح���ظ كمًا من الزخارف 
والت�س���كيات الهند�س���ية لتظهرها يف اأبهى �سورة، فمن اأين ل�س���خ�س حمدود الفكر اأن 

ي�سنع مثل هذا)4(. 

)1(  الدقاق : حممد . احلكم والغايات يف تعبري املنامات . خمطوط 9 ج1، �س 147 . 
)2(  ي�س���تخل�س م���ن مادة القطران مادة اأخرى ت�س���مى املهل وت�س���تخدم لع���اج بع�س الأمرا����س والعاهات واجلرب " 
امل�س���در: غامد وزهران وانت�س���ار الأز يف البلدان، ج2، �س 68 واأ�سيف اإىل ما قاله احل�سيل : باأن �سخ�سًا يدعى ) 
حممد الهتاين( اأخربين اأنهم ليزالون ميار�سون املهنة حتى اليوم ويبيعون اجلالون �سعة )20( لرت ب� ) 46( رياًل 

�سعوديًا، ولكل اأ�سرة مو�سع متعارف عليه يف �سفوح اجلبال . 
)3(  احل�سيل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان . ج2، �س68.اأ�سكرك يا ابن مغرم على هذه املعلومات وناأمل 
 اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س تاريخ احلرف وال�سناعات التقليدية يف منطقة الباحة خال القرنني )13�14ه�/19�20م(. 

)ابن جري�س ( .
)4(  ياعبداهلل املغرم لقد اأوردت حماور عديدة جديرة بالبحث والتوثيق، منها البناء والعمارة وبع�س املواد امل�ستخدمة 
يف هذه احلرفة، واأي�س���ًا الزخارف والفنون الت�س���كيلية واملعمارية التي مار�سها اأهايل ال�سروات يف �سناعة اأبوابهم 
وعمائرهم . كما اأ�سرت اإىل مفردات وا�سطاحات لغوية حملية، وهي يف الواقع ذات اأ�سول عربية �سرف . واأقول 
اإن ب���اد تهامة وال�س���روات ت�س���تمل على الكثري م���ن اجلوانب التاريخية واحل�س���ارية اجلديرة بالدرا�س���ة والبحث 

والتاأ�سيل  . ) ابن جري�س ( . 
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وتخت�س مهنة الدباغة باإزالة العفونة والرطوبة النج�س���ة من اجللد)1(. وي�س���تخدم 
فيها �س���جر القر�س)2(. وكانت متار�س يف بلجر�سي مبهنية عالية، وا�ستهرت بع�س الأ�سر 
باإتقانه���ا، كونها مهن���ة رائجة جدًا ومربحة نظرًا لكرثة اأ�س���جار القر�س بباد ال�س���راة 
عامة، قال ياقوت : ) ال�سراة اجلبال والأر�س احلاجزة بني تهامة واليمن  وهذه اجلبال 
تنبت القر�س( )3(، ويف مو�س���ع اآخر: قال : ) ال�س���لم يف الأ�سل �سجر ورقه القر�س الذي 
يدبغ به( )4(. وابن منظور، قال : ) ال�سلمة �سجرة من الع�ساه ذات �سوك وورقها القر�س 
الذي يدبغ به الأدم ويع�س���ر خرط ورقها لكرثة �س���وكها( )5(. ويف مو�سع اآخر: ) القر�س 
اأجود ما تدبغ به الأهب يف اأر�س العرب( )6(. ويف خمتار ال�سحاح : ) القر�س ورق ال�سلم 

يدبغ به وقيل ق�سر البلوط ( )7(.
ومل تكن الدباغة من املهن املعيبة، فكتب التاريخ تذكر كثريًا من العلماء وامل�س���اهري 
ومن بيوت احل�سب والن�سب، ممن يعملون بهذه املهنة، ومنهم : زينب بنت جح�س )ر�سي 
اهلل عنها ( زوجة الر�سول )عليه ال�ساة وال�سام( كانت تدبغ وتخرز، جاء يف الإ�سابة: 
) قال���ت عائ�س���ة فكنا اإذا اجتمعن���ا يف بيت اإحدانا بعد وفاة ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مند اأيدينا 
يف اجل���دار نتط���اول فلم ن���زل نفعل ذلك حتى توفي���ت زينب بنت جح����س، وكانت امراأة 
ق�س���رية ومل تكن باأطولنا، فعرفنا حينئذ اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا اأراد طول اليد بال�س���دقة، 
���ناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتت�س���دق به يف �س���بيل اهلل( )8(.  وكانت زينب امراأة �سَ
واأم �سلمة زوج الر�سول ) عليه ال�ساة وال�سام ( وغريها من ال�سحابة وهم اأهل �سرف 
ومروءة، كانوا ميار�سون الدباغة كمهنة، وابن كثري اأ�سار يف " البداية والنهاية " اإىل اأن 
اأم �س���لمة حني جاء ر�س���ول اهلل عليه ال�س���اة وال�س���ام خلطبتها، قالت: ) فلما انق�ست 
عدتي ا�س����تاأذن علّي ر�س����ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا اأدبغ اإهابًا يل فغ�س����لت يدي من القر�س واأذنت له 
فو�س����عت له و�س����ادة اأدم ح�س����وها ليف فقعد عليها فخطبني اإىل نف�سي ( )9(. وحفيد اأبي بكر 

)1(  اجلرجاين، علي، التعريفات، ج1، �س 138 .
)2(  القر�س: اأ�س���جار من ف�س���يلة الطلح، اأ�سواكه اأنعم واأعواده اأ�سلب، ي�س���تخدم وقودًا ويكرث يف �سرق �سراة الباحة . 

امل�سدر: األوان من تراث غامد وزهران، اأحمد �سامل عثمان . �س 116 . 
)3(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج3، �س 204  .

)4(  احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ج3، �س 204، 240 .
)5(  ابن منظور، ل�سان العرب، ج1، �س 603 .
)6(  ابن منظور، ل�سان العرب، ج7، �س 454 .

)7(  الرازي، حممد، خمتار ال�سحاح، ج1، �س 222 .
)8(  الع�سقاين، اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حجر،  الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ج7، �س 669 .

)9(  ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، �س 91 .
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ال�س����ديق - ر�س����ي اهلل عن����ه - ، كان مدبغيًا وقا�س����يًا يف م�س����ر، وجاء عن���ه يف املنتظم ) 
ها�سم بن اأبي بكر بن عبدالرحمن بن اأبي بكر بن عبداهلل بن عبدالرحمن بني اأبي بكر 
ال�س���ديق يكنى اأبا بكر، مدبغي كان من �ساكني الكوفة فقدم قا�سيًا على م�سر من قبل 
الأمني يف جمادى الآخرة �س���نة اأربع وت�س���عني ( )1(. و�سلمان الفار�سي ) t( جاء يف تاريخ 
بغداد عندما ترجم موؤلفه للحارث بن عمرية ولقائه ب�سلمان الفار�سي وهو من ال�سحابة 
ومن بيت فار�س���ي حاكم اأنه " اأي �س���لمان " يعمل بالدباغة بالرغم من اأنه كان واليًا على 
املدائن : ) احلارث بن عمرية الزبيدي ويقال له احلارثي يعد يف ال�س���اميني �س���مع معاذ 
بن جبل و�س���لمان الفار�سي قال قدمت اإىل �سلمان يف املدائن فوجدته يف مدبغة له يعرك 
اإهابًا له يكفيه فلما �سلمت عليه قال مكانك حتى اأخرج اإليك()2(. وورد ذلك اأي�سًا يف " 
تاريخ مدينة دم�س���ق " )3(. ويف الأن�س���اب اأ�سري  اإىل اأن من اأ�سراف بيوت العرب من كان 
ميتهن الدباغة ) �س���األ معاوية دغفل الن�سابة اأخو بني �سيبان بن ذهل ثم من بني عمرو 
بن �س���يبان كم بيتًا يف غطفان فقال الن�س���ابة فيهم بيتان وبيت���ان، يعني بيت اآل زّبان بن 
منظ���ور وبي���ت حذيفة بن بدر، فزاريان، وبيت �س���نان بني اأبي حارث���ة وبيت احلارث بن 
ظامل، مريان، وبيت الربيع بن زياد وبيت زهري بن حذيفة . عب�س���يان . قال: وبعد هوؤلء 
بي���ت مروان بن زنب���اع، قال وكان ملروان ثاثة اأ�س���ماء مروان احلج���از ومروان القر�س 
ومروان بن زنباع، و�س���مي مروان احلجاز لأنه اأكرم اأهل احلجاز و�س���مي مروان القر�س 

لأنه �سيد من دبغ بالقر�س( )4(. 
ومهنة البناء من احلرف املحلية، واحل�س���ون التي على قمم اجلبال تتميز باأ�سلوب 
فريد يف طريقة البناء، فقاعدة احل�سن اأو�سع من قمته ل�سمان ثباته وطول عمره، ويبلغ 
طول بع�سها اأكرث من )20( مرتًا، وتكمن فائدته يف مراقبة املعتدين وحماربتهم . فمن 
اأين ملحدود الفكر اأن يعمل مثل هذا . وبالن�س���بة لبناء البيوت، فعند البدء يف البناء يتم 
اختيار موقع البيت وي�س���مى املدرك وغالبًا ما يكون قرب الدار القدمية لا�ستفادة منها 
وتكون قريبة من بيوت الأقرباء، وبعد اأن يتم ت�سويتها يتم اختيار مك�سر قريب للح�سول 

)1(  اجلوزي، اأبو الفرج، املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم . ج10، �س 35، ترجمة رقم )1076( .
)2(  البغدادي، اخلطيب، تاريخ بغداد، ج8، �س 205، ترجمة رقم )4324( .

)3(  ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تاريخ مدينة دم�سق، ج11، �س458 .
)4(  ال�س���معاين، اأب���و �س���عيد التميمي، الأن�س���اب، ج1، �س 48 . يا اأخ���ي عبداهلل املغرم اأنت تتحدث ع���ن مهنة الدباغة 
واخلرازة . وهي من املهن الرئي�سية يف جزيرة العرب، وقد �ساهدت يف الع�سور الأخرية من القرن )14ه�/20م( 
بيوتًا عديدة متار�س هذه املهنة يف مناطق الطائف، والباحة، وع�س���ري، وجازان، وجنران . وهذا املو�س���وع ي�س���تحق 

الدرا�سة والتوثيق يف عدد من الدرا�سات العلمية . ) ابن جري�س ( .
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على احلجارة الازمة للبناء من قبل اثنني اأو ثاثة رجال ي�س���مون املك�س���رة . بت�س���ديد 
ال�س���ني � وي�س���تخدمون الفانو�س واملطرقة والقرا�س والعتلة واللغم لتك�س���ري ال�سفيان)1( 
. تق�س���م ال���دار اأو البيت اإىل اأق�س���ام رئي�س���ية ت�س���مى العي���ون . ومكونات ال���دار: القدم 
: وه���ي مقدمة ال���دار وبها جمل�س الرجال، ث���م العقب: وهي موؤخرة ال���دار وبها املعلف، 
واملحلب، اأو مكان للحال وللمطبخ، ثم العلو: ويطلق على غرفة النوم اأو خمزون الأ�سياء 
الثمينة، ثم ال�سافلة: اإذا كان البيت من دورين، واملق�سود به الدور الأر�سي، ثم ال�سفل: 
وي�س���تخدم �س���كنًا كمخباأ للموا�س���ي اأو خمزنًا لاأعاف، ثم الثمة، وتطلق على امل�س���احة 
التي اأمام الباب فيقال" فان ينتظرك عند ثمة الباب ". ثم امل�س���راع: الباب الرئي�س���ي 
عادة . و�س���وتها ي�سمى �سرير امل�س���راع، ثم البداية: وهي النافذة كما نعرفها اليوم، ثم 
���ّفة:� بت�سديد الفاء � وهي ب�س���طة اأمام مدخل العلية، ثم العتبة: وهي مدخل البيت .  ال�سُ
وي�س���تخدم يف البناء اجلباهة وهي حجر م�ستطيل اأو مقو�س اإذا كانت فتحة الباب كبرية 
ليخفف احلمل عن اخل�س���ب، خا�سة . وال�س���دة: باب �سغري خلف البيت، ثم يزين البيت 
من اخلارج مبا ي�س���مى ) اجلون ( ول ي�س���تطيع ا�س���تخدامها �س���وى الأثرياء، ثم العقد: 
وهو نهاية البناء ويف�سل بني هذه البيوت م�سارب بعر�س مرتين . وي�ستخدم يف ت�سقيف 
هذه البيوت وامل�س���ارب �سجر العرعر وال�سدر، والبع�س ي�ستخدم اأ�سجار العتم ) الزيتون 
الربي( ل�س���ابته، بينما ي�س���تخدم �س���جر الطلح والزيتون يف �س���نع الأب���واب والنوافذ، 
والأعم���دة التي تنق����س عليها نقو�س رائعة تتاءم وبيئة املنطقة )2(، و�س���من اأ�س���رارهم 
عملي���ة قطع وتفتيت ال�س���خور، وق���د اأراد والدي اأن ينقل حجرًا كبريًا )�س���فا( ارتفاعه 
م���رتان وقط���ره ح���وايل )3( اأمتار وله اأ�س���ا�س يف الأر�س مل ُيعرف عمق���ه، وجلب عماًل 
لتك�سريه، وبكل الإمكانيات املعروفة حاليًا وحاولوا تفتيته وذهبت جهودهم �سدى، فابد 
من اللغم وجهاز التك�س���ري الهوائي وما اإىل ذلك، اإ�س���افة اإىل الوقت الذي �سيطول بهم . 
كل هذه املعوقات انتهت مبجرد جميء اأحد كبار ال�س���ن الذي راقب ما يفعله العمال قبل 
اأن يتدخل ويقرتح اأن توقد النار يف حطب واإطارات �س���يارات قدمية بجوار ال�سفا وفوقه 

)1(  ال�س���فيان : مفردها �س���فا، و�سمي �سفا لأنه حجر اأ�سم لي�س له عروق، وغالبًا من احلجارة القوية اجليدة . انظر 
: اأحمد �سامل عثمان، األوان من تراث غامد وزهران، �س57 .

)2(  اأ�سكرك يا اأ�ستاذ عبد اهلل على تدوين هذه املعلومات التاريخية واحل�سارية، وكم نحن يف اأم�س احلاجة اإىل درا�سة 
وتوثيق التاريخ احل�س���اري لأهلنا وبادنا. ومن يتجول يف اأرجاء باد ال�س���روات وتهامة فاإنه �س���وف يجد ع�س���رات 
املو�س���وعات اجلديدة يف اأبوابها وت�س���تحق الدرا�سة واحلفظ . واآمل اأن نرى طالباتنا وطابنا يف برامج الدرا�سات 
العليا يف جامعاتنا املحلية وبخا�س���ة يف اأق�س���ام التاريخ، والآثار، وعلم الجتماع، واجلغرافيا فيدر�سوا حياة وتاريخ 
وح�س���ارة اأوطانه���م، واإن فعلوا ذلك فهذا من ب���اب الوفاء ورد اجلميل لأهلنا وبادنا التي منحتنا ال�س���يء الكثري. 

)ابن جري�س ( . 
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ملدة �س���اعة . ثم ي�س���ب املاء البارد فوق قمته . ونفذوا ما قال فتفتت ال�س���خر واأ�س���بح 
بالإمكان حمله حجرًا حجرًا . وُتعرف هذه العملية يف علم اجلغرافيا بالعملية امليكانيكية 

لتفتيت ال�سخور. وبالربودة يتعر�س ال�سخر لاإجهاد ويتفتت .
بالرغم من اأن الزراعة اأ�س���عب املهن فاهلل يب���ارك يف رزقها، ومنطقة احلجاز   
اجلنوب���ي عمومًا ومنها بلجر�س���ي، متتاز بخ�س���وبة اأر�س���ها ووفرة منتجاته���ا الزراعية 
وجودته���ا، فحتى ع���ام )1395ه�/1975م( كانت املمون الرئي�س���ي للم�س���اعر املقد�س���ة 
مبحا�س���يلها، حيث اأ�س���ار حمد اجلا�سر اإىل هذا بقوله : ) لقد كانت اأ�سواق مكة واأ�سواق 
الطائف اإىل ما قبل ع�سرين �سنة متتلئ بحا�سات باد ال�سراة من الرب واللوز والع�سل، 
اأما الفواكه فقد كانت و�سائل النقل يف ذلك العهد ل تتمكن من نقل الفواكه وهي �ساحلة 
اإىل الب���اد الأخ���رى، فكانت هناك تبل���غ درجة من الوفرة بحي���ث كان كثري منها ل يباع 
بيع���ًا، ب���ل تناول منه كل من اأراد التن���اول بدون ثمن( )1(، وابن بطوطة اأ�س���ار اإىل ذلك، 
قائ���ًا: ) واأهل الب���اد املوالية ملكة مثل بجيل���ة وزهران وغامد يبادرون حل�س���ور عمرة 
رج���ب ويجلب���ون اإىل مكة احلبوب وال�س���من والع�س���ل والزبيب والزي���ت واللوز فرتخ�س 
الأ�س���عار مبك���ة ويرغد عي�س اأهله���ا وتعم املرافق ول���ول اأهل هذه الباد ل���كان اأهل مكة 
يف �س���ظف م���ن العي�س، ويذكر اأنهم مت���ى اأقاموا ببادهم ومل ياأتوا به���ذه املرية اأجدبت 
بادهم ووقع املوت يف موا�س���يهم، ومتى اأو�س���لوا املرية اأخ�س���بت بادهم وظهرت فيها 
الربك���ة ومنت اأموالهم ( )2(. واأ�س���ار ابن جب���ري)3( حوايل القرن ال�س���اد�س الهجري اإىل 
وف���رة خريات باد ال�س���راة عامة، حي���ث اأطلق على اأهلها ا�س���م  ال�س���رو)4(، وذكر اأنهم 
َنا اإِينرِّ اأَ�ْسَكْنُت  يهبطون مكة ويعم اخلري الأماكن املجاورة للبيت احلرام . قال تعاىل : [ َربرَّ
ْفِئَدًة ِمَن  ���َاَة َفاْجَعْل اأَ َنا ِلُيِقيُموا ال�سرَّ ِم َربرَّ ِتي ِب���َواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك امْلَُحررَّ يرَّ ِم���ْن ُذررِّ
َمَراِت َلَعلرَُّهْم َي�ْس���ُكُروَن ][ الآية 27 : �سورة اإبراهيم ]  ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثرَّ النرَّ
. واليوم مل تعد فاحة الأر�س واإعادة ا�ست�س���احها م���ن املهن املرغوبة لدى الكثريين، 
وكان���ت النتيجة اأن بارت الأرا�س���ي وغارت مياه الآبار وقلت كمي���ات الأمطار، وقد يكون 
فيم���ا قال���ه ابن بطوطة �س���يئ من ال�س���حة من اأن انقط���اع اأرزاق اأهل ال�س���راة عن مكة 

)1(  اجلا�سر، حمد، يف �سراة غامد وزهران، �س 369 .
)2(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، �س 164 .

)3(  رحلة ابن جبري )614ه�/1217م( اأبو احل�سني حممد بن اأحمد بن جبري البلن�سي . 
)4(  ال�س���رو: لفظ ال�س���رو يطلق على جن�س �س���جر من ف�سيلة ال�س���نوبريات، ت�سمل ال�س���رو والعرعر والعف�س . ولفظ 
ال�س���رو يق�س���د به الف�سل، ال�سخاء يف املروءة وال�سروات : الظهر . وال�سراة: اأعلى الطريق ومتنه، و�سروات القوم : 

�سادتهم وروؤ�سائهم، وال�سراة : الرتفاع والعلو . امل�سدر : املنجد يف اللغة والأعام . �س 331 .
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 املكرمة ي�س���يبهم بالقحط . كذلك ابن خلدون اأ�س���ار اإىل �س���بب وجيه لهذا الأمر، قال: 
) الأنهار والعيون ينقطع جريها يف القفر ملا اأن فور العيون اإمنا يكون بالإنباط والمرتاء 
الذي هو بالعمل الإن�ساين كاحلال يف �سروع الأنعام فما مل يكن اإنباط ول امرتاء ن�سبت 
وغ���ارت باجلملة كما يجف ال�س���رع اإذا ت���رك امرتاوؤه وانظره يف الب���اد التي تعهد فيها 
العيون لأيام عمرانها ثم ياأتي عليها اخلراب كيف تغور مياهها جملة كاأنها مل تكن( )1(.

خام�سًا : �سفحات من تاريخ بالد غامد احلديث : 
الأح���داث والأحوال مل تك���ن تختلف عما هي عليه يف معظم بلدان ال�س���راة منذ   
الق���دم ومل تخ���رج عما عرب عنه " ابن املج���اور" يف قوله :" وقد بني يف كل قرية ق�س���ر 
من حجر وج�س وكل من اأهل القرية له خمزن يف الق�س���ر يخزن فيه جميع ما يكون له 
م���ن حوزه وملكه، ول ياأخذ منه اإل قوت يوم بيوم، ويكون اأهل القرية حميطني بالق�س���ر 
من اأربع ترابيعه، ويحكم على كل قرية �س���يخ من م�س���ايخها، كبري القدر وال�س���ن، وعقل 
وذو فطنة، فاإذا حكم باأمر مل ي�ساركه ومل يخالفه اأحد فيما ي�سري عليهم، ويحكم فيهم، 
وجمي���ع م���ن يف هذه الأعم���ال مل يحكم عليهم �س���لطان، ول يوؤدون خراجًا، ول ي�س���لمون 
قطعة، اإل كل واحد منهم مع هوى نف�س���ه، وبهذا ل يزال القتال داأبهم، ويتغلب بع�س���هم 
على مال بع�س، وي�س���رب قرابة زيد على اأموال عمرو، وهم طول الدهر على هذا الفن. 
وجميع زرعهم احلنطة وال�س���عري، و�س���جرهم الكرم والرمان والل���وز ويوجد عندهم من 
جميع الفواكه واخلريات . واأكل ال�س���من والع�س���ل، وهم يف دع���ة اهلل واأمانه، وهم فخوذ 
يرجعون اإىل قحطان وغريهم من الأن�س���اب" )2(، وكما اأن بلدان ال�س���راة تت�س���ابه اأر�سها 
يف عهد ابن املجاور حوايل �س���نة )690ه�/1291م(، فاإنها وبعد حوايل )250(�سنة، مل 
تتغ���ري كثريًا فقد ورد اأي�س���ًا يف اأحداث �س���نة )979ه�( ) وقع القح���ط والغاء يف اأر�س 
احلجاز، وانقطعت املاأكولت يف الأ�س���واق وهلكت ال���دواب.. وكرث املوت يف الفقراء حتى 
عج���زوا عن اأكفانهم ( )3(، وبعد )150( �س���نة اأ�س���ار �س���احب كتاب "�س���مط النجوم " 

)1(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون . �س 419. الباب اخلام�س، الف�س���ل الأول " يف حقيقة الرزق والك�س���ب ...اإلخ " ) 
املغرم(. يا اأ�س���تاذ عبداهلل اأنت تر�س���د �س���ورًا من تاريخ بادنا خال القرون املا�سية املتاأخرة واأنا واأنت عا�سرنا 
هذا التدهور يف احلياة الزراعية، ويف جوانب اجتماعية واقت�س���ادية اأخرى. والواجب علينا اأن جنتهد يف درا�س���ة 
هذا املوروث وتوثيقه وحفظه حتى يطلع عليه اأبناوؤنا واأحفادنا، وهذا من واجبهم علينا اأن نطلعهم على �س���يء من 
تاريخ وح�س���ارة اآبائنا واأجدادنا الذين كابدوا احلياة، وواجهوا الكثري من العقبات واملتاعب يف ميادين عديدة . ) 

ابن جري�س ( . 
)2(  ابن املجاور، تاريخ امل�ستب�سر، )690ه�/1291م( .

)3(  اأب���و داه����س، عبداهلل، اأهل ال�س���راة يف القرون الإ�س���امية الو�س���يطة )400� 1200ه�(، �س 97، نقًا عن "ال�س���نا 
الباهر". 



459الق�سم اخلام�ش: بحث يف تاريخ ُجر�ش وبلجر�سي، وت�سويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بالد تهامة وال�سراة
يف اأح���داث �س���نة )1070ه�/1659م( عن ك���رثة اجلراد باأر�س احلج���از عامة، قال : ) 
�س���نة �سبعني ح�سل غاء مبكة و�س���لت فيه كيلة احلب اإىل �سبعة ع�سر حملقًا و�سبب الغاء 
ك���رثة اجلراد باأر����س احلجاز واليمن واأعقب���ه الدبا فاأكل جميع الأ�س���جار والزراعات( )1(. 
واأ�س���ار اإىل اجلدب والقحط يف تهامة وباد ال�س���راة، ويف مو�س���ع اآخر قال املكي يف �س���ياق 
اأحداث �سهر جمادى الأوىل من �سنة )1079ه�/1668م( : )اأهل احلجاز الأعلى هربوا من 
بادهم وتركوها وغالب اأهل القرى والبادية جاءوا اإىل مكة هاربني واإىل رب البيت ملتجئني 

وخا�سعني وهم ي�سيحون اجلوع اجلوع ويت�سرعون ويف الطرقات يت�سرعون ()2( . 
هكذا كان حال باد ال�سراة عامة تنقطع الأمطار وما اأن يحل اجلفاف حتى يهاجر 
بع����س اأبن���اء املنطقة اإىل البلدان املخ�س���بة طلبًا للرزق، اأو تكرث اأعمال النهب وال�س���لب 
الفردية، فكل يريد اأن ي�س���لم بنف�س���ه واأهله، ومن الطبيعي اأن تهيج الفنت )3(، و�س���اأركز 
هن���ا عل���ى اأحداث بلجر�س���ي وما جاورها ابتداًء من �س���نة )1193ه����/1779م( واإىل ما 
قبل ان�س���واء الباد حتت رابة الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �س���عود، حيث نعمت 
بالأمن وال�س���ام واخلري، وطبقت ال�س���عائر الإ�سامية ال�س���حيحة . و�سوف اأعتمد على 
بع����س امل�س���ادر واملراجع املطبوعة بالإ�س���افة اإىل املقابات ال�سخ�س���ية مع بع�س كبار 

ال�سن والعارفني لبع�س الأحداث املا�سية .
يف ال�س���ابق كان���ت احلروب املحلية يف بلجر�س���ي تندل���ع �س���رارتها يف اأي وقت ولأي 
�س���بب كان، وقد و�س���ف ال�سيخ املن�سوري)4(، اأحوال بع�س���ها، فقال: يف �سنة )1193ه�( 

)1(  املكي، عبد امللك بن ح�سني، �سمط النجوم العوايل . ج4، �س 475 .
)2(  املك���ي، عبداملل���ك بن ح�س���ني، �س���مط النجوم الع���وايل . ج4، ����س 506� 507 . يا عب���د اهلل املغرم اأنت تذكر �س���ذرات 
من تاريخ باد تهامة وال�س���راة يف الع�س���ر الإ�س���امي الو�سيط وبدايات الع�س���ر احلديث، ومن يبحث يف كتب الرتاث 
الإ�سامي املختلفة عن تاريخ هذه الأوطان وبخا�سة املجاعات والكوارث الب�سرية والطبيعية فاإنه �سوف يعرث على مادة 

جيدة يف هذا الباب، واآمل اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س هذا املو�سوع درا�سة علمية اأكادميية موثقة . ) ابن جري�س ( . 
)3(  من يتاأمل يف تاريخ تهامة وال�سروات من القرن )3� 12ه�/9�18م( فاإنه يجد فراغًا كبريًا عن تاريخ وح�سارة هذه 
الباد، ومن يجهد نف�سه ويطالع كتب الرتاث الإ�سامي املختلفة فاإنه يجد فيها ملحات ونتفًا قليلة جدًا، ول ي�ستطيع 
الباحث اأن يخرج ب�س���ورة وا�س���حة عن حياة النا�س يف هذه الباد، وناأمل اأن جنري بع�س التنقيبات والدرا�س���ات 

الأثرية يف بع�س املدن واحلوا�سر القدمية يف هذه الباد لعلنا جند �سيئًا من تاريخها املفقود . ) ابن جري�س ( .
)4(  حمم���د ب���ن عبداهلل بن اأحمد املن�س���وري . ينتهي ن�س���به اإىل بهاء الدين النق�س���بندي ثم اإىل جعفر ال�س���ادق بن 
حمم���د الباق���ر بن علي زين العابدين بن احل�س���ني بن علي بن اأبي طالب t، ولد �س���نة )1233ه�( بقرية امل�س���نعة 
ببلجر�س���ي، وتويف �س���نة )1322ه�( بقرية امل�سنعة ببلجر�سي، در�س يف اليمن واأقام بها ع�سرين �سنة لطلب العلم، 
وتوىل الق�ساء يف غامد وزهران ،واأجرى �سنة )1269ه�( �سلحًا بني اأمري ع�سري عائ�س بن مرعي، وعبد املطلب بن 
غالب بن م�س���اعد، اأمري مكة . امل�سدر: تاريخ املن�سوري )1233ه�/1311ه�( حممد املن�سوري، حتقيق: اإبراهيم 

الزيد، �س7 .
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ح�س���ل فيها غاء وقحط و�س���ميت احلطمة لأن النا�س �س���ار يحطم بع�سهم بع�سًا، ويف 
�س���نة )1211ه�( �سميت عام املجدول لأجل الغاء الذي مل يبق مع النا�س اإل املجدول)1( 
ونفهم من قوله اأن القحط وغاء الأ�س���عار اأدى اإىل حدوث �سراع بني النا�س للبقاء على 
قيد احلياة، لكن عند و�سول احلكم ال�سعودي الأول ودعوة ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب 
اإىل املنطق���ة عام )1212ه����/1797م( عم الباد الأمن رغم اأن الأ�س���عار كانت ل تزال 
مرتفعة نتيجة �سوء املناخ، كما قال املن�سوري : �سنة )1213ه� و 1214ه�( اأخذ ال�سيف 
" ال�سريب" وح�سل فيها غاء يف الأ�سعار وعم الغاء ال�سام اإىل اليمن حتى و�سل فيها 

ال�سعر ثاثة اأمداد، والذرة خليفي خم�سة اأرباع)2(. 
ومن �س���نة )1214ه����/1899م( واإىل ما قبل �س���نة )1230ه����/1814م( كانت   
الأو�ساع هادئة �سوى ما ذكر عن ا�ستياء قائد اجلي�س ال�سعودي عثمان امل�سايفي، على 
ميناء القنفذة التابع لل�س���ريف غالب "اأمري مكة" �سنة )1217ه�/1802م()3(. والعاقة 
هنا هو اأن لل�س���عوديني اأولوية يف اأمرين وهما فر�س ال�سريعة وتاأمني البلدان والطرقات، 
وعليه فقد ا�ستقرت الأو�ساع اإىل اأن تدخلت القوات امل�سرية باأمر الدولة العثمانية للق�ساء 
على الدولة ال�س���عودية، فاأر�س���ل حممد علي با�سا "وايل م�سر" جيو�سه اإىل املنطقة عام 
)1230ه�/1814م( ومل يفعل بادئ الأمر �سيئًا اإذ حقق اجلي�س ال�سعودي بقيادة بخرو�س 
بن عا�س الزهراين، نتائج جيدة لكن اجلي�س امل�سري انت�سر يف نهاية الأمر نظرًا لأنه 
م���زود مبعدات ع�س���كرية متطورة حينذاك . وبعد اأحداث تلك احلرب ا�س���تطاع الأهايل 
جتاوز اآثارها بف�س���ل اهلل ثم بف�س���ل ما تنعم به املنطقة من مناخ ممطر واأر�س خ�سبة، 
وعندما نقول "اآثارها" فلي�س مهمًا اأن تكون البلدان قد تعر�ست للدمار اأو اأن لها م�ساركة 
مبا�سرة لكن املتعارف عليه اأن امل�ستفيدين من احلروب يكونون قلة واأرباحهم تكون هائلة، 
بينما غالب اأفراد املجتمع تتوقف اأن�سطتهم التجارية وعليهم امل�ساهمة يف متوين اجلي�س 
اإن تعر�س لنق�س يف اإمداداته وهم يقدمون ذلك جمانًا بدافع وطني بحت، اإ�سافة اإىل اأن 
احلروب توجد القلق والرتقب بني الأهايل ولها بع�س الآثار ال�سلبية، وقد هطلت الأمطار 
الكثرية امل�سماة يف عرف اأهل احلجاز عام "اأبو�سواب" )4(. ونقل حمقق كتاب املن�سوري 
يف الهام����س عن م�س���عود بن حجر اأنه قال: )اإن املطر يف ع���ام )1230ه�( ولكن ظهر يف 

)1(  املن�سوري . حممد، تاريخ املن�سوري )1233ه�/1311ه�(، �س 37 .
)2(  املن�سوري . حممد، تاريخ املن�سوري )1233ه�/1311ه�(، �س 53

)3(  الزيد . اإبراهيم، جملة جامعة امللك عبد العزيز ) كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ( مج 7 �سادرة )1414ه�( مقال 
: عثمان امل�سايفي اأمري الطائف واحلجاز يف الدولة ال�سعودية الأوىل ( . �س 99 .

)4(  املن�سوري، حممد، تاريخ املن�سوري )1233ه� � 1311ه�(، �س 39 .



461الق�سم اخلام�ش: بحث يف تاريخ ُجر�ش وبلجر�سي، وت�سويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بالد تهامة وال�سراة
 عام )1234ه�( )1( يف اأ�س���فل وادي بلجر�س���ي من �س���رب مات اإل ما �ساء اهلل ( ونقل عن 
" فائ���دة يف التاري���خ " خ���رب ن���زول املطر عام )1233ه�( واأنه ا�س���تمر ثمانية ع�س���ر 
يوم���ًا وانفج���ر من���ه عني يف ب���اد بلجر�س���ي من �س���رب منه اأ�س���ابه اأمل وذلك يف �س���نة 
)1234ه�( )2(. ويبدو اأن هذا الو�س���ع ال�سيء ا�س���تمر اأكرث من �سنتني )1234� 1236ه�( 
كما بينه ال�س���يخ املن�سوري، قال: )�سنة 1236ه� فيها كانت احلمى العظيمة التي اأخذت 

كثريًا من النا�س، ودامت احلمى قريبًا من �سنتني يف هذه والتي قبلها ( )3(.
ومنذ �سنة )1236ه�( وحتى �سنة )1251ه�( مل اأجد حدثًا موؤرخًا �سوى املعركة التي 
وقعت بني عائ�س بن مرعي " اأمري ع�سري" واأحمد با�سا قائد اجلي�س الرتكي، التي ُهزم 
فيها الأتراك، وعلى اإثر ذلك احلدث دخلت غامد وزهران حتت حكم اآل عائ�س، واأ�سار 
اإليها املن�سوري قائًا : ) �سنة 1251ه� وقع الغاء العظيم، وانك�سر اأحمد با�سا من باد 
ع�س���ري وتبعه الأم���ري عائ�س وملك غامد وزه���ران ( )4(. ويف �س���نة )1253ه�/1837م( 
اأر�سل حاكم ع�سري عائ�س بن مرعي، اإىل الإمام ال�سعودي في�سل بن تركي، للوقوف �سد 
حكومة الأتراك يف احلجاز، وقاد عائ�س قبائل ع�سري وقبائل غامد وزهران وقدر عددهم 
بحوايل )18000( رجل، ملهاجمة جي�س حممد علي با�سا بقيادة حاكم عام احلجاز اأحمد 
با�سا يكن وهزموه، لكن الأخري مل يركن للهزمية فعندما اأمره ) وايل م�سر( حممد علي 
با�س���ا، بالتاأين يف الرد على التمرد اأر�س���ل يكن بتاريخ )13�س���وال/1253ه�( ر�سالة اإليه 
)5( طلب فيها اإمدادات ملهاجمة قبيلتي غامد وزهران مو�سحًا له اأنهم ي�سجعون القبائل 

املج���اورة على ال�س���مود ويتقوى بهما عائ�س بن مرعي، ولو اأهم���ل يف تاأديبهم لظنوا اأن 
اجلي�س �سعيف، كما اأو�سح له خ�سيته من التحامهم باآل �سعود يف جند . اإثر ذلك اأر�سل 
حاكم م�س���ر فرقة فر�س���ان معظمهم من املغاربة والرتك)6(. وبداأت ال�س���تعدادات �سنة 
)1254ه� / 1838م( ووقعت املعركة وانت�سر الأتراك واأ�سروا �سيخ غامد عبد العزيز بن 
اأحمد، و�سيخ زهران ابن رقو�س واأر�ساهما اإىل م�سر. لكن ما لبثا اأن عادا اإىل ديارهما 

)1(  تاريخ ال�سيخ حممد بن عبد اهلل بن اأحمد املن�سوري ) 1233ه�/1311م(، املحقق : الزيد، هام�س �س 39 .
)2(  املن�سوري، حممد . تاريخ املن�سوري  )1233ه� �1311ه�( . �س 40 .
)3(  املن�سوري، حممد . تاريخ املن�سوري )1233ه� � 1311ه�( . �س 41 .
)4(  املن�سوري، حممد . تاريخ املن�سوري )1233ه� � 1311ه�(، �س 41 . 

)5(  وثيق���ة رق���م )390( مبحفظ���ة )261( يف دار الوثائق القومية بالقاهرة بعابدين موجهة من اأحمد �س���كري يكن ) 
حاكم عام احلجاز( عام 1253ه� اإىل حممد علي با�سا) وايل م�سر( . 

)6(  عبدالرحيم، عبدالرحيم عبدالرحمن . حممد علي و�س���به اجلزيرة العربية )1234ه� �1256ه�/1819� 1840م(. 
�س121، 123، 160، 161، 162، 163 .
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بعد تويل الأ�سراف حكم الباد خلفًا لآل عائ�س، حيث ثبت ح�سور �سيخ بلجر�سي وغامد 
عبد العزيز بن اأحمد، اإىل املنطقة مبوجب وثيقة موؤرخة واإجرائه �س���لحًا �سنة )1255ه� 
/ 1840م ( بني اأهايل قرية حزنة من بني نا�س���ر بلجر�س���ي ب�س���بب حدوث فتنة بينهم، 
وبعث ال�سريف احل�سني بن من�سور مبمثلني عنه حل�سور ال�سلح واأبدى موافقته على ما 

ترتب عليه )1(. 
ويف )13 ذي احلج���ة 1255ه���� /17 فرباير 1840م( �س���درت اأوامر حاكم م�س���ر 
حممد علي با�س���ا بان�س���حاب قواته من احلجاز وجند واليمن، فو�س���ع اأحمد با�س���ا يكن 
ترتيبات لبقاء بع�س احلاميات و�س���حب معظم القوات بالتن�سيق مع اإبراهيم با�سا يكن، 
فثبت ال�س���ريف �س���نرب يف اأطراف �س���مران وبلقرن وال�س���ريف زيد يف تهامة وال�س���ريف 
من�س���ور يف غامد وزهران، على اأن تر�س���ل القوات غري النظامي���ة من القنفذة اإىل باد 
غام���د ملاءمة مناخ املنطقة للجنود)2(. اأما اجلي�س النظامي فقد عاد اإىل م�س���ر �س���نة 
)1256ه�/1840م( وبع�س املوؤرخني ف�س���ر �س���حب قوات حممد علي، بعدم القدرة على 
موا�سلة التقدم للحاجة اإىل الإمدادات وحمل العتاد، لكنه يف احلقيقة اأراد تركيز جهوده 
ملجابهة القوات الأوربية يف باد ال�سام، وهذا كما ورد يف كتاب " انهيار الدولة العثمانية 
" : ) حينما علم حممد علي با�سرتاك الدول الأوربية يف املفاو�سات ومن بينها حليفته 
فرن�سا بداأ ي�ستعد ل�سد العدوان بتدريب الأهلني على ا�ستعمال ال�ساح وا�ستدعى جيو�سه 
من احلجاز وجند وتخلى عن باد العرب)3(. ثم �سحب جيو�سه من باد ال�سام، كما جاء 
يف تاريخ "الدولة العثمانية " : ) مل ير حممد علي با�س���ا بدًا من الإذعان ملطالب اأوروبا 
واإن���ه م���ن العبث املح�س مقاومة الدول املتحدة فاأ�س���در اأوامره اإىل ولده اإبراهيم با�س���ا 
بعدم تعري�س ع�س���اكره للقتال واملوت با فائدة وبا�س���تدعاء اجلنود املع�س���كرة يف حدود 
ال�س���ام والجناء عنها مع اتخاذ اأنواع الحرتا�س الكلي من العرب و�سكان اجلبل، وكان 
ابتداء اجلي�س يف الرجوع اإىل م�س���ر يف ) �س���وال �س���نة /1256ه� اأوا�سط �سهر دي�سمرب 
�سنة 1840م( )4(. هذه هي اأ�سباب ان�سحاب اجلي�س امل�سري بعد اأن حقق بع�س النتائج 
التي مكنت الأ�س���راف من ال�س���يطرة على غام���د وزهران  فاأبقوا ال�س���يخ عبدالعزيز بن 
اأحمد �س���يخًا على بلجر�سي وبني نا�سر، حيث اأ�سدر �سريف مكة " حممد بن عون" اأمرًا 
يف )1256/12/16ه����( ق���ال فيه : ) الذي يعلم به من يراه من بلجر�س���ي وبني نا�س���ر، 

)1(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 93 .
)2(  عبدالرحيم، عبدالرحيم عبدالرحمن . حممد علي و�سبه اجلزيرة العربية . �س 219 . 

)3(  انهيار الدولة العثمانية، ج1، �س 143 .
)4(  فريد . حممد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ج1، �س 468 . 
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فاإن���ا قدمنا عليكم عبدالعزيز وملزمينكم له بال�س���مع والطاعة ( )1(. مل مير �س���وى اأربع 
�س���نوات حتى ا�س���تعاد عائ�س بن مرعي حكم املنطقة �س���نة )1261ه�/1845م( واأناب 
م�سائخ قبائل غامد كافة اإ�سافة اإىل بلجر�سي وبني نا�سر، �سيخ بلجر�سي عبدالعزيز بن 
اأحمد، للتفاو�س واإبرام �س���لح معه بتاريخ )1261/1/13ه�( )2(. بعد هذا التاريخ ثبتت 
م�س���يخة بيت الغمد على كافة باد غامد ولي�س بلجر�س���ي وبني نا�سر فقط، حيث وردت 
بتاريخ )1261/4/21ه�( ر�س���الة من "حاكم ع�س���ري" اأمر فيها كافة قبائل غامد البدو 
والقرى بال�س���مع والطاعة لل�س���يخ عبدالعزيز بن اأحمد الغامدي . قال : ) وانحن ومرناه 
عليكم فاأنا ملزم عليكم له بال�س���مع والطاعة( )3(.وبتاريخ )1261/4/25ه�( اأمر عماله 
باإعطائ���ه ربع زكاة غامد، قال يف ر�س���الة له : ) هذا خطنا �س���اهد بي���د الأخ عبدالعزيز 
ب���ن اأحمد الغامدي اإن���ا اأعطيناه ربع زكاة غامد املا�س���ية والرا�س���ية والعرو�س()4(. ويف 
�س���نة )1256ه����/1840م( مت التفاق بني �س���ريف مك���ة املدعوم من تركي���ا وعائ�س بن 
مرعي، على اأن تكون غامد وزهران تابعة ملكة املكرمة واأ�سار امل�سرف على جباية الزكاة 
عبداحلي بن �س���ليمان، عامل ال�س���ريف اأحمد، يف ر�س���الة له بتاريخ )1267/10/4ه�( 
اإىل ال�س���يخ عبدالعزيز بن اأحمد، با�س���تقطاع جزء من زكاة غامد وكافة بلجر�سي لتكون 
من ن�س���يبه " اأي ال�سيخ عبدالعزيز" )5(. ومل ي�س���تمر التفاق �سوى ثاث �سنوات، حيث 
عاد جي�س ع�س���ري �سنة )1268ه� / 1851م( ومت تعيني حممد بن عائ�س اأمريًا للمنطقة 

متخذًا من الظفري بالباحة مقرًا لإمارته )6(. 
هداأت الأو�س���اع ال�سيا�س���ية واحلربية من �س���نة )1268ه� وحتى �سنة 1281ه�( ومل 
ينق�س���ها �سوى غاء الأ�س���عار وانت�س���ار الأمرا�س، حيث ورد يف تاريخ املن�سوري ) �سنة 
1275ه� فيها مرد الغاء العظيم املعروف " مب�س���حة " وح�س���ل فيها هم وجدري وحمن 
كث���رية ن�س���األ اهلل العافية، ومت قريبًا من ثاث �س���نني ورفعه اهلل تع���اىل )7( لكن الهدوء 
ال�سيا�س���ي مل ي�س���تمر اأكرث م���ن ذلك حي���ث تخلى الع�س���رييون عن غامد وزهران �س���نة 

)1(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 131 .
)2(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 37 .

)3(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 139 .

)4(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 307 .

)5(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 310 .
)6(  ال�سلوك . علي، غامد وزهران.. ال�سكان واملكان، �س 216/215 نقا عن خمطوطة جعاث. 

)7(  املن�س���وري، عل���ي، تاري���خ املن�س���وري )1233� 1311ه���� (، �س 46. اأ�س���كرك يا عب���داهلل املغرم على هذا ال�س���رد 
احل�ساري خال القرن )13ه�/19م(، وهذا املو�سوع جدير  اأن يدر�س يف كتاب اأور �سالة علمية . ) ابن جري�س ( . 
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)1281ه�/1864م(، بعد اأن التقى جي�سهم بجي�س ال�سريف حممد بن عبد اهلل بن عون 
يف املخواة)1(. ومل يتقاتل الفريقان بل مت ال�س���لح بينهما مرة اأخرى على اأن تبقى الباد 
بيد ال�سريف)2(. ورغم عودة الهدوء مرة اأخرى ملدة �سنتني تقريبًا اإل اأن الأمرا�س اأي�سًا 
كان لها دور يف فناء ال�س���كان، فقد ورد يف تاريخ املن�س���وري : ) �س���نة 1283ه� ( جاءت 
اأمطار عظيمة وح�سل يف النا�س ُحمى وموت كثري ( )3( مل يهناأ الأ�سراف والأتراك بحكم 
املنطق���ة، فق���د حرك حممد بن عائ�س قواته مرة اأخرى بقيادة �س���عيد بن عائ�س �س���نة 
)1287ه�/1870م( .لا�ستياء عليها، ورغم و�سول حملة تركية بقيادة ال�سريف ح�سني 
ب���ن حممد ملواجهته اإل اأن اجلي�س الع�س���ريي انت�س���ر بعد عدة مناو�س���ات . ورد اجلي�س 
الرتك���ي بحملة على مقر اآل عائ�س يف ع�س���ري للق�س���اء على حكمه���م، ومت لهم مبتغاهم 
�سنة )1288ه�/1871م( لتكون باد غامد وزهران �سافية للجي�س الرتكي والأ�سراف)4( 
وبعد ا�س���تقرار احلكم الرتكي تعر�س ال�س���كان ل�س���غوط فح�س���ل بع�س اللغط والتمرد، 
وعل���ى اإثر ذلك �س���در اأمر م���ن وكيل القائد الرتك���ي اأمري اللواء / ال�س���يد اأحمد خمتار 
اإىل ال�س���يخ اأحمد بن عب���د العزيز الغامدي بتاري���خ )1288/3/14ه�( مبنع قرى غامد 
من حمل ال�س���اح اإل للراعي وامل�س���افر، حتى مينعوا م�س���اركتهم يف اأي اأعمال حربية اأو 
اإح���داث فنت)5(. ويبدو اأن الأهايل مل يلتزموا بهذا الأمر حتى بعد �س���نتني من �س���دوره، 
عند ذلك فر�س الأتراك نفوذهم بالقوة امل�سلحة لقمع اأعمال ال�سغب والفنت نتيجة تغري 
الو�س���ع ال�سيا�سي، وحاول ال�س���جعان من اأبناء اأهل الرهوة وبال�س���هم عمل �سيء لكن مل 
يكن مبقدورهم جمابهة جي�س نظامي مدرب وجمهز مبعدات ع�سكرية متطورة بالن�سبة 
اإىل جتهيزاتهم، وقد اأ�س���ار املن�س���وري اإىل تلك احلوادث يف قوله: ) �سنة 1290ه� فيها 
ثارت الفنت بني القبائل يف ال�س���هل بعد قتل اأحمد بن هباد ويف جمادى الآخر من ال�س���نة 
املا�س���ية، ثم جاءنا علي حيدر وراح باملحابي�س بعد القتل والنهب الكثري)6(. وعلي با�س���ا 

)1(  املخواة : مدينة �س���غرية يف تهامة يقام بها �س���وق اخلمي�س كانت ت�س���رتيح بها قوافل اجلر�س���يني قبل �سعود عقبة 
حميدة ومن ثم اإىل �س���وق ال�س���بت ببلجر�س���ي، ي�س���كنها بنو عمر، وجزء منهم يف ال�س���راة يدعون بني نا�سر " قرى 
بلجر�س���ي املطلة على تهامة " ويربطها ببلجر�س���ي عقبة جديدة لل�س���يارات �سميت ) عقبة حزنة ( با�سم جبل حزنة 
املج���اور. للمزي���د عن باد املخواة انظ���ر غيثان بن جري�س . الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلن���وب )اأجزاء من تهامة 

وال�سراة ( ) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1439ه� /2017م( )اجلزء الثاين ع�سر(، �س 277� 283، 304� 310 .
)2(  ال�سلوك . علي، غامد وزهران ... ال�سكان واملكان،  �س 216 . نقًا عن خمطوطة جعاث . 

)3(  املن�سوري، حممد . تاريخ املن�سوري )1233� 1311ه�(، �س 48 .
)4(  ال�سلوك . علي، غامد وزهران ... ال�سكان واملكان، �س 217. نقًا عن خمطوطة جّعاث .

)5(  ال�سلوك . علي، وثائق من التاريخ، �س 171 .
)6(  املن�سوري . حممد . تاريخ املن�سوري )1233�1311ه�( . �س 49 .
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امل�سار اإليه هو "علي حيدر" وجاء يف خمطوطة جّعاث)1( عن هذه احلملة وعن دور رجال 
بال�س���هم واأهل الرهوة، قال : جعاث: ) ثم اأن علي با�س���ا قتل احل�س���ني وحممد علي يوم 
�س���بعة وع�سرين من �سهر رم�سان �سنة 1290ه� . ب�سهادة الزور والهوى من غري حق، ثم 
حط علينا يا اأهل اجلبال �س���تمائة ريال وثاثني مد �س���من واألف خروف على بني ظبيان 
جبل و�س���هل ثم راح علي با�س���ا بلجر�س���ي يوم ال�س���بت ثاين يوم من عيد الفطر، وو�س���ل 
بلجر�س���ي يوم الأحد ثالث يوم من �س���وال واأخذ عبدالعزي���ز واأولده الثاثة وعبداهلل بن 
جمدول حمابي�س، فبدوا على بيوت عبدالعزيز ف�ساهدوا بال�سهم واأهل الرهوة عند بيوت 
عبدالعزيز ثم البا�س���ة راح بيت ابن جمدول وراح الع�س���كر "دار ال�سلع " ثم يوم الإثنني 
جو بال�سهم ومن معهم، و�سبحوا البا�سة يف بلجر�سي ثم انك�سروا بلجر�سي، وقطعوا )اأي 
الرتك( خم�سة ع�سر راأ�س وو�سلوا غيان وقطعوا راأ�س حممد بن علي احلريف عند بيته 
وهو قريب يوم جاء من زيارة ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم اأنه ) اأي البا�س���ا ( ا�س���تقام ثاثة اأيام 
ث���م رجع الباحة واأهلك النا�س باأخذ اأموالهم و�س���با بيت عثم���ان واأخذوا منه اأربعة اآلف 
واأربعني رياًل وحلي كثرية، وفر�س على بلجر�سي �ستة اآلف وخم�سمائة من غري ما طمعوا 

الرتك من هو�س وغنم ودراهم وحب ( . 
من الطبيعي اأن املحرك الأ�س���ا�س لكل ثورة اأو هياج �س���عبي، يكون يف الغالب اجلوع، 
ونتيجة �سيا�سات الأتراك القائمة على ا�ستنزاف خريات املنطقة بال�سرائب العامة دون 
اأن يقدم���وا ما هو ناف���ع لاأهايل  " مدار�س، م�ست�س���فيات، طرق، اأم���ن واأمان " ونتيجة 
للظلم وتدين الأو�ساع القت�سادية بعد �سنتني من احلادثة التي اأ�سار اإليها جعاث، �ساءت 
الأو�س���اع اإىل احلد الذي و�س���فها املن�س���وري ب� ) العدمة " قال " �س���نة 1292ه� �سميت 
عدمه " لنعدام القوت فيها )2(. نتيجة كل ذلك عار�س ال�سكان احلكم الرتكي وامتنعوا 
عن دفع الزكاة، فاأر�س���ل اأحمد في�س " مت�س���رف وقومندان لواء ع�س���ري" ر�سالة بتاريخ 
)1296/12/28ه�( اإىل �س���يخ بلجر�سي اأحمد بن عبد العزيز الغامدي وابن عمه ال�سيخ 
عبد العزيز بن حممد، اأخربهم فيها باإ�سرار الدولة العثمانية على ب�سط نفوذها واإفهام 
اجلاهل من الأهايل بذلك " ورد اللفظ هكذا يف ر�سالته " وحثهم على جمع زكاة الذرة، 
وبطنها بتهديد ووعيد اإذ مل ينفذ اأمره )3(. لكن �سيا�س���ة القمع مل تكن تنا�س���ب الأهايل، 
 فانفلت حبل الأمن، وحدثت فنت من �سمنها فتنة دار ال�سوق التي اأ�سار لها املن�سوري، فقال : 

)1(  حعاث : هو اأحمد بن حممد �س���عيد ولد �س���نة )1294ه�/1877م( بقرية دار اجلبل يف بني ظبيان مبنطقة الباحة، 
وتويف �سنة )1364ه�/1944م( . انظر : ال�سلوك، غامد وزهران .. ال�سكان واملكان، �س 147 . 

)2(  املن�سوري . حممد . تاريخ املن�سوري )1233�1311ه�( . �س 50 .
)3(  ال�سلوك، علي، وثائق من التاريخ، �س 173 .
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) �س���نة 1297ه�، وعلى الن�س���ف من رجب حدثت الفتنة يف دار ال�س���وق)1( رغم كل هذا 
العنف مل يتوقف الأهايل عن املطالبة بحقوقهم، ففي �س���نة )1300ه� /1882م( و�س���ل 
قائ���د ترك���ي يدعى حممد عارف، ومع���ه طابوران يبلغ عدد كل طاب���ور من ثاثمائة اإىل 
اأربعمائة وو�س���ع جزية على اأهل املنطقة ومنهم اأهايل بلجر�سي وجاء ح�ساب اجلبل كما 
ورد يف خمطوطة جعاث اأربعة خرفان واأربعني مد حنطة وع�س���رين �سعري وذخرية و�ستة 
وثمانني رياًل جزية )2( ومل جتد �سيا�سة العنف �سيئًا، فقد جتددت اأعمال ال�سغب و�سربت 
الفو�سى اأطنابها وازدادت اأعمال النهب والعتداء وو�سل اإىل حد �سرقة الأحرار وبيعهم، 
ومل تتح�س���ن الأحوال اإل يف �س���نة )1309ه�/1891م( حني هطلت الأمطار وانخف�س���ت 
الأ�س���عار، حيث اأ�س���ار املن�س���وري اإليها واإىل فتن���ة داخلية بني قريتي القريع وامل�س���نعة 
ب�س���بب جبل �س���عران )3(. الذي حكم به ال�سرع يف العهد ال�س���عودي لأهايل القريع : �سنة 
)1306ه� وثارت الفتنة بني امل�س���نعي)4(. �سنة )1307ه�( ووقع الغاء يف �ساير الأقطار 
وتقطعت الأ�سبال وقلت الأمطار، وا�سرتقوا الأحرار، �سنة 1308ه� وقع فيها فتنة عظيمة 
يف ق���رى احلجاز، وح�س���ل الرخ�س يف العق���ارات وعجز احلي عن ق���رب امليت من كرثة 
الأموات، وقطع العزا()5(. ولكن عاد واأ�سار اإىل حت�سن الأو�ساع بعد �سنة واحدة، قال: ) 

�سنة 1309ه� ح�سل فيها اأمطار غزيرة، و�ساح يف احلال ( )6(. 
ح���اول الأه���ايل رغم همومه���م التفاهم م���ع الأتراك ولك���ن دون ج���دوى والأتراك 
معروف عنهم قوة الإرادة والإ�س���رار واملثابرة للو�سول اإىل اأهدافهم، ولذا اأر�سلوا حملة 
�سنة )1313ه�/1895م( بقيادة القائد الرتكي اأحمد رمزي ومعه ثاثة طوابري يف �سهر 
ربيع الآخر كما قال جّعاث، ع�سكرت يف بلجر�سي واأجربوا الأهايل على دفع اجلزية فكان 
ق�س���م اأهل اجلبل ثاثمائة وخرفان وذخرية . وبعد اأحمد رمزي ب�س���بع �س���نوات و�س���لت 
حملة تركية اأخرى �سنة )1320ه�/1902م ( قادمة من ع�سري بقيادة يو�سف با�سا امللقب 

)1(  حممد املن�سوري . تاريخ املن�سوري )1233�1311ه�( . �س 51 .
)2(  ال�سلوك، علي، غامد وزهران .. ال�سكان واملكان، �س 217 . نقًا عن خمطوطة جّعاث . 

)3(  �سعران : جبل جماور لقريتي امل�سنعة والقريع ببلجر�سي، حدث خاف بني اأهايل القريتني ب�سببه يف عهد الدولة 
ال�سعودية الثالثة، وحكم به ال�سرع كحمى لقرية القريع، ب�ساأنه قال ياقوت : �سعران و�سيبان، وال�سويخ�س وال�سطري 

من جبال تهامة، امل�سدر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، ج3، �س 349 .
)4(  الن�س كما هو يف الأ�سل، وال�سحيح ) امل�سنعة ( .

)5(  حممد املن�سوري . تاريخ املن�سوري )1233�1311ه�( . �س 52 .
)6(  حممد املن�سوري . تاريخ املن�سوري )1233�1311ه�( . �س 52 . حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س تاريخ غامد وزهران 
 يف ع�س���ر املت�س���رفية العثمانية يف ع�سري )1288� 1377ه�/ �  م(، فهذا مو�س���وع جديد وي�ستحق البحث والتوثيق. 

) ابن جري�س ( .
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ب� ) اأبو ناب ( وحطت يف بلجر�سي جزية كبرية قوامها ع�سرون األفًا من الدراهم وخرفان 
و�س���عري و�س���رمة )1(. وقط���ع اهلل هذا العذاب باآخ���ر احلمات الرتكية عل���ى باد غامد 
وزهران �س���نة )1321ه�/1903م(، التي ُهزم فيها الأتراك �سر هزمية حيث ا�ستطاعت 
قبيل���ة زه���ران وقبيلة رغدان من غامد ت�س���تيت �س���تة طوابري هي ع���داد اجلي�س الرتكي 
ونهب���وه وقتلوا من مل ي�س���تطع اله���رب، وغنموا كما ق���ال جعاث املداف���ع واخليل والبغال 

واجلمال والدراهم التي ل يح�سيها اإل اهلل )2(. 
قيل ما قيل فيما ي�س���مى ب� ) هجة خالد (، واطلعت على عدة مقالت يف �س���بكة   
املعلوم���ات العاملي���ة " الإنرتن���ت " اإ�س���افة اإىل ما �س���معته م���ن هنا وهن���اك، وكل منهم 
يدع���ي اأن قوله ه���و احلق بعينه، لك���ن لاأمانة العلمية، فاإن ن�س���و�س الوثائ���ق املتبادلة 
بني القادة و�س���يوخ القبائل ب�س���اأن تلك احلادثة، �ستكون هي الفي�سل ودوري ينح�سر يف 
حتليلها للخروج مبو�س���وع منطقي مرتابط . حتى قول من �س���ارك اأو �س���اهد اأو عا�س���ر 
تل���ك احل���وادث، فلن اأ�س���ع اإل ما يوافق ن�س���و�س الوثائق بحثت عن م�س���در يذكر تلك 
احلادثة، وبعد جهد م�س���ٍن مل اأجد �س���وى م�س���در واحد فقط عنوانه " تاريخ الامع " 
للقا�س���ي العامودي " املتويف �س���نة )1398ه�/1977م( يكاد يكون الإ�سارة الوحيدة اإىل 
تلك احلرب، والقول فيما بني القو�س���ني هو للعامودي : ) ويف �س���هر �س���عبان �سنة اأربعني 
جه���ز امللك ابن �س���عود على بني جر�س���ي من ب���اد غامد بجبل ال�س���راة فاقتتلوا معهم . 
فغلب جي�س امللك ابن �س���عود اأه���ل باد غامد .. وخادعت رجال غامد قبل ان�س���مامهم 
اإىل رئي�س���هم عبد العزيز)3(، لأن بني جر�س���ي يف نظارة حممد بن عبدالعزيز ابن اأخي 
عبدالعزي���ز، وق���د كان على م���ا قيل: اإن ابن �س���عود انحل ابن عبدالعزيز �س���ماوية، وهو 
: حمم���د ب���ن عبدالعزيز رئي�س بني جر�س���ي، ووفد حممد بن عبدالعزي���ز على امللك بن 
�س���عود بالريا�س بهدايا ج�س���يمة، واأكرمه امللك ابن �سعود غاية الإكرام، فبعد قفوله من 
جند توجه اإىل مكة يخاطب ال�سريف احل�سني بن علي عن املاأ�سورين له لديه من غامد . 
فاأغرى به عمه على امللك ابن �سعود اأنه دخل يف عهد ال�سريف احل�سني، ونق�س عهدكم، 
فخرجت اإىل باده اجليو�س النجدية ال�سعودية، مع القواد العظام، فاحتلها، وحممد بن 
عبدالعزيز مبكة يف خطاب املاأ�سورين، فاحتلت النجود الباد وذلك يف رم�سان من هذه 
ال�سنة، وتفرق اأ�سحاب حممد بن عبدالعزيز يف اليمن، وال�سام �سذر مذر، بعد اأن كانوا 

)1(  علي ال�سلوك، غامد وزهران ... ال�سكان واملكان . �س 218 نقًا عن خمطوطة جّعاث . 
)2(  علي ال�سلوك، غامد وزهران ... ال�سكان واملكان . �س 219 نقًا عن خمطوطة جّعاث .

)3(  وردت كلمة ) لن�سمامهم ( وال�سحيح ما ذكرناه ) ان�سمامهم ( .
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اأغنى من بباد غامد( )1( . انتهى الن�س، وال�سيخ العامودي واإن اأ�سار اإىل احلادثة، لكنه 

مل يف�سلها .
قل���ت اإن الأق���وال كرثت، ومنها حدوث خاف بني خالد بن لوؤي وبني ال�س���يخ حممد 
والتج���اء الأخ���ري اإىل مك���ة . وه���ذا غري �س���حيح اأي�س���ًا، واإمن���ا املحرك ل���كل حدث هي 
�س���كوك القادة والو�سع الذي يتطلب اأحيانًا الت�سرف ال�س���ريع ملفاجاأة اخل�سم، ويذكر 
اأن الأح���داث كان���ت على النحو الآتي: بع���د اأن قدم اأهايل باجلر�س���ي الولء والطاعة يف 
)11 ذي احلج���ة 1338ه�( )2(. خلالد بن ل���وؤي قائد جي�س امللك عبدالعزيز يف اخلرمة، 
اأر�س���ل ال�س���يخ حممد بن عبدالعزيز، ر�س���الة اإىل امللك عبدالعزيز يخربه فيها مببايعته 
وكاف���ة اأفراد قبيلت���ه، واأجابه امللك عبدالعزي���ز بعد )13( يوم من تاري���خ البيعة بالعلم 
يف ر�س���الة بتاري���خ )1338/12/24ه����( )3( . وبع���د �س���هرين بعث خالد بن لوؤي بر�س���الة 
اإىل ال�س���يخ حمم���د ب���ن عبدالعزيز بتاري���خ )1339/2/22ه����( يطلب من���ه موافاته يف 
بي�س���ة ليح�س���ر اجتم���اع الإخ���وان، واأخربه ب���اأن نيته �س���تكون ال�س���واحل واأو�س���ى مبوؤنة 
للجي����س، ويف اآخرها حتذير ونذير من التاأخري اأو التق�س���ري)4(. واأوفى ال�س���يخ مبا طلبه 
خال���د ب���ن لوؤي كما ورد يف ر�س���الة بتاريخ )1339/4/14ه�( حرره���ا عبدالعزيز حميا، 
وعب���داهلل ب���ن حمد، وعبد العزيز ابن م�س���لط ) عمال امللك عبدالعزي���ز املكلفني بجمع 
ال���زكاة ( تثب���ت اأن ال�س���يخ حممد دفع امل�س���تحق ال�س���رعي عن بلجر�س���ي ون�س���ف اأهل 
الره���وة وبني نا�س���ر)5(. لك���ن خالد بن لوؤي و�س���لطان بن بجاد اتخذا من موقف ال�س���يخ 
حمم���د عندما ذهب لإطاق بع�س الأ�س���رى من اأبناء بلجر�س���ي لدى �س���ريف مكة امللك 
ح�س���ني، دون اإباغ املل���ك عبد العزيز اأو م���ن ينوب عنه مبا ينوي فعل���ه، مربرًا ملهاجمة 
بلجر�س���ي يف ) 26�س���عبان 1340ه����( وم���ا كان الأمر لي�س���تحق كل ه���ذا . وكانت بداية 
 احلادث���ة كم���ا �س���معها وال���دي من ) رم���زي( املرافق ال�سخ�س���ي لل�س���يخ حمم���د . قال 

)1(  العمودي، عبداهلل بن علي، تاريخ الامع، ج2/�س 396. ال�س���لوك، وثائق من التاريخ، �س 246، اأ�س���ار املوؤلف باأن 
خافًا حدث بني ال�سيخ حممد وخالد بن لوؤي واأن ال�سيخ حممد التجاأ اإىل احل�سني يف احلجاز . هناك اأقوال كثرية 
عل���ى هجم���ة خالد بن لوؤي على باد غامد وبخا�س���ة بلدة بلجر�س���ي ،واآمل اأن يظهر باحث جاد ومن�س���ف فيجمع 

امل�سادر والوثائق املوثوقة ويدر�س هذه احلادثة درا�سة علمية من�سفة . ) ابن جري�س ( .
)2(  ال�س���لوك، وثائ���ق م���ن التاريخ، �س 233 يف ر�س���الة من خالد بن لوؤي مو�س���ح فيها اأن قبائل بن���ي عامر قد بايعت، 
وباجلر�سي يدعون اأنف�سهم ) باجلر�سي بني عامر ( يف وثيقة تاريخية لهم، كما اأن بع�س قبائل زهران تدعو نف�سها 

بني عامر.
)3(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ ، �س 235 .
)4(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 240 . 

)5(  ال�سلوك، علي، وثائق من التاريخ، �س 318 .
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" عاهد اأهايل باجلر�س���ي قائد جي�س امللك عبدالعزيز على الولء وال�س���مع والطاعة، 
وعندما �سمع ملك احلجاز "ال�سريف ح�سني " بذلك قب�س على بع�س اأبناء باجلر�سي يف 
جدة ومكة و�س���جنهم و�سادر اأموالهم، فاجتمع اأعيان باجلر�سي وطلبوا من ال�سيخ حممد 
بن عبدالعزيز زيارة ال�سريف ح�سني لفك الأ�سرى، وبعد تردد وافق ال�سيخ فذهبت برفقته 
ومعنا ال�س���اعر على جماح، ويف الطريق ملحتنا عيون جي�س امللك عبدالعزيز وا�س���توقفونا 
فعرفناهم بال�سيخ وطلبوا منا زيارة خالد بن لوؤي واجتهنا اإىل مع�سكره فا�ستقبلنا ا�ستقباًل 
لئقًا واأكرمنا، ثم �س���األنا عن وجهتنا فاأجابه ال�س���يخ : اإن لنا غر�س �سنق�سيه يف الطائف 
و�س���نعود . فاأهدانا خالد بن لوؤي خيًا ومنها فر�س���ًا بي�س���اء، واأر�س���ل خلفنا من يتبعنا، 
وعلمن���ا فيم���ا بعد انه مبجرد نزولنا من عقبة الهدى باجتاه مكة املكرمة اعترب ت�س���رفنا 
من اأبواب اخليانة وعندما علم من جوا�سي�س���ه اأن ال�س���يخ اأهدى فر�سًا لل�سريف احل�سني، 
ظن اأنه ا�س���تهان به واأهداه الفر�س البي�س���اء التي اأهداها اإياه يف مع�سكره، و�سمعنا فيما 
بعد اأنه هاجم باجلر�س���ي)1(، علمًا اأن ال�س���يخ العامودي يف قوله : ) ابن �س���عود انحل ابن 
عبدالعزيز �سماوية، وهو : حممد بن عبدالعزيز رئي�س بني جر�سي)2(. اأيد قول ) رمزي( 
املرافق ال�سخ�س���ي لل�س���يخ حممد بن عبد العزيز من اأن ال�س���يخ تلقى هدية من خالد بن 

لوؤي قدميًا نيابة عن امللك عبدالعزيز وهي عبارة عن " فر�س اأبي�س " . 
قبل اأن تبداأ الأعمال الع�س���كرية طلب خالد بن لوؤي من الأعيان التخلي عن ال�س���يخ 
لأنه �سيقب�س عليه حني عودته وي�سادر اأماكه، فاأبى اأهايل باجلر�سي كونهم هم الذين 
طلبوا منه زيارة ال�سريف ح�سني يف مكة فاعتربهم ناق�سني للبيعة وحرك اجلي�س باجتاه 
باجلر�سي واأ�سبحت منطقة حربية يحظر الدخول اإليها اأو م�ساعدة اأهلها، وحذر �سلطان 
ب���ن بجاد الذي كان يقود جزء من اجلي�س مع خالد بن لوؤي، لبلجر�س���ي من القرتاب اأو 
حماية اأموال واأماك اجلر�س���يون الثابتة واملنقولة وذلك يف ر�سالة بعثها اإىل اأحد اأعيان 
بني جرة من بني �سامل، نورد اجلزء الذي يهمنا منها، قال : )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
من �سلطان بن بجاد اإىل عبدالرحمن بن حامد من بني �سامل، اأن حال بلجر�سي اإن كان 
اأن���ه عندكم تخرجونه، لأنها ب���اد حرب ول يجيها اإل حمارب( )3(. واإحدى �س���هو العيان 
على تلك احلادثة، قالت يل  : ) قدم اأول اجلي�س واأنا اأعمل يف الوادي وعمري مل يتجاوز 
اخلام�سة ع�سر �سنة، فهربت اإىل البيت ثم هربوا بنا اأهلنا اإىل تهامة، مع جملة من النا�س 

)1(  رواية �سفهية من رمزي، املرافق ال�سخ�سي لل�سيخ عبدالعزيز الغامدي " �سيخ باجلر�سي " حدث بها والدي .
)2(  العمودي، عبداهلل بن علي، تاريخ الامع، ج2، �س 396 .

)3(  الغامدي، علي حرفو�س، ال�سرية يف علوم الديرة، �س 251 . 
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حمل���وا م���ا كان يف متناول اأيديهم فمنهم من يقود ثوره وحاله خلفه وبع�س���هم حمل معه 
بع�س اجلنيهات الذهب واآخرون اكتفوا بالطعام . وكان البع�س يتخفى يف الليل وي�س���عد 

من تهامة اإىل باجلر�سي للح�سول على طعام من بع�س القرى املاأمنة ثم يعود ( 
وللتاريخ فعدا ما تتطلبه فنون احلرب من ح�س���ر لبيوت امل�س���ائخ وم�س���ادرتها فاإن 
اأفراد اجلي�س مل يرتكبوا �س���يئًا من الف�س���ائح اأو اأعمال ال�سلب والنهب التي حدث لأنهم 
كما نعرف جميعًا متدينون جدًا ومن امل�ستبعد اأن يقوموا باأعمال تخالف ال�سرع بل اإن كبار 
ال�سن من الأهايل حني يذكرونهم يف رواياتهم يطلقون عليهم حتى اليوم لقب ) املدينة ( 
اأي املتدينون، وكان ال�س���رر من بع�س الطامعني وامل�ستغلني للموقف الذين تتبعوا خلطى 
اجلي����س، وه���ذا لي�س بغريب لأنه م���ن خال اطاعي على احل���وادث التاريخية يف حقب 
زمني���ة متباع���دة، عادة ما يتبع اجليو�س بع�س الفئات، ولذا بعد خلو قرى بلجر�س���ي من 
اأهلها وعودة اجلي�س اإىل مع�س���كره، دخل ه���وؤلء وبحثوا عن املال واملتاع، فوجدوا كميات 
كبرية من جنيهات الذهب يف �س���ناديق مقفلة وجرار �س���من وع�س���ل وخريات يف خمازن 
البيوت التي تعر�س بع�سها للحرق، خا�سة يف دار ال�سوق "�سوق ال�سبت" وبالن�سبة للقول 
املتوات���ر ع���ن هروب الأهايل، فيذكر اأنه���م كانوا متيقنني من اأن كبار القوم قد تو�س���لوا 
اإىل اتفاق مع قادة اجلي����س، ولذا تفاجاأوا بالهجوم املباغت للجي�س وجلهلهم بالأهداف 
ال�سامية التي كان يدعو اإليها امللك عبد العزيز، قاوم البع�س دون ا�ستعداد م�سبق دفاعًا  
عن اأر�س���ه لأن الفكرة العامة عن اجلي�س واأفراده تكونت معتمدة على ما �س���بق و�سمعوه 
من اآبائهم عن عنف و�سرا�سة اجليو�س الغازية للمنطقة ومن هوؤلء املدافعني عبداهلل بن 
�س���فران من قرية القريع، فهذا الرجل حت�سن يف اأحد احل�سون احلربية التابعة للقرية 
وح���ده وعاونه ثاثة اأفراد يف تعبئة الذخرية، ولفارق القوة وال�س���تعدادات قتل يف اليوم 
الثالث من بدء الهجوم، املوافق لتاريخ ) 1340/8/28ه�( )1(. وبعد حادثة بلجر�سي اأراد 
قائد اجلي�س خالد بن لوؤي، ا�ستفزاز قبائل زهران فبعث اإىل را�سد بن جمعان بن رقو�س 
ر�س���الة يف �س���هر رم�س���ان من �س���نة )1340ه�/1921م( فيها تهديد ووعيد، دون مربر 
وا�س���ح، والآتي جزء من ن�س���ها : ) من يوم ذكرت اأنك على العهد اللي بيننا وبينك فا 
�سار معلوم، والبهرجة والكذب نق�س على العاقل دينًا و�سيمة، ومن مي ذكرت اأن بادك 

)1(  عبد اهلل بن �سفران : قتل وعمره اثنان وع�سرون عامًا، ومل يعقب ذرية، وهو عم والدة املوؤلف، �سقيق اأبيها اأحمد، 
والأخ���ري كون اأ�س���رة كبرية يقي���م اأفرادها يف مكة وجدة وحمائل ع�س���ري وينبع . عرف رجالها بالكرم وال�س���جاعة 
والنخوة، وهم من خرية رجال باجلر�س���ي، فقد كان جدهم �س���فران من اأ�س���جع اأربعة رجال يف باجلر�سي، بل كان 
هوؤلء الأربعة اأ�سدقاء يف ال�سر، اأعداء يف العلن كما اأ�سيع عنهم، واأحفاد اأخيه اليوم من املوالني املخل�سني للدولة، 

وما اأوردته للتاريخ فقط . 
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مدهرة، فامل�سلمني ماجو على �سان حبك جو لق�سود ) كما هي يف الن�س( نرجو اأن اهلل 
يبلغه���م اإي���اه ( )1( وهو هنا حاول اختاق مربر ملهاجمة قبائ���ل زهران، ومن جهة اأخرى 
حاول �س���ريف مكة ح�سن بن علي ا�ستغال احلادثة واإيغار ال�سدور واإرهاب امل�سائخ من 
نتائج بيعتهم لآل �س���عود وا�ستمالتهم اإىل جانبه، فبعث بر�سالة حملها ال�سيخ عبدالعزيز 
بن �سقر، اإىل ال�سيخ را�سد بن جمعان بن رقو�س، ذكره فيها مبا حدث لبلجر�سي)2(. لكن 
القبيلت���ني قدمت الولء والطاعة باإخا�س للملك عبدالعزيز، وهنا الفرق بني الت�س���رفات 
التي ل يحمد عقباها وبني الت�سرفات الرزينة وال�سيا�سة احلكيمة التي يتبعها امللك عبدالعزيز، 

فهو ل ي�ستخدم القوة اإل حني ي�ستلزم الأمر . 
واأحد اأحفاد �سيخ بلجر�سي وا�سمه " حممد بن �سعيد بن حممد بن عبدالعزيز")3(. 
اأخ���ربين اأن جده مل ُي�س���جن يف الريا����س واإمنا اأقام ملدة )13( �س���نة )4(. ورغم اأنه لدّي 
م�سدق اإل اأنه مل يثبت يل مبوجب الوثائق والر�سائل �سحة هذا القول واإمنا هي اإ�ساعة قد 
�سمعها مع ال�سامعني واأنا اأحدهم . وعليه فاإن الرواية الثابتة مبوجب الوثائق واملرا�سات 
هي اأنه مل ُيقب�س على ال�س���يخ حممد بن عبدالعزي���ز اأو حتدد اإقامته اإطاقًا بعد معركة 
هجة خالد كما يظن الكثريون، وللدللة على قولنا هذا، فاإن تاريخ هجة خالد هي �سعبان 
)1340ه�/1921م(، وبعد )4( �س���نوات اأر�س���ل امللك عبدالعزيز ردًا على ر�سالة ال�سيخ 
املوؤرخ���ة يف )1344/5/29ه�( اأثناء ح�س���ار جدة، يطلب فيها م�س���اركة اأبناء غامد يف 
ح�سار جدة، ورحب به امللك عبدالعزيز هو ومن يتبعه )5( فكيف ير�سل من تكون اإقامته 
حمددة ولي�س له اأمر على جماعته بر�س���الة يعر�س فيها امل�س���اركة يف حرب مهمة ويكون 
امللك را�س���يًا فريد مرحبًا، ورغم حادثة بلجر�س���ي كانت عاقة امللك بال�س���يخ ممتازة، 
وقد اأمر له امللك فيما بعد مبكافاأة �سنوية قدرها مائتا ريال، نظري م�ساركته وم�ساعدته 

)1(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 246 .
)2(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 248. اآمل اأن نرى باحثًا جادًا فيدر�س تاريخ وح�سارة باد غامد وزهران يف نهاية 
ع�سر املت�سرفية العثمانية يف ع�سري، ودخول هذه الباد حتت لواء الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود . 

)ابن جري�س( .
)3(  ح�س���ر حممد بن �س���عيد بن عثمان اإىل مدين���ة الريا�س عام )1411ه�/1990م( ملرافق���ة خاله حممد الدعموقي 
" حينما كان يتلقى عاجًا من �سرطان احلنجرة، وقد �سعدت برفقة الرجلني الكرميني ملدة �سهر  " رحمه اهلل 
واأقاموا عندي با ف�سل اأو منة بل يل ال�سرف وال�سعد بذلك، وكان حديثي مع الأخ العزيز حممد حول حادثة جده 

ال�سيخ وحوادث اأخرى تتعلق باملنطقة .
)4(  �س���بق واأن زارين الأخ الك���رمي حمم���د بن �س���عيد بن حممد بن عبدالعزي���ز مع خاله حمم���د الدعموقي رحمه اهلل 
مبدينة الريا�س اأثناء تلقي الأخري العاج بامل�ست�سفى التخ�س�سي، وتناولنا هذا املو�سوع كثريًا خال لقاءاتنا التي 

ا�ستمرت مدة اأ�سبوعني . 
)5(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 258 .
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لاأم���ري املع���ني من قب���ل احلكومة )1(. ويجب اأن نعل���م اأن امللك عب���د العزيز رجل حكيم 
ويعل���م اأنه م���ن الطبيعي لأي رجل حر اأن يداف���ع عن بلده واأهله بالأ�س���لوب الذي يتوافق 

واإمكانياته، وامل�ستغرب هو األ يفعل .
وقد عني ال�س���يخ حممد بن عبدالعزيز م�ست�س���ارًا لاأمري املع���ني من قبل احلكومة، 
وبطبيع���ة احلال لبد م���ن الختاف يف الروؤى، فاأخرب الأم���ري احلكومة بعدم اتفاقه مع 
ال�س���يخ ابن عبدالعزيز وعندما �س���در اأمر الأمري في�س���ل بن عبدالعزيز ) نائب جالة 
املل���ك يف احلج���از ( يف )1354/7/13ه����( اإىل ال�س���يخ حممد بالتوج���ه اإىل الريا�س . 
وناحظ اأن هذا احلدث مت بعد مهاجمة بلجر�س���ي باأربعة ع�س���ر عامًا )2(. ومن ثم طلب 
ال�س���يخ حممد من امللك �سعود حينما كان وليًا للعهد العودة اإىل بلجر�سي، وبعث له امللك 
�س���عود ر�س���الة موؤرخة يف )1355/11/16ه�( ردًا على ر�سالته ووعده باأن ينظر يف اأمره 
)3(. ول���و متعن���ا يف هذا الأمر قليًا لوجدناه يف �س���الح الدولة ويف �س���الح ال�س���يخ حممد 

. فالدولة كانت يف طور التاأ�س���ي�س واأهايل باجلر�س���ي عقاء وتقبل���وا الأمر بواقعية، فلو 
حدث و�س���اية اأو خرب غري �س���حيح يف حق ال�سيخ فاإن الدولة ما كانت لتقف موقفًا �سلبيًا، 
فراأى امللك اأنه من ال�س���الح اأن ي�ست�س���يف ال�سيخ يف الريا�س ومل يكن م�سجونًا بل �سيفًا 

مكرمًا معززًا، وحني تبني اخلري وعم الأمن وال�سام عاد ال�سيخ اإىل اأهله)4(.
�ساد�سًا: �سور تاريخية ح�سارية من بلجر�سي وما حولها قبل عام )1394هـ/ 1974م(:

هناك راأي ل ُيختلف عليه حول مفهوم مناهج البحث العلمي وهو اأن الدار�س لأي جمتمع 
م�س���تقر مل يحدث به تغري، عليه اأن يخطو خطوة منهجية ومو�س���وعية بالعتماد على الوثائق 
واملدونات التاريخية وعلى مرويات كبار ال�س���ن والأحاديث ال�سعبية والرتاث، ولكن بعد التغري 
ف���اإن املنهج الو�س���في هو الواج���ب اتباعه اأي " املاحظ���ة والوقائع الإح�س���ائية " )5(. وجند 

)1(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 348 .

)2(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 294 .
)3(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 296 . 

)4(  اأ�س���كرك يا عبداهلل املغرم على هذا التدوين التاريخي، فقد طرحت حماور جيدة وهي جديرة بالبحث والدرا�س���ة 
.واأثناء جتوايل يف بادكم ) غامد وزهران ( وجدت الكثري من اجلوانب التاريخية واحل�سارية القدمية والو�سيطة 
واحلديثة واملعا�س���رة وهي ت�س���تحق الدرا�س���ة والتوثيق، واآمل منكم ي���ا اأبناء منطقة الباح���ة اأن تعكفوا على حفظ 
ودرا�س���ة موروثكم التاريخي واحل�س���اري . للمزيد انظر غيثان بن جري�س وبخا�س���ة الأجزاء ) اخلام�س، وال�سابع، 
والعا�س���ر، والثاين ع�س���ر ( من مو�سوعته : القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب  . وانظر للموؤلف نف�سه . منطقة الباحة 
) درا�س���ات، واإ�سافات، وتعليقات ( )ق1� ق15ه� /ق7� 21م( ) الريا�س : مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2019م( ) 

اجلزء الأول ( ) 536 �سفحة ( . ) ابن جري�س ( .
)5(  ال�سيف، حممد، املدخل اإىل درا�سة املجتمع ال�سعودي .  
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بعد اكت�س���اف البرتول يف املنطقة ال�س���رقية من اململكة بكميات جتاري���ة، والبدء بتنفيذ 
اخلطط اخلم�سية التنموية، فقد طراأت تغريات اقت�سادية واجتماعية كان لها تاأثري على 
كافة مناطق اململكة و�س���كانها، حيث ت�س���ببت يف حدوث نه�س���ة �سملت خمتلف جمالت 
احلياة اعتبارًا من �س���نة )1390ه����/1970م( ورغم اأن خطط التنمي���ة ركزت اأوًل على 
املدن الكبرية وعلى اإي�س���ال اخلدمات و�س���ق الطرق وتوفري املدار�س وامل�ست�س���فيات، اإل 
اأن اأف���راد املجتمع اجلر�س���ي القاطنون يف املدن الكربى مل تفتهم فر�س���ة حتقيق ثروات 
�سخ�س���ية لأنه���م كانوا موؤهل���ني للتفاعل مع الأن�س���طة الكث���رية واملعقدة التي �س���احبت 
الطفرة القت�سادية، والكثري منهم اأ�سبحوا من كبار ماك العقار يف املدن الكربى . اأما 
ال�سكان املقيمون يف باد بلجر�سي فقد �سعروا ببع�س التغريات التي كانت حتدث ب�سرعة 
غ���ري عادية، وحتى عام )1395ه���� / 1975م( كانت الظواهر الجتماعية يف بلجر�س���ي 
على �سورتها الأوىل مع بع�س التطور البطيء جدًا تبعًا لاإمكانيات املحدودة حني ذاك، 
واأذكر جيدًا بع�س رموزها ك�س���وق �س���بت بلجر�س���ي، و�س���ناعة اجلبة، ووجود البقرة يف 
كل بيت، لأن الكثري من الأهايل كانوا ميار�س���ون عاداتهم واأعمالهم ال�س���ابقة ول يزالون 
ميار�س���ون مهنة الزراعة ب�س���كل كبري، لكن بنظرة اإىل من مل ي�س���تطع ممار�سة الن�ساط 
القت�س���ادي، فاإن الكثريين منهم اأكملوا تعليمهم بنجاح واجتهوا اإىل الوظائف فا تخلو 
دائ���رة حكومي���ة منهم وخا�س���ة يف كل من الريا����س والدمام وجدة والطائ���ف ومكة، بل 
اأ�سبحت الإدارة املالية والإدارية وكاأنها حكر عليهم، فرتى امل�سوؤولني ي�سندونها اإليهم يف 
بع�س الوزارات اأو الدوائر احلكومية الفرعية، كذلك جنحوا يف القطاع اخلا�س، فمعظم 
التج���ار الكبار من اأهل مكة وجدة و�س���عوا ثقتهم يف اأبناء بلجر�س���ي بعد اأن تلقوا تعليمًا 

جيدًا، واأ�سبحوا وكاء عنهم وممثلني لهم . 
والواقع اأن مادة هذا املحور �س���وف تركز على عن�س���ر ما قبل الطفرة )1(. لكن لبد 
من املقدمة ال�س���ابقة لنقارن بني اليوم والأم�س . فالدار�س لتاريخ املجتمع اجلر�س���ي قبل 

)1(  يق�سد بالطفرة هنا، اأي التو�سع اأو الطفرة القت�سادية : وهو م�سطلح ي�ستخدم يف اململكة العربية ال�سعودية، ويطلق 
على الفرتة املوؤرخة من )1390� 1400ه�( املوافق )1970� 1980م(، وهي الفرتة التي �سهد فيها البرتول طلبًا متزايدًا 
من دول العامل وارتفاعًا يف الأ�س���عار وبالتايل كانت العوائد املالية مرتفعة اإىل احلد الذي فا�س���ت فيه ميزانية الدولة، 
وكان لهذه الطفرة املالية نتائج ذات اأثر كبري وب�س���ببها حدثت متغريات قوية يف املجتمع ال�س���عودي �س���واًء من النواحي 
املادي���ة اأو الثقافي���ة، حي���ث حتولت الباد اإىل ور�س���ة عمل ك���ربى ووفدت عليها ال�س���ركات العاملية واخل���رباء والعمال 
الأجانب للم�س���اهمة يف تنفيذ امل�س���اريع الكربى احلكومية واخلا�س���ة، ومت بناء العديد من املدار�س لن�سر التعليم على 
اأ�س�س علمية منهجية بدًل من الطرق البدائية التي كانت �سائدة ونتيجة التعليم وتفرع الوزارات احلكومية يف كل الباد 
توفرت وظائف لعدد كبري من اأفراد ال�س���عب باأجور مرتفعة، و�س���قت الطرق لت�س���ل بني املدن وازداد عدد ال�س���يارات 
واأ�سبح احل�سول عليها بالن�سبة لاأفراد �سهًا، وكل هذه العوامل اأحدثت تغريًا ثقافيًا على العادات والتقاليد والعرف 

ال�سائد وكذلك املهن التي كان ميار�سها ال�سعب يف جمال الزراعة والرعي وال�سناعة وغريها . ) ابن جري�س ( .
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ف���رتة الطفرة، �س���وف يجد اأن التط���ور كان بطيئًا منذ القدم حتى الوق���ت الذي بداأ فيه 
التغري متزامنًا مع املرحلة التي اأطلق عليها م�س���طلح الطفرة القت�س���ادية ومن ح�س���ن 
احلظ اأنني عا�سرت بدايات التغري ومل اأجد �سعوبة يف تتبع الفرق بني ما قبله وما بعده، 
كوين عاي�ست بع�سًا من الأو�ساع ال�سابقة اأثناء ق�ساء اإجازاتي املدر�سية يف بلجر�سي قبل 
)1400ه� /1980م( اإىل جانب ح�س���ويل على معلومات عن الأحوال الجتماعية يف تلك 
الأيام لوجود كثريًا من كبار ال�س���ن الذين لتزال ذاكرتهم حتتفظ بالكثري عن املا�س���ي 
الذي ي�ستحق التدوين . وعندما ننظر اإىل اأي جمتمع �سنجد اأن حياته الجتماعية حمددة 
تبعًا لطبيعة البيئة . فاإن كانت �س���حراوية، كان عدم ال�س���تقرار وال�س���راع هو ال�سائد، 
واإن كانت خ�س���بة ممطرة متيز املجتمع بال�س���تقرار وحتديد امللكيات وتق�س���يم العمل . 
وهي عوامل تدعم النمو الذي يبداأ نتيجة الرغبة يف تطوير الأ�س���اليب التي ت�س���اعد على 
البقاء مثل ) بناء ال�س���دود، طرق الري، تربية احليوانات امل�ستاأن�س���ة والطيور الداجنة، 
وحفظ املنتجات وطرق ت�س���ريفها " الت�سدير وال�سترياد.. اإلخ ( . واحلياة الجتماعية 
يف املجتمعات امل�س���تقرة تعت���رب تقريبًا ذات طبيعة واحدة وتختلف ب���ني كل بلد وبلد تبعًا 

لوفرة املوارد اأو ندرتها ولتق�سيم العمل اإن كان معقدًا اأو ب�سيطًا. 
ومبا اأن بلجر�س���ي كغريها من بلدان ال�س���راة تتميز مبناخ منا�س���ب واأر�س خ�س���بة 
وفائ�س من املنتجات الزراعية واحليوانية فاإن اأهلها فعلوا ما كان يفعله ال�سرو منذ زمن 
بعيد، فقاي�سوا منتجاتهم مثل ) الرب وال�سعري والعد�س واحللبة والثفاء " الر�ساد " والثوم 
والب�س���ل وال�سمن والع�س���ل واللوز والزبيب وبع�س امللبو�سات كاجلباب وال�سمغ ( ببع�س 
ما ل ي�س���تطيعون اإنتاجه مثل) البهارات والأدوية ال�سعبية والنب واحللبة واحلبة ال�سوداء 
والفول والعد�س وال�سم�س���م والزجنبيل احلب�س���ي والهيل، واملاب�س اجلاهزة، والأقم�سة 
باأنواعها، والعطور واأدوات الزينة للن�س���اء والأواين املنزلية والق�سدير وال�سباغ ( وهذه 
الأ�س���ناف ت�س���تورد عرب ميناء م�س���وع يف اإريرتيا، وميناء �س���واكن، وميناء بور�س���ودان، 
ومين���اء عدن ومكة املكرمة . ويكون اجتاهه���م يف الغالب اإىل مكة املكرمة لقربها منهم، 
يح�س���رونها معهم اإذا اأرادوا اأداء احلج والعمرة اأو ينقلها جتارهم، وقد اأ�س���ار �س���احب 
" اللب���اب يف تهذيب الأن�س���اب" اإىل ال�س���رو حوايل القرن ال�س���اد�س الهج���ري، ) الثاين 
ع�سر امليادي ( قال : ) ال�سرو هو ناحية باليمن مما يلي مكة وهي قرى كثرية جمتمعة 
يح�سر منها مبكة جماعة كبرية يجلبون املرية( )1( واأ�سار اإليهم  ابن جبري حوايل القرن 
ال�س���اد�س الهجري : ) ويف يوم اجلمعة بعده و�س���ل ال�سرو اليمنيون يف عدد كثري موؤملني 

)1(  اجلزري : اأبو احل�سن علي ال�سيباين، اللباب يف تهذيب الأن�ساب . ج 2، �س 115 . 



475الق�سم اخلام�ش: بحث يف تاريخ ُجر�ش وبلجر�سي، وت�سويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بالد تهامة وال�سراة
زيارة قرب الر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص وجلبوا مرية اإىل مكة على عادتهم فا�ستب�س���ر النا�س بقدومهم 
ا�ستب�سارًا كثريًا حتى اأنهم اأقاموه عو�س نزول املطر ولطائف اهلل ل�سكان حرمه ال�سريف 
وا�سعة اأنه �سبحانه لطيف بعباده ل اإله �سواه، ويف هذه الأيام ال�سالفة من ال�سهر املذكور 
تواىل جميء ال�س���رو اليمنيني يف رفاق كثرية باملرية من الطعام و�س���واه و�س���روب الإدام 
والفواك���ه الياب�س���ة فاأرغدوا البلد ولولهم لكانوا من ات�س���ال اجلدب وغاء ال�س���عر يف 
جهد وم�س���قة فهم رحمة لهذا البلد الأمني( )1(. وابن بطوطة اأ�س���ار اإليهم حوايل القرن 
ال�س���ابع الهجري ) الثالث ع�س���ر املي���ادي( قال: ) واأهل الباد املوالي���ة ملكة مثل بجيلة 
وزهران وغامد يبادرون حل�سور عمرة رجب ويجلبون اإىل مكة احلبوب وال�سمن والع�سل 
والزبي���ب والزيت واللوز فرتخ�س الأ�س���عار مبكة ويرغد عي�س اأهله���ا وتعم املرافق ولول 
اأهل هذه الباد لكان اأهل مكة يف �سظف من العي�س ويذكر اأنهم متى اأقاموا ببادهم ومل 
ياأتوا بهذه املرية اأجدبت بادهم ووقع املوت يف موا�س���يهم ومتى اأو�س���لوا املرية اأخ�سبت 
باده���م وظهرت فيها الربكة ومنت اأموالهم فهم اإذا حان وقت مريتهم واأدركهم ك�س���ل 
عنها اجتمعت ن�س����اوؤهم فاأخرجنهم، وهذا من لطائف �س����نع اهلل تعاىل وعنايته ببلده الأمني 
وباد ال�سرو التي ي�سكنها بجيلة وزهران وغامد و�سواهم من القبائل خم�سبة كثرية الأعناب 
وافرة الغات واأهلها ف�سحاء بالأل�سن لهم �سدق نية وح�سن اعتقاد ( )2(   كانت هذه العملية 
م�س����تمرة منذ القدم وحتى القرنني )13�14ه�/19�20م(، حيث تدل وثيقة م�س����ورة يف كتاب 
" وثائق من التاريخ " اأن �سريف مكة احل�سني بن علي، طلب توريد الزائد من املواد الغذائية 
" احلبوب" يف املنطقة عمومًا �سنة )1332ه�/1914م(، عقب ن�سوب احلرب العاملية الأوىل 
وانقط����اع الواردات من اخلارج عن مكة املكرمة وجدة )3( واأ�س����ار حمد اجلا�س����ر اإىل ذلك يف 
كتابه " �س����راة غامد وزهران" قائًا : ) لقد كانت اأ�س����واق مكة واأ�س����واق الطائف اإىل ما قبل 

ع�سرين �سنة متتلئ بحا�سات باد ال�سراة من الرب واللوز والع�سل ( )4(. 
وملعرفة كيف كان �س���كان بلجر�سي يعي�س���ون حياتهم جند اأنهم يت�ساركون مع عموم 
اأهل ال�س���روات يف ممار�س���ة الزراع���ة، لكن التجارة وال�س���ناعة اخلفيفة ت���كاد تخت�س 
بها باد بلجر�س���ي فقط، فاجلر�س���يون مار�سوا البيع وال�س���راء واأتقنوا احلرف اليدوية، 
وهاج���روا اإىل بلدان ا�س���تقروا بها ب�س���كل موؤقت اأو دائم ليتعلم���وا وينقلوا كل جديد، لذا 

)1(  ابن جبري، رحلة ابن جبري، ج1، �س 123� 124 . 
)2(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة . ج1، �س 183 . 

)3(  ال�سلوك، وثائق من التاريخ، �س 213 . 
)4(  اجلا�س���ر، حمد، يف �س���راة غامد وزهران . �س 369، وزيارة ال�س���يخ اجلا�س���ر للمنطقة كانت يف العقد الثامن من 

القرن الثالث ع�سر الهجري . 
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حياته���م تنح�س���ر حول ال�س���وق وما ُيباع وي�س���رتى في���ه، ولي�س من امل�س���تغرب اأن تتكرر 
جملة )نهبط ال�س���وق( اأو)هبط ال�س���وق ( اأثناء احلديث اليومي لاأهايل، كما اأنه لي�س 
من امل�س���تغرب حني ت�سمع كبار ال�س���ن حينما يتحدثون عن ذكرياتهم فيقولون حني عاد 
اأو �س���افر ف���ان اإىل املخ���واة اأو مكة املكرمة اأو ج���دة اأو القنفذة اأو بع����س بلدان اإريرتيا 
واحلب�س���ة وال�سومال وال�س���ودان ) م�سوع و�س���واكن وغريها( . وكانوا يذهبون اإىل مكة 
املكرمة وجدة عن طريق ال�س���احل، ويقطعون امل�س���افة يف ع�سرة اأيام تقريبًا، ثم يعودون 
بقوافله���م حمملة باخلريات لت�س���تقر يف �س���وق اخلمي�س الذي يقام باملخ���واة، ويكون يف 
ا�س���تقبالهم بع�س اأبناء بلجر�س���ي واملناطق املجاورة لهم الذين اعتادوا على زيارة �سوق 
خمي����س املخواة يف تهامة يوم الأربعاء، ثم ي�س���عدون برفقة القوافل اإىل بلجر�س���ي عرب 
عقبة حميدة)1(  ليح�س���روا �سوق ال�سبت . و�ساق ال�سيخ احل�سيل يف كتابه "غامد وزهران 
" نبذة عن الأ�سعار ال�سائدة يف �سوقي املخواة وبلجر�سي �سنة )1360ه�/1940م( حيث 
كان���ت يف املخواة كالآتي: دخن اخلبت �س���عره )3( �س���وادي)2( منه بري���ال واحد، والثور 
ترتاوح قيمته ما بني )15�30 ( ريال، والغنم حوايل ريالني، واجلفر) التي�س( حوايل ريال 
واحد. ويف �سوق �سبت بلجر�سي كانت كالآتي: املد من الرب بحوايل ريالني عربي �سعودي، 
والع�سرة اأمداد من ال�سعري بحوايل ريال واحد. وال�ستة ع�سرة مد من الذرة بحوايل ريال 
واحد، والعدلة )3( من التمر باأربعة ريالت، وقيمة اجلمل ترتاوح ما بني )80�100( ريال 
. والث���ور ب���� )50( ريال، واخلروف ب����)5( ريالت . كما اأ�س���ار اإىل اأن البع�س كان وحتى 
ذلك الوقت ي�س���تخدم الريال الف�سي الفرن�سي ) ماريا تريزا ( ال�سادر عام )1780ه�( 

)1(  عقب���ة حمي���دة : ارتفاعه���ا عن �س���طح البحر ح���وايل )2200( مرت، وبها العدي���د من املغارات واجلروف �س���ديدة 
النحدار، وبالطبع يف مثل هذه البيئة تتواجد بع�س احليوانات امل�س���توطنة يف اجلانب الإفريقي الآخر من �سل�س���لة 
اجلبال املحاذية للبحر الأحمر، فالنمور وال�سباع والثعابني والذئاب والثعالب والقرود وكذا الطيور باأنواعها �سواًء 
املهاجرة اأو امل�ستوطنة . اأما ال�سدور كمخ�سو�س ومطيب وماحلة وحميدة وغريها، فتكرث بها اأ�سجار الليمون واملوز 

واحلناء والكادي والريحان، كذلك جتري بها املناهل. 
)2(  ال�سادية : تزن )8( رواوري مبكيال �سوق املخواة والرورة تزن حوايل )8( كيلوغرام . واأي�سًا ال�سادية تزن مدًا ون�سفًا 

مبكيال ال�سراة، واملد يزن حوايل )5( كيلو غرام . امل�سدر: غامد وزهران، اإبراهيم احل�سيل . ج 2، �س 120 . 
)3(  العدلة : تزن حوايل )50( كيلو جرامًا . امل�س���در : غامد وزهران، اإبراهيم احل�س���يل . ج2، �س 120 . اأ�س���كرك يا 
عبداهلل املغرم على هذا التدوين التاريخي واحل�س���اري لباد بلجر�س���ي . لكن قولك يف بداية الفقرة الآنف ذكرها 
" اإن التجارة وال�س���ناعات اخلفيفة تخت�س بها باد بلجر�س���ي فقط " . فهذا توثيق غري دقيق . فاأر�س بلجر�س���ي 
جزء �سغري من باد ال�سروات املمتدة من الطائف اإىل �سعدة وجنران، ومن يدر�س اأحوال املدن والقرى واحلوا�سر 
يف هذه املنطقة الوا�س���عة فاإنه �س���وف يجد اأمكنة اأقدم واأعرق يف تاريخها وح�سارتها وما ت�ستمل عليه من اإمكانات 
اقت�سادية وموروثات ح�سارية اأخرى . واآمل من اأبناء كل ناحية يف تهامة وال�سروات وبخا�سة املحطات واحلوا�سر 
والبلدات القدمية التي مازال بع�س���ها ماثًا للعيان اأن يدر�س���وا تاريخها وتراثها . كما اأن منطقة الباحة يوجد فيها 
الكث���ري من املع���امل التاريخية واحل�س���ارية القدمية اجلديرة بالدرا�س���ة والتوثيق، وناأمل من اأبن���اء هذه الباد اأن 

يبذلوا بع�س اجلهود العلمية يف خدمة اأر�سهم . ) ابن جري�س ( .
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خا�س���ة يف �سوق املخواة)1( وبالن�س���بة لهجرتهم اإىل البلدان البعيدة، فقد كانت احلب�سة 

هي الوجهة الرئي�سية لهم، تليها اإندوني�سيا ثم باد ال�سام )2( . 
ومن اأهم معامل بلجر�س���ي، �س���وقها ال�س���عبي، املعروف ب�  ) �س���وق ال�سبت (، ويقع يف 
اجلزء ال�س���رقي من املدينة ويتخذ من �س���فح جبل زبيدة مركزًا له، �س���مي بدار ال�س���وق، 
وه���ذا املكان ي�س���تمل على اأربع قرى هي الع���وذة، والركبة، والغازي، وال�س���لمية، والأخرية 
كانت خمزن ب�س���ائع ال�س���وق . وكان �سوق ال�س���بت قائمًا على املعاملة بنية ح�سنة، عمليات 
البي���ع وال�س���راء ل ُيعرف عنها اإل ال�س���دق والثقة وم���ن خالف املاألوف اأو غ�س ي�س���هر به، 
كذلك الباعة وامل�سرتون من خارج بلدة بلجر�سي وقراها يتم ا�ستقبالهم ك�سيوف لهم حق 
ال�س���يافة والإكرام . لعدم وجود فنادق، وللحفاظ على �س���معة ال�سوق �سنت قوانينه التي ل 
ميكن اخلروج عنها، فاأهل بلجر�س���ي عقدوا له العقود والتزموا بالعهود واأقروا باملواثيق . 
واأعمال ال�سوق ل ت�سمل البيع وال�سراء فقط، بل ُي�ساع فيه ال�سلح، ويقال فيه ال�سعر، ويذاع 
فيه اخلرب مبا يعرف ب� ) البدوة( وهو �سخ�س من عرفاء ال�سوق وعقاده، ي�سعد فوق مكان 
مرتفع، ويبداأ بتنبيه النا�س حتى يتجمعون، ثم يذيع الأخبار وكل ما يتعلق بال�س���وق واأخبار 
التجار . اأما ال�سلح فمن تقاليد ال�سوق القدمية ما ُيعرف ب� ) النقا ( وهو اعرتاف الرجل 
باخلطاأ واإقراره باحلق خل�س���مه، ولإر�س���ائه ياأخذ اخلنجر اأو اجلنبية وي�سرب بها نف�سه 

حتى يخرج الدم، ثم يتدخل احلا�سرون وامل�سلحون لإنهاء اخلاف وم�ساحلتهم)3( .   
ولل�س���وق فروع واأجزاء متجاورة وكثرية، وكل جزء خم�س����س لن�س���اط معني يتجمع 
ب���ه التج���ار واحلرفيون، فهن���اك متاجر لاأقم�س���ة والعط���ور ولوازم الن�س���اء، واجلنابي 
وال�س���كاكني واخلردوات، واملوا�س���ي والدواجن والطيور باأنواعها، والأ�س���واف، وال�سمن 
والع�س���ل ، واحلبوب والتمور التي يح�س���رها جتار من بي�س���ة ورنية، ويب���اع التمر بالأوقة 
والعدل���ة والتنك���ة، اأما الق�س���ب)4( وهو النوع الياب����س من التمور فيب���اع كاحلبوب بالربع 

)1(  احل�س���يل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�س���ار الأزد يف البلدان، ج2، �س )121/120( . تاريخ التجارة اأو القت�ساد 
يف �س���روات غامد وزهران خال القرون )12�14ه�/ ق 18�20م(، من املو�س���وعات اجلديدة واجلديرة بالدرا�س���ة 

والتوثيق يف اأكرث من كتاب وبحث .) ابن جري�س ( .
)2(  ياعبد اهلل املغرم اإن اأهايل بلجر�سي لهم ب�سمة وا�سحة يف عامل الهجرة يف الع�سر احلديث وبخا�سة يف القرنني 
)13�14ه���� / 19�20م(  واآم���ل منك اأو من اأح���د الباحثني اجلادين يف باد غامد اأن يدر�س هذا املو�س���وع يف هيئة 
كتاب اأو بحوث علمية عديدة، ، ومن يفعل ذلك فاإنه �سوف يطلعنا على دورهم التاريخي واحل�ساري يف الباد التي 
هاجروا اإليها، كما اأنه �سيطلعنا على اجلوانب الإيجابية التي حظيت بها باد بلجر�سي من هجراتهم املتكررة اإىل 

اأوطان عديدة داخل اجلزيرة العربية وخارجها . ) ابن جري�س ( . 
)3(  تاريخ الأ�س���واق الأ�س���بوعية يف ال�سروات من املو�سوعات اجلديدة وت�ستحق اأن تدر�س يف ع�سرات البحوث العلمية . 

) ابن جري�س( . 
)4(  الق�سب : كما ذكره ابن منظور يف ل�سان العرب، هو ال�سديد الياب�س من كل �سيء، ومنه ق�سب التمر، ليب�سه، يتفتت 

يف الفم، �سلب النواة .
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واملد، وهناك جزء للخ�س���ار والفواكه املو�سمية، تعر�س يف املناثل ومفرده املنثل)1( وعلب 
ال�س���فيح ) التنك (كالتني اأو الرب�س���ومي واحلماط وغريها. وبجواره موقع خم�س����س 
للب�س���ل والثوم والبطاط�س، وجزء خم�س�س����س لبيع منتجات �س���فوح ال�س���روات الغربية 
مثل املوز والكادي والريحان والغلف)2(، وجزء خم�س����س للحرفني كال�سباغة والنجارين 
واحلدادي���ن ومنتجاتهم من ال�س���اغة واحللي واأدوات النجارة واحلط���ب، والآت ومعدات 
الزراعة، ويوجد بال�س���وق من يعمل ب�س���يانة الدراجات اأو الب�سكليتات التي وردت يف وقت 
متاأخر، وهناك من تخ�س����س ببيع الكتب والقرطا�سيات وهو حممد املطوع . كذلك املراأة 
ت�س���ارك يف هذا ال�س���وق ببيع الغلف والريحان والكادي، وما يخ�س املراأة واللحف واخلرج 
وي�س���نعن ال�س���دو)3( وهي كلمة حملية واملعنى املعروف لها الن�س���يج، واملفار�س ال�س���وفية 
والب�س���وت والأك�س���ية واجلباب، وقد راأيت يف طفولتي اإحدى الن�ساء ت�سنع ال�سدو ومتار�س 
عمله���ا باح���رتاف ومهنية عالي���ة ولها اأدواته���ا وفنونها . ويف جوانب ال�س���وق تكرث املقاهي 
واأماك���ن ال�س���رتاحة لرواد ال�س���وق من غري اأه���ل املنطقة، حيث يرتاده���ا من ل يرغب يف 
الإثقال على النا�س، من هذه املقاهي : قهوة �سالح الزيدي تعلو ال�سوق من جهة جبل زبيدة 
وقهوة احلزنوي يف حو�س ابن م�ستورة وقهوة ال�سعيدي، وقهوة ال�سعدي وقهوة دوبان)4( . 

وه���ذا ن�س لأحد علماء القرن احلادي ع�س���ر الهجري )ال�س���ابع ع�س���ر امليادي (، 
وا�س���مه الفقي���ه اأحمد الزي���داين، ويذكر بع�س طلبة العل���م اأن الأ�س���تاذ حممد بن ربيع 
الغام���دي، نقله من خمطوط الفقيه املذك���ور ورغم اأين مل اأطلع على املخطوط ول اأجزم 
ب�سحته، لكنني نقلته هنا لأنه ي�ساير الواقع التاريخي الذي �سمعناه من الآباء والأجداد، 
وفيه و�سف لأهل بلجر�سي و�سوقهم: "�سبت بلجر�سي لي�س بني الطائف وريدة اأكرب منها 
ول اأظهر )5(، �س���ورها من املرو الأبي�س وله باب من جهة اليمن، و�س���وقها اأعلى �ساأنًا من 

)1(  ج���اء يف ل�س���ان العرب لب���ن منظر : املنثلة : الزنبيل / ونثل كنانته نثًا: ا�س���تخرج ما فيها م���ن النبل، وكذلك اإذا 
نف�ست ما يف اجلراب من الزاد . 

)2(  جاء يف ل�سان العرب لبن منظور : الغلف �سجر يدبغ به مثل الغرف، وقيل: ل يدبغ به اإل مع الغرف. والغلف، بفتح 
الْعني وك�سر الام .

)3(  جاء يف ل�س���ان العرب لبن منظور، عن ال�س���دو اأنه الن�س���ج كما يف قوله :احلائك ي�سدي الثوب وي�سذي لنف�سه، واأما 
الت�سدية فهي له ولغريه، وكذلك ما اأ�سبه هذا .   

)4(  اأ�سكرك يا عبداهلل على هذا الر�سد اجليد، وحبذا اأن تتو�سع يف درا�سة احلياتني القت�سادية والجتماعية يف باد 
بلجر�سي خال الثمانني عامًا املا�سية . ) ابن جري�س ( .

)5(  هذا الكام مبالغ فيه، لأنني جتولت يف اأرجاء باد تهامة وال�سروات، ووقفت على بع�س الأ�سواق الأ�سبوعية فيها، 
ووجدت يف بع�س الوثائق وامل�س���ادر واملراجع تف�سيات عن اأ�سواق اأ�سبوعية يف مناطق جنران، وجازان، وع�سري، 
والقنفذة، والباحة، ورنية، وتربة، والطائف وغريها، وجميعا اأ�سهر من �سوق ال�سبت ببلجر�سي، واأقول اإن الأ�سواق 
الأ�سبوعية يف عموم الباد التهامية وال�سروية حتتاج اإىل درا�سات عديدة، وعلى املوؤرخني يف هذه الباد اأن يدر�سوا 

هذا امليدان احل�ساري املهم . )ابن جري�س( .  
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�سوق بي�سة ورنية ويجلب لها التمر والق�سب من بي�سة ورنية وتربة، والتمباك الذي �ساع يف 
هذه ال�سنني من وديان رمي و�سواه يف تهامة، وال�ساح الذي ي�سنع يف بع�س جهاتها، والرب 
و�س���كر ال�سام و�سائر مطالب التجار من  القنفذة، ول يجلب اجلوخ وال�سويل اإل جتارها 
لعل���و ثمنه، اأهلها من غامد وبينهم من اأخاط النا�س من يقيم بينهم حينًا للتك�س���ب يف 
�س���وقها، وعرافتها لدى الفرحة من غامد، هم عليها من �س���نني، وفيها جمع من الفقهاء 
ولهم ولع بالعلم والفقه فتجد داخل ال�س���وق معامة كبرية ويف اأ�س���رافه ال�سامية معامة 
اأخرى . هي مثل بلدان ال�س���راة ل قيظ يقيظ فيها ولكن �س���تاوؤها �س���تاء ل يحتمله �س���وى 
اأهلها ومن جان�سهم من غري اأهلها، وهم م�ستغلون بالتجارة، وفيهم من ميدر املدر فيبذر 
املابية حنطة عندهم وال�س���وب وال�س���عري والذرة والق�س���ب ورمبا زرعوا ق�سب ال�سكر، 
ومنهم من يكرتي احلقنة واأكرث يف العذية و�س���واها ي�س���تزرعها للتك�سب من طلعها، على 
ما باأيديهم يف ال�س���بت ويف اأ�س���رافه، حيث الواديني �س���يل البحري و�سيل ال�سرقي لها يف 
بحريها جبل حزنة الذي يزعمون اأن ملكًا �س���طره بجناجه فان�سطر فغار ن�سفه، ولها يف 

جنديها حمى هو حمى �سكر واأظنه املعروف يف كتب ال�سري واهلل اأعلم ( . 
وجند الن�ساء اجلر�سيات، اأو الغامديات ب�سكل عام ي�ساعدن الرجل يف العمل باملزرعة 
اإ�س���افة اإىل عمله���ن املنزيل ويذهنب لاحتطاب وجلب املياه م���ن الآبار، ولكل قرية اأو عدة 
قرى حمى تقام احلروب لأجل املحافظة عليه، ومنها جبل �سعران، �ساألت اإحدى الن�ساء عن 
ه���ذا املكان فقالت : ) كنا نذهب لاحتطاب من جبل �س���عران وكان الذهاب اإليه مغامرة، 
فكثري من ال�س���بل التي نطرقها ت�س���رف على اأماكن غائرة، وحينما ن�سري على ممر ي�سرف 
على هول)1( . نركز اأنظارنا على الطريق حتى ل ن�ساب بالدوار، واأثناء �سرينا ن�سمع �سوت 
خرير مياه ينبع من عقبة حزنة، و�س���وته ي�س���ل اإىل بيوتنا اأثناء الليل بو�سوح ( . وميار�سن 
بع�س الأعمال الزراعية الب�س���يطة، وكانت ت�سمل معاة الوادي اإىل اأ�سفل وادي �سكران وما 

ي�سمى بال�سيل البحري وال�سيل النجدي، لأن بلجر�سي يطلق عليها وادي �سيل)2( . 
وبع����س القرى حتى ع���ام )1395ه�/1975م( كانت كما هي واأتذكر اأو�س���اعها   
جي���دًا . يوجد بكل قرية م�س���جد يعترب مقر التجمع والت�س���اور ويفتح بابه على �س���احة اأو 
باحة، وبع�س هذه الباحات يو�سع فيها حجارة جرانيتية كبرية ت�ستخدم للجلو�س . وحول 

)1(  الهول : املخافة من الأمر ل يدري ما يهجم عليه منه كهول الليل وهول البحر واجلمع اأهوال . امل�سدر: ابن منظور، 
ل�سان العرب. ج11، �س 711 . 

)2(  يا عبداهلل على ذكرت مو�سوعات عديدة : و�سورًا من م�ساركة املراأة يف املجتمع، وبع�س العقبات التي تقابل النا�س 
يف ك�سب اأرزاقهم، لكنك مل تف�سل يف هذه اجلوانب احل�سارية املهمة . واأقول اإن تاريخ املراأة يف عموم باد غامد 
اأو ال�س���روات خال القرون املا�سية املتاأخرة من املو�س���وعات اجلديدة، وت�ستحق اأن تدر�س يف بحوث وكتب عديدة 
. اأما الأهوال وامل�س���اكل التي تقابل النا�س يف حياتهم العامة اأثناء ممار�س���ة اأعمالهم وك�سب اأرزاقهم فهي الأخرى 

جديرة بالبحث والدرا�سة . ) ابن جري�س ( .
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امل�س���جد ُتبنى البيوت وتكون غالبًا متا�سقة وبينها طرق �سيقة ُيطلق عليها ) عادة ( ل 
يزيد عر�س���ها عن مرتين بحيث ت�س���مح للنا�س واملوا�سي بال�س���ري عربها. ويوجد بني كل 
بيت والآخر طريق �س���يق للمارة وهو ما ي�س���مى امل�سراب تر�س���فه الأع�ساب . وي�ستخدم 
لبناء البيت احلجر اجلرانيتي ال�س���لب ولت�سقيفها خ�س���ب العرعر . ويك�سى من الداخل 
بط���ني ويدهن مبادة ال�س���يدة وهي تربة توؤخذ من اجلبال اإذا خلطت باملاء اأ�س���بح لونها 
اأبي�س نا�س���ع، وله توزيع عام متعارف عليه، مقدمة البيت تو�س���ع فيه املوا�س���ي اإن كانت 

قليلة، اأو يف ال�سفل اأو الدور الأر�سي اإن كان البيت من دورين وكانت كثرية )1( . 
واأ�س���اليب اأهل الباد يف حل بع�س م�س���اكلهم، اأنه عندما حتدث م�س���كلة اأو حادثة 
ت�ستلزم عقد اجتماع �سلح، واجلر�سيون لهم اأ�سلوب ل يختلف عما يقوم به اأهايل منطقة 
الباحة عمومًا . ففي اأوائل القرن الرابع ع�سر الهجري ) الع�سرين امليادي (، حدث اأن 
ا�ستقبل اأهايل بني ظبيان اأهايل بلجر�سي يف �سوق الإثنني بقرية القرن لإعطاء البي�ساء 
. فقال ال�س���اعر عبداهلل بن �س���عيد الزبري بعد كلمة خمت�س���رة ن�س���ها : ) ل اإله اإل اهلل 
حممد ر�سول اهلل � ملسو هيلع هللا ىلص � وبعد اأن اأن�ست له اجلميع قال: ا�سمعوا يام يانقالة الكام، اإن 
البي�س���اء فال اهلل، ور�سول اهلل، وفال مائكة عر�س اهلل، ثم فال رجال اهلل ال�ساحلني، 
وفال بلجر�س���ي من جرب اهلل ي�س���فيه اإىل بيت الفقيه ومن هجة البنان اإىل �س���فا غيان، 
وق���ال بني ظبي���ان من �س���عيدة اإىل الربيدة، ومن امل�س���رق اإىل املغرب، وف���ال غامد من 
ره���وة الرب اإىل النقب الأغرب، وفال زهران من �س���يحان اإىل عي�س���ان، وف���ال من يبديها 

وي�ستبديها، واأقول اإن يل حقًا فيها( )2( . واأن�سد ق�سيدة �سعبية طويلة، هذا مطلعها:
كورجة يف كورجة تغطي بني عامر رجال وحلة�سلت البي�ساء واأنا اأق�سم وهي حم�سوبة األف را�س
ثم للم�سعود ن�س الكورجة والن�س بني عبيدورجال اأولد بارك كورجة يف كورجة لها
واأربعني اأبا عليها �سوق �سايل واعتمر �سبتاناواأهل دار ال�سوق فيها اربع حلام لهم من اأربعني
واملدان اأي ق�سمهم ع�سرين را�ساً وال�سقاع كماهاوثالثني من اأق�سى البدو تدخل �ساحة املجدول 

)1(  تاريخ القرى والعمارة يف باد ال�س���روات وتهامة خال القرون املا�س���ية من املو�س���وعات املهمة ويجب درا�س���تها، 
ومازلنا ن�س���اهد بع����س القرى الرتاثية يف هذه الباد وقد اأ�س���اب اأغلبها اخلراب والدمار، وهي ت�س���تحق الرعاية 
والرتميم، كما اأنها ت�س���تحق الدرا�س���ة والتوثيق. ونظام العمارة قدميًا وحديثًا ي�س���تحق اأي�س���ًا البحث واملقارنة ثم 

احلفظ والتوثيق حتى يطلع عليه اأبناوؤنا واأحفادنا . ) ابن جري�س ( .
)2(  الغامدي، علي حرفو�س، ال�س���رية يف علوم الديرة، �س 275. يا عبداهلل اأنت فقط حت�س���ر حديثك على اأمثلة قليلة 
من حياة  النا�س الجتماعية واحل�س���ارية، وهذه املو�سوعات التي اأ�سرت اإليها مهمة ويجب درا�ستها وتوثيقها، كما 

يوجد هناك الكثري من الوثائق املحلية التي تدعم اأقوالك ورواياتك . ) ابن جري�س ( . 
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وجن���د بع�س امل�س���ادر تذكر دور هيئ���ة الأمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر يف تغيري 
بع�س اجلوانب الجتماعية والتعليمية يف بلجر�سي، فقد كان هناك من ي�سرف على الأمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر وهو من اأه���ل الريا�س عام )1354ه�/1934م( )1( وقبل اأن 
تنتظم اأعمال الهيئة ب�س���كل ر�س���مي كان ال�س���فور �س���ائعًا فالن�س���اء كن مي�سني يف القرى 
والأ�س���واق، ومل يكن هناك ما يخل بال�س���رف، بل كان الدين ثابت���ًا يف الوجدان واملعاملة 
احل�س���نة عامة بني النا�س، ثم توىل بع�س رجال بلجر�س���ي تاأ�س���ي�س حركة الإخوان التي 
�س���عت اإىل تبديل بع�س تلك العادات، وواجهت يف البداية معار�س���ة عظيمة من القبائل 
فتحمل امل�س���لحون يف �س���بيل ذلك كثريًا من الأذى والإهانات واحت�س���بوا ذلك عند اهلل 
ثم ح�س���ل لهم الدعم وامل�س���اندة من ولة الأمر فتاأ�س�س���ت هيئة الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر وفروعها يف املنطقة عام )1373ه�/1953م( برئا�س���ة ال�سيخ نا�سر بن �سعيد 
اآل مغ���رم ب���ن علي اجلعربي )2( . هذه الإدارة با�س���رت اأعمالها بالنه���ي عن بع�س البدع 
واملنك���رات)3( كم���ا نهت عن زيارة قرب لقم���ان يف قرية حزنة الذي كان ي���زار للتربك به 
حتى وقت قريب)4(. وما �س���اعد الأهايل على اللتزام هو انخراط عدد من كبار رجالت 
غامد وزهران للعمل يف فروع الهيئة باملنطقة وهي : هيئة الباحة ورئي�س���ها ال�س���يخ علي 
بن عبدالرحمن بن جنيدي وهيئة املندق ورئي�سها ال�سيخ علي بن عبدالرحمن بن حامد 
الدملان، وهيئة العقيق ورئي�س���ها ال�س���يخ حممد بن اأحمد املنعي، وهيئة املخواة ورئي�س���ها 
ال�س���يخ حممد بن علي بن حممد وهيئة بني �سامل  ورئي�سها ال�سيخ حممد بن عبدالعزيز 
�سقر، وهيئة بني كبري ورئي�سها ال�سيخ حممد بن �سعيد بن �سويعد، وهيئة الب�سهم ورئي�سها 
ال�س���يخ عبداخلالق بن �سعيد)5( . وذكر علي بن �سالح ال�سلوك �ساحب املعجم اجلغرايف 
لباد غامد وزهران، اأن رئا�سة هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف منطقة الباحة 
باململكة العربية ال�س���عودية، تاأ�س�ست �سنة )1373ه�/1953م( وت�سم )15( مركزًا هي: 
املندق، وبلجر�س���ي، وقلوة، وغامد الزناد، وبني كبري، وبني ظبيان، واحلجرة، والعقيق، 

)1(  علي ال�سلوك، وثائق من التاريخ . �س 406، 407 . 
)2(  ال�س���يخ نا�س���ر بن �سعيد بن مغرم : عرف ب� نا�سر بن مغرم القريعي من�سوبًا اإىل قرية القريع، ذاع �سيته كونه من 
كبار رجال الدين والعقاء ومن اأهل احلل والعقد يف املنطقة، وكان له الف�سل بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف تاأ�سي�س 
املدر�س���ة ال�س���لفية مع بع�س امل�س���ائخ يف املنطقة . وكان يف مقدمة م�س���تقبلي امللك �س���عود غفر اهلل له حني زيارته 

لبلجر�سي عام )1373ه� ( .  
)3(  احل�سيل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان، ج2، �س 145/144 .

)4(  احل�سيل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان، ج1، �س 389 .
)5(  احل�سيل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان، ج1، �س 374/371/368 .
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وبال�س���هم، واملخواة، والقرى، وعرا، والرهوة، ودو�س، وبني ح�س���ن)1(. وقد وجدت هيئة 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كل دعم من قبل امللك �س���عود، وكان ال�س���يخ نا�س���ر يف 
مقدمة م�س���تقبلي امللك وجل�س���ائه حني زار املنطقة عام )1374ه���� / 1954م ( اأثناء ما 
كان عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سويلم اأمريًا على املنطقة من )9/15/ 1367ه� وحتى 

1379/9/10ه�( )2( .  
عندما بداأ التعليم النظامي مل يكن يف املنطقة عمومًا �س���وى مدر�س���ة الريحانية   
املتو�سطة يف بني ظبيان)3(.ويف عام )1380ه�/1960م( افتتحت مدر�سة زراعية متو�سطة 
يف بلجر�س���ي �س���من خم�س مدار�س يف اأنح���اء اململكة)4( . ويف ع���ام )1383ه�/1963م(

اأن�س���اأت مندوبية تعليم البنات يف الباحة، وكانت مندوبية البنات يف بلجر�س���ي تابعة لها 
)5( . ويف عام )1383ه�/1963م( افتتح املعهد العلمي يف بلجر�سي، وقد اأمر امللك �سعود 

بن عبدالعزيز مبكافاآت �س���هرية يتقا�ساها طاب املعهد والطاب املغرتبون اأ�سيف اإىل 
خم�س�ساتهم ال�سكن والإعا�سة )6( . وقبل بدء التعليم النظامي كان بع�س اأبناء املنطقة 
يتلق���ون العلم على معلمي وم�س���ائخ مكة املكرمة كما قال اإبراهيم احل�س���يل : )كنا نحن 
اجلماعة من غامد وزهران جنل�س يف حلقة ال�س���يخ �س���الح الفل�سطيني بامل�سجد احلرام 
يف مك���ة املكرمة )7( . لأن التعلي���م يف املنطقة عموما، مل يكن متطورًا كما نراه اليوم، ومل 

)1(  علي ال�سلوك الزهراين، املعجم اجلغرايف للباد العربية ال�سعودية ) باد غامد وزهران (، �س 47 . 
)2(  علي بن �س���الح ال�س���لوك، غامد وزهران ... ال�س���كان واملكان، �س 233 . ياعبداهلل كعادتك يف ال�سفحات ال�سابقة 
تذكر مو�س���وعات عديدة ول تعطيها حقها من البحث والتوثيق، فذكر مو�س���وع الختاط بني الرجال والن�س���اء يف 
عموم جنوب اململكة العربية ال�س���عودية مو�س���وع كبري، وكان النا�س ميار�س���ون حياتهم ب�س���كل جماعي يف اأعمالهم 
الزراعية، والرعوية وغريها . ومثل هذا املو�س���وع يف ال�س���ابق والاحق ي�س���تحق اأن يدر�س درا�س���ة علمية من�س���فة 
.كذلك حديثك عن بع�س املوؤ�س�س���ات الإدارية، وذكرت فقط اإدارة هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهناك 
موؤ�س�س���ات اإدارية قدمية وت�ستحق الدرا�سة والتوثيق لي�س يف بلجر�سي ولكن يف عموم باد غامد وزهران . وللمزيد 
انظ���ر غيث���ان بن جري�س . القول املكت���وب يف تاريخ اجلن���وب )الريا�س: مطابع احلمي�س���ي، 1434ه�/2013م( ) 
اجلزء اخلام�س (، �س 118�156، للموؤلف نف�سه، منطقة الباحة )درا�سات، واإ�سافات، وتعليقات (، ج1، �س 111 � 
143، حممد بن اأحمد معربرِّ . الرحات والرحالة يف اجلنوب ال�سعودي يف موؤلفات غيثان بن جري�س ) ق2� ق15ه�/

ق8 � ق21م( ) الريا�س : مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2018م(، ج2، �س 697� 794. ) ابن جري�س ( .  
)3(  اآل �سعود / �سلمان بن �سعود، تاريخ امللك �سعود ) الوثيقة واحلقيقة " . ح3، �س 119. للمزيد عن بدايات التعليم 
النظامي يف منطقة الباحة، انظر غيثان بن جري�س: منطقة الباحة )درا�س���ات، واإ�س���افات، وتعليقات (، ج1، �س 

387� 389. ) ابن جري�س ( .
)4(   اآل �سعود / �سلمان بن �سعود، تاريخ امللك �سعود ) الوثيقة واحلقيقة " . ح3، �س 197.
)5(   اآل �سعود / �سلمان بن �سعود، تاريخ امللك �سعود ) الوثيقة واحلقيقة " . ح3، �س 111.

.277 �س  ح3،  )6(   اآل �سعود / �سلمان بن �سعود، تاريخ امللك �سعود ) الوثيقة واحلقيقة " . 
)7(   احل�سيل، اإبراهيم، غامد وزهران وانت�سار الأزد يف البلدان، �س 127 .
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تتوف���ر اأدواته احلديثة حيث كانوا ي�س���تخدمون األواحًا ت�س���نع من خ�س���ب الغرب للكتابة 
عليه���ا باأقام توؤخذ من نبات احللفا والق�س���ب، اأو ي�س���تخدم الفحم، واحلرب يوؤخذ من 
دخان ال�س���راج بعد تخفيفه باملاء ومن مادة تتكون من اآثار دخان امل�س���ابيح ) الأتريك( 
ت�سمى "الوار" )1( . ولعل هذا يبني لنا مقدار اجلهد الذي بذله اأهايل املنطقة لتعليمهم . 
ورغم ال�سعوبات ن�ساأت بع�س الكتاتيب يف عدد من القرى منها كتاب الفقيه اجلحفاين، 
وكتاب اآل ح�س���يكي يف دار ال�س���وق . ويف قرية الربكة كتاب الفقيه ح�س���ن بن عبداملعطي 
وكتاب علي بن عبد املعطي وكتاب عبدالرحمن بن علي عبداملعطي وكتاب ح�سن بن علي 
عبداملعط���ي. ويف قرية امل�س���عود وكتاب الفقيه عبد الرحمن م�س���اعد. ويف قرية املكارمة 
كت���اب الفقيه الأعمى . ويف قرية اجللحية كتاب الفقيه اأبو ح�س���ي�س . ويف قرية احلمران 
كتاب الفقيه عبدالعزيز قحو�س)2( .وكتاب ال�س���يخ �س���عيد اآل مغرم بن علي اجلعربي، يف 
قري���ة القري���ع . كما اأن بع�س الأ�س���ر عرفت باجتاه اأبنائها اإىل التعليم وحت�س���يله، مثل: 
اأ�سرة اآل عبد املعطي بقرية بني عبيد، واأ�سرة الفقهاء يف قرية الربكة، واأ�سرة اآل يو�سف 
يف قرية مقمور، واأ�س���رة اآل زين يف بني �س���امل، واأ�سرة اآل اأبي ح�سي�س يف قرية اجللحية، 
واأ�س���رة اآل هباد، واأ�س���رة اآل ح�سيكي)3( .واأ�سرة املن�س���وري التي تقيم يف قرية امل�سنعة، 

وتعترب من اأ�سهر الأ�سر العلمية يف بلجر�سي ويف املنطقة عمومًا . 
وموؤ�س����س املدر�س���ة ال�سلفية يف بلجر�س���ي هو ال�سيخ نا�س���ر بن مغرم ب�سفته رئي�سًا 
للهيئات باملنطقة وقد �سار على خطى والده ال�سيخ �سعيد بن مغرم وجده مغرم اجلعربي، 
اللذين اأ�س�س���ا قبله الكتاب امل�س���مى " بيت عنقة " ببلجر�سي، فوالده قام بها ب�سفته من 
رجال العلم الذين در�سوا يف زبيد باليمن، وجده تربع باملال واملبنى ل يزال قائمًا كمبنى 
من دورين، لكنه مهجور. اأما بالن�سبة للمدر�سة ال�سهرية " املدر�سة ال�سلفية" التي وجدت 
كل التاأييد وامل�س���اندة من امللك �س���عود، ومن �س���اعد ال�س���يخ نا�س���ر يف تاأ�سي�سها، ال�سيخ 
حممد جماح الذي توىل اإدارتها فيما بعد . وهذا القول ثابت يف كتاب ) غامد وزهران ( 
لاأ�ستاذ احل�سيل، الذي حتدث عن دور الإخوان املوؤ�س�سني لهيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وتاأ�سي�سهم اأول مدر�سة نظامية يف بلجر�سي)4( .

)1(  احلريتي، �سعدي، احلركة التعليمية يف �سراة منطقة الباحة من عام )1250ه� حتى عام 1418ه�(. �س 32 .
)2(   احلريتي، �سعد، احلركة التعليمية يف �سراة منطقة الباحة من عام )1250ه� حتى عام 1418ه�( . �س 30 .
)3(  احلريتي، �سعد، احلركة التعليمية يف �سراة منطقة الباحة من عام )1250ه� حتى عام 1418ه�( . �س 32 .

)4(  احل�س���يل، اإبراهي���م، غام���د وزهران وانت�س���ار الأزد يف البلدان، ج1، ����س 373� 374 . للمزيد ع���ن التعليم الأهلي 
واملدر�س���ة ال�س���لفية يف بلجر�س���ي . انظر: غيثان بن جري�س، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب، ج5، �س 240� 246، 

، الرحات والرحالة يف اجلنوب ال�سعودي، ج2، �س 773� 778 . ) ابن جري�س ( . حممد بن معربرِّ
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وجند امللك �س���عود يذكر يف خطابه املن�س���ور يف جريدة اأم القرى عدد )1572( يف 
)1374/11/8ه�( اأهمية املدر�س���ة ال�س���لفية يف بلجر�س���ي، فيقول: "ب�س���م اهلل الرحمن 
الرحيم . من �سعود بن عبدالعزيز الفي�سل اآل �سعود اإىل اأبناء �سعبه العزيز: اإن املدر�سة 
ال�س���لفية التي اأ�س�س���ت يف بلجر�س���ي من قبل نا�س���ر بن مغرم وحممد ب���ن جماح، والتي 
مناهجه���ا تعليم الدين الإ�س���امي والعقيدة ال�س���لفية، واإفهام النا����س احلق من الباطل 
واجتناب ما حرم اهلل وحتليل ما اأحل اهلل . اإن هذه املدر�س���ة قد اأ�س�س���ها هوؤلء الرجال 
على ح�س���اب اأنف�س���هم وعلى ما تربع به اأهل اخلري . وبعد زيارتنا لهذه املنطقة وتفقدنا 
لهذه املدر�سة، راأينا ما �سرنا من اأ�ساتذتها وطابها مما حتلوا به من العقيدة ال�ساحلة 
والدعوى اإىل اهلل، واإقبال النا�س على هذه املبادئ ال�سريفة ال�سليمة، التي نرجو اأن تزداد 
ومتت���د اإىل جمي���ع اأنحاء اململكة، التي ل ق���وام لها ول عز لها اإل به���ذه الدعوة والعقيدة 
ال�ساحلة، والعمل بكتاب اهلل و�سريعة نبيه ) ملسو هيلع هللا ىلص( وحتليل ما اأحل اهلل وحترمي ما حرم 
اهلل ول ميكن حفظ كيان اأو دفاع عدو اإل بالتم�سك بدين اهلل وباأحكام كتابه و�سنة ر�سوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، ف���اإن قمن���ا به قوًل ونطقًا بالل�س���ان وعمًا ب���الأركان وعقيدة باجلن���ان، فقد اأدينا 
الر�س���الة وح�س���لت لنا املنفعة وكافحنا العدو بال�س���اح القوي . األ وهو ال�ساح الرباين 
َ ُيَداِفُع َعِن الرَِّذيَن  الذي ل يعادله اأي �ساح اأو اأي قوة، قال اهلل يف كتابه الكرمي: [اإِنرَّ اهللرَّ
اآََمُن���وا ]. ف���اإذا دافعنا عن دين���ه دافع عن���ا، واإذا اأهملناه اأو تكلمنا جم���رد كام ومتن، 
فهذا ل ينفعنا ب�س���يء، كما يف احلديث : ) اإن اهلل ل ينظر اإىل �س���وركم واأموالكم ولكن 
ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم ( فرنجو اأن نكون ممن قال واعتقد بقلبه و�س���دقته اأعماله 
. وبهذه املنا�س���بة فقد اأمرنا اأن تكون نفقات هذه املدر�س���ة ال�سلفية ال�ساحلة التي مل�سنا 
منه���ا ح���ب اخلري والدع���وة اإىل اهلل � اأن تكون نفقاتها من اأ�س���اتذة وطابه على نفقاتنا 
اخلا�س���ة، واأن نرعاها حق الرعاية، كما اأمرنا باإ�س���ادة طابق ثان لبنايتها لإيواء النائني 
عن الباد من طابها، كل هذا نرجو به التقرب اإىل اهلل وتعزيز الدين ومن قام بالدين 
ونرج���و اأن ن���رى يف اأنح���اء مملكتنا يف امل���دن والقرى من يقوم به���ذه الدعوى على غرار 
ما اأمر اهلل به ور�س���وله وتطبيق ما جاء يف الكتاب وال�س���نة، ونحن ن�س���اعدهم ونوؤيدهم 
لأن املكاف���ح للجه���ل ولأه���ل الزيغ والف�س���اد والذين ل يرع���ون للدين مكان���ة، هو اجلند 
الرادع الأ�سا�س���ي لهوؤلء. [ َواإِنرَّ ُجْنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن ]. والذي اأو�س���ي به نف�سي و�سعبي، 
هو تقوى اهلل �س���بحانه وتعاىل يف ال�سر والعانية واملي�س���رة واملع�سرة، والعت�سام بدين 
اهلل، وتطبيق �س���نة ر�سول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص (، وعدم امليل اإىل ما يخل بالدين وتقاليد الإ�سام 
ومبادئنا العربية ال�س���ريفة التي يوؤيدها الإ�سام . فاإن عملنا بذلك جنحنا يف اأمر ديننا 
 ودنيان���ا، واإن تركن���اه � ل �س���مح اهلل � فم���ا اأهوننا على اهلل كما ق���ال اهلل يف كتابه العزيز 
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وا َما ِباأَْنُف�ِس���ِهْم ]، وه���ذا ل مينع من اتخاذ كل قوة  ُ ُ َم���ا ِبَقْوٍم َحترَّى ُيَغريرِّ َ َل ُيَغ���ريرِّ [ اإِنرَّ اهللرَّ
يف الب���اد ع�س���كريًا اأو مادي���ًا اأو معنويًا، وكل م���ا فيه رقي للباد والنهو�س بها يف �س���تى 
مراف���ق احلياة التي ل تتعار�س مع الدين الإ�س���امي، واأرج���و اهلل اأن يرينا واإياكم احلق 
حق���ًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا واإياكم الباطل باطًا ويرزقنا اجتنابه، واأن يريني فيكم ما 
ي�سرين من �ساح دينكم ودنياكم، ويجعلنا واإياكم هداة مهتدين اأعوانًا على احلق وعلى 
ما فيه �س���اح ديننا ودنيانا، واأن ين�س���ر دينه ويعلي كلمته ويخذل اأعداءه فهو ح�س���بنا 

ونعم الوكيل)1( . 
ومن الفنون ال�سعبية والأدبية يف باد بلجر�سي: فمن العر�سة واإلقاء ق�سائد ال�سعر، 
وهي ق�س���ائد م�س���جلة لاأحداث ومعربة عن راأي اجلماعة اإذ مل جتد معار�سة يف وقتها 
وم���ن املمكن اأن حتدث بع�س التغريات الجتماعية ال�س���لبية والإيجابية)2( . واأي�س���ًا لعبة 
امله�س���و�س اأو ال�سبكي، حيث يلعبها الرجال وبني كل رجل ورجل امراأة لكن يلتزم اجلميع 
فيها بالأخاق احلميدة فا ي�س���در ما يخد�س احلياء العام، وقد منعها امللك �س���عود بن 
عبدالعزيز اآل �س���عود ) رحمه اهلل ( )3(  وهو فن راق بكل ماتعنيه الكلمة، لأن الق�س���ائد 
التي ُتقال يف هذه العر�س���ات لي�ست كاأي ق�سيدة ول ميكن لأي �ساعر اأن يقف يف  ميدان 
الحتفال التي تقال فيه . فال�س���عوبة لي�س���ت يف البدع واإمنا يف الرد، حيث يجب اأن تكون 
قافية الرد هي نف�س احلروف اخلم�سة الأخرية من البدع ولكن تختلف يف املعنى، ومثال 

ذلك قول ال�ساعر دغ�سان اأبو عايل )4( .

)1(   اآل �س���عود، �س���لمان بن �س���عود، تاريخ امللك �س���عود " الوثيقة واحلقيقة : . ج1، �س 278 . يا عبداهلل مازال هناك 
ع�س���رات الوثائق التي تذكر �سورًا تاريخية وح�س���ارية عن باد بلجر�سي واآمل منك اأو من اأي باحث يف بادكم اأن 

يجمع هذه الوثائق ويدر�سها ويوثقها . )ابن جري�س ( . 
)2(   العمر، معن خليل، علم اجتماع الفن . �س 77 . من يدر�س تاريخ ال�سعر ال�سعبي يف باد تهامة وال�سراة يجده مليء 
باجلوانب الإيجابية وال�سلبية، لكنه يعد م�سدرًا من م�سادر كتابة التاريخ، ومن ي�ستخدمه يجب اأن يكون حذرًا يف 

فهمه وحتليله وغربلته . ) ابن جري�س ( . 
)3(   اأر�س���ل امللك �س���عود بن عبدالعزيز اآل �س���عود ر�سالة طويلة من �سفحتني اإىل ال�س���يخ نا�سر بن مغرم ) رئي�س هيئة 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ( يف باد غامد وزهران عام )1373ه�( . �س���رح فيها ما و�س���له عن بع�س الأمور 

الغري حميدة خا�سة يف لعب امله�سو�س ونزول الن�ساء اإىل الأ�سواق والتحدث مع الرجال، واأمر مبنعها .
)4(   الغامدي، علي حرقو�س، ال�س���رية يف علوم الديرة، ج87، 118. هذه الفنون جديرة باجلمع والدرا�س���ة، وكان لاأ�ستاذ 

ال�سلوك ق�سب ال�سبق فاأ�سدر بع�س املوؤلفات اجليدة عن الفنون ال�سعبية يف منطقة الباحة . ) ابن جري�س ( .
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الردالبدع

 يا �س���امي على ذا يف جمي���ع املعايل ينوجد
 عربت���ه قائمة وامل���ال يف كل معن���ى ما يجنه
 ما ت�س���مى من اهلل عام���ري لني عمر مذهبه
 واإن طلبت ال�سيم وال�سور من عندهم فاب�سر بها
 واإن طلبت املجال�س تلتقي كيفه واأعام هيلة
 وقري�س الهول تر�سم على ما يقولوا بني عامر
 مثل ما قال الأول �سل جمرب ول تن�سد حكيم
 يخزي اهلل كيد اإبلي�س واحل�ساد اهلل ل يقيمه
 كل ما عاين اأه���ل العز يزداد غيظه والردى
 من كث���ري احلزن تبي�س عينه وكن اأبوه مات
 ل ن�سى ال�سيف يلقونه معي كنهم يلقوا ملك

 جاك فيفا عريب اخلال يف ن�س���بته واأبا وجد
 لب�س اأبو �سقر ذا ما يكريه �سيء وهرجه ما يحنه
 عنده اخلي���ل والبندق وعند �س���يوفًا مذهبه
 وبي���ار احل���وادث ل متل���ت ي�س���وق ب�س���ريها
 يعرف البجرة املحقا وفيه يهبل اأعام هيلة
 وانحن ل قال كيف ال�سور واهلل لنبني بني عامر
 عندنا ال�سور وابو �سقر يف يده الفتل احلكيم
 يوم قام املقدر هب لكا من ال�سيخان قيمة
 قيمته عندنا من ح�س���ن طبعه ذهب وزمردا
 جلل حنه كما درعًا وثيقًا �س���نوعه بوهمات
 لنقول افرتح واأب�س���ر ترى مالن���ا والقوم لك

اأما الفن املعماري : فلن اأ�ستطيع اأن اأف�سل يف هذا اجلانب اأكرث مما جاء يف كتاب: 
" كنوز غامد وزهران العمرانية " للمهند�س احل�س���يل الذي خ�س�س���ه للفن العمراين 
باملنطق���ة عموم���ًا، واأجاد فيه، ومن يرغب ال�س���تزادة ميكنه الط���اع على هذا املرجع، 
ولكن يل تعليق من الناحية الجتماعية، فاأقول اإن العوامل الجتماعية لها دور كبري جدًا 
يف اأ�س���لوب ت�سميم املنازل وم�س���احتها واختيار موقعها، فكلما ازداد رب الأ�سرة ثراًء اأو 
وجاهة كاأن البيت اأكرب والزينة اخلارجية والداخلية بارزة، اإىل جانب ح�سن اختيار املوقع 
اأما اأن يتو�س���ط القرية اأو يتخذ موقعًا ا�س���رتاتيجيًا دفاعيًا، واأورد ن�سًا من كتاب: "علم 
اجتماع الفن"، قال فيه : " القيم الجتماعية العربية التي توؤكد على احل�سمة والكرم قد 
اأثرت على طراز الأزياء يف امللب�س، و�سور البناء " ت�سميم املنازل وهند�ستها " فالغرف 

يجب اأن تكون وا�سعة امل�ساحة، واأن تكون هناك غرف خا�سة با�ستقبال ال�سيوف )1( . 

)1(   العمر، معن خليل، علم اجتماع الفن . �س 85 . يا اأ�س���تاذ عبداهلل اأنت تذكر مو�س���وعات مهمة وجديرة وت�س���تحق 
اجلمع والبحث والتوثيق . وما ذكرت عن العمران وما ذكر املهند�س احل�س���يل فقط �س���ور قليلة وحمدودة، ونتطلع 
منكم اأن تدر�س���وا تاريخ العمارة يف بادكم منذ ع�س���ور قدمية، وكيف تطورت، وماهي الفنون واملواد امل�س���تخدمة 
يف العمارة، واأنواعها، واأهدافها . ومن يتجول يف بادكم تهامة و�س���راة فاإنه �س���وف ي�ساهد مئات الأنواع والأ�سكال 
املتباين���ة يف اأحجامها، ومواقعها، وفنونها، وطرق ال�س���تفادة منه���ا . ورمبا لو بحثتم عن خمطوطات اأو مدونات اأو 
وثائق يف هذا اجلانب فقد تفيدكم يف درا�سة مثل هذا املو�سوع احل�ساري املهم، الذي يعك�س �سورًا مهمة من تاريخ 

الأر�س والنا�س. ) ابن جري�س ( .
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ويوج���د يف باد بلجر�س���ي بل منطقة الباح���ة الكثري من املفردات وال�س���طاحات 
اللغوي���ة اجلدي���رة بالدرا�س���ة والهتم���ام، واذكر يف ال�س���حفات التالية بع�س���ًا من هذه 
الكلم���ات: )1( الغــربة: الأر�س الزراعي���ة املهملة. والغربة ) ب�س���كون الام وفتح الغني 
والب���اء والراء ( ويف خمتار ال�س���حاح الغرباء الأر�س )1( . ويف ل�س���ان العرب: ) الغرباء 
 والغربة اأر�س كثرية ال�سجر( )2(. )2( اجلفون: ال�سجر الكثيف امللتف . وجاء يف املحكم: 
) اجلف���ن �س���جر طيب الريح، وهذا اجلف���ن غري اجلفن من الكرم، ذل���ك ما ارتقى من 
احلبلة يف ال�س���جرة ف�س���مي اجلفن لتجفنه فيها واجلفن اأي�س���ًا من الأح���رار نبتة تنبت 
مت�سطحة واإذا يب�ست تقب�ست واجتمعت. ولها حب كاأنه احللبة واأكرث منبتها الآكام وهي 
تبقى �س���نني ياب�س���ة واأكرث راعيتها احلمر واملعزى، قال وقال بع�س الأعراب هي �س���لبة 
�س���غرية مثل العي�س���وم ولها عيدان �س���اب رقاق ق�سار وورقها اأخ�س���ر اأغرب ونباتها يف 
غلظ الأر�س وهي اأ�سرع البقل نباتًا اإذا مطرت واأ�سرعها هيجًا( )3(. )3( الكدرة : الرتبة 
الزراعية املعقودة. ويف معجم البلدان ج4، �س 326، القاعة ال�س���خمة من مدر الأر�س 
املثار. )4( احلقينة: اللنب احلام�س وي�س���تخرج منه الزبد. يف ل�س���ان العرب ج13، �س 
126. حقن اللنب يف ال�س���قاء يحقنه حقنًا �س���به فيه ليخرج زبدته حقنته اأحقنه بال�س���م 
جمعته يف ال�سقاء و�سببت حليبه على رائبه وا�سم هذا اللنب احلقني . ويف مو�سع اآخر من " 
ل�سان العرب "ج13، �س 125.حقن ال�سيء يحقنه حقنًا فهو حمقون وحقني حب�سه". )5( 
 احلبلة: الأر�س املحملة بالثمار واحلبلة : وهي الأر�س الكثيفة ال�سجر، جاء يف " املغرب" : 
) احلبل���ة الكرمة وهي �س���جر العنب واحدت���ه حبلة( )4(. )6( اآبــة: لفظ ينادى به البن 
اأب���اه وم�س���هورة يف بلجر�س���ي وهي يف الأ�س���ل لبني ه���ال بن عامر بن �سع�س���عة، فكما 
ج���اء يف �س���ري اأعام النباء : ) �س���معت عليًا وكان من اأف�س���ح النا�س يق���ول دفت اإلينا 
داف���ة من بني هال فخرج �س���بي فقال يا اأبة اإن فانًا دفعن���ي يف حومة املاء ( )5(. )7( 
اأثاره: ق�س���ده اأو نيته واأثاره كذا اأي ق�س���ده كذا. )8( اأدين: اأعطيني، واأدي يل، اإدغام 
ال���ام يف النون وهي لهجة ال�س���ودة يف جن���وب اجلزيرة العربية وتنطق حاليًا يف م�س���ر 
) ادين���ي (. )9( اأفلــح :بك�س���ر ال���ام : اذهب يف حال���ة الأمر( وبفتح ال���ام : راح، ويف 
التعريفات ج1، �س 563( الفاح الظفر واإدراك البغية.  )10( اأقبل: قدم اأو اأتى وتاأتي 

)1(   الرازي، حممد، خمتار ال�سحاح، ج1، �س 196 . 
)2(   ل�سان العرب، ج5، �س 6 .

)3(   املحكم واملحيط الأعظم، ج7، �س 457 . 
)4(   املغرب يف ترتيب املعرب، ج1، �س 178 . ل�سان العرب، ج11، �س 571 .

)5(   الذهبي، �سري اأعام النباء، ج10، �س 571 .
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ب�س���يغة الأمر ) اأقبل علينا ( اأي تعال. )11( احن: اأي نحن . )12( بالك: هل تتوقع ؟، 
وت�ستعمل يف حالة ال�سك والرجحان مثل قولهم : )بالك ي�سافر( " هل تتوقع اأن ي�سافر؟ 
وت�س���تعمل يف املغ���رب وم�س���ر . )13( بد قله : اأي اب���داأ بالقول ل���ه . )14( بن�سلي : اأي 
�سن�س���لي، ولهجة �س���نعاء للمخاطب واملتكلمني حني ي�س���األون ماذا تفعل���ون هنا ؟ يكون 
اجلواب بن�سلي وكذلك ي�ستخدمها اأبناء ح�سرموت يف اليمن، وت�ستعمل حاليًا يف م�سر 
. )15( تكرف�س: تداخلت اأرجله يف بع�س���ها، وتدحرج الرجل من جبل ومل يعد ي�س���يطر 
على نف�س���ه . ويف )ل�س���ان العرب ج6، �س 196( تكرف�س الرجل اإذا دخل بع�سه يف بع�س 
. )16( ثــاره: اتبع���ه، اأو خل���ك يف ثاره اأي تعقب���ه اأو اقتفي اأثره وتاأتي  م���ن الثاأر اأي حق 
مطلوب متابع. )17( ثم: اأي هناك، وتطلق على مكان بعيد ن�س���بيًا وم�س���هور مع الإ�سارة 
باليد، واإذا مل يكن معروفًا لل�س���ائل ا�س���تعي�س بها بت�س���مية املكان. فيق���ال : اأين فان ؟ 
واجل���واب : ث���م. اأو يف املكان الفاين . )18( ثماله : هي حائط ُيبنى على �س���فح اجلبل 
لاأر����س الزراعي���ة لتحديدها وحلفظ املي���اه. وجمعها ثمائل، وه���ي حوائط من احلجر 
اجلرانيتي، تبنى للحفاظ على الرتبة الزراعية من التجريف وقد اأثبتت جدواها اأف�س���ل 
من اخلر�س���انة امل�س���لحة التي حاول البع�س اأن ي�س���تعي�س بها عنها لأنها ت�س���مح بت�سرب 
املياه مع املحافظة على الرتبة، وت�س���مى امل�ساطب يف بع�س املناطق . ويف )ل�سان العرب 
ج1، ����س 91( الثمال���ة املاء القليل يبقى يف اأ�س���فل احلو�س اأو ال�س���قاء اأو يف اأي اإناء كان 
واملثملة م�س���تنقع املاء وقيل الثمالة املاء القليل يف اأي �س���يء كان )19( جيد: اأي �س���حب 

بقوة، وجذب، جيد ال�سيء اأي جذبه وت�ستعمل يف املغرب. )20( ح�ّسك: اأي انتبه .
 )21( ح�س بفتح احلاء: تقال لل�س���يء الذي يختفي ب�س���رعة، على �سبيل املثال )فاأر 
يه���رب اإىل جح���ره ( فيق���ال بفتح احلاء " َح�س هن���ا " اأي دخل جحرة " . وُح�س ب�س���م 
احلاء: وب�س���يغة الأمر فيقال : ) ُح�س هنا ( اأي ) ادخل هنا لاختفاء( وا�س���تقت منها 
كلمة احل�س���وة اأو املح�سي، وت�س���تعمل يف املغرب.  )22( اخلبزة : خبزة امللة ويف " ل�سان 
العرب ج5، �س 343( خبز اخلبزة الطلمة وهي عجني يو�س���ع يف امللة حتى ين�س���ج وامللة 
الرم���اد وال���رتاب الذي اأوقد في���ه النار واخلب���ز ويف ) خمتار ال�س���حاح ج1، �س 164( 
الُطرمو�س بوزن الع�س���فور خبز امللة . )23( دغل: اأي مزحة ثقيل، بك�سر الدال والغني، 
وتطل���ق على م���ن يبالغ يف املزاح با�س���تخدام يديه، فينتقم خمفيًا ق�س���ده ويخلط اجلد 
باملزاح . ويقال: دغله اأي �سربه يف مقتل، اأو طعنه غدرًا ولي�س وجهًا لوجه . )24( دمن : 
اأي خملفات البهائم وت�ستخدم لت�سميد الأر�س . والدمنة مرمى الروث، يطلق على املكان 
ال���ذي ترمى فيه املخلف���ات احليوانية )25( ذيــك : اأي تلك، وتعني تلك اإ�س���ارة للموؤنث 
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)لل�س���يء البعيد( اأما املذكر فالإ�س���ارة له ب� ) ذاك ذلك ( . )26( رخمة: طيور جارحة 
تاأكل اجليف، ول ت�س���تطيع اأن ت�س���يد، واملعنى هنا اأنها تقال للرجل الك�سول اأو الفا�سل . 
ويف ) ل�سان العرب ج12، �س 39( الرخم نوع من الطري واحدته رخمة مو�سوف بالغدر، 
ويف )ج3، �س 39( الرخم طائر اأبقع ي�س���به الن�س���ر يف اخللقة وهو ا�س���م جن�س وواحدته 
رخمة، وتطلق على الإن�س���ان ال�س���عيف يف قوله وعمله . )27( الركيب: الأر�س الزراعية 
التي ت�سقى مبياه الآبار وهي عك�س العرثية التي ت�سقى مبياه الأمطار، ويف ) ل�سان العرب 
ج1، ����س 433( الركيب امل�س���ارة وقيل اجلدول بني الدبرت���ني وقيل هي ما بني احلائطني 
م���ن الك���رم والنخل وقيل هي ما ب���ني النهرين من الكرم وهو الظه���ر الذي بني النهرين 
وقيل هي املزرعة . )28( الرواح: اأي الذهاب، ويف ) ل�سان العرب ج2، �س 464( الرواح 
قد يكون م�س���در قولك راح يروح رواحًا وهو نقي�س قولك غدا يغدو غدوًا . )29( الريع 
: يطل���ق على حمى القري���ة ومرعاها، وغالبًا ما يكون تًا مرتفع���ًا . يف ) معجم البلدان 
ج3، �س 109( الربع بالك�سر وهو املرتفع من الأر�س وقال عمارة هو اجلبل الواحد ريعة 
واجلمع رياع ومنه قوله تعاىل: [ اأََتْبُنوَن ِبُكلرِّ ِريٍع اآََيًة َتْعَبُثوَن] . ويف )ج8، �س 139( الريع 
املكان املرتفع وقيل الريع م�سيل الوادي من كل مكان مرتفع. )30( زيك: اأي مثل حالك، 
) اعطه زيك ( اأي) اعطه مثل حالك( . )31( �سرح : اأي خرج يف ال�س���باح الباكر، ويف 
)ل�سان العرب ج2، �س478( يقال �سرحت املا�سية اأي اأخرجتها بالغداة اإىل املرعى �سرح 
املال نف�س���ه اإذا رعى بالغداة اإىل ال�سحى ال�سرح املال ال�سارح ول ي�سمى من املال �سرحًا 
اإل ما يغدى به ويراح وقيل ال�س���رح من املال ما �سرح عليك يقال �سرحت بالغداة وراحت 
بالع�س���ي ويقال �س���رحت اأنا اأ�س���رح �س���روحًا اأي غدوت. )32( �سعطة اأو �سحطة : �سربه 
بقوة بع�س���ا طويلة اأو�سوط، �س���ربًة تبني باجللد اأثرًا واأ�سا�س الكلمة �سحطه ولكن بدلت 
احلاء عينًا وهذه هي لهجة هذيل وت�س���مى ) فحفحة ( وقد قراأ ابن م�س���عود - ر�سي اهلل 
عنه- "عتى" ) حتى ( . )33( �سعف: اأي حدود اجلبال، جهة تهامة، )34( �سدر: اأي ما 
بني ال�س���عف وال�سهل ويف )ل�سان العرب ج4/ �س 445( وال�سدر مقدمة كل �سيء واأوله. 
)35( عرثي : الأر�س التي ت�سقى بالأمطار، ويف ل�سان العرب، ج4، �س 541 قيل هو من 
عرثي النخل �سمي به لأنه ل يحتاج يف �سقيه اإىل تعب بدالية وغريها كاأنه عرث على املاء 
عرثًا با عمل من �س���احبه فكاأنه ن�س���ب اإىل العرث، ويف )ج14، �س 393( امل�س���قوي من 
الزرع ما ي�سقى بال�سيح واملظمئي ما ت�سقيه ال�سماء وهو بالفاء ت�سحيف ويف حديث معاذ 
يف اخلراج واإن كان ن�س���ر اأر�س ي�سلم عليها �س���احبها فاإنه يخرج منها ما اأعطي ن�سرها 
ريع امل�س���قوي وع�سر املظمئي امل�سقوي بالفتح وت�س���ديد الياء من الزرع ما ي�سقى بال�سيح 
 واملظمئي ما ت�س���قيه ال�س���ماء وهما يف الأ�س���ل م�س���درًا اأ�س���قى واأظماأ اأو �س���قى وظمئ . 
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)36( علو: اأي غرفة خا�س���ة، ويف ) خمتار ال�س���حاح، ج1، �س 190( الُعِلّية ب�سم العني 
الُغرف���ة واجلم���ع الَع���ايل . )37( عنقل : اأي تعنق���ل اأو عنقله اأي اأعيق �س���ريه، اأو عطله 
عن �س���ريه. )38( غدًا:اأي اذهب، ويف )ل�س���ان العرب ج10، �س 293( يف حديث داح�س 
والغرباء اأن قي�س���ًا اأتى حذيفة بن بدر فقال له حذيفة ما غدا بك قال غدوت لأوا�س���عك 
الره���ان اأراد باملوا�س���عة اإبطال الرهان، ويف )ج6، ����س 176( فاأطعمته حتى غدا وكاأنه 
اأ�س���ري ي���داين منكبيه كت���اف، ويف ) ج8، �س3( يف احلديث اغد عامل���ًا اأو متعلمًا ول تكن 
اإمعة، ويف ) معجم ما ا�ستعجم ج2، �س 565( بعث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جي�سًا اإىل دومة واأمر 
عليه���م عبدالرحمن بن ع���وف وعممه بيده وقال اغد با�س���م اهلل فجاهد يف �س���بيل اهلل 
تقات���ل من كفر باهلل واأكرث من ذكر اهلل ع�س���ى اهلل اأن يفتح عل���ى يديك فاإن فتح فتزوج 
بنت ملكهم . )39( فية : اأي ظل، ويقال يتفيوؤون اأو يتظللون من ال�سم�س . )40( قبعة: 
اأو غط���اء الراأ�س املحكم . )41( قدوم : اأي فاأ�س، ويف " معجم البلدان " جاء عن ا�س���م 
الفاأ�س : ) القدوم بالفتح وتخفيف الدال وواو �ساكنة وميم وهو يف لغة العرب الفاأ�س التي 
ينح���ت بها اخل�س���ب وجمعها قدم)1(. )42( ق�سادك : اأي اأمام���ك، اأو قدامك. وينطقها 
اجلر�س���يون وتقال لل�سخ�س الذي يبحث اأو ي�ساأل عن �سيء وهو اأمامه . )43( لك اهلل : 
ميني، وهي ميني يحلف بها اأهايل باجلر�سي، وهي �سائعة يف ال�سودان، وقد تكون منقولة 
مع بع�س الأ�سر اجلر�سية التي عملت هناك . )44( لكان: نعم، تاأكيد لأمر حدث، ولزال 
ينطقها اجلر�س���يون وتذكر حني ي�ستف�س���ر ال�س���خ�س عن �س���يء موؤكد اأنه �سيعمله فحني 
ت�س���األه يجي���ب ) ل كان (، وت�س���تعمل يف لبنان و�س���ورية . )45( ما �ســي : اأي ل يوجد اأي 
�سيء . )46( متاع : اأي هذا متاع اأو غر�س فان ل تاأخذه، وا�ستقت منها كلمة الأمتعة اأو 
الأغرا�س و ) بتاع ( امليم قلبت فيها باء .  )47( املجرة : اأي خندق، وهي �سق يف الأر�س 
يبداأ مبحاذاة راأ�س البئر ويتعمق حتى ي�سل اإىل مرتين، وي�سهل للبقرة اأو الثور   الهبوط 
حامًا املياه من قعر البئر بوا�سطة ال�سواين، ويف ) معجم البلدان ج5، �س )58( املجرة 
يف اللغ���ة مبنزل���ة ال�س���يء الذي يجر به اأو يجر فيه مو�س���ع . )48( املــرزح: اأي عمود من 
اخل�س���ب ال�س���لب جدًا "العتم اأو الزيتون الربي " وين�سب و�سط الدار ليقوم اأودها. ويف 
) ل�س���ان العرب ج2، �س 448( املرزحة اخل�س���بية التي يرفع بها وامِلرزح بالك�سر اخل�سب 
يرف���ع ب���ه الكرم عن الأر�س ويف التهذيب يرفع بها العنب اإذا �س���قط بع�س���ه على بع�س . 
)49( م�ســراع : اأي جزئ���ًا من الباب . ويف ) "ل�س���ان العرب" ج8، �س 199( م�س���راعا 
الباب بابان من�س���وبان ين�س���مان جميعًا، ويف )ج 11/ �س 296( امل�س���راع اأحد �سفقي 

)1(   احلموي، ياقوت، معجم البلدان ، ج4، �س 312 .
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الباب . )50( املهل: اأول ناجت حرق احلطب يف عملية ا�س���تخراج القار. يف ل�س���ان العرب 
ج11، �س644( املهل واملهل واملهلة �سديد امليت . )51( هاه، اأيوه اأي نعم وي�ستعملها اأبناء 
القبائل باحلجاز عند الإجابة على �سوت ينادي من على بعد . )52( هبط اأي: ذهب اإىل 
مكان منخف�س عن املكان الذي خرج منه، ويف ) خمتار ال�سحاح، ج1، �س 287( هبط 
ن���زل وبابه جل�س وهبطه اأنزله وبابه �س���رب يتعدى ويلزم ُيق���ال اللهم غبطًا ل هبطا اأي 
ن�س���األك  الغبطة ونعوذ بك اأن نهبط عن حالنا . قلت هذا حديث نقله الأزهري، واأهبطه 
فانهبط وهبط ثمن ال�سلعة اأي نق�س وهبطه غريه واأهبطه والَهبوط بالفتح احَلدور . ويف 
)ل�سان العرب، ج7، �س 423( هبط القوم �ساروا يف هبوط . )53( هه: مبعنى مل اأ�سمع 
اأو مل اأفهم اأو اأعد الكام، وهي كلمة عربية ف�س���حى ت�ستعمل يف اليمن وي�ستعملها بع�س 
القبائ���ل يف ال�س���راة وتهامة باململكة العربية ال�س���عودية عند عدم الفه���م اأو عندما يكون 
�سوت املتحدث خافتًا، وكذلك عند �سماع اخلرب الذي ل ميكن ت�سديقه وهي منت�سرة يف 

معظم الأقطار العربية)1(. 
�سابعًا : خال�سة القول :

اأ�س���كر الباحث على درا�سة هذا املو�س���وع الذي رمبا يجعل بع�س الباحثني يختلفون 
مع���ه، ويعار�س���ون قول���ه باأن �س���كان بلجر�س���ي هم اأ�سا�س���ًا من خماف جر����س يف باد 
ع�س���ري. كما اأنه جمع معلومات قيمة عن بلدة بلجر�س���ي يف الع�س���ر احلديث . ومازالت 
هذه احلا�س���رة ت�س���تحق املزيد من اأبنائها وبخا�س���ة يف تاريخها الإداري، والجتماعي، 
والقت�س���ادي، والفك���ري والتعليمي والثقايف منذ القرن )10-14ه����/ق16-20م(، فهو 
ميدان كبري وي�ستحق اأن يدر�س يف ع�سرات الكتب والبحوث . واأرجو من موؤرخي حمافظة 
بلجر�س���ي، ومن اأبناء منطقة الباحة اأن يعكفوا على درا�س���ة تاريخ بادهم وح�س���ارتها، 
فهي ذات عراقة تاريخية وتراثية وت�س���تحق اخلدمة والتفاين فيجمع موروثها ثم يحفظ 

ويوثق. 

)1(   هذه املفردات اأو امل�س���طلحات املذكورة مناذج قليلة من لهجات باد بلجر�س���ي اأو �س���روات منطقة الباحة، واأقول 
اإن لهجات هذه الباد من املو�س���وعات املهمة واجلديدة ويجب بحثها ودرا�س���تها يف بحوث علمية موثقة، واآمل من 

اأ�ساتذة ق�سم اللغة العربية واآدابها يف جامعة الباحة اأن يخدموا هذا املو�سوع بحثيًا وعلميًا . ) ابن جري�س ( . 
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ثالثــًا: وقفات مع �سوق �سبت تنومة الأ�سبوعي يف الع�سر احلديث. بقلم : اأ 

. د . �سالح بن علي اأبو عراد ال�سهري:)1(
ال�سفحةاملو�سوعم

492متهيد 1ـ 
495�سوق ال�سبت يف تنومة بني �سهر2ـ

496ن�ساأة ال�سوق وتاريخه3ـ 
496موقع ال�سوق 4ـ 
497ملحة عن تاريخ ال�سوق 5ـ

502جغرافية ال�سوق، اأوقاته، رواده، اأق�سامه6ـ 
504اأ ـ اأوقات ال�سوق ورواده 

506ب ـ اأق�سام ال�سوق 
509امل�سادر واملراجع 7ـ 

1ـ متهيد:
طالعت على مدى ال�س���نوات القليلة املا�س���ية عددًا من الدرا�سات التاريخية وبع�س 
املقالت ال�س���حفية التي تناولت جوانب خمتلفة من احلديث التاريخي عن �سوق ال�سبت 
الأ�س���بوعي يف حمافظة تنومة بني �س���هر، ومنها الأبحاث والكتابات التالية التي �ساأ�سري 
اإليها ح�سب تاريخ ن�سرها على النحو التايل: )اأ( : ما كنت قد كتبته يف كتابي: " تنومة بني 
�سهر"، �س���من �سل�سلة )هذه بادنا (، رقم )46( . ال�سادر عن الرئا�سة العامة لرعاية 
ال�س���باب، الإدارة العامة للن�س���اطات الثقافي���ة يف عام )1414ه����/1994م( . )ب( � ما 
كتبه الأ�ستاذ الدكتور/ عبداهلل بن حممد اأبو داه�س، بعنوان : " من تاريخ اأ�سواق ع�سري 
الأ�سبوعية [ درا�سة وثائقية موجزة ] "، واملن�سور يف العدد )3(، ال�سنة )3(، ال�سفحات 
من ) 200� 206(، ال�سادر يف عام )1419ه�/1420ه�( . �سمن ) حوليات �سوق حبا�سة(، 
ال�س���ادر عن نادي جازان الأدبي . )ج( ما دونه الأ�ستاذ / �سعيد بن عبداهلل بن معي�س 
بعنوان : " �سوق �سبت تنومة اأ�سالة التاريخ ت�سدح يف جوانبه"، يف العدد )16462( من 
جريدة )الريا�س(، ال�س���ادر يوم ال�سبت ) 1434/9/11ه� املوافق 20يوليو / 2013م( 
)د( ماكتبته حتت عنوان: " �س���فحات من تاريخ حمافظة تنومة مبنطقة ع�س���ري خال 
الع�س���ر احلديث"، املن�س���ور �سمن الق�س���م الرابع من كتاب : " القول املكتوب يف تاريخ 

)1(  للمزيد عن �سرية اأبو عراد انظر: غيثان بن جري�س ، القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ، ج�8 ، �س 368 . ج�10 ، �س 
315 . ج�15 ، �س 378 .
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اجلنوب .. ع�سري، جنران، جازان، رنية، تربة، اخُلرمة " . اإعداد : اأ. د / غيثان بن علي 
بن جري�س . اجلزء)9( . الريا�س: مطابع احلمي�سي، يف ال�سفحات من )298 - 363(. 
ال�س���ادر يف عام )1437ه�/2016م( . )ه�( � بحثه ودونه الأ�س���تاذ/ ر�س���اد بن عبداهلل 
الطنيني ال�س���هري، بعنوان : " �س���وق ال�س���بت يف �س���روات بني �س���هر يف الع�سر احلديث 
 واملعا�س���ر"، واملن�س���ور يف اجلزء )11(، من كتاب : القول املكت���وب يف تاريخ اجلنوب ..

) اأج���زاء من ع�س���ري( . اإع���داد : اأ . د . غيث���ان بن علي بن جري�س . يف ال�س���فحات من 
)114- 161( . ال�سادر يف عام )1438ه�/2017م( )1(. 

والأ�سواق الأ�س���بوعية القدمية واحدة من اأبرز الظواهر الجتماعية التاريخية التي 
عرفه���ا الإن�س���ان يف بادنا منذ القدم ! فاإن واقع احلال ُيثب���ت اأن لها كثريًا من املظاهر 
الجتماعي���ة، وهو ما ُي�س���ري اإليه اأح���د الباحثني بقوله: " غذ ُتعد تلك الأ�س���واق من اأبرز 
املظاهر الجتماعية احلية ذات املجال التجاري املحلي، واملنطلق القت�س���ادي املحدود، 
اإىل جان���ب كونه���ا املواطن الأ�سا�س���ية التي يتعارف فيها النا����س ؛ ويتبادلون فيها املنافع 
واحلاج���ات ") عبداهلل اأبو داه����س، 1419ه�/1420ه�، �س 201(. من هنا فاإنني اأجزم 
اأن تلك الأ�سواق الأ�سبوعية كانت ظاهرة اجتماعية ت�ستهر بها اأنحاء خمتلفة يف اجلزيرة 
العربية بعامة، ويف املنطقة اجلنوبية من اململكة العربية ال�س���عودية خا�سة ؛ حيث توارث 
الأجيال فيها هذا النمط احلياتي املميز الذي يقوم على تخ�س���ي�س اأحد اأيام الأ�س���بوع 
للقيام مبهمة الت�س���وق، وممار�س���ة مهنة البيع وال�سراء ملختلف ال�س���لع ال�ستهاكية التي 
يحتاجه���ا الإن�س���ان يف حيات���ه اليومي���ة داخل جمتمعه ال���ذي يعي�س فيه، اإ�س���افة اإىل ما 
ميار�س يف تلك الأ�س���واق من املهام احلياتية املتنوعة �س���واًء اأكانت دعوية، او اقت�سادية، 

اأو اجتماعية، اأو قبلية، اأو غري ذلك )2(.

)1(  باد تنومة بني �س���هر من امل�س���توطنات الب�س���رية القدمية، ومازالت من احلوا�س���ر الرئي�س���ية يف باد ال�سروات . 
واإذا كان �س���در عنها بع�س الدرا�س���ات القليلة واملخت�س���رة، فمازالت بحاجة اإىل درا�سات اأطول واأ�سمل واأعمق يف 
اأ�سولها التاريخية، واأن�ساب قبائلها، ودورها التاريخي واحل�ساري منذ ع�سر ما قبل الإ�سام اإىل وقتنا احلا�سر. 
وهذه الناحية جرى على اأر�س���ها الكثري من الأحداث ال�سيا�سية والع�سكرية خال الع�سر احلديث )ق10� 14ه�/ق  
16� 20م(، وناأمل اأن نرى من اأبنائها من يوثق تاريخها ال�سيا�س���ي والإداري واحل�س���اري منذ الع�س���ور الإ�س���امية 
الو�س���يطة حتى ع�سرنا احلا�س���ر. اأما هذه الوقفات التي يدونها الأ�ستاذ اأبو عراد وبخا�سة عن �سوقها الأ�سبوعي، 
فالف�سل يف ذلك يعود لبن تنومة الأ�ستاذ ر�ساد الطنيني الذي عكف على بحث علمي عن هذا ال�سوق اأثناء درا�سته 
درجة املاج�س���تري يف ق�س���م التاريخ بجامعة امللك خالد، وكان بعنوان : �سوق ال�سبت يف �سروات بني �سهر يف الع�سر 
احلدي���ث واملعا�س���ر. وهذا البحث هو الذي انطلق من���ه اأبوعراد وذكر بع�س اأقواله ووجه���ات نظره، وقد يظهر يف 

امل�ستقبل من يجري درا�سة اأ�سمل واأو�سع عن تنومة واأ�سواقها، ومعاملها احل�سارية والتاريخية.) ابن جري�س( . 
)2(  باد تهامة وال�س���راة مليئة بالأ�س���واق الأ�س���بوعية القدمية، ومازال بع�س���ها قائمًا حتى وقتنا احلا�س���ر . وهي من 
املوا�سع التي تعك�س العديد من ال�سور احل�سارية التي عا�سها �سكان هذه الباد منذ الع�سر اجلاهلي وعرب اأطوار 

التاريخ الإ�سامي املبكر والو�سيط واحلديث .) ابن جري�س( . 
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والأ�سواق الأ�سبوعية كانت ولزالت حتظى اإىل حٍد ما بعناية واهتمام اأبناء هذه   
املنطقة على وجه اخل�س���و�س منذ القدم ؛ ولي�س اأدل على ذلك من اأن كل قبيلة اأو بلدة 
تخت�س يف الغالب باأحد اأيام الأ�س���بوع ليكون يوم ال�س���وق لها ؛ حيث كان كل �سوق ي�سمى 
يف الغالب با�سم اليوم الذي يقام فيه، فيقال: �سوق ال�سبت، اأو �سوق الإثنني، وهكذا، وقد 
ُي�ساف اإىل ا�سم اليوم ا�سم املكان اأو القبيلة كاأن يقال: �سبت تنومة، اثنني بلل�سمر، ثلوث 
املنظر، .. اإلخ . واجلدير بالذكر اأن تلك الأ�س���واق الأ�س���بوعية كانت تخ�س���ع للعديد من 
الأعراف القبلية والأنظمة ال�س���ارمة التي ُتعنى يف املقام الأول بتنظيم �س���وؤونها، وتكفل 
حمايتها، وتقوم بحل واإ�ساح ما قد يقع فيها من خ�سومات اأو خافات بني املت�سوقني من 
روادها، ونحو ذلك . مل تكن مهمة تلك الأ�سواق حم�سورة يف عملية البيع وال�سراء ؛ فقد 
كان لل�س���وق يف املا�سي الكثري من الوظائف واملهام الجتماعية، والتعليمية، وال�سيا�سية، 
والدينية، والدنيوية، فهو يوم املقا�س���اة، واملحاكمة، وحمل اإعان قواعد القبائل للنا�س، 
وه���و يوم تاأدي���ب املُجرمني وتطبيق العقوب���ات بحقهم، ومكان اإب���اغ اإعانات احلكومة 
لأفراد املجتمع، كما اأنه يوم ق�ساء احلوائج، وتناقل الأخبار، وحتديد مواعيد املنا�سبات 

العامة املختلفة )1(. 
وكان ي���وم ال�س���وق يف تنومة اإىل عه���د قريب مُيثل العيد الأ�س���بوعي الذي يلتقي فيه 
اأبناء القبائل من اأهل تنومة وغريهم لغر�س البيع، وال�س���راء، وق�ساء احلاجات، وتبادل 
املناف���ع، فكانوا يجلبون الأغن���ام، والأبقار، واجلمال، وغريها من الدواب، اإ�س���افة اإىل 
املنتج���ات الزراعي���ة واحليوانية، وعر�س امل�س���نوعات املحلية، لغر�س بيعها و�س���راء ما 

يحتاجون اإليه من طعام، وك�ساء، وموا�سي، واأغرا�س منزلية اأخرى)2(. 

)1(  هكذا كانت طبيعة الأ�سواق الأ�سبوعية عند العرب قدميًا، وبخا�سة اجلزيرة العربية، فكل ناحية اأو قبيلة اأو ع�سرية 
تعقد �س���وقًا اأ�س���بوعيًا يف بادها خلدمة �سكانها يف �ستى مناحي احلياة . ومن يطالع الوثائق التي تعك�س تاريخ تلك 
الأ�س���واق ف�س���وف يحدها متنوعة يف بنودها وتواريخها والفئات الب�س���رية التي اأ�س���رفت عليها ودونت معلوماتها . 
وقد جمعت خال الأربعني عامًا املا�س���ية الكثري من الوثائق التاريخية التي تف�س���ل احلديث عن اأ�س���واق اأ�سبوعية 
يف مناطق جنران، وجازان، وع�س���ري، والقنفذة، والباحة، وحوا�س���ر احلجاز الرئي�س���ية . واآمل اأن اأجد الوقت حتى 
اأ�سدرها يف عمل علمي يخدم املوؤرخني والباحثني وطاب الدرا�سات العليا . ولي�س �سوق �سبت تنومة الأ�سبوعي اإل 
واحدًا من تلك الأ�س���واق الأ�س���بوعية الكثري التي عرفها التهاميون وال�س���رويون يف املا�سي، وقد تا�ست يف ع�سرنا 

احلا�سر وحل حملها اأ�سواق يومية حديثة .) ابن جري�س( . 
)2(  �س���اهدت من���ذ ت�س���عينيات القرن الهجري املا�س���ي العديد من الأ�س���واق الأ�س���بوعية يف مناطق ع�س���ري، وجازان، 
وجنران، والباحة، والطائف، وكانت مكتظة بال�س���لع املحلية وامل�س���توردة . ومو�س���وع الأ�س���واق يف اأر�س ال�س���روات 

يحتاج اإىل ع�سرات الدرا�سات العلمية املوثقة . ) ابن جري�س( . 
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2ـ �سوق ال�سبت يف تنومة بني �سهر:

ُيعد �سوق ال�سبت يف تنومة بني �سهر واحدًا من اأكرب الأ�سواق الأ�سبوعية التي ُعرفت   
قدميًا، والتي مازالت اإىل حد ما حمافظة على جزء كبري من طابعها الرتاثي القدمي يف 
املنطقة اجلنوبية بعامة، ويف باد �سراة احلجر بخا�سة . وي�سري اإليه اأحد الباحثني بقوله 
: " وهو �سوق ُيقام يف باحة تنومة كل يوم �سبت، اأكرب اأ�سواق بني �سهر" ) حممد عمر رفيع، 
1773ه�، �س 108(. كما ذكر �سوق ال�سبت يف بع�س الكتب التاريخية، فقد جاء يف كتاب ) 
مذكرات �سليمان �سفيق با�سا مت�سرف ع�سري( قوله : " وقد اأطلقنا يف �سوق ال�سبت مدافع 
 التحية من ثاثة مواقع، واحدًا وع�سرين مدفعًا من كل موقع اإعامًا لاأهايل بو�سولنا" 
) حمم���د ب���ن اأحم���د العقيل���ي، 1405ه����، ����س 174 ( . واأ�س���اف قائ���ًا : " اإن �س���وق 
ال�س���بت م���ن من���ازل ) بن���ي اأثلة ( اأح���د اأفخاذ بلح���ارث " ) حممد بن اأحم���د العقيلي، 
 )Sir Kinahan 1405ه����، ����س 182(. وذك���ر ال�س���وق الكاب���نت كيناه���ان كورنوالي����س
 )Cornwallis  فق���ال: " ه���ي ال�س���وق الرئي�س���ي لبني �س���هر، ومركز جت���اري هام للبدو 
 ال�س���رقيني الذي���ن يجلب���ون البلح واخلي���ول واجلمال، ويقاي�س���ونها بالقم���ح واحلبوب" 
) كورنوالي�س، 1432ه�، �س 58(. وذكره فوؤاد حمزة يف كتابه ) يف باد ع�س���ري ( فقال: 
" ولقبيلة بني �س���هر اأ�س���واق اأ�س���بوعية �س���هرية " .. ذكر منها : " �سوق تنومة يف قرية اآل 
�س���فوان . يوم ال�س���بت " ) ف���وؤاد حمزة، 1388ه�، ����س 162( . وموقع ال�س���وق لي�س كما 
ذكر فوؤاد حمزة يف قرية اآل �س���فوان، ولكنه يف موقع متو�س���ط بني ثاث قبائل هي : ) اآل 
�سفوان من اجلهة اجلنوبية، واآل ح�سني من اجلهة ال�سرقية وال�سمالية ال�سرقية، واآل بن 

يعلى من اجلهة الغربية وال�سمالية الغربية ( )1(. 
اأما �سبب ت�سمية �سوق ال�سبت بهذا ال�سم فريجع يف الأ�سل اإىل ارتباطه الزماين   
بيوم ال�س���بت من كل اأ�س���بوع، التي ت�سري اإىل اأن �سوق �سبت تنومة بني �سهر " يقع يف بلدة 
) �س���بت تنومة ( التي �س���ميت به، والتي تتو�سط قرى تنومة " ) �سالح بن علي اأبو عراد . 
1414ه�، �س 61 ( . ويوؤكد ذلك ما جاء من ذكر هذا ال�س���وق �س���من ) مذكرات �سليمان 
�س���فيق با�س���ا مت�س���رف ع�س���ري(، فقال: " واإمنا �ُس���ميت هذه البلدة ) �س���وق ال�سبت ( ؛ 

)1(  نعم ذكر هذا ال�س���وق بع�س املوؤرخني والباحثني يف القرن )14ه�/20م(، لكن هذا ال�س���وق اأقدم من هذا التاريخ، 
ومن يطالع الوثائق غري املن�سورة منذ القرن )12ه�/18م( فاإنه �سوف يجد ذكرًا ل�سوق �سبت تنومة واأ�سواق اأخرى 
يف ب���اد ال�س���روات املمت���دة من الطائف اإىل جنران . كما اأن الأر�س���يف العثماين ي�س���تمل على مئ���ات الوثائق التي 
تخدم تاريخ وح�س���ارة ال�سرويني والتهاميني يف الع�سر احلديث . والتجارة، والأ�سواق، وال�سادرات والواردات من 
املو�سوعات املذكورة يف تلك الوثائق . كما يوجد كتب عربية واأجنبية اأ�سارت اإىل اأ�سواق ال�سروات الأ�سبوعية خال 
القرون الثاثة املا�س���ية . واآمل اأن نرى باحثني جادين يدر�س���ون تاريخ تلك الأ�س���واق م���ن القرن )10�14ه�/ق16� 

20م( .) ابن جري�س( . 
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لأنه قام فيها يف كل يوم �س���بت �س���وق عظيمة تق�سدها القبائل من جميع الأطراف لتبيع 
فيه���ا م���ا تاأتي به من نتاجها، وت�س���رتي ما يعر�س فيها من الأقم�س���ة، والغاز [ اأي اجلاز 
اأو القاز كما يف الت�س���مية املحلية، وُيق�سد به الوقود اأو الكريو�سني ]. والبنادق احلربية، 
والر�س���ا�س " ) حممد بن اأحمد العقيلي، 1405ه�، �س 182� 183 ( . وجاء التاأكيد على 
هذا املعنى يف كتاب : ) املعجم اجلغرايف للباد ال�سعودية � منطقة ع�سري، لاأ�ستاذ علي 
اإبراهيم نا�س���ر احلربي، فقال: " �س���بت تنومة على ا�س���م اأحد اأيام الأ�سبوع م�ساف اإىل 
تنومة بني �سهر " ) علي اإبراهيم نا�سر احلربي، 1417ه�، �س 794(. كما اأ�سار الأ�ستاذ 
الدكتور/ غيثان بن علي بن جري�س يف كتابه : ) باد بني �سهر وبني عمرو خال القرنني 
الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني )19�20م(، اإىل هذا ال�سوق، فقال: " يوجد مبنطقة 
ال�س���راة بو�سط اأر�س تنومة، وهو ال�سوق الذي اأ�س���ار اإليه كل من كورنوالي�س وال�سريف" 

)غيثان بن علي بن جري�س، 1429ه�، �س 158( )1(. 
3ـ ن�ساأة ال�سوق وتاريخه : 

ل يوجد دليل تاريخي حقيقي ُيثبت بداية هذا ال�سوق، وجند الأ�ستاذ الدكتور/عبداهلل 
اأبوداه�س يف كتابه ) اأهل ال�س���راة يف القرون الإ�س���امية الو�سيطة 400� 1200ه�(، كما اأن 
اأح���د الباحث���ني ال�س���باب يف جمال التاريخ قد تط���رق اإىل ذلك فقال : " اأم���ا التاريخ املوثق 
ل�س���وق �س���بت تنومة فيعود اإىل الثلث الأول من القرن الرابع ع�س���ر الهجري وبدايات القرن 

الع�سرين امليادي" ) ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 120( )2(. 
4ـ موقع ال�سوق : 

ياأتي موقع �س���وق ال�س���بت يف مكان متو�سط بالن�س���بة ملحافظة تنومة الإدارية، فا   
هو يف اجلهة ال�س���مالية منها، ول هو يف اجلهة اجلنوبية، كما اأنه يف موقع متو�س���ط تقريبًا 
بني اجلهتني ال�س���رقية والغربية لتنومة، وقد اأكدت اإحدى الدرا�س���ات احلديثة تو�سط موقع 

)1(  نتطل���ع اإىل م���ن يدر����س تاريخ هذا ال�س���وق اأو باد تنوم���ة منذ القرن )10�14ه����/ق16�20م(، واآم���ل اأن نرى اأحد 
الباحثني اأو املوؤرخني من اأبنائها من يقوم بهذا العمل العلمي . ) ابن جري�س( . 

)2(  ي���ورد اأب���و عراد قول اأبو داه�س الذي ُبني على الظن والتخمني، فه���و يورد كلمة ) يقال (، ول ندري من هو القائل، 
وهل هذا القول قدمي، اأو حديث، اأو مكتوبًا، اأو �سمعه م�سافهة ؟ وقد علقت على هذه الرواية يف درا�سة علمية �سابقة 
. ويف باد ال�س���راة اأ�س���واق اأقدم، و اأكرب، واأ�س���هر من �سوق �سبت تنومة، ول نعرف اأي�س���ًا بداية ن�ساأتها . كما اأ�سار 
الأ�ستاذ �سالح اأبو عراد اإىل رواية ر�ساد الطنيني الذي يذكر اأن هذا ال�سوق ورد ذكره يف م�سادر ومراجع يف بداية 
القرن )14ه�/20م( وهذا كام �س���حيح وقد اأ�س���ار ابن عراد اإىل بع�سها يف بداية درا�سته هذه، لكن بداية ال�سوق 
اأ�س���بق من هذا التاريخ الذي ذكره الطنيني، فهناك وثائق منذ القرن )12ه�/18م( تذكر بع�س اأ�سواق ال�سروات، 
ومنها اأ�س���واق منطقة تنومة، وهذا الذي نريد معرفته ودرا�س���ته، وناأمل اأن نرى م���ن املوؤرخني اجلادين من يدر�س 
جميع اأ�سواق �سروات بني �سهر، اأو اأ�سواق باد رجال احلجر ) بللحمر، وبلل�سمر، وبني �سهر، وبني عمرو ( . ) ابن 

جري�س( . 
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ال�س���وق لق���رى حمافظة تنومة، وهو ما ي�س���ري اإليه اأحد الباحثني بقول���ه: " ولتحديد موقعه 
بدقة اأكرث ا�س���تخدام الباحث و�س���ائل التقنية احلديثة، فعند قيا�س طول تنومة احلا�س���رة 
من ال�سرق اإىل الغرب، ومن ال�سمال اإىل اجلنوب، وجدنا طولها حوايل )10كم(، ولها من 
العر�س مثل ذلك، وعلى �س���وء ذلك مُيكن حتديد موقع ال�س���وق، فنجده يبعد عن اأق�س���ى 
نقطة من اجلنوب ) 5،5كم(، ومن جهة ال�س���مال يبعد حوايل )4،5كم(، اأما من ال�س���رق 
اإىل الغرب فنجده يبعد عن اأق�سى نقطة من حدود تنومة �سرقًا حوايل )6كم(، ويبعد عن 
اأق�س���ى نقطة غربًا حوايل )4كم( . وي�س���تنتج الباحث من ذلك وقوع هذا ال�س���وق يف قلب 
تنومة تقريبًا، وجند موقعه منا�سبًا جدًا �سواًء لل�سكان املحليني، اأو القبائل املجاورة لتنومة، 
ولباقي املناطق يف ال�سراة " ) ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 118( )1(. 
ولأن هذا ال�سوق ُيعد ال�سوق الأ�سبوعي الوحيد يف جمموع قرى تنومة بني �سهر التي 
متتد من عقبة دهناء جنوبًا حتى عقبة القامة �س���ماًل، فقد كان يقام يوم ال�سبت من كل 
اأ�سبوع، وكانت له اأ�سماء عديدة نظرًا ملنزلته يف النفو�س، حيث كان اأبناء القبائل يعتزون 
كثريًا ب�سوقهم، ولذلك فاإنه يعرف عندهم منذ القدم با�سم ) ال�سوق (، اأو ) ال�سبت (، 

اأو ) �سبتان (، وقد ي�سمى ) �سوق ال�سبت( )2(. 
وقد اأ�س���ار الأ�س���تاذ ر�س���اد اإىل اأن ت�س���مية هذا ال�سوق با�سم ) �س���بتان ( ترجع اإىل 
اعتزاز اأبناء املنطقة ب�س���وقهم ؛ ومما قال : " واأطلق عليه هذا ال�س���م بني عامة النا�س 
كنوع من املديح والتدليل، لتوفر اأنواع ال�س���لع فيه يوم ال�س���بت ؛ فيقال لل�سخ�س اإذا اأراد 
�س���لعة م���ا : ) عليك ب�س���بتان (، ويف الغالب اأن الت�س���مية حملية بني اأبن���اء تنومة، ورمبا 

املناطق املجاورة لها ") ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 122()3(. 
5ـ ملحات من تاريخ ال�سوق :

لي����س هن���اك ما يثبت التاريخ احلقيق���ي الذي مُيكن العتماد علي���ه يف اجلزم بتاريخ 
بداية �سوق �سبت تنومة، واإن كنا جنزم اأنه �سوق معروف منذ اأزمان قدمية ؛ اإل اأن اجلزم 

)1(  اإنني اأ�سكر الأ�ستاذ ر�ساد الطنيني الذي اأورد هذه امل�سافات التي حتدد موقع �سوق �سبت تنومة . وعمله هذا يتوقف 
عند ما ذكره اأبو عراد، لكنه فتح جماًل للنقا�س وتدوين اأقوال ودرا�سات حول هذا ال�سوق، وناأمل اأن نرى من اأبناء 
�سروات تنومة، اأو باد بني �سهر، اأو رجال احلجر من يدر�س اأ�سواقها الأ�سبوعية التي عرفها اأهل هذه الباد منذ 

القرن )10�14ه� / ق16�20م(  . ) ابن جري�س( . 
)2(  اأ�سك يف هذا القول، فاأر�س تنومة وا�سعة وي�ستوطنها العديد من القبائل والع�سائر منذ القدم، ول ي�ستبعد اأن فيها 

اأ�سواقًا اأ�سبوعية اأخرى غري �سوق ال�سبت. ) ابن جري�س( . 
)3(  ما ذكره ر�ساد الطنيني باأن �سبتان يق�سد بها املدح، فذلك قول مقبول وبخا�سة اإذا كان يتوفر فيه كل ما يحتاجه 
النا�س من ال�س���لع والتجارات . اأما كلمة ) التدليل ( فا موقع لها ويف�س���ل ا�ستبعادها من الن�س املذكور اأعاه . ) 

ابن جري�س( . 
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بتاريخ معلوم ي�ستلزم ال�ستناد اإىل ما يثبت ذلك . وعلى الرغم من اأن هناك من الباحثني 
من يرى اأن �سوق �سبت تنومة يعد واحدًا من اأقدم الأ�سواق الأ�سبوعية التي عرفت يف �سبه 
اجلزي���رة العربي���ة، وهو ما اأ�س���ار اإليه داه�س يف معر�س حديثه عن تاريخ اأ�س���واق ع�س���ري 
 الأ�سبوعية بقوله: "اإىل غري ذلك من الأ�سواق الأ�سبوعية ال�سهرية يف جبال ال�سراة مثل �سوق 
)ال�سبت( بتنومه بني �سهر الذي يعود قيامه اإىل �سنة ثمان واأربعني واأربعمائة للهجرة " ) 
عبداهلل بن حممد اأب���و داه�س، 1419ه�/1420ه�، �س 206(. وحقيقة الأمر تفر�س علينا 
ع���دم الت�س���ليم مبثل هذا الق���ول دون دليل تاريخي مقبول . ومع اأنن���ي كنت قد اأبديت هذا 
القول يف فرتة م�ست كما اأ�سار اإىل ذلك الأ�ستاذ/ �سعيد بن عبداهلل بن معي�س يف حتقيق 
�سحفي م�سور عن ال�سوق حتت عنوان : " �سوق �سبت تنومة اأ�سالة التاريخ ت�سدح يف جوانبه 
"، ون�سر يف العدد )16462( من جريدة )الريا�س( ال�سادر يوم ال�سبت 1434/9/11ه� 
املواف���ق 20يوليو 2013ه�؛ اإل اأنني تراجعت عن ذلك عندما تبني يل عدم دقته التاريخية، 
ولأن اجلزم مبثل هذا القول ل ميكن اأن يكون مقبوًل بدون اأدلة تربهن على �س���حته، وهو 
ما يوؤيدين عليه غيثان بن جري�س الذي قال يف تعليقه على هذا املو�سوع:" �سوق ال�سبت يف 
تنومة من الأ�سواق الأ�سبوعية القدمية ؛ بل اإن باد تهامة وال�سراة عرفت اأ�سواقًا اأ�سبوعية 
كثرية وقدمية، ولكن القول باأن تاأ�سي�س���ه كان يف القرن اخلام�س الهجري ) احلادي ع�س���ر 
امليادي (، فهذا قول غري دقيق، لأين حاولت الطاع على جميع امل�س���ادر والكتب وبع�س 
الوثائق التي اأ�سارت اإىل جتارات اأهل ال�سراة خال القرون الإ�سامية الو�سيطة، فلم اأجد 

اأي رواية تقول بذلك") غيثان بن علي بن جري�س، 1437ه�، �س 330()1(. 
وهن���ا اأق���ول : اإنن���ي بع���د كث���ري م���ن التاأم���ل والتدب���ر اتف���ق مع ه���ذا ال���راأي الذي 
ذك���ره اب���ن جري����س لكون���ه ينطلق م���ن منطل���ق علم���ي بح���ت ؛ اإذ اأن هناك ع���ددًا من 
امللحوظ���ات الت���ي ينبغ���ي التنبه له���ا واأخذها يف احل�س���بان، وياأت���ي من اأبرزه���ا التايل 
 : )اأ(  يثب���ت التاري���خ اأن ب���اد ال�س���روات ماأهول���ة بال�س���كان من���ذ قرون طويل���ة، ومنها 
) تنومة ( التي يقول عنها الهمداين: " وتنومة واد فيه �س���تون قرية اأ�س���فله لبني ي�س���ار، 
واأع���اه لبلح���ارث بن �س���هر" ) احل�س���ن بن اأحمد ب���ن يعقوب الهم���داين، 1397ه�، �س 

)1(  اإن اأوطان ال�س���روات وتهامة ذات ثقل ح�س���اري قدمي، فهي م�س���توطنات ب�س���رية منذ اآلف ال�سنني، كما اأنها ذات 
موارد طبيعية متنوعة، ولهذا انت�س���رت الأ�س���واق الأ�سبوعية يف اأرجائها منذ ع�سور ما قبل الإ�سام وخال القرون 
الإ�س���امية املبكرة والو�س���يطة واحلديث���ة . وجند كتب الرتاث الإ�س���امي املبكرة ) التاريخي���ة، واللغوية والأدبية، 
واجلغرافي���ة وكت���ب الرحالة، وغريه���ا ( تذكر الكثري من الأ�س���واق واملحطات التجارية يف طول الباد وعر�س���ها، 
لكن امل�سكلة الكربى اأننا ل منلك تواريخ وا�سحة ودقيقة عن بدايات تلك املحطات اأو الأ�سواق، ول نعرف الأحداث 
التاريخية واحل�سارية لكل مكان اأو �سوق جتاري. وناأمل اأن تك�سف لنا الدرا�سات الأثرية معلومات دقيقة وحقيقية، 

وهي ما ل جنده يف امل�سادر التقليدية . ) ابن جري�س( . 
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261(. واعتمادًا على ذلك فاإن من امل�س���لمات اأن مثل هذا العدد من القرى وما فيها من 
التجمعات الب�سرية والعمران لبد لها من �سوق جتاري يخدم اأغرا�سهم احلياتية، وهذا 
يدعم وجود �س���وق جتارية، بل اإنها رمبا كانت اأكرث من �سوق، ولكن الأمر املوؤكد اأنه لي�س 
بال�س���وق احلايل، ول ميكن اأن يكون ذلك ال�سوق بالكيفية التي ذكرت عن ال�سوق املذكور 
واملعروف يف ع�س���رنا . واأكد هذا املعنى الأ�س���تاذ ر�س���اد الطنيني فقال: " من الوا�س���ح 
اأنه مل يكن يف تنومة �س���وق م�س���هور عند مرور الهمداين، ولو كان كذلك لذكره، ول�سيما 
اأن و�س���فه لتنومة كان و�س���ف امل�ساهد ل ال�سامع" )ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 

1438ه�، �س 120( )1(.
)ب( كلنا نعلم اأن اأقدم املعلومات التاريخية التي اأ�سارت اإىل هذا اجلزء من بادنا 
قد جاءت فيما ذكره الهمداين يف كتابه ال�سهري) �سفة جزيرة العرب (، الذي يرجع اإىل 
القرن الرابع الهجري، والذي يعد مرجعًا اأ�سا�س���يًا لكل من كتب عن تاريخ املنطقة، ومع 
ذلك فاإن كتاب الهمداين يخلو من اأي اإ�سارة اإىل هذا ال�سوق، مع العلم باأن الهمداين كان 
دقيقًا يف غالب و�س���فه، وكان ُي�سري وبالتف�سيل لكثري من اجلوانب التي �ساهدها اآنذاك 
كالعقب���ات، والأودية، واجلبال، واملراعي، واحل�س���ون، واملناه���ل، ونحوها، ول ميكن اأن 
يتجاهل ذكر �س���وق كبرية تخدم عددًا كبريًا من القرى .)ج( ل ميكن الت�سليم باأن �سوقًا 
�س���هريًا يقارب عم���ره )991عامًا( مل يذكر يف اأي مرجع تاريخي قدمي، ولي�س ب�س���حيح 
اأبدًا اأن كل من كتب عن تاريخ املنطقة يف املا�سي قد  اأغفل ذكره وتنا�ساه، ثم اإن من غري 
املمكن العتماد على جمرد الروايات ال�سفهية اأو الظنية يف هذا ال�ساأن )2(. واخلا�سة : 
اأنني ل اأتفق مع القول باأن ال�س���وق احلايل املعروف ب�سوق ) ال�سبت ( يف تنومة بني �سهر 

يعود يف تاريخ قيامه ون�ساأته اإىل �سنة ثمان واأربعني واأربعمائة للهجرة .
وقب���ل اأن اأحت���دث عن بع�س التفا�س���يل حول �س���وق ال�س���بت يف تنومة �س���اأتناول   
بال�س���رح اأح���د اأبرز معامل���ه، وهو امل�س���جد اجلام���ع القدمي ال���ذي كان قائم���ًا حتى عام 
)1404ه�/1984م( تقريبًا يف �س���وق ال�س���بت مبدينة تنومة، وكانت توؤدى فيه ال�س���لوات 

)1(  هناك بع�س  الكتب والرحالة اليمنيني الذين كانوا يجتازون ال�س���روات منذ بداية الع�سر احلديث، ومن يبحث يف 
هذا النوع من امل�س���ادر فقد يجد ذكرًا لل�س���روات واأ�سواقها، وناأمل اأن نرى باحثني جادين يدر�سون تاريخ وح�سارة 
تهامة وال�س���راة يف امل�س���ادر املحلية اليمنية واحلجازية . واأر�س ال�س���روات والتهائم كانت حلقة و�س���ل مهمة بني 

حوا�سر اليمن واحلجاز  . ) ابن جري�س( . 
)2(  بلدان ال�س���روات وتهامة مليئة بالأحداث ال�سيا�س���ية، والع�س���كرية، واحل�سارية منذ ع�س���ور ما قبل الإ�سام حتى 
ع�س���رنا احلدي���ث، لكن عزلة ه���ذه الباد، وعدم ارتيادها من مدوين الرتاث الإ�س���امي جعله���ا تفقد الكثري من 

تاريخها . واملعول على بحوث التنقيب والآثار التي قد توثق �سيئًا من تاريخها ال�سائع واملفقود . ) ابن جري�س( . 
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ُجمع���ًا وجماعات، فاأقول كان من اأبرز املعامل القدمية يف �س���وق ال�س���بت بتنومة م�س���جد 
جامع قدمي ال�س���كل والبنيان، ياأخذ على وجه العموم �سكًا م�ستطيًا، وميتد من ال�سرق 
اإىل الغرب يف اجلهة ال�س���مالية ل�س���وق �س���بت تنومة املعروف، وتبلغ "م�س���احته حوايل ) 
�س���تني مرتًا مربعًا " ) ر�س���اد ب���ن عبداهلل الطنيني ال�س���هري، 1438ه�، ����س 135( )1(. 
وم���ع اأن هذه امل�س���احة  تقديرية م���ن الباحث الذي اجتهد يف هذا ال�س���اأن لعدم وجود ما 
يوؤك���د من���ذ بداية الت�س���عينيات الهجرية ؛ فاأنا من اأبناء �س���بت تنومة وكنت ممن �س���لى 
فيه، و�س���هدت مع جماعته �س���لوات اجلمعة واجلماعة مرات كثرية عندما كنت طالبًا يف 

املرحلتني املتو�سطة والثانوية  )2(. 
كان امل�س���جد يق���ع يف اجله���ة ال�س���مالية الغربية ل�س���وق ال�س���بت، ويب���دو اأنه مررَّ   
ع���رب تاريخه الزمن���ي مبراحل خمتلفة فيم���ا يخ�س �س���كله العام، ُتظهر بع�س ال�س���ور 
الفوتوغرافية القدمية التي التقطها امل�س���ور الرحالة الربيطاين ويلفرد باتريك ت�سيجر 
)Wilfred Patrick Thesiger ( )1365ه����/1946م( اأنه مل يكن حماطًا بالدكاكني يف 
جهته اجلنوبية املُطلة على باحة ال�س���وق، واأنه كان للم�س���جد وحرمه باب رئي�س واحد يف 
اجلهة اجلنوبية منه، واأن ذلك الباب يفتح على باحة ال�س���وق مبا�س���رة، وكان للم�س���جد 
يف ال�س���بعينيات الهجرية وما قبلها باب وحيد يقع يف و�س���ط امل�سجد من جهته اجلنوبية، 
ويفتح بدوره على حرم امل�سجد، واأن هذا الباب كان ينفرد ب�سكل مميز، كان هناك �سكل 
جمايل وا�س���ح يعل���و فتحة الباب ؛ وهو ما مل يعرفه من �س���اهد امل�س���جد يف الثمانينيات 
الهجرية؛ فقد اختفى ال�س���كل املُميز للباب الأو�سط، اإ�سافة اإىل ح�سول بع�س التغريات 
ال�سكلية التي طراأت على بنيان امل�سجد يف نهاية ال�سبعينيات اأو بداية الثمانينيات تقريبًا، 
بحيث متت زيادة عدد الأبواب التي تفتح من امل�س���جد على احلرم لت�س���بح ثاثة اأبواب 
خ�سية تفتح جميعها يف حرم امل�سجد، كما مت ال�ستغناء عن الباب الرئي�سي الذي كان يف 
اجلهة اجلنوبية من حرم امل�سجد، ومت غلقه متامًا ومت بناء عدد من الدكاكني يف اجلهة 
اجلنوبية للم�س���جد ب�سكل ما�سق جلدار احلرم وتفتح على ال�سوق مبا�سرة، اإ�سافة اإىل 

)1(  اأكرر �سكري لاأ�ستاذ ر�ساد الطنيني الذي خلق هذا التفاعل واحلراك البحثي عن �سوق تنومة الأ�سبوعي . واآمل من 
ابن الطنيني اأن يوا�سل درا�ساته عن �سروات تنومة اأو باد احلجر اأو �سروات ع�سري يف الع�سر احلديث، وبخا�سة 
اإنني اأعلم اأنه يوا�سل حاليًا درجة الدكتوراه يف التاريخ احلديث بجامعة الق�سيم، حبذا اأن تكون اأطروحته العلمية 
عن اأي جانب تاريخي اأو ح�س���اري يف منطقة ع�س���ري )تهامة اأو �س���راة (، اأو يف �س���روات رجال احلجر ) بللحمر، 

وبلل�سمر، وبني �سهر، وبني عمرو( التي مازالت حتتاج الكثري من البحوث العلمية والتوثيقية  . ) ابن جري�س( . 
)2(  امل�سافات التي ذكرها ابن الطنيني قريبة من الواقع، لأنني زرت حا�سرة تنومة وجتولت يف اأرجائها و�ساألت ر�ساد 

عن قيا�س تلك امل�سافات فوجدتها اإىل حد ما �سحيحة  . ) ابن جري�س( . 
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اأن هن���اك منارة ) مئذنة( ق�س���رية ت�س���رف يف اجلهة اجلنوبية من احلرم ت�س���رق على 
ال�س���وق، وكانت تلك املنارة �س���غرية ن�س���بيًا وقليلة الرتفاع . وكان يف حرم امل�سجد بركة 
ماء " جُتلب لها املياه من اإحدى الآبار القريبة " ) ر�س���اد بن عبداهلل الطنيني ال�س���هري، 

1438ه�، �س 135( )1(. 
وهنا اأقول : اإن املئذنة كانت فوق م�س���احة الربكة التي مل تكن كبرية يف حجمها   
حيث كانت اأبعادها التقريبية )3مرت ×2مرت(، وكانت هذه الربكة ) جم�سو�س���ة (، اأي 
مطلية من داخلها مبادة اجل�س التي ت�سبه الإ�سمنت يف قوة التما�سك غري اأنها ذات لون 
اأبي�س، لأنها ت�س���تخرج يف الأ�سل بعملية معينة من حجر املرو الأبي�س . اأما طريقة جلب 
امل���اء اإىل بركة امل�س���جد فكانت عن طريق ما يعرف حمليًا ب� ) القايد( الذي يق�س���د به 
جمرى املاء املمتد من بئر ) امَلَدَرة ( الواقعة يف املزارع التي يف اجلهة ال�سمالية للم�سجد 
حت���ى الربك���ة  للمتو�س���ئني با�س���تخدام ) الدلء ( جم���ع ) دلو (، ثم ت�س���ب تلك الدلء 
فيما ي�سبه احلو�س الذي ي�سرب املاء منه اإىل جمموعة من الأحوا�س ال�سغرية املتعددة 
ليتمكن اأكرب عدد من النا�س من الو�سوء يف وقت واحد)2(. اأما ت�سريف ماء الو�سوء فقد 
ذكر اأحد الباحثني اأنه " يخرج املاء امل�ستخدم عرب قناة �سغرية اإىل اخلارج [ اأي خارج 

حرم امل�سجد ] " ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 135(. 
الاف���ت للنظ���ر اأن امل�س���جد كان مبني���ًا باحلج���ارة والط���ني، وُتغط���ى جدرانه   
اخلارجي���ة يف الغالب مبادة اإ�س���منتية بي�س���اء اللون كانت معروفة يف املا�س���ي، وت�س���مى 
حمليًا ) اجل�س( . وم�س���قوفًا بالأخ�س���اب الت���ي ُتعرف حمليًا بالعمري، الت���ي اعتاد اأهل 
املنطقة ا�س���تخدامها يف ت�س���ييد اأ�س���قف منازلهم، وتكون يف الغالب من اأ�س���جار العرعر 
والعت���م والطلح التي تتواف���ر يف البيئة املحلية . وكان لهذا امل�س���جد يف فرتة الثمانينيات 
الهجري���ة مدخان �س���غريان ن�س���بيًا ومتقابلني تقريب���ًا، اأحدهما من اجلهة ال�س���رقية، 

)1(  ن�س���كر الأ�س���تاذ ر�ساد الذي بحث هذا املو�س���وع يف بحثه الرئي�سي الذي قدمه لق�س���م التاريخ، وح�سل على درجة 
املاج�س���تري، واجلمي���ل يف تلك الدرا�س���ة اأنه���ا مدعومة ببع�س ال�س���ور الفوتوغرافي���ة التي التقطها اأح���د الرحالة 
الأوربيني يف منت�سف ال�ستينيات من القرن )14ه�/20م(، وجند الأ�ستاذ اأبو عراد يورد ما ذكره ر�ساد، وناأمل من 
الأ�ستاذين اأبوعراد وابن الطنيني اأو غريهما اأن يعكفوا على درا�سة �ساملة عن م�ساجد وجوامع حمافظة تنومة، اأو 
�سروات رجال احلجر اأو منطقة ع�سري . ومو�سوع اجلوامع وامل�ساجد ت�ستحق اأن تدر�س يف ع�سرات الكتب والبحوث 

العلمية املوثقة . ) ابن جري�س( . 
)2(  ن�س���كرك يا  اأبو عراد على هذه الإ�س���افة اجلديدة، واآمل منك اأو من اأحد الباحثني يف منطقة تنومة اأن يخرج لنا 
درا�س���ة عن جوامع وم�ساجد هذه الناحية خال القرنني )13�14ه�/19�20م(، اأو خال الأربعني عامًا املا�سية من 
هذا القرن )15ه�/20�21م(، وهي مو�س���وعات جديدة يف بابها وت�س���تحق الدرا�س���ة والتوثيق يف اأكرث من كتاب اأو 

درا�سة . ) ابن جري�س( . 
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والآخر من اجلهة الغربية، وكاهما يوؤديان اإىل حرم امل�سجد املك�سوف، الذي كان حمل 
اجتماع م�سائخ واأعيان قبائل ) ال�سعفني (، ومكان ت�ساورهم اأو اجتماعهم الذي عادة ما 

يكون بعد �ساة اجلمعة، اإذا ما دعت احلاجة اإىل ذلك )1(. 
وهن���ا اأ�س���ري اإىل اأن اأحد الباحثني ذكر اأن حرم امل�س���جد كان " بنف�س م�س���احة   
امل�س���جد " ) ر�س���اد بن عبداهلل الطنيني ال�س���هري، 1438ه�، ����س 135(. واحلقيقة اأن 
حرم امل�س���جد كان اأكرب قليًا يف م�س���احته وات�س���اعه من م�ساحة امل�س���جد . كما اأن حرم 
امل�س���جد كان قليل الرتفاع ن�س���بيًا من اجله���ات الغربية واجلنوبية وال�س���رقية، ومل يكن 
مب�س���اواة مبنى امل�س���جد يف اجلهة ال�سمالية . وكان يف داخل امل�س���جد ) ثمانية ( اأعمدة 
خ�سبية حتمل �سقفه اخل�سبي املغطى بالطني، وتقدر امل�سافة بني كل عمود والآخر باأربعة 
اأمتار تقريبًا، وُي�سمى كل عمود منها حمليًا ) الدعمة (، وهذا ي�سري اإىل اأن طول امل�سجد 
التقريبي )36( مرتًا، اأما عر�س���ه فرمبا كان )10( اأمتار تقريبًا. واأنه مل يكن للم�س���جد 
نوافذ من اأي جهة من جهاته، وكان مفرو�سًا باحل�سري الذي ُيعرف حمليًا باخل�سف، ثم 
مت فر�س���ه باحلنابل فيما بعد. وتعاقب على اإمامة امل�س���لني يف هذا امل�سجد اجلامع عدد 
من الأئمة، ومنهم : ال�سيخ القا�سي عبدالرحمن بن حممد امللقب ) جدعان (، وعائ�س 
بن ليف، وال�س���يخ القا�س���ي فايز بن عبدالرحمن بن جدعان، وال�س���يخ �سعد بن �سبيلي، 
كما اأن هناك الكثري من الدعاة والوعاظ وطلبة العلم الذين كانوا ميرون به فيلقون على 

امل�سلني فيه بع�س املواعظ والكلمات التذكريية  )2(. 
6ـ جغرافية ال�سوق، واأوقاته، ورواده، واأق�سامه :

كان هذا ال�س���وق ياأخذ �س���كًا مربعًا تقريبًا، حيث كان ي�س���غل م�س���احة وا�س���عة   
ومنب�س���طة من الأر�س التي يفرت�سها كثري من الباعة لعر�س ب�سائعهم و�سلعهم املختلفة 
،وين�س���ب بع�س���هم ما ي�سبه املظات امل�سنوعة من اخل�س���ب اأو قطع القما�س فوق مكان 
الب�س���اعة لي�س���تظلوا بها من اأ�سعة ال�س���م�س احلارة و�س���ط النهار، وكانت م�ساحة باحة 

)1(  تاري���خ العم���ارة باأنواعه���ا يف عموم ال�س���روات من املو�س���وعات التي مل تدر�س وت�س���تحق البح���ث والتوثيق يف اأكرث 
م���ن عم���ل علمي. وناأمل م���ن املوؤرخني والباحثني اجلادين يف ه���ذه الباد اأن يولوا هذا اجلان���ب اهتمامًا كبريًا يف 
درا�س���اتهم واأطروحاتهم العلمية. كما ناأمل من اأق�س���ام التاريخ يف جامعات اجلنوب ال�س���عودي اأن ت�سجع اأ�ساتذتها 

وطابها لدرا�سة اأمناط العمارة يف مناطق ومدن وحوا�سر تهامة وال�سراة  . ) ابن جري�س( . 
)2(  اأ�س���كرك ي���ا دكتور اأبو عراد فلقد ذكرت اإ�س���ارات عديدة مثل: اأ�س���ماء بع�س مواد البن���اء، اأو اأجزاء العمارة . كما 
ذكرت اأ�س���ماء بع�س الدعاة والأعام الذين عملوا يف خدمة امل�سجد وامل�سلني . واأقول: نحن نحتاج اإىل من يدر�س 
جمتم���ع حمافظة تنومة مث���ل: العمارة باأنواعها، عادات اللبا����س والزينة، والطعام وال�س���راب، والفنون والأعراف 
والتقالي���د املختلف���ة، واللهجات املحلية، كما نتطلع اإىل م���ن يرتجم لأعام هذه الناحي���ة )12�14ه�/ق18�20م( . 

وهذه العناوين والإ�سارات قد ت�سجع من يدر�سها ويدون �سيئًا من تاريخها . ) ابن جري�س( . 
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ال�سوق يف نهاية الثمانينيات الهجرية وبداية الت�سعينيات من القرن الرابع ع�سر الهجري 
حماطة من جميع اجلهات الأربع بعدد غري قليل من الدكاكني ال�سغرية املبنية باحلجر 
والطني، وامل�سقوفة بالأخ�ساب التي جُتلب من بع�س اأنواع الأ�سجار املحلية . وكانت بع�س 
تل���ك الدكاكني لتزال قائمة اإىل فرتة قريبة رغم قدم بنائها، وطابعها العمراين الأثري 
)1(. وبن���اء الدكاكني ووجودها يف ال�س���وق مل يكن قدميًا، وهو م���ا اأملح اإليه ابن الطنيني، 

فقال: " من املاحظ يف ال�سور التي التقطها ويلفرد ث�سيجر )2(، اأنه ل يوجد دكاكني يف 
تلك الفرتة، ويظهر ال�س���وق �س���احة واحدة مكتظة باملت�س���وقني، ُيطل عليها بع�س البيوت 
القريبة منها، وهذا دليل على اأن ال�سوق اإىل عام )1365ه�/1946م( مل يكن به دكاكني 
اأبدًا، ومما يوؤيد ذلك �س���هادات من عا�س���روا ال�سوق يف تلك الفرتة وما بعدها . ويعر�س 
الباع���ة ب�س���ائعهم على الأر�س وف���وق دوابهم، ومل ت�س���يد الدكاكني اإل بع���د ذلك، ومن 
املرجح اأنها بنيت يف منت�س���ف ال�س���بعينيات الهجرية من القرن املا�س���ي" ) ر�س���اد بن 

عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 136( . 
وكان يحيط بال�س���وق بع�س املنازل ال�س���كنية التي تطل على باحة ال�س���وق مبا�س���رة 
م���ن اجله���ة الغربية ؛ ومنها منازل اأ�س���رة ) اآل عريف( الذين تقع فيهم م�س���يخة قبائل 
بن���ي اأثلة يف اجلهتني الغربية، واجلنوبية ال�س���رقية . كم���ا اأن هناك بع�س املنازل التابعة 
لأبناء قبيلة ) اآل ح�س���ني ( من اجلهتني ال�س���رقية وال�س���مالية ال�س���رقية، وقد اأكد ذلك 
بع�س ال�س���ور الفوتوغرافية القدمية التي التقطها امل�س���ور الرحالة الإجنليزي )ويلفرد 
ث�س���يجر.)Welfred Patrick Thesiger   امللقب ) مبارك بن لندن (، ل�س���وق ال�س���بت 
يف تنومة، والتي يرجع تاريخ التقاطها اإىل ) اليوم التا�س���ع من �س���هر رجب عام 1365ه� 

املوافق 1946/6/8م( اأي قبل ما يزيد على )74( عامًا  )3(. 

)1(  �س���اهدت بع�س هذه الدكاكني واأجزاء من ال�س���وق يف ت�س���عينيات القرن )14ه�/20م(، وبقيت معظمها قائمة اإىل 
نهاية العقد الثاين من القرن )15ه�/20م( . ) ابن جري�س( . 

)2(  وليفرد ث�س���يجر من الرحالة الغربيني الذين زاروا اجلزيرة العربية يف الن�س���ف الثاين من القرن )14ه�/20م(، 
ودون معلومات جيدة والتقط �س���ورًا فوتوغرافية ي�س���عب اأن جندها يف م�سدر اأو مرجع اآخر، ومعظم ال�سور التي 
اأخذها وتتعلق باأفراد اأو معامل جغرافية يف باد تهامة وال�س���راة توجد على ال�س���بكة العنكبوتية، ومنها �س���ور ورقية 
يف متح���ف اإك�س���فورد يف بريطانيا . وللمزيد عن ه���ذا الرحالة، انظر: غيثان بن جري����س . القول املكتوب يف تاريخ 
اجلنوب، الأجزاء ج3، �س 373.ج11 �س114 وما بعدها، للموؤلف نف�س���ه باد القنفذة خال خم�س���ة قرون ) ق10� 

15ه�/ق16� 21م ( )الريا�س: مطابع احلمي�سي، �س 199 وما بعدها . 
)3(  للمزيد انظر هذه ال�س���ور على ال�س���بكة العنكبوتية ) النت ( ،وانظر ال�سور الورقية يف متحف اإك�سفورد يف بريطانيا . 
ومازالت بع�س املنازل القدمية قائمة يف ال�س���وق اأو قريبة منه حتى الآن . وتاريخ املنازل والقرى القدمية يف حمافظة 

تنومة من املو�سوعات اجلديدة اجلديرة بالبحث والتوثيق يف عدد من الكتب والبحوث العلمية . ) ابن جري�س( . 
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فاع (، وكانتا  ومن معامل ال�سوق التي عرفت قدميًا �سجرتان �سخمتان من نوع ) الرُّ
متتازان باللون الأخ�س���ر معظم اأيام ال�س���نة، اإ�س���افة اإىل كرثة الفروع، وات�ساع امل�ساحة 
التي تغطيها تلك الفروع، وكانتا تقعان يف زاويتني من زوايا ال�سوق هما: الزاوية ال�سمالية 
ال�سرقية، والزاوية اجلنوبية الغربية لل�سوق . وُيعد هذا النوع من ال�سجر مثمرًا، وي�سمى 
قاع "، وله ثمر �سغري يوؤكل وي�سمى " تني الرقاع "، كما اأن لأوراقه العري�سة  حمليًا " الرُّ
قاع  )1(. وكان رواد ال�سوق يق�سدون هاتني  ن�سبيًا �سائل اأبي�س ي�سبه اللنب، وُيعرف بدم الرُّ
ال�سجرتني وقت الت�سوق لي�ستظلوا حتتهما من حرارة ال�سم�س، اأو لأخذ ق�سط من الراحة . 
قاعة التي يف الزاوية اجلنوبية الغربية من ال�سوق هي الأ�سخم م�ساحة وُتعرف ب�  وكان الرُّ
اية (، وُيق�سد بها املكان الذي يجتمع فيه النا�س يوم ال�سوق ل�سماع ما قد ُيلقى على  ) الررَّ
اأ�س���ماعهم من املواعظ الدينية، والن�س���ائح والكلمات التذكريي���ة، اأو الأخبار الهامة، اأو 
الإعان عن اأمر ما يهم اجلميع، ول�سيما يف ال�سوؤون القبلية املختلفة، اأو تعميم البيانات 
احلكومي���ة، اأو نح���و ذلك . وقد "اأزيلت تلك ال�س���جرة لتو�س���عة �س���احة ال�س���وق يف بدايات 
القرن )15ه�/20م( " ) ر�س���اد بن عبداهلل الطنيني ال�س���هري، 1438ه�، �س 132(. اأما 
قاعة الثانية الواقعة يف اجلهة ال�س���مالية ال�س���رقية من ال�س���وق فات���زال موجودة اإىل  الرُّ
وقتنا احلا�س���ر، وقد كانت يف م�س���احتها وحجمها اأ�سغر من الأوىل، وكان بع�س اأ�سحاب 
املهن ) احلدادون على وجه التحديد ( يتخذون منها مكانًا ثابتًا ملمار�سة عملهم يف مهنة 

احلدادة خال �ساعات يوم ال�سوق، اإ�سافة اإىل عر�س وبيع منتجاتهم للمت�سوقني )2(. 
اأ ـ اأوقات ال�سوق وروادها :

يخرب كبار ال�س���ن من اأبناء املنطقة اأن ال�س���وق كانت فيما م�س���ى تبداأ مع بداية   
النهار وت�ستمر اإىل قبيل الغروب من يوم ال�سبت، وروادها ياأتون اإليها م�سيًا على الأقدام،، 
اأو با�ستخدام الركائب ( من احليوانات كاخليول، اأو اجلمال، اأو احلمري، التي كانت لها 

)1(  �س���كرًا لك يا اأبو عراد، كما ن�س���كر ر�س���اد الطنيني حيث ذكرمتا �س���يئًا من معامل ال�س���وق، واأ�س���رمتا اإىل اأ�س���جار 
الرقاع املوجودة يف ال�س���وق . وهذه الإ�س���ارات تفتح لنا جمالت اأو�سع، فالذاهب يف اأرجاء ال�سروات من جنران اإىل 
الطائف يجد اأ�سجارًا كبرية يف بع�س الأ�سواق الأ�سبوعية، وهناك من ي�سميها ) تالقة ( واآخرون ) رقاعة (، ورمبا 
كان هناك اأ�س���ماء اأخرى ل نعرفها لهذه الأ�س���جار. وقد زرت اأ�سواقًا عديدة يف منطقة الباحة، والطائف، وع�سري، 
واأجزاء من تهامة ووجدت بع�س هذه الأ�س���جار مازالت قائمة على اأرا�س���ي الأ�س���واق الأ�سبوعية القدمية . واأقول : 
اإن هناك مو�س���وعات جديدة ت�س���تحق البحث والدرا�سة والتوثيق مثل : النباتات باأنواعها يف عموم تهامة وال�سراة، 
اأ�س���كالها، فوائدها، اأهميتها، ما �س���جلته بع�س كتب الرتاث عن هذه النباتات . اأي�سًا اأهمية هذه الأ�سجار القائمة 

يف الأ�سواق، وما هي اأهميتها التاريخية، والقت�سادية، والجتماعية . ) ابن جري�س( . 
)2(  تاريخ احلرف واملهن يف تنومة اأو غريها من مناطق ال�س���روات وتهامة مو�س���وع جديد وي�ستحق بحثه يف هيئة كتب 

اأو ر�سائل علمية . ) ابن جري�س( . 
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اأماكن خم�س�س���ة تبقى فيها حتى ينتهي اأ�س���حابها من ت�سوقهم. ومن جميل الذكريات 
التي تروى عن كبار ال�س���ن يف �س���بت تنومة وما جاورها، اأن رواد ال�س���وق من خارج قرى 
تنومة كانوا ياأتون اإليه م�ساء يوم اجلمعة، ثم يق�سد كل �سخ�س منهم منزل �سديقه، اأو 
قريبه، اأو عانيته، اأو من يتو�س���م فيه اخلري من جريان ال�س���وق ليتع�سى عنده ويبيت ليلته 
ثم يتوجه اإىل ال�سوق مع فجر يوم ال�سبت، ولأن ال�سوق يف املا�سي مل يكن ينتهي اإل قبيل 
الغروب ؛ فاإنه يعود يف الغالب اإىل بيت �ساحبه ليتع�سى عنده وينام، ثم ُيغادر اإىل مكانه 
الذي يعي�س فيه مع فجر يوم الأحد، وهكذا )1(. واأبناء املنطقة يرتادون �س���وق ال�سوق من 
جميع القرى املجاورة قريبة كانت اأم بعيدة لغر�س احل�س���ول على ما يحتاجون اإليه من 
متطلبات احلياة وم�ستلزماتها، اأو لبيع اأو �سراء ال�سلع التي ميتلكونها اأو يحتاجون اإليها. 
وكان معظ���م رواد هذا ال�س���وق م���ن الذكور، اإ�س���افة اإىل بع�س الإن���اث اللواتي تدعوهن 
احلاجة اإىل الذهاب اإىل ال�س���وق اإما لل�سراء، اأو لبيع بع�س املنتجات النباتية واحليوانية 
كاحلبوب وال�سمن والع�س���ل، اأو الأعاف، اأو بع�س النباتات العطرية كالرياحني والورود 

والربك ... اإلخ . اأو بع�س املنتجات امل�سنوعة من اخلزف وال�سعف وما يف حكمها. 
وكان رواد ال�س���وق يفدون اإليه يف املا�س���ي مع القوافل التجارية من بي�سة وبادية   
بني اأثلة �س���رقًا، وقرى تهامة غربًا، واأبها وبلل�سمر وبللحمر جنوبًا، والنما�س وبني عمرو 
�س���ماًل، وغريها . وكان هناك من ُي�س���مون " اجَلَاَبة (، وهم الأ�سخا�س الذين يقومون 
بجلب الب�سائع وال�سلع من اجلهة ال�سرقية ممثلة يف بي�سة اإىل تنومة وما جاورها، وعادة 
ما يكون جلبهم مق�سورًا على التمر، والُفُر�س الُطفي )احل�سري(، وحبال الليف، ونحوها 
؛ مقابل بيعهم للحبوب باأنواعها املختلفة ) الرُب، والذرة، وال�سعري، والِبْل�سن ) العد�س(، 
والُدُير ) اللوبيا ( يف اأ�سواق بي�سة، وهذا معناه اأن الأ�سواق يف اجلهة ال�سرقية مثل بي�سة 
وما جاورها كانت تعمتد اعتمادًا رئي�سيًا على تنومة وما جاورها يف توفري احلبوب لأهلها 

بن علي اأبو عراد ال�سهري، 1437ه�، �س 329�330( )2(.  �سالح   ( "

)1(  ظاهرة ارتياد رواد ال�س���وق منازل ال�س���اكنني قريبًا من الأ�سواق الأ�س���بوعية والإقامة عندهم الليلة ال�سابقة لقيام 
ال�س���وق م���ن العادات التي كان���ت معروفة عند �س���كان اجلزيرة العربية . وقد عا�س���رت هذه العادة يف ت�س���عينيات 
القرن )14ه�/20م( حيث كان اأهل البوادي، اأو اأهل تهامة يذهبون اإىل الأ�س���واق الأ�س���بوعية يف ال�سراة، ويتعرفون 
على بع�س الأ�س���دقاء الذين ينامون عندهم الليلة ال�س���ابقة لقيام ال�س���وق، وبع�س���هم قد يعود يف نهاية يوم ال�سوق 
عند ال�س���روي وينام عنده اأي�س���ًا، ثم يغ���ادر اإىل موطنه يف اليوم التايل . وهذه العادات ت���دل على التعاون والتاآخي 
والتاآزر بني �سكان املجتمع، والعاقات الجتماعية بني اأهل ال�سراة اأنف�سهم اأو من يت�سل بهم من التهاميني والبدو 
ال�سرقيني الذين يعي�سون عند �سفوح ال�سروات ال�سرقية من املو�سوعات التي مل تدر�س اإطاقًا وت�ستحق اأن توثق يف 

عدد من الكتب والبحوث العلمية . ) ابن جري�س( . 
)2(  تاريخ جتارة ال�سروات مع اليمن اأو احلجاز خال القرون الإ�سامية املبكرة، اأو الو�سيطة، اأو احلديثة، اأو املعا�سرة 

من املو�سوعات التي مل تدر�س وناأمل اأن توثق يف كتب اأو بحوث علمية . ) ابن جري�س( . 
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وت�س���ري بع�س الوثائق التاريخية اأن باد �س���راة احلجر ومنه���ا ُتنومه وما حولها   
كانت م�س���درًا رئي�سيًا لت�سدير بع�س ال�سلع الأ�سواق الأخرى، وهو ما اأورده ابن جري�س، 
فقال: " من اأهم ال�س���لع التي كان ُي�س���درها �سكان باد بني �سهر وبني عمرو باأق�سامهم 
ال�س���روية والتهامية �س���لعة احلبوب ؛ فكانوا ي�س���درونها اإىل الأ�س���واق الأ�سبوعية بباد 
ع�سري، اأو اإىل بع�س املُدن الرئي�سية يف منطقتي اليمن واحلجاز"، ومما توؤكد عليه بع�س 
رة تواجد احلبوب وغريها من املح�س���ولت الزراعي���ة الأخرى، فيقول: "  امل�س���ادر املُبِكّ
وب�س���راة احلجر [ ومنها ُتنومة ] الرُب وال�س���عري والَبل�س ) اأي العد�س الذي ُي�سمى حمليًا 
بالبل�س���ن (، والعرت، واللوبياء، واللوز، والتفاح، واخلوخ، والُكمرثى، والأجا�س، والع�س���ل 
يف غربها ،والبقر واأهل ال�س���يد، و�سرقيها من جند اأهل الغنم والإبل وخيل لاأ�سابغة ل 

غري " ) احل�سن بن اأحمد بن يعقوب الهمداين، 1397ه�، �س 262 (. 
الغربية  الب�سائع من اجلهة  الآخر من ) اجلابة (، فكانوا ي�سدرون  النوع  "اأما 
ممثلة يف منطقة تهامة ) حمايل، اأو القنفذة التي كانت ُت�سمى البندر ( اإىل �سروات بني 
�س���هر على ظهور الإبل واحلمري، ومعظم �س���لعهم: ) القهوة، وال�سكر، والقما�س املربوم، 
وامل�س���ائف، والبهائم، والقاز ) الكريو�س���ني (، والنيل، وغريها ( من ال�س���لع التي تاأتي 
ع���ن طريق بع�س القواف���ل التجارية من اليمن . وكان اأولئك اجَلابة يقاي�س���ونها باأنواع 
م���ن احلبوب املختلفة، والتمور املجلوبة اأ�س���ًا من بي�س���ة، وما ُيع���رف باخلمي�ْس، وهو ) 
الدهن املُذاب من �سحوم الدواب (، وَعَجم التمر " ) �سالح بن علي اأبو عراد ال�سهري، 

1437ه�، �س 330( )1(. 
ب ـ اأق�سام ال�سوق :

كانت م�س���احة ال�س���وق مق�س���مة اإىل اأماكن خُم�س�س���ة لبيع خمتلف اأنواع الب�س���ائع 
وال�س���لع ؛ فهناك مكان خا�س يجتمع فيه من يقومون ببيع اأنواع احلبوب : الرب ) القمح( 
باأنواعه، والذرة باأنواعها، وال�س���عري باأنواعه، والِبل�س���ن ) العد����س (، والُدُير، وغريها( . 
ومكان لبيع اأنواع التمور التي ترد اإىل �س���وق ال�س���بت من بي�س���ة . وق�س���م خم�س����س لبيع 
املوا�س���ي ُي�سمى ) امَلْجلبة (، وتعد من اأهم اأق�سام ال�س���وق، وُتعر�س املوا�سي قدميًا خارج 
�س���احة ال�سوق نحو اجلنوب، وبعد بناء الدكاكني اأ�س���بح للموا�سي مكان خُم�س�س ف�سيح 

)1(  يوجد يف حوزتنا مئات الوثائق احلديثة التي تذكر اأ�سماء الكثري من ال�سلع والب�سائع التي كانت ت�سدر من موانئ 
البحر الأحمر اإىل اأجزاء تهامة الداخلية اأو اإىل الباد ال�سروية املمتدة من الطائف اإىل ظهران اجلنوب وجنران . 
وجل هذه الوثائق يف القرنني )13�14ه�/19�20م(، واآمل اأن جند من طالباتنا اأو طابنا يف الدرا�سات العليا بق�سم 
التاريخ يف جامعة امللك خالد من يتخذ هذا املو�س���وع ) ال�س���ادرات والواردات من )اأو ( اإىل ال�سروات ( يف الفرتة 

الآنف ذكرها عنوانًا لبحثه، فهو مو�سوع جديد مل ي�سبق درا�سته . ) ابن جري�س( . 
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يف �س���رق ال�سوق " ) ر�ساد بن عبداهلل الطنيني ال�سهري، 1438ه�، �س 138( )1(. وهناك 
مكان لبيع منتجات ال�س���من والع�س���ل ونحوهما، واآخر خُم�س����س لبيع احلطب والأعاف 
والنباتات العطرية كالرياحني، والربك، والكادي، واأنواع الورود وغريها. واأ�سارت اإحدى 
ال�س���ور التي التقطها ويلفرد ث�سيجر خال �سهر رجب من عام )1365ه� /1946م(، اأن 
مكان جتمع بائعات النباتات العطرية كان عند مدخل اجلامع يف اجلهة ال�سمالية الغربية 
من ال�س���وق، ومعلوم اأن ذلك كان مق�س���ودًا حتى يح�س���ل الإن�س���ان على بع����س النباتات 
الطيبة الرائحة كالريحان والكادي والورد ونحوها، فيتجمل بها وبرائحتها العطرية قبيل 
الدخ���ول اإىل اجلامع . وهناك اأماكن خا�س���ة لبيع و�س���ناعة و�س���يانة الأدوات احلديدية 
التي ُت�سنع حمليًا على اأيدي حدادين مهرة، ومن ثم ت�ستعمل يف اأعمال الرعي والزراعة، 
اإ�سافة اإىل اأدوات الزينة للن�ساء، والأ�سلحة ال�سخ�سية كاجلنابي وال�سيوف واخلناجر)2(. 
وكان يتبع ال�س���وق اأماكن خارج م�س���احته واأحيانًا بعيدة عن موقع ال�سوق ن�سبيًا   
لذبح و�س���لخ اأنواع املوا�سي كالبقر والغنم، واأحيانًا اجلمال ثم بيعها للراغبني عن طريق 
اجلزاري���ن الذي���ن ميتهنون ذلك ومعظمه���م من اأبناء تهامة، وُي�س���مون تل���ك العملية ) 
ال�ِس���ركة (، حيث كان ي�س���رتك يف �س���راء الذبيحة اأكرث من �سخ�س على ح�سب حاجتهم 
منها . وجرت العادة يف املا�س���ي اأن يتم تق�س���يم الذبيحة املُخ�س�سة للبيع يف ال�سوق اإىل 
اأجزاء تقديرية مت�س���اوية، ُي�س���مى كل جزء منها ق�س���مًا وُتباع، ومع م���رور الوقت ُعرفت 
وحدات الأوزان التي مت ا�ستخدامها يف عمليات البيع وال�سراء، وبداأت بوحدة وزن ُت�سمى ) 
الأقة(، ثم ) الكيلو غرام ( )3(. ومما اأدركته يف �سوق ال�سبت يف نهاية الثمانينيات وبداية 
الت�سعينيات الهجرية تلك ال�ساحنات الكبرية التي كانت ُت�سمى حمليًا ) مور�سد�س( ؛ ولعل 
 ) Mercedes ذلك راجع اإىل اأن معظمها اإن مل تكن كلها كانت من طراز ) مر�س���يد�س
الأملانية ال�سنع وكانت لأفراد معروفني من اأبناء تنومة ومن غريهم، ومنهم: اآل فرحان، 
واآل من�س���ط، واآل اأبو مزحف، وفايز بن �سباب، و�س���لمان الغامدي، ورغم اأنها كانت ُتعد 

)1(  مازلت اأنادي يف الباحثني من اأبناء منطقة تنومة واأحثهم على درا�سة حياة هذه الباد القت�سادية خال القرون 
الثاثة املا�سية، فهو مو�سوع جديد وي�ستحق اأن يكون عنوانًا لكتاب اأو ر�سالة علمية  . ) ابن جري�س( . 

)2(  مفردات الرعي، والزراعة، والأ�س����لحة، واأدوات الزينة وغريها من الأعمال وامل�س����نوعات املحلية ت�ستحق اأن جتمع 
وتدر�س لغويًا، وتعرف اأ�سماوؤها، واأ�سكالها، وفوائدها، وطرق �سنعها وا�ستخدامها. واأقول : نحن يف حاجة كبرية اإىل 
جمع موروثنا اللغوي، والتاريخي واحل�س����اري خال القرون املا�س����ية، لأن ع�س����ر التطور والتنمية الذي نعي�سه جلب 
اأدوات واأع����راف وع����ادات حديثة واأحيانًا دخيلة علين����ا، وحل الرتاجع والندثار للكثري من م����وروث الآباء والأجداد، 

والواجب علينا جمعه وحفظه وت�سجيع توثيقه ودرا�سته، ونقله اإىل اأجيال احلا�سر وامل�ستقبل . ) ابن جري�س( . 
)3(  اأ�سكرك يا اأبو عراد على هذه الإ�سارات املحدودة لبع�س العادات، والأوزان واملكاييل وغريها، ونحن نطلع اإىل من 

يدر�سها يف بحوث علمية مطولة وموثقة . ) ابن جري�س( . 
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عل���ى الأ�س���ابع ؛ اإل اأنها كانت تزود ال�س���وق بكام���ل احتياجاته من املواد ال�س���تهاكية، 
وم���واد البناء، وما يف ُحكمها ب�س���كل اأ�س���بوعي، وكانت تفي بحاج���ة املجتمع التنومي وما 
حوله من خمتلف املُتطلبات احلياتية  )1(. واأ�سحاب تلك ال�ساحنات كانوا يتبعون طريقة 
معينة تكاد تكون ثابتة يف رحاتهم الأ�س���بوعية للذهاب والإياب، فلكل �س���احنة من هذه 
ال�ساحنات �سائق اأو اأكرث، وهناك �سخ�س اآخر ُي�سمى ) املعاون(، وهو امل�سوؤول عن تفقد 
اأدوات وُمتطلب���ات ال�س���احنة وتنظيفه���ا، وتلبية احتياجات ال�س���فر وم�س���تلزماته، وتلبية 
طلبات ال�سائق، ومتابعة اأحوال امل�سافرين اإن وجدوا . كما اأنه ينوب عن ال�سائق يف قيادة 
ال�سيارة اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك . وتخرج هذه ال�ساحنات من تنومة �سباح يوم الأحد 
من كل اأ�س���بوع �س���الكه الطريق الربي الذي مل يكن ممهدًا، متجهة اإىل مدينة الطائف، 
ومنه���ا اإىل مدينت���ي مكة املكرمة وجدة لنقل امل�س���افرين، وجلب خمتلف اأنواع الب�س���ائع 
وال�س���لع التي يوفرونها ملُحتاجيها يف هذه الأجزاء من باد ال�س���راة، وبطبيعة احلال كان 
ذلك ي�س���تلزم منهم البقاء يف طريق ال�س���فر عدة اأيام ذهابًا واإيابًا ؛ اإل اأن من امل�سلم به 
اأنهم يعودون م�ساء يوم اجلمعة اإىل ُتنومه ليكونوا �سباح يوم ال�سبت يف �سوق ال�سبت)2(.

ومما ينبغي الإ�س���ارة اإليه يف �س���اأن هذا ال�سوق اأن هناك من كانوا يقومون مبمار�سة 
عملي���ة البيع خارج م�س���احة هذا ال�س���وق يف غري ي���وم ال�س���بت، واإن كان ذلك على نطاق 

حمدود اإل اأنه موجود .
وكان ال�س���كان قدميًا يعتمدون على الأ�سواق الأ�سبوعية يف ق�ساء حاجاتهم، وتوفري 
متطلباتهم ؛ اإل اأن عملية البيع وال�سراء مل تكن حم�سورة يف تلك الأ�سواق، بل كان هناك 
بع�س الباعة املتجولني � من اأبناء تنومه وغريهم � الذين يتجولون طيلة اأيام الأ�س���بوع يف 
القرى لعر�س وبيع ب�س���ائعهم الب�س���يطة التي يحملونها اإما با�س���تخدام الدواب اأو �سريًا 
على الأقدام " . وهناك اأي�س���ًا نفر قليل من التجار الذين كانوا ميار�س���ون مهنة البيع يف 
مقر �س���كنهم الذي ي�س���كنون فيه ؛ وعادة ما تكون الب�س���اعة التي عندهم حمدودة ومن 

)1(  اأ�سرت يا دكتور �سالح اإىل جزئيات مهمة مثل بداية و�سول ال�سيارات الكبرية اإىل باد تنومه، واأ�سماء بع�س الأعام 
الذي���ن كان لهم دور يف جلبها اإىل الأ�س���واق، وم���ا يحملون معهم يف ذهابهم واإيابهم اإىل ال�س���روات، ويقودنا ذلك اإىل 
�سيء من تاريخ املوا�سات والطرق التي كانت تربط تنومه مع غريها . وكل هذه املو�سوعات لي�س يف باد تنومه ولكن 
يف عموم تهامة وال�سروات خال القرن )14ه�/20م( جديرة بالدرا�سة يف التوثيق يف ع�سرات الكتب والبحوث العلمية 
. واآم���ل م���ن بناتنا واأبنائنا يف برامج الدرا�س���ات العليا يف اأق�س���ام التاريخ يف اجلامعات ال�س���عودية اأن يلتفتوا اإىل هذه 

املو�سوعات اجلديدة يف اأبوابها، وال�سهلة اإىل حد ما يف جمع مادتها لوفرتها وحداثة ع�سرها . ) ابن جري�س( . 
)2(  �س���معت و�س���اهدت بع�س امل�س���افرين وال�س���يارات الكب���رية والثقيل���ة التي كانت جتوب ب���اد تهامة وال�س���راة منذ 
ثمانيني���ات القرن )14ه����/20م( اإىل بداية ه���ذا القرن )15ه����/20م(، وكان يقابلهم الكثري م���ن العقبات ولهم 
روايات ومغامرات وق�س�س عديدة، حبذا اأن نرى باحثًا جادًا يدر�س هذا املو�سوع اجلديد يف بابه . ) ابن جري�س(  



509الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(
الن���وع ال���ذي يخف حمله ويغلب عليه اأن يكون ن�س���ائيًا، كالأقم�س���ة، والعطور، والأطياب، 
وال�س���يال، واملناديل الن�سائية، واحلناء، وبع�س اأنواع امللبو�س���ات الأخرى . وبع�س ال�سلع 
الهامة وال�س���رورية للحي���اة اليومية)1(. و اأخريًا فاإن هذا ال�س���وق بتاريخ���ه العريق لي�س 
اإل واحدًا من الأ�س���واق الأ�س���بوعية الكثرية، التي تنت�س���ر يف قرى ومدن بادنا الغالية ؛ 
لتحكي لاأجيال ف�سوًل من تاريخ عريق زاخر بكل معاين الأ�سالة وال�سموخ، وحتمل بني 
طياتها الكثري من ق�س�س تراثنا ال�سعبي اخلالد الذي نحن يف اأم�س احلاجة اإىل معرفته 

وت�سليط ال�سوء عليه)2(.  
7ـ امل�سادر واملراجع :  

احل�س���ن ب���ن اأحمد ب���ن يعقوب الهم���داين .) 1397ه����/1977م(، �س���فة جزيرة . 1
الع���رب، حتقيق / حمم���د بن علي الأكوع احلوايل . واأ�س���رف عل���ى طبعه / حمد 

اجلا�سر . الريا�س: دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�سر. 
 ر�س���اد بن عبداهلل الطنيني ال�س���هري )1438ه�/2017م(. �سوق �سبت تنومة يف . 2

�س���روات بني �سهر يف الع�سر احلديث واملعا�س���ر. �سمن الق�سم الثاين من كتاب: 
القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) اأجزاء   من ع�سري( . اإعداد اأ. د. غيثان بن علي 

بن جري�س . اجلزء)11( . الريا�س : مطابع احلمي�سي .
�س���الح بن عل���ي اأبوع���راد ال�س���هري )1437ه�/2016م( . �س���فحات م���ن تاريخ . 3

حمافظة تنومه مبنطقة ع�س���ري خال الع�س���ر احلديث . �سمن الق�سم الرابع من 
كت���اب: الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) ع�س���ري � جنران � ج���ازان � رنية � تربة � 
اخلرمة(. اإعداد : اأ. د. غيثان بن علي بن جري�س . اجلزء)9( . الريا�س: مطابع 

احلمي�سي.

)1(  تلك التجارات يف بيوت بع�س الأ�س���ر حمدودة، لكنها موجودة يف بع�س القرى ال�س���روية والتهامية، وقد �س���اهدت 
بع�س���ها وعرفت اأ�س���حابها يف �سروات بني �س���هر وبني عمرو خال العقود الأخرية من القرن )14ه�/20م( . كما 
كان هناك جتار متجولني بني القرى يعرفون با�سم ) فرقنا (، ويحملون ب�سائعهم على روؤو�سهم، ويعر�سونها على 
الن�س���اء والأطفال وبع�س الرجال يف القرى التي ميرون عليها. وكان غالبية العاملني يف هذه املهنة من اليمن وهم 

مقيمون مع �سكان الباد . ) ابن جري�س( . 
)2(  اأوؤكد على قولك يا اأبو عراد فالأ�س���واق الأ�س���بوعية من ال�س���ور التاريخية واحل�س���ارية التي تعك�س جزءًا من حياة 
النا����س. وب���اد تهامة وال�س���راة مليئة بتلك الأ�س���واق حتت���اج اإىل الدرا�س���ات التاريخية والأثرية اجل���ادة  . ) ابن 

جري�س(. 
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 �س���الح بن علي اأبو عراد ) 1414ه�/1994م( . ُتنومه بني �س���هر، �س���من �سل�سلة  . 4

)ه���ذه بادنا(، رقم )46(، الريا�س: الرئا�س���ة العامة لرعاية ال�س���باب. الإدارة 
العامة للن�ساطات الثقافية .

 عب���داهلل بن حممد اأبوداه�س.)1419ه� �1420ه�/ 1999م � 2000م( . من تاريخ . 5
اأ�س���واق   ع�س���ري الأ�سبوعية [ درا�س���ة وثائقية موجزة ؟ ] . حوليات �سوق ُحبا�سة، 

جازان: نادي جازان الأدبي . العدد )3(، ال�سنة )3( . 
عب���داهلل بن حمم���د اأبو داه����س. )1422ه����/2001م( . اأهل ال�س���راة يف القرون . 6

الإ�سامية الو�سيطة )400�1200ه�( . ط)2( . اأبها : نادي اأبها الأدبي .
عل���ي اإبراهي���م نا�س���ر احلربي.)1417ه����/1997م(. املُعج���م اجلغ���رايف للباد . 7

ال�سعودية � منطقة ع�سري . ج)2( . د. ن .
 غيثان بن علي بن جري�س .)1429ه�/2008م( . باد بني �سهر وبني عمرو خال . 8

القرن���ني الثالث ع�س���ر والرابع ع�س���ر الهجري���ني )19�20م( . ط)2( . الريا�س : 
مطابع احلمي�سي . 

  ف���وؤاد حم���زة . ) 1388ه�/1968م( . يف باد ع�س���ري . الريا�س: مكتبة الن�س���ر . 9
احلديثة .

 حممد بن اأحمد العقيلي . )1405ه�/1984م( . مذكرات �س���ليمان �س���فيق با�سا � . 10
مت�سرف ع�سري . اأبها: نادي اأبها الأدبي .

 حممد عمر رفيع . )1373ه�/1954م( . يف ربوع ع�سري ذكريات وتاريخ. القاهرة: . 11
دار العهد اجلديد للطباعة .

 موقع متحف اإك�س���فورد على ال�س���بكة العنكبوتية يوم اخلمي�س )1439/12/26ه� 21. 
املوافق 6 �سبتمرب 2018م( . ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء، على الرابط 

)http://www.prmprints.com/image/801987/portrait-of-a- (crowd-of).  
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باأقالم جمموعة من اأ�ساتذة جامعة امللك خالد :
ال�سفحةاملو�سوعم

اإطاللــة علــى مو�سوعــة ابــن جري�ــس ) القــول املكتــوب يف تاريخ 1ـ 
اجلنوب (. بقلم :اأ.د. قا�سم بن اأحمد عبداهلل اآل قا�سم

511

من وحي الرحالت والرحالة يف موؤلفات غيثان بن علي بن جري�س 2ـ
. بقلم اأ.د.عبا�س علي ال�سو�سوة 
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د علــى كتاب ) القول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب( ) 3ـ  تعقيبــات ابن حميِّ
اجلزء الرابع ع�سر( . بقلم . اأ. د . اأحمد بن حممد بن حميِّد

518

1ـ اإطاللــة علــى مو�سوعة ابن جري�ــس ) القول املكتــوب يف تاريخ اجلنوب( 
بقلم :اأ. د. قا�سم بن اأحمد عبداهلل اآل قا�سم)1( 

احلمد هلل وكفى، و�س���اة و�سامًا على النبي امل�س���طفى، والر�سول املجتبى، وعلى 
اآله و�سحبه ومن اقتفى، وا�سنت ب�سنته واهتدى.  

اأما بعد ؛ فقد تلقيت من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جري�س خطابه 
املوؤرخ يف 24 من �س���هر اهلل املحرم �س���نة 1440ه�، وكان معه هدية قيمة هي ن�س���خة من 

موؤلفني جديدين �سدرا عام )1440ه�/2018م(، هما: 
القــول املكتــوب يف تاريخ اجلنــوب ) احلجاز واليمــن وما بينهمــا ( اجلزء الرابع . 1

ع�سر.
الرحــالت والرحالــة يف اجلنــوب ال�سعودي يف موؤلفــات غيثان بــن جري�س )ق2ـ . 2

15هـ/ ق 8ـ  21م ( جزءان، اإعداد الأ�ستاذ حممد بن اأحمد بن معربرِّ القحطاين.
كم���ا تزامنت كتابة ه���ذا املقال مع هدية كربى قدمها الأ�س���تاذ الدكتور/ غيثان بن 
جري����س للباحثني والباحثات يف املج���الت التاريخية عرب حقبه املتعاقبة بل هدية للوطن 

)1(  الدكتور قا�س���م من مواليد رجال اأملع عام )1380ه�/1960م(، يعمل الآن على درجة اأ�س���تاذ يف ق�سم اللغة العربية 
واآدابها يف كلية العلوم الإن�س���انية . جامعة امللك خالد . للمزيد عن ترجمته انظر غيثان بن جري�س. القول املكتوب 

يف تاريخ اجلنوب ( )الريا�س : مطابع احلمي�سي، 32�1433ه�/2010�2011م( ) اجلزء الثالث (، �س 56 .  
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باأجمعه ؛ حيث د�س���ن �س���عادته موقعه الإلكرتوين يف حفل احت�س���نته �سحيفة " الوطن " 

وقد جعل حمتوى ذلك املوقع وقفًا هلل .
وبدوري اأثمن ل�س���عادته ذلك العمل املبارك ؛ حيث اإن مواد ذلك املوقع باتت متاحة 
للباحثني ؛ وهي ت�ستمل على كتب ووثائق مهمة وخمطوطات وبحوث عنيت بجنوب بادنا 
احلبيب���ة، واأ�س���األ اهلل تب���ارك وتعاىل اأن ينفع بذل���ك املوقع، واأن يجزي م���ن اأوقفه خري 
اجلزاء يف الأوىل والآخرة. وبالعودة اإىل املو�س���وعة الكربى التي اأ�س���درها املوؤلف الكبري 
جند اأنها قد عمت حمافظات منطقة ع�س���ري تقريبًا، و�سملت بالإ�سافة اإىل ذلك مناطق 

جازان وجنران والباحة والطائف واأجزاء من احلجاز واليمن .
واملو�س���وعة بعام���ة تتوافر على معلومات مهمة قد ل توج���د يف غريها ؛ حيث اإن من 
منهجي���ة املوؤلف ا�س���تكتاب اأرب���اب القلم من املوؤرخ���ني والعلماء والأدباء بالإ�س���افة اإىل 
الأكادميي���ني من اأبناء تل���ك املناطق املختلفة، وم���ا ينبئك مثل خبري، ث���م يقوم الباحث 

بالتعليق على ذلك كله .
بالإ�س���افة اإىل تركيز املو�س���وعة على الرحات والرحالة يف اجلنوب ال�سعودي التي 
اأفرد لها الباحث الأ�ستاذ حممد معربرِّ جملدين حفا مبا اأودعه ابن جري�س يف مو�سوعته 
القيم���ة، �س���واًء اأكانت تلك الرحات مما قام به الباحث نف�س���ه حي���ث وقف على اأماكن 
كثرية من تلك القرى والأماكن الأثرية وغريها ؛ اأم كانت من قبل الرحالة امل�س���لمني اأم 

كانت من قبل الرحالة الغربيني امل�ست�سرقني .
وقد تنوعت مو�س���وعات تلك املو�س���وعة ما ب���ني الأبعاد التاريخية وه���ي متثل البعد 
الزمن���ي حلرك���ة التاري���خ اأم الأبعاد اجلغرافي���ة التي تر�س���م املعامل املكاني���ة اأم الأبعاد 
الثقافي���ة واملعرفي���ة التي متثل نتاج���ات العقول الب�س���رية العلمية والثقافي���ة والنتاجات 

املدنية واحل�سارية اأم الأبعاد ال�سيا�سية واأنظمتها عرب التاريخ .
كم���ا ركزت على الآث���ار، وعلى العادات والتقاليد والأ�س���واق واملنتجات وغريها مما 
ي�س���خ�س حركة الإن�سان عرب تلك اجلبال والوهاد وال�سحراء وال�سهول وغريها، وكيفية 
تاأقلم اإن�س���ان املكان مع بيئته، وا�س���تثمار طاقات تلك الأماكن بكل ت�سكيات منتوجاتها 
الزراعي���ة واملعمارية وال�س���ناعية والرعوية، ومدى م�س���اركة الذك���ور والإناث يف عمارة 
املنازل، وتزيينها ب�ستى اأنواع الزينة كما ك�سفت عن اأفراحهم واأتراحهم وكل منا�سباتهم، 
وعن حيواتهم اجلادة وما يعرتي ذلك من و�س���ائل الرتفيه والت�سلية يف م�سامراتهم، وما 
يعرتي منا�س���طهم عند البذور واحل�س���اد ومن الأهازيج والأنا�س���يد التي تدفع بهم اإىل 

مزيد من الن�ساط يف العمل .
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بالإ�س���افة اإىل الك�س���ف عن �س���ري خط التاري���خ اجلنوبي منذ القدم حتى ع�س���رنا 
احلا�س���ر، ومدى ما �س���احب ذلك من تط���ور يف النواحي التعليمية �س���واًء اأكان ذلك يف 

التعليم العام اأم يف التعليم اجلامعي .
وكذلك ك�س���فت عن الأنظمة والقوانني �سواًء فيما يتعلق بالبعد القبلي اأم يف الأنظمة بعد اأن 
حتول املجتمع اإىل جمتمع ح�س���اري مدين وانعكا�س ذلك على النواحي الجتماعية والقت�سادية 
والتعليمية، وما �ساحب ذلك من �سق الطرق وتعبيدها، ومن حراك ب�سري يف جمالت التنمية . 

وكذا وثقت املو�س���وعة جمموع���ة كبرية من الألوان ال�س���عبية، والألع���اب التي كادت 
تنقر�س مع ف�س���اءات املعرفة احلديثة، ومع ما كاد يذهب بكل ذلك الرتاث من ان�س���غال 
النا�س���ئة بو�س���ائل التقنية احلديثة بكل ت�سكياتها التي مل تدع لل�س���اب ول لل�سابة ال�سعة 
يف الوق���ت للتعرف على تراث الآباء والأجداد، مما يعر�س���ه خلط���ر المنحاء، واندغام 
اخل�سو�سيات لكل منطقة مع املنجز العاملي ؛ بحيث اأنها قد تفقد هويتها وخ�سو�سيتها 

التي هي جمال انطاقاتها اإىل العاملية والكونية والإن�سانية .
ولع���ل من الب���ني التوجه العامل���ي اإىل املحافظة عل���ى الرتاث والهوية وكل ما ي�س���كل 

الثقافة ويجد الذات املجتمعية وال�سعبية . 
واأكاد اأجزم اأن هذه املو�سوعة العلمية واملعرفية اأبرزت اأ�سياء كثرية من خ�سو�سيات 
تل���ك املناط���ق يف بعد تاريخي مائز، واإدراكية عالية يف اأهمي���ة التاأريخ لتلك احلقب التي 
كادت تندثر، بل اإن الل�سان اللهجي وتلك املفردات يف الألفاظ وغريها لكل حمافظة تكاد 

متحى مبوت الأجداد والآباء . 
واأدعو من هذه الإطالة اإىل حماولة حفظ ذلك الرتاث ال�سعبي بال�سورة وال�سوت ؛ 
حيث اإن على الأق�سام اللغوية والتاريخية واجلغرافية والجتماعية وغريها كل فيما يخ�سه 
اأن ياحق الزمن لت�سجل ما تبقى من ذلك الرتاث ال�سفاهي واحلركي قبل اأن تنقر�س تلك 
الأجيال ونندم ولت �س���اعة مندم ؛ ففي ذلك املحافظة على الوحدة وعلى تعليم النا�س���ئة 
ت���راث الرعيل الأول، وربطه ببنائه املجتمعي والأ�س���ري واأعرافه���م يف كل مناحي احلياة، 
ومن ثم و�س���ل املا�سي العريق باحلا�س���ر املجيد بامل�ستقبل يف دينامية تاريخية، و�سريورة 
كينونية م�ستمرة ل تعرف النبتات عن جذورها، ول النقطاع عن تراثها يف دميومة تراثية 
معرفية ح�س���ارية توؤ�س����س عليها النطاقة اإىل غد م�سرق يبنى على املنجزات احل�سارية 
والثقافية واملعرفية التي جتمع بني اأ�س���الة املا�س���ي وحداثة امل�ستقبل . كتبه اأ. د. قا�سم بن 
اأحم���د بن عبداهلل اآل قا�س���م. اأ�س���تاذ الأدب والنقد بكلية العلوم الإن�س���انية � جامعة امللك 
خالد. ووكيل الكلية للدرا�سات العليا �سابقًا. )حرر يف 16من ربيع الأول �سنة 1440ه�( .
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2ـ من وحي الرحالت والرحالة يف موؤلفات غيثان بن جري�س . بقلم . اأ. د . 

عبا�س علي ال�سو�سوة )1(.  
كنت قراأت بع�س هذه الأبحاث مفرقة يف اأجزاء خمتلفة من ) القول املكتوب يف   
تاريخ اجلنوب(، ثم قراأتها مع غريها جمموعة بف�س���ل الأ�س���تاذ ابن معرب يف ) 1104( 
، وملوؤلف القول املكتوب غيثان بن  �س���فحة، واأكربت هذا اجلهد يف الت�س���نيف لبن معربرِّ
جري����س براعته يف التحليل والتف�س���ري . وكان من �س���من ماحظات املوؤل���ف املتفرقة اأن 
بع�س الرحالة اليمنيني كال�س���لطان الر�سويل واإ�س���ماعيل َجغمان وغريهم مروا يف اأثناء 

رحاتهم للحج مبناطق كثرية من اجلنوب، وكانت ماحظاتهم عليها نزرة . 
ول�س���ت هنا معلقًا على عمل الدكتور غيثان هذا  � ل مادحًا �  رغم اأنه ي�س���تاهل املدح 
ال�س���ادق � ول قادح���ًا، فهو عم���ل طيب . بل ما اأوحى اإلينا عن���وان العمل وبع�س الأبحاث 
جملة، ل�س���يما قلة هذه املاحظات الرحلية، و�سوء تف�س���ريهم لبع�س الأمور، والعتماد 

على الأقوال ال�سائعة املبالغ فيها، وغريها من اأمور . 
واأح���ب اأن اأعلق عل���ى اأعمال الرحالني جملة، فقد يكون همه���م غري ما نتوقع منهم 
نحن مع�س���ر القراء املعا�س���رين . فمثًا هّم احلجاج الو�س���ول اإىل الأماكن املقد�سة، بل 
اإنه���م حتى يف هذا الهّم قد تكون ماحظاتهم قليلة، وبع�س���هم جعل هّمه اأن ي�س���تعر�س 
مهارت���ه ال�س���عرية كاأن ينظ���م اأرجوزة يف مق�س���ده / رحلته، وبالتاأكي���د ل نتوقع اأن ياأتي 
فيها على كل ما وقعت عليه عيناه من اأماكن و�س���خو�س وحوادث، ناهيك عن اأن بع�س���ها 
ل ي�س���تجيب لوزن ال�س���عر حتى لو ا�ستعمل الراجز كل ال�س���رورات ال�سعرية التي اأو�سلها 

بع�سهم اإىل ثمان واأربعني)2(.    
واأقرر اإن اأكرث الرحات القدمية � �سواًء  ما جمع يف هذا ال�سفر اجلليل اأم يف غريه � 
يغلب عليها الإيجاز، با�ستثناء بع�س الرحات البحرية التي يكون غر�سها �سرد العجائب 
والغرائب، الذي هو م�س���وغ لاإ�س���هاب فلدينا رحلة ابن بطوطة التي �س���اغها ابن ُجزّي 
الكلب���ي مثال مل���ا نقول ؛ فرغم طول امل���دة الزمنية التي ق�س���اها يف الرتحال فاإن كامه 

)1(  الدكتور عبا�س ال�سو�س���وة من مواليد حمافظة تعز، ويعمل حاليًا اأ�س���تاذ الل�سانيات يف جامعة امللك خالد باأبها، له 
العديد من الكتب والبحوث املطبوعة واملن�س���ورة، للمزيد عن �س���ريته الذاتية انظر حممد بن اأحمد ُمَعربرِّ . �س���رية 
كتاب : احتفاء ب�سدور ع�سرة اأجزاء من كتاب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب (، ) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 
1439ه����/2018م(، ����س 303� 304. غيث���ان بن جري�س . الق���ول املكتوب يف تاريخ اجلن���وب ) الطائف واأجزاء من 

اجلنوب()الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1439ه�/2018م(، �س 401. ) ابن جري�س( . 
)2(  م���ع ه���ذا يا دكتور عبا�س جند يف رجز الكثري منهم معلومات تاريخية مهمة وبخا�س���ة يف اجلانب احل�س���اري مثل 

الإ�سارة اإىل مواقع اأو اأفراد اأو جماعات اأو بع�س اجلوانب الجتماعية والقت�سادية املهمة  . ) ابن جري�س( . 
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موجز جدًا اإل يف ذكر العجائب والغرائب فاإنه يطيل، حتى لو افرت�سنا اأن كرثة الأماكن 
التي زارها واأقام فيها مددًا قد تطول وتق�سر، وهي ت�سمل معظم العامل القدمي يف القرن 

الثامن الهجري � قد اأجربته على ذلك ليت�سع الكتاب لها جميعًا . 
وبع�س الرحالة اأطلق على عمله و�سف التاريخ، مثل ابن املجاور ال�سيباين الدم�سقي 
)ت ح 630ه�(، فقد �سمى عمله � اأو �سماه من جاء بعده � " �سفة باد اليمن ومكة وبع�س 
احلج���از � تاريخ امل�ستب�س���ر " . هذا العمل ن�س���يج وحده يف التاأليف، فه���و ياأتي بخريطة 
جتريدي���ة ) كروك���ي ( للمكان ال���ذي يتحدث عنه، ويذكر �س���فاته، واأهم م���ا ُيزرع فيه، 
وطرق معاي�س اأهله، ويزيد فيتحدث عن اأغلب الأ�سماء ال�سائعة لاأهايل كغلبة التكنية ب� 
) با ( على احل�س���ارمة واأهل ال�سحر . مثل اأبا للكة، واأبا هالكة، واأبا فار�س، واأبا را�سن 
واأبا عري واأبا عوف واأبا دفوق واأبا فيل واأباريق واأبا كنيف)1(.  ويتحدث عن ماب�س���هم، 
وعاداتهم يف الزواج وغريه من املنا�سبات الجتماعية، وفيه ماحظات لغوية كثرية نرثها 
. تفيد املوؤرخ اللغوي الذي يق�س���د اإىل معرف���ة التغري يف اللغة دللتها واألفاظها واأبنيتها 
...اإل���خ، مث���ل وجود وزن مفع���ال ومفعالة للدللة على ا�س���م املكان كاملماح وامل�س���ابة 
)2(. ومث���ل ا�س���تعمال ب���اء قبل الفعل امل�س���ارع للدللة على امل�س���تقبل كق���ول اأهل قلهات: 

بازق الغريب باجلندل)3(. وبع�س���ها ظواهر يف كتابته هو، هي ال�س���ائدة يف ع�س���رنا، يف 
اللهج���ات، مث���ل: عدم حذف النون من اجلمع ال�س���امل حني ُي�س���اف : كثريين الع�س���اير 
�س���حيحني اللغة، قليلني امل���ال، قليلني الذم���ة ... )4(، وبناء اجلمع ال�س���امل بالياء يف كل 
حالت���ه الإعرابية، ولغة اأكلوين الرباغيث)5(. غري اأن ابن املجاور � على تفرده يف التاريخ 
الجتماعي والإنا�س���ي � �س���اب عمله هنات كثرية، يف مواطن لي�س���ت قليلة يذكر حكايات 
وغرائ���ب مثل : منع وايل �س���نعاء اأن يباع الفجل اإل م�س���ققًا اأربعًا لأ�س���باب جن�س���ية)6(، 
ومثل و�س���ات )الردح الن�س���ائي ( الفاح�س امل�سجوع بني ن�س���اء بني ال�سورين ونّفاطات 
املو�سل)7(، مما يعد �سّباقًا لربامج الف�سائيات يف ع�سرنا هذا، مثل : الجتاه امل�ساك�س، 

والجتاه املعاك�س وما �ساكلها . 

)1(  ابن املجاور ال�س���يباين ) يو�س���ف بن يعقوب ( : �س���فة باد اليمن ومكة وبع�س احلجاز امل�س���ماة تاريخ امل�ستب�سر، 
حتقيق اأو�سكر لوفغرين، ليدن : مطبعة بريل 1951م، �س 54 ( ) ال�سو�سوة ( .  

)2(  ابن املجاور، �س 56 و 120 . ) ال�سو�سوة ( .  
)3(  ابن املجاور، �س 383  . ) ال�سو�سوة ( .  

)4(  ابن املجاور �سفحات : 5، 85، 88، 90، 149، 252، 253، 254 .  ) ال�سو�سوة ( .  
)5(  ابن املجاور، �س 88، 89، 117 . ) ال�سو�سوة ( .  

)6(  ابن املجاور، �س 186. وانظر بايا اأخرى يف �سفحة 56 . ) ال�سو�سوة ( .  
)7(  ابن املجاور، �س 134، 135، 136 . ) ال�سو�سوة ( .  
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بع����س الرحالة قد جند لدي���ه معلومات خطرية جدًا، تتمثل خطورتها يف اأنها �س���تغرّي 
كثريًا من قناعتنا امل�س���تقرة حول بع�س الأ�سخا�س امل�سهورين يف تاريخنا الأدبي . وبالطبع 
فالرحالة اأوردها عن م�س���اهدة �سخ�س���ية . من ذلك اأن الرحالة الفار�س���ي نا�سر ُخ�سرو ) 
ت 481ه�( يف رحلته مر مبدينة معّرة النعمان يف احلادي ع�س���ر من رجب �س���نة )483ه�( 
وو�س���فها وحتدث عن فيل�س���وف املعرة يف حدود �س���فحتني، �سنقت�سر يف النقل على الكام 
ح���ول اأب���ي العاء املع���ري )363� 449ه�( و�س���نجعله على فق���رات : )اأ( " يف املدينة رجل 
يق���ال له اأبو الع���اء املعري . وهو رجل كفي���ف، وقد انتهت اإليه رئا�س���ة املدينة . )ب( وهو 
غن���ي ج���دًا، وله عبيد وعمال كثريون ياأمترون باأمره، وكل املدينة يف خدمته ورهن اإ�س���ارته 
الزهد فكان يلب�س ماب�س ال�س���وفية اخل�س���نة، وهو رهني منزله، ول  " )ج( اختار طريق 
يزيد طعامه عن ن�س���ف رغيف من ال�س���عري يتبلغ به، وذلك كل زاده. )د ( �س���معت اأن بابه 
مفت���وح دائمًا وله نواب ووكاء يقومون باإدارة اأم���ور املدينة ول يرجعون اإليه اإل يف املهمات 
التي تتطلب تدخله واإبداء الراأي الأخري. )ه�( نعمته مي�س���ورة لكل طارق وطالب مع اأن اأبا 
العاء "�سائم الدهر قائم الليل ول ي�سغله اأمر من اأمور الدنيا )!!( . )و( وهو رجل �ساعر، 
ولقد و�س���ل يف ال�سعر والأدب درجة ليدانيه فيها اأحد، وقد اعرتف له بذلك اأفا�سل ال�سام 
واملغ���رب والع���راق. )ز( يجتمع يف حما�س���راته ما ل يقل عن مئت���ي طالب علم من خمتلف 
اأنحاء العامل الإ�س���امي ليقراأوا عليه الأدب وال�س���عر. و�سمعت اأن له اأكرث من مئة األف بيت 
من ال�سعر . )ح( عندما و�سلت اإىل معرة النعمان كان هذا الرجل قيد احلياة )438ه�(. 

خط���ورة هذه املعلوم���ات اأنها تزل���زل قناعاتنا عن هذا ال�س���اعر املو�س���وف برهني 
املحب�س���ني، نق�س���د � ويق�سدون � اأنه �سجني عماه و�س���جني منزله الذي ل يغادره . بل اإنه 

نف�سه يّثبت هذه الأوهام عندنا ويزيد �سجنًا ثالثًا بقوله :
�ـــســـجـــوين  مــــــن  الـــــثـــــالثـــــة  يف  ــــاأل عــــــن اخلـــــــــــب الـــنـــبـــيـــث اأراين  فــــــال تــــ�ــــســـــ
وكـــــــون الـــنـــفـــ�ـــس يف اجلـــ�ـــســـم اخلــبــيــث لـــــفـــــقـــــدي نـــــــاظـــــــري ولــــــــــــــزوم بـــيـــتـــي

ونحن نت�س���اءل : كيف يكون معت���زًل املجتمع والنا�س من كان على هذه الأو�س���اف : 
رئي�س مدينة معرة النعمان، له عمال كثريون ياأمترون باأمره، بابه مفتوح ونعمته مي�سورة 
للجميع، ويجتمع يف حما�س���راته ما ل يقل عن مئتي طالب علم ؟ اإن رجًا كهذا لبد اأن 
يدخل يف مفاو�سات مع اجلهات املوؤثرة كالقبائل واحلكام املختلفني حلل م�ساكل. وملاذا 
نذهب بعيدًا ويف مقدماته لبع�س كتبه كر�س���الة الغفران ور�سالة ال�ساهل وال�ساحج مدح 
يقدمه بني يدي من هم اأكرب منه مقامًا �سيا�سيًا، �سواء كانوا ولًة اأم �سيوخ قبائل يف ق�سايا 
نزاع وما اأ�س���به . بل اإنه َرَحَل �س���ابًا يف طلب العلم يف اأرجاء ال�س���ام والعراق، وكان ممن 
ذهب اإىل بغداد لتعزية ال�س���ريفني الر�س���ي واملرت�س���ى يف وفاة اأبيهما نقيب الطالبيني. 
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كيف يقال عنه اإنه معتزل النا�س؟ ول دخل لق�س���وته على نف�س���ه يف ماأكله وملب�س���ه � رغم 
ثرائ���ه � بالُعزلة، وبالتاأكيد ل عاقة للعزلة باأنه كان نباتيًا، فالنباتي واحليواين قد يكون 

خمالطًا اأو معتزًل . 
ق���د يبدي الرّحالة عل���ى منطقة ما ماحظات رمبا جاءت على غري ما يعتقده اأهلها 
يف اأنف�س���هم ؛ فاأفكاره ا�س���طبغت بل ت�س���بعت بت�س���ورات خمتلفة، لكن روؤيته � اإن نظرنا 
اإليها بحياد � اأ�س���دق من اأهل البلد اأو الوطن، فلي�س عنده حتيزات حملية �س���د فان اأو 
عان كالتي تكون عند البلديني . من ذلك ما جاء يف الرحلة اليمنية لل�سيا�س���ي التون�سي 

عبدالعزيز الثعالبي ) ت 1944م (، التي قام بها عام )1924م ( )1( .
هذه الرحلة لي�س���ت موجزة بل فيها و�سف م�سهب لبع�س الأمور حتدث الرحالة عن 
و�سوله اإىل قرية ال�سيق قرب َيرمي، وكيف اأن عامل َيرمي كان يف ا�ستقبالهم ومعه جنوده 
وط���اب املعام���ة، ومنهم ) الرهائن ( الذين اخترب بع�س���هم يف ق���راءة القراآن الكرمي 
وبع����س اأمور الفقه فكانت النتيجة طيبة . فعجب لذلك اأ�س���ّد العجب، وم�س���در العجب 
اأنهم � الرهائن � م�س���اجني وُي�س���مح لهم بالدرا�سة، وي�س���مح لهم ببع�س التنقل . ثم اأخذ 
يو�سح لقارئ كتابه اأن الرهائن على نوعني)2(،  اأولهما � وهو الأكرث �  اأن يقدم �سيخ قبيلة 
م���ا اأحد اأولده � اأو اأكرث � لاإمام اإعانًا خل�س���وعه التام . وه���ذا معناه اأن الرهينة يتلقى 
التعليم التقليدي الذي كان �س���ائدًا حينذاك، فاإذا كان طموحًا فاإنه �سيكون �ساحب علم 
ومعرفة اأف�سل من اأقرانه الأحرار . والنوع الثاين : العتقال املوؤقت ب�سبب ق�سية اأو غرم 

اأو تاأديب، ويطلق �سراحه بزوال ال�سبب .
ولقد �سّنع الثوريون � ومازالوا � على حكم الإمامني اأحمد بن يحيى حميد الدين )ت 
1962م(، واأبي���ه  ) قت���ل 1948م( باأنه حكم ظامل يقوم على نظام الرهائن ! ول نريد اأن 
ُيفهم اأننا مع نظام الرهائن، بل نريد اأن ن�سع الأمر يف �سياقه الزمني، حيث كان معموًل 
ب���ه ومقبوًل من اجلميع)3(، بل اإن امل�س���ايخ كانوا يتناف�س���ون على اإعان ولئهم بت�س���ليم 
اأولدهم واإخوتهم رهائن لدى احلكومة . وقد كان من الرهائن �سخ�سية قبلية و�سيا�سية 
ل يجهل اأحد قدرها يف اجلزيرة العربية على الأقل، هو ال�سيخ عبداهلل بن ح�سني الأحمر 

)1(  عبد العزيز الثعالبي : الرحلة اليمنية، ط2 دار الغرب الإ�سامي، بريوت، �س 111�113 . ) ال�سو�سوة ( .  وكم نحن 
يف حاجة احلقيقة وتدوين امل�س���داقية . وجند بع�س الرحالة امل�سلمني وغري امل�سلمني حفظوا لنا تف�سيات علمية 

جيدة ي�سعب اأن جندها يف اأي م�سدر اأو مرجع اآخر . ) ابن جري�س ( .
)2(  للمزيد انظر، عبدالعزيز الثعالبي، الرحلة اليمنية، �س 111�113. ) ابن جري�س( .   

)3(  هذه طريقة من طرق تعليم القراءة والكتابة، ورمبا كانت موجودة يف اأجزاء عديدة من �سبه اجلزيرة العربية، حبذا 
اأن نرى باحثًا يتق�سى اأخبار هذه الطريقة ويوثقها �سواًء يف باد اليمن اأو غريها من باد العرب . ) ابن جري�س ( .
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� رحمه اهلل � فهو نف�س���ه يقر اأنه تعلم مع غريه من الرهائن يف احلب�س)1( . وعلى كل حال 
فاملتنق���دون ل يذكرون اأن هذا النظام كان معموًل به عند ولة العثمانيني يف اليمن، قبل 
وجود الإمامني باأكرث من مئتني وخم�سني عامًا، ب�سورة غاية يف ال�سناعة . فعبد ال�سمد 
بن اإ�س���ماعيل املوزعي ) ت 1111ه�( � وهو كاتب العثمانيني يف تعز � متحيز لهم ب�س���كل 
مطلق)2(، فهو ميتدح القائد العثماين يف تعز على �سيا�سته احلكيمة اإذ جعل الرهائن يف 
مناط���ق احُلَجرية مثلثة ولدًا وبنتًا وزوج���ة)3(، اإي واهلل ! واأي عدالة تريد اأكرث من هذا . 
كانت هذه ماحظات من وحي الرحات والرحالة يف موؤلفات د.غيثان بن جري�س .اأ�ساأل 

اهلل ال�سداد، واأ�ساأله اأن يغفر لنا زلت اأقامنا. وال�سام)4(. )2/25 / 1440ه�( .

د على كتاب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) اجلزء  3ـ تعقيبات ابن حميِّ
د )5( . الرابع ع�سر( . بقلم : اأ. د. اأحمد بن حممد بن حميِّ

�س���عادة اأخ���ي الكب���ري الأ�س���تاذ الدكت���ور/ غيثان بن عل���ي بن جري����س حفظه اهلل . 
ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: و�سلتني � و�سلك اهلل بلطفه واإح�سانه � باملجلد 
الرابع ع�س���ر من �سل�س���لة القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ) اأج���زاء من احلجاز واليمن 
وما بنيهما( )6(، م�س���مومًا مع كتاب الرحات والرحالة يف اجلنوب ال�س���عودي لاأ�ستاذ 

)1(  اقراأ مذكراته على الأقل . ولي�س���ت بني يدي لأرجع اإليها، لكنني �س���معتها منه يف لقاء تلفزيوين . ويف راأيي اأنه كان رمانة 
امليزان يف ال�سيا�سة اليمنية لأكرث من اأربعني عامًا، وبوفاته تدهورت الأو�ساع، اإذ خلف من بعده خلف..   . ) ال�سو�سوة (.  
)2(  دللة عنوان كتابه تغنيك " الإح�س���ان يف دخول اليمن يف ظل عدالة اآل عثمان " حتقيق عبداهلل احلب�س���ي، ط2 
دار التنوي���ر، ب���ريوت 1986م . اأما طبع���ة وزارة الأوقاف اليمنية فعنوانها "الإح�س���ان يف دخول اليمن حتت مملكة 

عجب!  اآل عثمان " ول 
)3(  امل�سدر نف�سه، �س 102� 108 . 

)4(  حبذا يا دكتور ال�سو�س���وة اأنك اأ�س���هبت يف احلديث عن الرحالة والرحالني الذين  جتولوا يف جنوب �س���به اجلزيرة 
العربية، ولهم مدونات ل تخلو من الفائدة للباحث وطالب العلم . ) ابن جري�س ( .   

د لبن جري�س الذي اأهداه ن�سختني من كتابني جديدين �سدرا  )5(  يحتوي هذا التعقيب على �سكر الدكتور اأحمد بن حميرِّ
ع���ام )1440ه�/2018م(، ثم يورد بع�س الت�س���ويبات ووجهات النظر على اجل���زء )14( من كتاب القول املكتوب 
يف تاريخ اجلنوب(، مثل: تق�س���يم الفهر�س���ت العام، وبع�س العناوين الرئي�س���ية والفرعية وغريها من الإ�س���ارات . 
د، من مواليد اأبها،  د الوارد ذكره يف العنوان هو: الأ�س���تاذ الدكتور اأحم���د بن حممد بن عبداهلل بن حميرِّ واب���ن حميرِّ
ويعمل الآن اأ�س���تاذ جامعي يف ق�س���م ال�سنة وعلومها . بجامعة امللك خالد، وله العديد من الكتب والبحوث املطبوعة 
واملن�سورة، وهو على قدر كبري من الأدب وح�سن اخللق . ولطف املع�سر. وهذا العنوان املدون يف بداية هذا العن�سر 
د انظر:  من عمل �ساحب ) القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب(. ) ابن جري�س ( . وللمزيد عن الدكتور اأحمد بن حميرِّ
حممد بن اأحمد معربرِّ . �س���رية كتاب : احتفاء ب�س���دور ع�سرة اأجزاء من كتاب القول املكتوب يف تاريخ اجلنوب ( ) 

الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1439ه�/2017م(، �س 279� 281. ) ابن جري�س( . 
)6(  الطبعة الأوىل )الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2018م( .)583�سفحة( .) ابن جري�س( .
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الفا�س���ل/ حممد ب���ن اأحمد معربرِّ )1( . ول�س���ت يف مقام التنويه بالقيم���ة العلمية لكتبكم 
بعامة، و�سل�س���لة القول املكتوب بخا�س���ة، فقد نوهت بهذا مرارًا وتف�سلتم باإثبات التنويه 
يف جملة من اإ�س���داراتكم، كما �س���رين �س���رعة ا�س���تجابتكم جلملة م���ن املقرتحات التي 
خلقكم،  كرمي  على  يدل  مما   )355 �س   ( " كتاب  اقرتحتها ون�سرت يف كتاب " �سرية 
وجليل ف�س���لكم، و�س���عة �سدركم، وهذه اأخاق اأهل العلم والف�س���ل والنبل، فا اأملك اإل 
توجيه ال�س���كر اجلزيل على جهودكم املبذولة يف خدمة تاريخ وجغرافية املنطقة، �س���ائًا 

اهلل لكم التوفيق وال�سداد .  
)*(  اأخي الكبري: 

على قلة الب�س���اعة، وكرثة امل�س���اغل، ف�س���اأتناول يف هذه الر�س���الة جملة مما علقته 
حني قراءتي للمجلد الآنف ذكره الذي حوى اأربعة اأق�س���ام رئي�س���ة وهي : اأوًل: حمافظة 
اأحد رفيدة ) جر�س قدميًا ( يف بع�س امل�سادر والوثائق واملراجع واملدونات . وفيه اأربعة 
مباح���ث عن العنوان املذكور: )1( بقلمكم . )2( بقلم الأ�س���تاذ حممد بن اأحمد معربرِّ . 
)3( بقلم بع�س امل�ستكتبني من اأبناء املحافظة . )4( م�ساهدات يف املحافظة بقلمكم . 
ثانيًا:  درا�س���ات وحوارات وت�سويبات واإ�سافات على مو�سوعات تتعلق بباد تهامة 
وال�س���راة . وت�سمن ثاثة مو�سوعات رئي�سة : )1( الأو�ساع الأمنية حلركة حجاج اليمن 
يف ع�سر الدولة الر�سولية بقلم اأ. د حممد بن من�سور حاوي . )2( لقاء وحوار �سحفي 
مع الأ�ستاذ حممد بن اأحمد معرب . )3( ت�سويبات واإ�سافات على ما ورد يف املجلد /12 

من ال�سل�سلة فيما يتعلق مبنطقة العر�سيات لاأ�ستاذ عبدالهادي القرين . 
ثالثًا: بحث عن املخاليف يف كتاب معجم البلدان وغريه لاأ�س���تاذ حممد بن اأحمد 
معربرِّ . )1( درا�س���ة يف العم���ران الريفي مبحافظة ظهران اجلنوب. )2( ا�س���تخدامات 
الأرا�سي الريفية يف قرية اآل عبيدية وكاهما للدكتور حممد القحطاين . )3( ذكرياتكم 

وم�ساهداتكم يف القريتني )1379� 1396ه�( . 
وبداية فقد حوت البحوث العلمية املكتوبة  على اأ�سا�س منهجي اإ�سافات علمية جيدة 
ل���ن اأناق�س ما ورد فيها، مع ما يف املدونات من اإ�س���اءات مهمة ي�س���كرون جميعًا عليها . 
وي�س���رين اإثراء البح���وث املتعلقة بجر�س بهذي���ن النقلني من كتب رج���ال احلديث . قال 
الإمام اأحمد بن عبداهلل بن �س���الح العجلي رحم���ه اهلل )ت 261ه�( يف كتابه الثقات )2( 

)1(  �سدر هذا الكتاب يف جزئني ) الريا�س: مطابع احلمي�سي، 1440ه�/2008م( )1104�سفحة( )ابن جري�س( .
)2(  معرفة الثقات من رجال اأهل العلم واحلديث من ال�س���عفاء وذكر مذاهبهم للعجلي حتقيق عبدالعليم الب�س���توي، 

د (. مكتبة الدار  املدينة املنورة 313/2 . ) ابن حميرِّ
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. " الن�س���ر بن حممد اليمامي �س���كن جر�س، كنيته اأبو حممد ثقة، وهو من اأروى النا�س 
عن عكرمة بن عمار اليمامي �سمع من عكرمة بن عمار األف حديث، رحلت اإليه من مكة 
)1( . وهذا ن�س جليل  فو�سلت يف خم�سة ع�سر يومًا " والن�سر تويف بني )201� 210ه� ( 
يبني امل�سافة من مكة املكرمة اإىل جر�س، ويبني مدى ال�سلة العلمية بينهما )2(.  وعي�سى 
بن ميمون املكي اأبو مو�س���ى اجلر�س���ي املعروف بابن داية، من رواة كتب التف�سري ملجاهد 

بن جرب كان ينزل جر�سًا )3( . ويف باب اأن�ساب املحدثني اإىل جر�س كثري جدًا . 
بقي���ت هذا اأخي الكبري جملة ملحوظات منهجية على املجلد وطريقة كتابته، فظني 
اأن الكتاب مادام اأنه و�سل القارئ فلم يعد ملكًا لكاتبه وموؤلفه، فمن حقه اأن يلحظ عليه 

ملحوظات، لو خا مما لوحظ عليه فيها لكان اأكمل واأجمل ولعل �سدركم يت�سع لها :
اأوًل : يف عناوين الأق�سام واملدونات:

من املعلوم يف لغة البحث العلمي اأن يكون العنوان منطبقًا على امل�سمون ؛ منا�سبًا   
ملا ورد فيه، حتى ل يحمل املو�س���وع والكاتب ما ل يحتمان، ولو اأخذ عنوان الق�سم الأول 
مثًا فن�سه كما و�سع " حمافظة اأحد رفيدة ) جر�س قدميًا ( يف بع�س امل�سادر والوثائق 
واملراج���ع واملدونات " ويل على هذا العنوان ملحظان: )1( ابتداأ العنوان مبحافظة اأحد 
رفيدة ثم و�س���عت ُجر�س بني قو�س���ني كاأنه تعريف للمحافظة، وهذا ل ي�س���ح لأن مفهوم 
املحافظ���ة وحدودها امتداد معا�س���ر، فكيف يف�س���ر بامتداد تاريخ���ي ؟ وما مدى تطابق 
المتدادين جغرافيًا واإداريًا وتاريخيًا يف الزمان واملكان ؟ واأيهما �سابق يف الوجود جر�س 
املدينة اأم جر�س الإن�سان؟ )2( ثم متم العنوان ب� " يف بع�س امل�سادر والوثائق واملراجع 
واملدون���ات " ظاه���ر م���ن العنوان اأنه جمع مل���ا ذكر عن اأحد رفيدة وجر�س من امل�س���ادر 
والوثائ���ق .. اإل���خ . وعليه فهل البحوث واملدونات املكتوب���ة تتناول املحافظة وجر�س معًا ؟ 
وما هو مكتوب اأهو تاريخ اأم جغرافيا اأم اأن�س���اب اأم م�س���اهدات ؟ وقبل ذلك هل املكتوب 
بحوث اأم مدونات اأم مقالت ؟ وهل ا�ستوفت كل ما كتب عليها ؟ وحقيقة الوارد يف الق�سم 
بحثان علميان مبنيان على ال�ستقراء والتحليل، ومدونات . فواقع احلال اأن العنوان غري 

مطابق للم�سمون، والعنوان املطابق " حمافظة اأحد رفيدة بحوث ومدونات " .

)1(  تاريخ الإ�س���ام ووفيات امل�س���اهري والأعام ل�سم�س الدين الذهبي ) ت 748ه�(، حتقيق ب�سار معروف، دار الغرب 
د ( . الإ�سامي، بريوت، ط الأوىل 209/5( ) ابن حميرِّ

)2(  من ي�س���تقري كتب ال�س���نن وغريها من م�سادر الرتاث الإ�سامي فاإنه �س���يجد ذكرًا جيدًا لباد جر�س، وقد خرج 
عنها بع�س البحوث العلمية املوثقة، ومازالت بحاجة اإىل درا�سات اأكرث تاريخية وح�سارية واأثرية . ) ابن جري�س(. 
)3(  تهذيب الكمال يف اأ�س���ماء الرجال لأبي احلجاج املزي ) ت742ه�( حتقيق ب�س���ار معروف، موؤ�س�سة الر�سالة بريوت 

د (. ط/الأوىل 1400ه� 46/32 . ) ابن حميرِّ
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ثانيًا: وا�سح من تقدمة الأ�ستاذ �س/106 اأنه ا�ستكتب جمموعة من مواطني املحافظة 
للكتابة عن حمافظتهم واأهلها، وهذا اأمر ي�سكر عليه فلهذه املدونات اأهمية ق�سوى خا�سة 
اإذا اعتم���د كاتبها وثائق ولقاءات وم�س���ادر، اأو كان على جانب م���ن الأهلية العلمية . وقد 
عنون الدكتور املدونات بعنوان ل يطابق حال هذه املدونات فقد �سماها " ورقات من تاريخ 
اأح���د رفي���دة " وقد حم���ل كاتبيها ما ل يحتمل���ون لأن املدون فيها كتابة انطباعية ولي�س���ت 

تاريخية باملعنى العلمي . فلو كان العنوان " ورقات عن اأحد رفيدة " لكان اأوىل. 
ثالثًا :  مدن وقرى منطقة ع�سري الإدارية تت�سابه � اإن مل تتماثل � يف العادات والتقاليد 
ونرى اأن املوؤلف � وفقه اهلل � يحر�س على اإثبات ما لدى هذه اجلهات من عادات وتقاليد 
ل تتمي���ز عما هو معل���وم يف باقي اأنحاء املنطقة، ويتم تكريره يف �س���ائر حلقات �سل�س���لة 
الكتاب، وت�سابه احلال كذلك يف ظل النه�سة العمرانية وات�ساع احلركة التجارية وتنامي 
امل�ساريع التنموية، فا ينفك من تعداد وجود املدار�س وامل�سالح احلكومية، والأ�سواق وما 
يباع فيها، اأو و�سف ما هو معلوم مثل وجود  احلمامات والكهرباء وامل�ساعد الكهربائية 
يف البيوت ! )1( . ولب�س امل�س���الح والأكوات واختاف اأن���واع الأحذية واملاب�س !! وامتاك 
النا�س للجوالت والنظارات وال�سيارات واخلوامت يف الأيادي والأقام يف اجليوب ووجود 
حمات خلياطة املاب�س .. اإلخ مما ل فائدة منه لعدم اخت�سا�س تلك اجلهات بها )2( ، 
ثم ما وجه الغرابة فيها ؟ ورمبا حلقه �سيء من املوؤاخذة الجتماعية مثل قوله �س/166 
" واأخربتني بع�س القريبات ال�ساكنات يف مدينة الأحد عن مبالغة الن�ساء يف األب�ستهن 
وبخا�س���ة يف احلفات واللقاءات الجتماعية !! فهل برئت ن�س���اء باقي ن�ساء املنطقة من 

هذا ؟ وهل اخت�س الن�ساء بهذا دون الرجال؟)3( . 
رابعــًا: معل���وم لدى الباحثني اأهمية احلوا�س���ي التي ي�س���عها املوؤلف يف توثي���ق املعلومات، اأو 
تو�س���يح الغام�س، اأو التعليق على ما يحتاج اإليه، اإل اأين حلظت يف املجلدات الأخرية من ال�سل�سلة 
كرثة احلوا�س���ي بحيث ل تخلو �س���فحة من عدة حوا�س���ي واأكرثها ل فائدة منها وهي على اأنواع : 
)اأ( ما ميكن اأن يو�س���ع �س���من التقدمي م���ن الدكتور للبحث واملدونة، اأو م���ع التعقيب النهائي بعد 
عر�س البحث واملدونة، وهذا �سيك�س���ب الن�س���ر يف الكتاب قيمة علمية، حيث �سيكون الكام علميًا 
حم���ددًا بعي���دًا عن التكرار، ومين���ع من اأن تكون من ب���اب عفو اخلاطر !! فف���ي البحث الذي كتبه 
الأ�س���تاذ حممد اآل �س���يبان الذي ا�س���تغرق من �س / 126� 140 ت�س���من )46( حا�سية منها )14( 

)1(  ينظر مثُا ما هو مكتوب، �س/159، وما بعدها اإىل �س 170 . 
)2(  ه���ذا ال���كام يا دكتور غري �س���حيح فاملعلومات التي مت ر�س���دها تدخل حتت مظلة التاريخ املعا�س���ر، واأهميتها يف 
الوقت احلا�س���ر قليلة، اأو ل فائدة منها، كما اأ�س���رت لكنها يف امل�س���تقبل �سوف تكون ن�س���و�س تاريخية مهمة لأنها 

دونت من خال امل�ساهدة، واأرجو اأن تكون �سحيحة وتعك�س جزءًا من حياة ع�سرنا احلا�سر. ) ابن جري�س ( .
)3(  يا دكتور اأحمد هذه �سور من احلياة التي تعي�سها جمتمعاتنا يف الوقت احلا�سر، وهي من اجلوانب احل�سارية التي 

يجب ر�سدها وتوثيقها حتى ترى الأجيال القادمة �سيئًا من حياة وتاريخ اآبائهم واأجدادهم . ) ابن جري�س ( .
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حا�س���ية للثناء على الكاتب واملكتوب، وثاث حوا�س���ي للتعقب على الكاتب وكان ميكن اأن جتمع يف 
املقدمة باخت�س���ار ويلحظ هذا يف �س���ائر املدونات والبحوث . )ب ( ما ميكن اأن ت�ساق يف مقال اأو 
بحث خا�س حيث يكرث املوؤلف من مناداة الباحثني كلما مر مو�س���وع ي�س���تحق البحث يف نظره، فا 
تخلو اأكرث احلوا�س���ي من اقرتاح درا�س���ة جادة عن هذا املو�سوع، فكان ميكن اأن تكتب يف اخلامتة 
املت�س���منة للنتائ���ج والتو�س���يات � م���ع اأن جملة من هذه املو�س���وعات املقرتحة مو�س���وعات نظرية 
وبع�س���ها ل عاق���ة لها بالتاريخ . )ج( ومن احلوا�س���ي م���ا هو تعقب على الباح���ث ومكانها اإما يف 
تقدميه للمدونة اأو يف اآخرها، ويلحظ اأن احلوا�س���ي ت�سدر عند التعقب والتعقيب بقوله : يا فان، 

ويا ابن فان، اأو يا اأ�ستاذ فان، اأو يا اأخي فان مما مل اأره اإل يف هذا الكتاب !! 
وقد تتطلب احلوا�سي اإىل حماورة مع �ساحب املدونة اأو البحث، ول تخلو من طرافة 
تنظر مدونة اآل �س���يبان، ومدونة الأ�س���تاذ عبدالرحمن القحطاين، وت�سويبات الأ�ستاذ 
عبداله���ادي القرين . ول تخلو بع�س احلوا�س���ي من اأمور �سخ�س���ية ل عاقة للقارئ بها 
مثل احلا�سية )1( �س/273، واحلا�سيتان )1�2( �س/411، واحلا�سية )6( �س/412)1( 
. وهن���اك حوا�س���ي ل اأعلم ما الفائ���دة منها مثل )4، 6، 7 ( ����س/415؛ فما اجلديد يف 
تع���داد ما تبيعه البقالت، وما الغريب يف دكان يبي���ع خبز التمي�س والفول؟! )2( . وهناك 
حوا�س���ي � وه���ي كثرية جدًا � خرجت عن معنى ال�س���تطراد، فل���و حذفت مل يكن حلذفها 
تاأث���ري . ه���ذه امللحوظات، ل اأبرئ نف�س���ي من الوق���وع يف مثلها، لكني اإن رجعت لنف�س���ي 
وجدت اأنه ل ي�سح اإثباتها ول ال�ستمرار عليها، فكيف مبثل الدكتور الذي له عند حمبيه 
املنزلة الرفيعة، ولعل مرجع اإثباتها العجلة يف �س���رعة اإخ���راج الكتاب، ورغبة كاتبها يف 

ال�ستمرار يف خدمة املنطقة وتراثها التي نذر نف�سه لها . 
وختامــًا اأهنئكم بهذا الن�س���اط والهم���ة العلمية الدائبة، الت���ي يزينها كرمي خلقكم 
وتوا�سعكم، واأعتذر عما ند به القلم يف حقكم، فلكم عندي كل التقدير والإجال واأ�سلم 
د . الأ�ستاذ بق�سم ال�سنة وعلومها بجامعة امللك  لأخيكم املحب/ اأحمد بن حممد بن حميرِّ

خالد، وعميد كلية ال�سريعة واأ�سول الدين �سابقًا. )1440/2/20ه�( ) التوقيع ( )3( . 

)1(  يا اأ�س���تاذ اأحمد هذه معلومات قيمة يف قادم الأيام، وتعك�س �س���يئًا من حياة النا�س القت�س���ادية، ويجب اأن ت�سدر 
درا�س���ات من هذا النوع تر�س���د ما نفتقده عند مدوين الرتاث الإ�سامي املبكر فقد ركزوا على اجلوانب ال�سيا�سية 

والع�سكرية، وق�سروا يف توثيق التاريخ القت�سادي والجتماعي واحل�ساري . ) ابن جري�س ( .  
)2(  حديث الدكتور اأحمد عن كرثة احلوا�س���ي �س���حيح اإىل حد ما، فالإ�س���هاب يف احلوا�سي ي�سيب القارئ بامللل، وقد 

تتكرر حوا�سي ل فائدة لها، كما اأ�سار . ) ابن جري�س ( .
)3(  اأ�سكر الدكتور اأحمد على هذه التعقيبات، ول ندعي الكمال فيما مت تدوينه وتوثيقه . ونحن جميعًا طاب علم ن�سوب 
بع�سنا البع�س، ون�سعى جميعًا للو�سول اإىل احلقيقة، وهذا الذي يجب العمل عليه، اأو الجتهاد من اأجله . واهلل اأ�ساأل 
اأن يخل�س نياتنا واأعمالنا، واأن يجعل ما نقوم به يف خدمة العلم واملعرفة حجة لنا ل حجة علينا . ) ابن جري�س ( . 
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الق�سم ال�ساد�س

اخلامتة 
النتائج والتو�سيات  
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القسم السادس 

اخلامتة ، النتائج والتو�سيات 
ن�س���رت يف ه���ذا املجلد رق���م )16( من �سل�س���لة : القول املكتــوب يف تاريــخ اجلنوب، 
خم�س���ة اأق�سام رئي�سية تاريخية وح�سارية عن بع�س املو�سوعات يف باد تهامة وال�سراة. 
والق�س���مان الأولن يدر�سان مو�سوعات علمية واقت�س���ادية واجتماعية يف منطقة جازان 
حال الع�س���ر احلديث . اأما الق�س���م الثالث فجل مادته العلمية تناق�س جوانب تاريخية 
يف باد ال�س���روات املمتدة من �س���عدة وجنران اإىل حا�س���رة الطائف . والق�س���م الرابع 
يوث���ق بع����س املفردات وامل�س���طلحات اللغوي���ة يف اأجزاء م���ن جنوب الباد ال�س���عودية، 
بالإ�سافة اإىل بع�س املقامات الأدبية احلديثة يف هذه الناحية نف�سها . والق�سم اخلام�س 
والأخري ي�س���تمل على اإ�سافات وت�س���ويبات لبع�س الكتب والبحوث احلديثة التي �سدرت 
عن مو�س���وعات يف باد ال�س���روات وتهامة، وهناك اأي�سًا درا�سة ووجهة نظر عن اأو�ساع 
ُجر�س وبلجر�سي يف التاريخ واحل�سارة . واآمل اأن اأكون ن�سرت ووثقت بع�س التف�سيات 
والتحليات اجلديدة يف بابها، كما اآمل اأن ياأتي بعدنا من ي�ستكمل ما مل ن�ستطع درا�سته 

ون�سره، اأو ي�سوب ما وقعنا فيه من ق�سور اأو اأخطاء علمية ومنهجية)1( .
ومن تدوين ون�سر هذه املحاور التاريخية التي تدر�س جوانب عديدة   
يف بالد ال�سروات وتهامة، فاإنني قد خرجت ببع�س النتائج والتو�سيات التي 

اأدرج اأهمها يف النقاط الآتية . 
حتدثت يف الق�سمني الأولني من هذا اجلزء عن موا�سيع ح�سارية يف منطقة جازان . 1

خ���ال القرنني )11، 14ه�/ 17، 20م(، ول اأدعي الكمال فيما در�س���ت ون�س���رت . 
واأقول اإن هذه الناحية ذات تاريخ قدمي ومتنوع يف �ستى اجلوانب، واآمل اأن نرى من 
موؤرخي جازان، ومن جامعة جازان جهودًا جيدة واإيجابية تدر�س تراث وتاريخ هذه 

الباد عرب ع�سور التاريخ من قبل الإ�سام اإىل وقتنا احلا�سر)2( .

)1(  نحن نعمل بكل جد واجتهاد من اأجل حفظ تراثنا وتاريخنا وموروثنا احل�س���اري، ول ندعي الكمال، واأرجو من كل 
باحث اأو قارئ نابه اأن ي�سوب ما اأخطاأنا فيه، كما اأرجو اأن ياأتي بعدي من ي�ستكمل مامل اأدونه اأو اأطلع عليه، وهذا 

ما اآمله واأتطلع اإليه .
)2(  هناك بع�س الدرا�س���ات واجلهود الفردية التي وثقت �س���يئًا من تاريخ هذه الباد، لكننا نتطلع اإىل اأعمال موؤ�س�سية 



525الق�صم ال�صاد�س: اخلامتة : النتائج والتو�صيات
باد ال�س���روات هي الأخرى ل تقل اأهمية عن منطقة جازان، واإذا كانت الأر�س . 2

وال�س���كان يف الباد اجلازانية قد حظيت ببع����س املوؤرخني والعلماء والأدباء يف 
القرون املا�سية املتاأخرة)1( . فال�سروات وال�سرويون مل يحظوا بهذه املنقبة منذ 
الق���رن )2 - 13ه����/ 8 - 19م(، اأم���ا القرن )14ه����/20م( وبداية هذا القرن 
)15ه����/20م( فقد �س���در عنها بع�س الكت���ب والبحوث العلمي���ة املحدودة)2( . 
واجلميل اليوم اأنه يوجد يف هذه الأرا�س���ي ال�س���روية، من الطائف اإىل جنران، 
خم����س جامع���ات حكومية، ويج���ب على هذه املوؤ�س�س���ات التعليمية اأن ت�ست�س���عر 
دوره���ا جتاه هذه الباد واأهلها فتوؤ�س����س مراكز بح���وث علمية جيدة تقوم على 
البحث والتوثيق والدرا�س���ة واحلفظ لرتاث وح�س���ارة هذه الأوطان العريقة يف 

تاريخها وتراثها وا�ستيطانها الب�سري. 
الق�س���مان الراب���ع واخلام�س بح���وث يف اللغ���ة والأدب والتاريخ يف مو�س���وعات . 3

تهامي���ة و�س���روية . وفيها من التف�س���يات والإ�س���ارات ما يفت���ح اأبوابًا جديدة 
جديرة بالبحث والدرا�س���ة والتحليل. واآمل اأن يج���د املوؤرخون والباحثون بع�س 

النقاط الغام�سة اأو الناق�سة التي تفتح لهم جمالت بحثية جديدة .
 ل يخلو كل ق�س���م من اقرتاحات واآراء �ُس���جلت على �سوء ما مت ر�سده وتدوينه، . 4

وناأمل من الباحثني اجلادين اأن يطلعوا على هذه النتائج والتو�س���يات التي رمبا 
يجدون يف بع�سها مفاتيح ملو�سوعات جديدة ت�ستحق الدرا�سة والتوثيق )3( . 

ومراكز بحوث علمية يكون هدفها التخطيط والدعم لدرا�سة وحفظ تراث هذه املنطقة يف �ستى اجلوانب ال�سيا�سية، 
والإدارية، والقت�سادية، والجتماعية، والفكرية والتعليمية والثقافية، والآثارية وغريها  .

)1(  من ي�ستقرئ تاريخ وح�سارة جازان خال القرون الأربعة املا�سية )ق10�14ه�/ق16�20م( فاإنه �سيجد العديد من 
الكتب املطبوعة واملخطوطة التي تذكر �سيئًا من تراث وح�سارة وتاريخ هذه الباد التهامية .

)2(  تاأتي باد ال�س���روات �س���من البلدان الفقرية يف تدوين وتوثيق تاريخها وموروثها احل�س���اري، وبخا�س���ة يف القرون 
الإ�س���امية املبكرة والو�سيطة واأوائل احلديثة ورمبا ال�سبب �س���عوبة ت�ساري�سها، وعزلة اأهلها وان�سغالهم مبمار�سة 

حياتهم العامة من اأجل ك�سب اأقواتهم .
)3(  بلدان جنوب اململكة العربية ال�سعودية: ) الطائف، والباحة، وع�سري، وجنران، وجازان، والقنفذة، والليث، و�سفوح 
ال�س���روات الغربية ميادين جديدة ملن رغب البحث يف تاريخها، وتراثها، وح�س���ارتها، واآثارها، واأن�سابها، وتركيبة 
�س���كانها اجلغرافية. والب�س���رية . واآمل اأن نرى من بناتنا واأبنائنا يف برامج الدرا�س���ات العلي���ا من يتخذها ميدانًا 

لبحوثهم العلمية. 
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الق�سم ال�سابع  

مالحق الكتاب العامة  
ال�سفحةاملو�سوعم

528الوثائق اأوًل :
597�سرية ذاتية خمت�سرة ثانيًا:
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اأول : الوثائق 
ــق رقم )1(: وثيقة تذكر بع�س ال�س���رائب الكثرية التي فر�س���تها املت�س���رفية العثمانية  ملح
على قبائل رجال اأملع ، وتذمر ال�سكان من تلك ال�سرائب . امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س 

العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س 171. 



529الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

ملحق رقم )2(: وثيقة من اأهايل �س���بت بني مالك ع�س���ري اإىل وكيل لواء مت�س���رف ع�س���ري، 
يطلبونه رفع ال�سرائب املفرو�سة على �سوقهم )ال�سبت(. امل�سدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س 

العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س172.
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ــق رقم )3(: وثيق���ة بتاريخ )1304ه�( بني بع�س قبائل بني �س���هر ال�س���روية تن�س على  ملح
التزام اجلميع بن�سر الأمن يف بادهم وحماية الأنف�س ، والأموال، والطرقات. امل�سدر : مكتبة 

د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س174 .
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ــق رقم )4(: وثيقة بتاريخ )1306ه�( تو�س���ح منع مت�س���رفية ع�س���ري جلمع ال�س���رائب  ملح
من �س���وق �س���بت بن���ي رزام . امل�س���در: مكتبة د. غيث���ان بن جري����س العلمية ، الوثائ���ق العامة 

)ق14ه�/20م( ، ج84، �س 175 .
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ملحق رقم )5(: وثيقة بتاريخ )22/رم�سان /1312ه�( تذكر تطبيق الدولة العثمانية للحجر 
ال�س���حي يف املوانئ عند ظهور الأوبئة . امل�س���در : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق 

العامة )ق14ه�/20م(، ج84، �س 176� 177. 
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تابع : ملحق رقم )5(: 
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ملحق رقم )6(: قرار بتاريخ )1314/12/20ه�( من مت�سرف لواء ع�سري يعني فيه علي بن 
اإ�سماعيل اأفندي قا�سيًا يف ق�ساء غامد. امل�سدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق 

العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س 178 . 



535الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )7(: خطاب �سكر وتقدير بتاريخ )1315ه�( من بع�س موؤ�س�سات الدولة العثمانية 
اإىل علي اأفندي لحق على جهوده التي بذلها يف حت�س���يل ال�س���رائب والر�سوم املالية من بع�س 
القبائل الع�سريية . امل�سدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( 

، ج84، �س 179� 180 . 
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تابع : ملحق رقم )7( ، ) ترجمة �لوثيقة (: 



537الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )8(: وثيقة من مت�س���رفية لواء ع�س���ري تن�س على معاقبة قبيلة بني مالك ع�سري 
وحتميلها م�س���وؤولية ال�سلب والعتداء على �سبي من ع�س���رية اآل م�سول اأثناء ذهابه يف الطريق 
املوؤدية اإىل �س���وق �سبت بني رزام. امل�سدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة 

)ق14ه�/20م(، ج84، �س 181.
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ــم )9(: وثيقة عثمانية تبني القحط واملجاعة يف باد ع�س���ري ، وارتفاع الأ�س���عار ،  ــق رق ملح
وتوؤك���د على �س���رعة اإمداد الأوطان الع�س���ريية باملوؤن والأطعمة. امل�س���در: مكتب���ة د. غيثان بن 

جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س 182� 183.



539الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )9( ، ) ترجمة �لوثيقة (: 
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ملحق رقم )10(: وثيقة بتاريخ )12/�س���فر/1321ه�( من مت�س���رف لواء ع�سري اإىل �سيوخ 
واأعيان قبيلة بني مالك ع�سري، وهي تن�س على وجوب اأخذ ال�سريبة من كل من يرتاد �سوقهم 
) ال�سبت( واإر�سالها اإىل خزينة الدولة العثمانية . امل�سدر : مكتبة د.غيثان بن جري�س العلمية 

، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س184.



541الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )11(:وثيقة بتاريخ )1321/5/1ه�( من مت�س���رف لواء ع�س���ري اإىل اأهايل قبيلة 
بني رزام يف ع�س���ري يذكرهم با�س���م �س���يخهم ، وهو امل�س���وؤول عن جمع ال�س���رائب من ال�س���وق 
والأهايل واإر�سالها اإىل �سندوق مال الدولة. ومل ين�س �سيخ القبيلة اأي�سًا من الن�سح والتوجيه . 
امل�سدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س185 . 
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ــم )12(: وثيقة عثماني���ة بتاريخ )1322/4/19ه�( تو�س���ح ظه���ور القحط وندرة  ــق رق ملح
الأطعم���ة يف باد ع�س���ري وم���ا جاورها ، وحتث الدولة على الإ�س���راع يف احتواء الو�س���ع حتى ل 
تتدهور الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية يف الأوطان الع�سريية . امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س 

العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س 186� 187 .



543الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )12( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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ملحق رقم )13(: وثيقة عثمانية بتاريخ )6/ربيع الآخر/1322ه�( من قائد اجلي�س العثماين 
يف ع�س���ري وما جاورها ي�س���رح فيها �س���وء الأحوال القت�سادية يف الباد، و�س���عوبة ت�ساري�سها 
، وتباعد امل�س���افات بني ع�س���ري ومراكز ال�س���لطة يف الإمرباطورية العثمانية ، وينادي ب�س���رعة 
معاجلة الفقر والقحط واملجاعات يف الأوطان الع�سريية . امل�سدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س 

العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م(، ج84، �س 188� 189 .



545الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )13( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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ملحق رقم )14(: وثيقة عثمانية يف عام )1326ه�( من وايل اليمن اإىل وزير الداخلية يذكر 
فيها ا�س���ترياد وت�س���دير �س���لع عديدة يف موانئ اليمن وع�سري. ويحث الت�س���دي لهذه التجارة 
امل�س���بوهة الت���ي مُتار�س من خال التهريب . امل�س���در: مكتب���ة د. غيثان بن جري����س العلمية ، 

الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84 ، �س 190� 191. 



547الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )14( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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ــق رقم )15(: وثيق���ة عثمانية بتاريخ )25/�س���فر/1329ه�( . م���ن وزارة البحرية اإىل  ملح
وزارة الداخلية وت�سري اإىل ر�سد ال�سفن العثمانية للبواخر الأجنبية يف ال�سواحل اليمنية ومنعها 
من التجارة يف تهريب الأ�سلحة واملواد املمنوعة. امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، 

الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س 193� 194 .



549الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )15( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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ملحق رقم )16(: وثيقة حملية  بتاريخ )1330/4/26ه�( من اأعيان و�س���يوخ مدينة اأبها اإىل 
القي���ادة احلربية العليا يف الدولة العثمانية وفيها يذكرون جور وظلم مت�س���رف لواء ع�س���ري ) 
�س���ليمان �سفيق با�سا( لهم ، اأثناء حما�س���رة الإدري�سي لأبها، ويطلبون العدل والإن�ساف ورفع 
الظلم عنهم .. امل�س���در : مكتبة د.غيثان بن جري����س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( 

، ج84،  �س 195� 199.



551الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )16( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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تابع : ملحق رقم )16( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 



553الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )16( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 
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تابع : ملحق رقم )16( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 



555الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )17(: وثيقة عثمانية بتاريخ )1331/12/15ه�( من م�ست�س���ار ال�س���در الأعظم 
اإىل وزير الداخلية ت�سري اإىل حتويل بع�س الأموال عن طريق م�سر اإىل مت�سرف لواء ع�سري ، 
ولو جرى حتويلها مبا�سرة اإىل ع�سري ففي ذلك خ�سارة يف ن�سبة ال�سرف . امل�سدر : مكتبة د. 

غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق14ه�/20م( ، ج84، �س200� 201 .
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تابع : ملحق رقم )17( ، ) ترحمة �لوثيقة(: 



557الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )18(: مذكرة بتاريخ يوم ال�س���بت )1439/6/29ه�( ، وهي وقفة مع نف�س���ي اآخر 
يوم يف عملي بجامعة امللك خالد . امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة 

)ق15ه�/21( ، ج8، �س 5-1 .
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تابع : ملحق رقم )18(: 



559الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )18(: 
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تابع : ملحق رقم )18(: 



561الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )18(: 
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ــق رقم )19(:مذكرة بتاريخ )1439/7/5ه�( بعنوان : التاريخ والوطن  ) من التجارب  ملح
ال�سخ�س���ية ( . امل�سدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق15ه�/21م(، 

ج8، �س 6 - 13 .



563الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )19(: 
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تابع : ملحق رقم )19(: 



565الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )19(: 
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تابع : ملحق رقم )19(: 



567الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )19(: 
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تابع : ملحق رقم )19(: 



569الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ــق رقم )20(:تقري���ر بتاري���خ )1439/7/6ه�( عن ح�س���وري معر����س الريا�س الدول  ملح
ع���ام )1439ه����/2018م(. امل�س���در : مكتب���ة د.غيثان ب���ن جري����س العلمية، الوثائ���ق العامة 

)ق15ه�/21م ( ،ج8، �س 14 - 15 
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تابع : ملحق رقم )20(: 



571الق�سم الأول: تاريخ احلياة العلمية يف املخالف ال�سليماين )منطقة جازان( خالل القرن )11هـ/17م(

ملحق رقم )21(: تقرير نقدي بتاريخ )1439/8/5ه�( عن كتاب : ) القول املكتوب يف تاريخ 
اجلن���وب ( ) اجلزء الثالث ع�س���ر(.بقلم اأ. د.عبا�س ال�سو�س���وة. امل�س���در: مكتبة د.غيثان بن 

جري�س العلمية. الوثائق العامة ، )ق15ه�/21م(، ج8 ، �س 16- 18 .
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تابع : ملحق رقم )21(: 



573الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )21(: 
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د مبنا�س���بة  ملحق رقم )22(:  خطاب بتاريخ )1439/8/16ه�( من الدكتور عبداهلل احلميرِّ
هدية كتاب و�سله من الدكتور غيثان بن جري�س . امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية، 

الوثائق العامة )ق15ه�/21م(، ج8، �س19.



575الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ــق رقم )23(: خطاب بتاريخ )1439/8/16ه�( من الدكتور �س���عيد م�س���بب القحطاين  ملح
مبنا�سبة هدية كتاب و�سله من الدكتور غيثان بن جري�س . امل�سدر: مكتبة د. غيثان بن جري�س 

العلمية، الوثائق العامة )ق15ه�/21م(، ج8، �س20 .
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بتاري���خ  نوق�س���ت   ، التاري���خ  يف  ماج�س���تري  ر�س���الة  ع���ن  تقري���ر   :)24( ــم  رق ــق   ملح
)1439/8/24ه����( .  امل�س���در : مكتب���ة د. غيث���ان ب���ن جري����س العلمي���ة ، الوثائ���ق العام���ة 

)ق15ه�/21م( ، ج8، �س 21� 24 .



577الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )24(: 
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تابع : ملحق رقم )24(: 



579الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )24(: 
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ملحق رقم )25(: ورقة علمية بعنوان : تاريخ وح�س���ارة بي�سة بني املكتوب واملاأمول. امل�سدر: 
مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق15ه� / 21( ، ج8، �س 25� 32 .



581الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )25(: 
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تابع : ملحق رقم )25(: 



583الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )25(: 



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء ال�شاد�س ع�شر 584

تابع : ملحق رقم )25(: 



585الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )25(: 
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تابع : ملحق رقم )25(: 



587الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )25(: 
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واملعا�س���ر احلدي���ث  بي�س���ة  تاري���خ  كت���اب:  م�س���روع  ا�س���تبانة   :)36( ــم  رق ــق   ملح
)1340�1440ه�( . امل�سدر : مكتبة د. غيثان بن جري�س العلمية ، الوثائق العامة )ق15ه�/21م(، 

ج8، �س 33� 37 .



589الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )26(: 
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تابع : ملحق رقم )26(: 



591الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )26(: 
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تابع : ملحق رقم )26(: 



593الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ــق رقم )27(: ملخ����س لقاء علمي بتاريخ )1440/6/16ه�( يف ديوانية ال�س���امة بحي  ملح
العزيزي���ة يف مدينة الريا�س . امل�س���در : مكتبة د.غيث���ان بن جري�س العلمي���ة، الوثائق العامة 

)ق15ه�/21م ( ،ج8، �س 38� 41 .
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تابع : ملحق رقم )27(: 



595الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )27(: 
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تابع : ملحق رقم )27(: 



597الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ثانيًا : �سرية ذاتية خمت�سره
اأول : معلومات عامة 

ال�سم :غيثان بن عيل بن عبدالله بن 
   جــريس الجـبـريي الشـهــري

• مــن مواليــد حمافظـة النمـا�س بـالد بـنــي �سهــر عـام )1379هـ / 1959م(.	
• تلقـــى تعليمـــه البتدائي واملتو�سط والثانـــوي يف حمافظة النما�س وتخرج يف 	

الثانوية عام )1396هـ / 1976م(.
• تلقـــى تعليمـــه اجلامعي يف مدينة اأبها بفرع جامعة امللك �سعود ، ق�سم التاريخ ، 	

وتخرج مبرتبة ال�سرف الأويل يف عام  )1400هـ / 1980م(.
• ذهــــــب اإلــــــى الوليـــات املتحـــــــدة الأمريكيـــة ودر�ــــس درجــة املاج�ستــــري فــي جامعـــة 	

اأو�ســــن تكـ�ســا�س )Austin Texas(، ثــــم اأنتقل اإلـــى جــــامــعـــــــة اإنديانا فــي مدينة 
بلومينجتون )University of Indiana( وتخرج فيها عام )1405هـ /1985م( .

• ذهـــب اإىل بريطانيـــا وح�سل على درجـــة الدكتوراه يف التاريـــخ الإ�سالمي عام 	
)1409هـ - 1410هـ/ 1989 -1990م( 

• عـــاد اإىل جامعتـــه يف اأبها وعمل يف العديد من الأعمـــال الإدارية  والأكادميية 	
بالإ�سافة اإىل رئا�سة الق�سم حوايل ثالثة ع�سر عاماً.

• ح�سل على درجة ال�ستاذية يف نهاية عام )1417هـ / 1996م( .	
ثانيًا: ع�سوية املجال�س واملوؤ�س�سات املحلية والعربية والعاملية :

• رئي�ـــس حتريـــر جملة بيـــادر ال�سادرة من نادي اأبهـــا الأدبي يف الفرة من 	
عام )1415هـ - 1419هـ / 1995م - 1999م( .

• ع�سو اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية .	
• ع�سو احتاد املوؤرخني العرب بالقاهرة .	
• ع�سو اجلمعية ال�سعودية التاريخية .	
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تابع �سرية ذاتية خمت�سره
• ع�سو جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.	
• اأول م�سرف لكر�سي امللك خالد للبحوث العلمية بجامعة امللك خالد.	

ثالثًا : املحا�سرات العامة، واملوؤمترات، والندوات، واحلوارات املحلية والإقليمية 
والعاملية ، بالإ�سافة اإىل ح�سوله على بع�س اجلوائز والتكرمي:

• قـــدم حـــوايل ت�سعني حما�سرة عامة ، و�سارك وقدم اأوراقاً علمية يف اأكرث 	
من  )90( ندوة ، اأو  موؤمتر ، اأو لقاء علمي  .

• ح�ســـل على جائـــزة عبد احلميد �سومان على م�ستـــوى العامل العربي، يف 	
العلوم الإن�سانية عام )1417هـ / 1996م( .

• مت تكرميـــه مـــن قبل نادي اأبها الأدبـــي يف )1418/2/5هـ / 1997م( وذلك 	
مبنا�سبة ح�سوله على درجة الأ�ستاذية بتميز .

• مت تكرميـــه يف عدد من امللتقيـــات مثل ملتقى بني �سهر الأول يف الريا�س 	
عام )1433هـ/2012م(، وملتقى زهران العا�سر عام )1435هـ/2014م(.

• مت تكرميـــه �سمـــن �سوامـــخ املوؤرخـــني العـــرب يف موؤمتـــر احتـــاد املوؤرخني  	
العـــرب بالقاهـــرة عـــام )2013 م(، وتاريخ هـــذا التكرمي كان يـــوم الأربعاء 

)2/حمرم/1435 هـ املوافق 6/نوفمب/2013 م( .
• مت تكرميــــه مــــن قبــــل وزارة الثقافة والعالم ال�سعــــودي يف معر�س الكتاب 	

الــــدويل الثامــــن بالريا�ــــس عــــام )1435هـــــ/2014م(. وفاز كتابــــه : الوجود 
ال�سالمي يف ارخبيل املاليو بجائزة الوزارة يف ذلك العام )1435 هـ( 

• ح�ســــل علــــى جائزة معــــايل مدير جامعة امللــــك خالد يف م�ستــــودع الأبحاث 	
الرقمية العلمية يوم الثالثاء )1440/8/18هـ املوافق 2019/4/23م( .

• مت تكرمية يف نادي اأبها الأدبي كاأحد رواد البحث العلمي يف جمال التاريخ واحل�سارة 	
العربية والإ�سالمية يوم الأثنني )1440/11/19هـ املوافق 2019/7/22م( .

 رابعًا: النتاج  العلمي :
مت تاأليف وطباعة ون�سر اأكرث من  )45( كتاباً .    . 1
قام بتـحقيق ومراجعة وتقدمي العديد من الكتب واملجالت .. 2
ن�سر حوايل )100( بحثاً علمياً يف جمالت وكتب علمية ، معظمها . 3

باللغة العربية وبع�سها باللغة الجنليزية .






